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نسخة مجانية تهدى وال تباع

اإلسراء واملعراج

 - 1حديث أبي هريرة
وهل عنه طرق:
األوىل :عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال :قال انليب صىل اهلل عليه وسلم:
ُ
لقيت موىس عليه السالم  -فنعته انليب صىل اهلل عليه وسلم  -فإذا رجل  -حسبته
((حني أرسي يب

ُ
رجل الرأس ،كأنه من رجال شنوءة.
قال - :مضطربِ ،

ٌ
قال :ولقيت عيىس  -فنعته انليب صىل اهلل عليه وسلم  -فإذا ربْ َعة أمحر كأنما خرج من ديماس.
ً
يعين :محاما.
قال :ورأيت إبراهيم صلوات اهلل عليه ،وأنا أشبه ودله به.

ُ
فأتيت بإناءين يف أحدهما لنب ،ويف اآلخر مخر .فقيل يل :خذ أيهما شئت .فأخذت اللنب فرشبته،
ُ
فقال :هديت الفطرة ،أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتك)).
أخرجه ابلخاري( 3394و 3437و 4709و 5576و ،)5603ومسلم ( ،)272وأمحد ( 282/2و،)512
وابلغوي يف ((رشح السنة)) (.)3761

اثلانية :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ُ
ْ
(( لقد رأيتين يف احلجر وقريش تسألين عن مرساي ،فسأتلين عن أشياء من بيت املقدس لم أثبتها،
فكربت كربة ما كربت مثلها قط ،قال :فرفعه اهلل يل أنظر إيله ،ما يسألوين عن يشء إال أنبأتهم
ٌ
به .وقد رأيتين يف مجاعة من األنبياء ،فإذا موىس قائم يصيل ،فإذا رجل رضب جعد ،كأنه من رجال
ً
شنوءة .وإذا عيىس بن مريم عليه السالم قائم يصيل ،أقرب انلاس به شبها عروة بن مسعد اثلقيف.
وإذا إبراهيم قائم يصيل ،أشبه انلاس به صاحبكم .يعين  :نفسه.
فحانت الصالة فأممتُ ُهم ،فلما فرغت من الصالة قال قائل :يا حممد! هذا مالك صاحب انلار فسلم
ُّ
فاتلفت إيله ،فبدأين بالسالم)).
عليه.

أخرجه مسلم (.)278

www.rasoulallah.net

1

نسخة مجانية تهدى وال تباع

اإلسراء واملعراج

 - 2حديث أنس بن مالك
وقد جاء عنه من طرق؛ مع اختالف أصحابه يف إسناده ىلع وجه:
 - 1فرواه الزهري عنه عن أيب ذر ريض اهلل عنهما.
 - 2ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة ريض اهلل عنهما.
 - 3ورواه رشيك بن أيب نمر وثابت ابلناين عنه ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم بال
واسطة.
ويف سياق لك من اثلالثة عنه ما ليس عند اآلخر؛ كما أفاده احلافظ يف ((فتح ابلاري)) (.)460/1
فلنسق رواية لك منهم عنه؛ يلتيرس نلا فيما بعد اتلقاط ما عندهم من الزيادات ىلع بعضهم؛ برشط
الصحة ،فأقول:
 - 1عن الزهري عن أنس قال :اكن أبو ذر حيدث أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
(( فُ َ
بطست من
رج عن سقف بييت بمكة ،فزنل جربيل ،ففرج صدري ،ثم غسله بماء زمزم ،ثم جاء
ٍ
ً
ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ،فأفرغه يف صدري ثم أطبقه.
ثم أخذ بيدي فعرج يب إىل السماء ادلنيا ،فلما جئت إىل السماء ادلنيا قال جربيل خلازن السماء :افتح.
ٌ
قال :من هذا؟ قال :هذا جربيل .قال :هل معك أحد؟ قال :نعم؛ ميع حممد صىل اهلل عليه وسلم .قال:
أرسل إيله؟ قال :نعم .ففتح.

ٌَ
ٌ
أسودة ،إذا نظر
[قال( :م)] فلما فتح علونا السماء ادلنيا ،فإذا رجل قاعد ،ىلع يمينه أسودة ،وىلع يساره ِ
ً
قبل يمينه ضحك ،وإذا نظر قبل يساره بكى ،فقال :مرحبا بانليب الصالح واالبن الصالح.
قلت جلربيل :من هذا؟( )1قال :هذا آدم ،وهذه األسودة عن يمينه وشماهل ُ
نسم بنيه ،فأهل ايلمني
َ
قبل شماهل
منهم أهل اجلنة ،واألسودة اليت عن شماهل أهل انلار ،فإذا نظر عن يمينه ضحك ،وإذا نظر ِ
بكى.

 ) ( 1قال احلافظ ((( :)461/1ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم :مرحباً)).
ورواية مالك بن صعصعة اآلتية بعكس ذلك ،وهي املعتمدة ،فتحمل هذه عليها؛ إذ ليس يف
هذه أداة ترتيب.
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حىت َع َر َج يب إىل السماء اثلانية ،فقال خلازنها :افتح .فقال هل خازنها مثل ما قال األول ،ففتح)).
قال أنس  :فذكر أنه وجد يف السماوات :آدم ،وإدريس ،وموىس ،وعيىس ،وإبراهيم صلوات اهل عليهم،
ولم يُثب ْ
ت كيف منازهلم؛ غري أنه ذكر :أنه وجد آدم يف السماء ادلنيا ،وإبراهيم يف السماء السادسة(.)2
ِ
قال أنس :فلما ّ
مر جربيل بانليب(ويف رواية :ورسول اهلل[ :م]) صىل اهلل عليه وسلم بإدريس قال:
ً
مرحبا بانليب الصالح واألخ الصالح.

((فقلت :من هذا؟ قال :هذا إدريس.
ً
ثم مررت بموىس ،فقال :مرحبا بانليب الصالح واألخ الصالح .قلت :من هذا؟ قال :هذا موىس.
ً
ثم مررت بعيىس( ،)3فقال :مرحبا باألخ الصالح وانليب الصالح .قلت :من هذا؟ قال :هذا عيىس.
ً
ثم مررت بإبراهيم ،فقال :مرحبا بانليب الصالح واألخ الصالح)).
قال ابن شهاب  :فأخربين ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية األنصاري اكنا يقوالن :قال انليب صىل
اهلل عليه وسلم :

ُ
ً
ملستوى أسمع فيه رصيف األقالم( .)) )4قال ابن حزم وأنس بن مالك :
((ثم عرج يب ،حىت ظهرت
قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :
(( ففرض اهلل يلع أميت مخسني صالة.
[قال( :م)] فرجعت بذلك حىت مررت ىلع موىس ،فقال  :ما فرض اهلل لك ىلع أمتك؟ قلت :فرض
[عليهم( :م)] مخسني صالة .قال :فارجع إىل ربك؛ فإن أمتك ال تطيق ذلك.
[قال( :م)] [فرجعت ،فراجعت ريب( :خ)] فراجعين ،فوضع شطرها.

 ) ( 2قال احلافظ((( :)462/1هو موافق لرواية شريك عن أنس ،والثابت يف مجيع الروايات -
غري هاتني  -أنه يف السابعة ،واألرجح رواية اجلماعة؛ لقوله فيها(( :أنه رآه مسنداً ظهره
إىل البيت املعمور)) ،وهو يف السابعة بال خالف)).
 ) ( 3ليست (ثم) على بابها يف الرتتيب؛ إذ الروايات متفقة على أن املرور به كان قبل املرور
مبوسى.
 ) ( 4أي  :تصويتها حالة الكتابة .واملراد :ما تكتبه املالئكة من أقضية اهلل سبحانه وتعاىل.
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[قال( :م) فرجعت إىل موىس ،قلت :وضع شطرها .فقال :راجع ربك ،فإن أمتك ال تطيق ،فراجعت،
فوضع شطرها.
فرجعت إيله ،فقال :ارجع إىل ربك ،فإن أمتك ال تطيق ذلك.

[قال( :م)] فراجعته  ،فقال :يه مخس ،ويه مخسون ،ال يبدل القول ّ
دلي.
ُ
استحييت من ريب.
[قال( :م)] فرجعت إىل موىس ،فقال راجع ربك .فقلت:
[قال( :م)] ثم انطلق يب [جربيل( :م)] حىت انتىه يب إىل سدرة املنتىه ،فغشيها ألوان ال أدري ما يه؟
ُ
[قال( :م)] ثم أدخلت اجلنة ،فإذا فيها حبائل (ويف رواية :جنابذ[ :خ عبد])( )5اللؤلؤ؛ وإذا ترابها
املسك)).
أخرجه ابلخاري ( 349و 1636و ،)3342ومسلم ( ،)263وروى النسايئ بعضه يف أول ((الصالة))؛
لكنه لم يذكر أبا ذر.
ُ
يب ابن كعب ماكن أيب ّ
ورواه عبد اهلل بن أمحد ()144 - 143/5؛ لكنه ذكر أ ّ
ذر ،وهو وهم من بعض
الرواة؛ كما أشار إيله ابن كثري.
 - 2عن قتادة :ثنا أنس عن مالك بن صعصعة ريض اهلل عنهما قال :قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :
((بينا أنا عند ابليت (ويف رواية  :عند الكعبة( :حم) .ويف أخرى :يف احلطيم .وربما قال قتادة :يف
ُ
احلجر مضطجع[ :حم خ]) بني انلائم وايلقظان؛ إذا أقبل أحد اثلالثة بني الرجلني ،فأتيت بطست
ّ
من ذهب مأله حكمة وإيماناًّ ،
مراق ابلطنَ ،
فشق من ّ
فغسل القلب بماء زمزم ،ثم ُملئ
انلحر إىل
ً
حكمة وإيمانا[ ،ثم أعيد( :حم خ) [ماكنه( :جرير)].
ُ
ثم أتيت بدابة دون ابلغل وفوق احلمار))[ .قال :فقال اجلارود :هو الرباق يا أبا محزة؟ قال :نعم].
[((يقع خطوه عند أقىص طرفهُ ،
فح ُ
ملت عليه( :حم خ)].
ً
[ثم انطلقنا حىت أتينا إىل بيت املقدس ،فصليت فيه بانلبيني واملرسلني إماما( :جرير)] .ثم انطلقت
مع جربيل عليه السالم ،فأتينا السماء ادلنيا ،قيل :من هذا؟ قيل :جربيل .قيل :ومن معك؟ قيل:

 ) ( 5هذا هو الصواب  ،والرواية األوىل مصحفة ،وهو مبعنى الرواية اآلتية بلفظ(( :قباب
اللؤلؤ)) .انظر ((الفتح)) (.)463/1
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ُ
حممد .قيل :وقد أرسل إيله؟ قال:
ً
نعم .قيل :مرحبا به ،ونعم امليجء جاء[ .قال :ففتح( :حم)].

ّ
فأتيت ىلع آدم عليه السالم [ ،فقال :هذا أبوك آدم فسلم عليه( :حم خ) ] ،فسلمت عليه ،فـ[رد
ً
السالم و( :حم خ)] قال :مرحبا بك من ابن ونيب (ويف رواية :باالبن الصالح وانليب الصالح[:حم

خ]).
ثم [صعد [يب( :خ)] حىت( :حم) ] أتينا السماء اثلانية[ ،فاستفتح ،فـ( :حم)] قيل  :من هذا؟ قيل :
جربيل .قيل :ومن معك؟ قال :حممد .فأتيت ىلع حيىي عيىس عليهما السالم[ ،وهما ابنا اخلالة ،فقال:
ِّ
ّ
هذا حيىي وعيىس فسلم عليهما( :حم خ)] ،فسلمت عليهما ،فـ[ردا السالم ثم( :حم خ)] قاال:
ً
مرحبا بك من أخ ونيب (ويف الرواية األخرى :باألخ الصالح وانليب الصالح[ :حم خ]).
ثم [صعد [يب( :خ)] حىت( :حم)] أتينا السماء اثلاثلة ،فمثل ذلك.
ّ
ّ
فأتيت ىلع يوسف عليه السالم[ ،قال :هذا يوسف فسلم عليه .قال( :حم خ) ]فسلمت عليه ،فـ[رد
ً
السالم و( :حم خ)] قال :مرحبا بك من أخ ونيب ( ويف الرواية األخرى :باألخ الصالح وانليب الصالح:
[حم خ]).
ثم [صعد[يب( :خ)] حىت( :حم)] أتينا السماء الرابعة ،فمثل ذلك.
ّ
ّ
فأتيت ىلع إدريس عليه السالم[ ،قال :هذا إدريس فسلم عليه .قال( :حم خ)] فسلمت عليه ،فـ[رد
ً
السالم ثم ( :حم)] قال :مرحبا بك من أخ ونيب (ويف الرواية األخرى :باألخ الصالح وانليب الصالح:
[حم خ]).
[قال( :حم)] :ثم [صعد [يب( :خ)] حىت( :حم)] أتينا السماء اخلامسة ،فمثل ذلك.
فأتيت ىلع هارون عليه السالم[ ،قال :هذا هارون فسلم عليه .قال( :حم خ)] فسلمت عليه(.)6
ً
[قال :فرد السالم ثم( :حم)] قال :مرحبا بك من أخ ونيب (ويف الرواية األخرى :باألخ الصالح وانليب
الصالح[ :حم خ]).
[قال( :حم) ]ثم [صعد[يب( :خ)] حىت ( :حم) ] أتينا السماء السادسة ،فمثل ذلك.

 ) ( 6األصل (فأتيت عليه) ! وهو خطأ مطبعي ظاهر.
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5

نسخة مجانية تهدى وال تباع

اإلسراء واملعراج
ّ
ّ
ثم أتيت ىلع موىس عليه السالم[ ،قال :هذا موىس فسلم عليه( :حم خ)] .فسلمت عليه  ،فـ[رد
ً
أخ ونيب( ويف الرواية األخرى :باألخ الصالح وانليب الصالح:
السالم ،ثم( :حم)]قال :مرحبا بك من ٍ
[حم خ]).
فلما جاوزته بكى .قيل :ما أبكاك؟! قال :يا ّ
ّ
رب ! هذا الغالم اذلي بعثته بعدي يدخل من أمته
ّ
اجلنة أكرث وأفضل مما يدخل من أميت!

[قال( :حم)] ثم [صعد[يب( :خ)] حىت( :حم)] أتينا السماء السابعة ،فمثل ذلك.
ّ
فأتيت ىلع إبراهيم عليه السالم[ ،فقال :هذا[أبوك( :خ)] إبراهيم فسلم عليه( :حم)] ،فسلمت
ً
ّ
عليه ،فـ[رد السالم ثم( :حم خ)] قال :مرحبا بك من ابن ونيب_( ويف الرواية األخرى :باالبن الصالح
وانليب الصالح[ :حم خ] )).

[قال قتادة :وحدثنا احلسن عن أيب هريرة عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه( :حم خ) ] قال(( :ثم ُرفع

ّ
إيل ابليت املعمور ،فسألت جربيل عليه السالم؟ فقال :هذا ابليت املعمور ،يصيل فيه لك يوم سبعون
ألف ملك ،إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه َ
آخر ما عليهم(.)7
[ثم رجع إىل حديث أنس ،قال( :حم)].
[((ثم أتيت بإناء من مخر ،وإناء من لنب ،وإناء من عسل ،قال :فأخذت اللنب .قال :هذه الفطرة أنت
عليها وأمتك( :حم)].
قال :ثم ُر ُ
فعت إىل سدرة املنتىه؛ فإذا نبقها مثل قالل هجر ،وإذا ورقها مثل آذان الفيلة[ .فقال :هذه
سدرة املنتىه( :حم خ) ] .وإذا يف أصلها أربعة أنهار :نهران باطنان،ونهران ظاهران ،فسألت جربيل؟
فقال :أما ابلاطنان فيف اجلنة ،وأما الظاهران فالفرات وانليل.
ُ
قال :ثم فرضت يلع مخسون صالة [لك يوم( :حم خ)][ ،قال :فرجعت( :حم خ)] ،فأتيت ىلع موىس
ُ
عليه السالم فقال :ما صنعت؟ قلت :فرضت يلع مخسون صالة[لك يوم( :حم خ)] .فقال :إين [واهلل:
(خ)] أعلم بانلاس منك (ويف رواية  :قد ّ
جربت انلاس قبلك ،و[:خ]) إين اعجلت بين إرسائيل أشد

 ) ( 7أي  :ذلك آخر ما عليهم من دخول.
ثم إن قصة رفع البيت وقعت مضمومة يف رواية قتادة هذه عن أنس عن ابن صعصعة،
ورجع احلافظ انها مدرجة فيه ،وأنهامن رواية قتادة عن احلسن عن أبي هريرة؛ كما يف
هذه الزيادة عند أمحد والبخاري.
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املعاجلة ،وإن أمتك لن يطيقوا ذلك ،فارجع إىل ربك فاسأهل أن خيفف عنك.
قال :فرجعت إىل ريب عز وجل ،فسأتله أن خيفف عين ،فجعلها أربعني.
ثم رجعت إىل موىس فأتيت عليه ،فقال :ما صنعت؟ قلت :جعلها أربعني .فقال يل مثل مقاتله األوىل.
فرجعت إىل ريب عز وجل ،فجعلها ثالثني.
فأتيت موىس عليه السالم فأخربته ،فقال يل مثل مقاتله األوىل ،فرجعت إىل ريب فجعلها عرشين،
ثم عرشة ،ثم مخسة.
فأتيت ىلع موىس فأخربته ،فقال يل مثل مقاتله األوىل.
فقلت :إين أستيح من ريب عز وجل؛ من كم أرجع إيله؟ [ولكن أرىض وأسلم( :حم خ)] .فـ[ملا
نفذت( :حم)] نودي (ويف رواية  :نادى منا ٍد[ :حم خ]) :أن قد أمضيت فريضيت ،وخففت عن
عبادي ،وأجزي باحلسنة عرش أمثاهلا)).
أخرجه أمحد ( ،)210 - 207/4والسياق هل يف إحدى رواياته من طريق هشام ادلستوايئ ،وابلخاري
( 3207و 3393و 3430و ،)3887ومسلم( 264و ،)265وابن جرير (.)3/15
واعلم أن الرواة قد اختلفوا ىلع قتادة يف ترتيب ما بعد السماء السابعة من اآليات؛ فيف رواية
ادلستوايئ منهم  -وهو أوثقهم  -جعلها ىلع الرتتيب اآليت كما سبق:
ابليت املعمور.
األواين.
السدرة.
األنهار.
أما رواية همام  -وهو ثقة ربما وهم عند ابن حجر  -فقد رتبتها هكذا:
السدرة.
األنهار.
ابليت املعمور.
األواين.

ً
ً
َُْ
ويه رواية ابلخاري .ويف أخرى عنده عنه خالفها؛ لكنه قرن معه سعيدا وهشاما ،فذكر ابليت
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ً
املعمور أوال ،ثم السدرة ثم األنهار ،ولم يذكرين األواين ،ويغلب ىلع الظن أنها رواية سعيد  -وهو ابن
ً
أيب عروبة  -ملوافقتها لرواية سعيد عند أمحد ()210/4؛ لكن هذه عند مسلم مطابقة تماما لرواية
ادلستوايئ يف الرتتيب؛ لكنها لم تذكر السدرة.
 - 3أما رواية أنس عن انليب صىل اهلل عليه وسلم بال واسطة؛ فقد رواه عنه ثابت ابلناين ،ورشيك
بن أيب نمر؛ كما تقدم:
أ  -أما رواية ثابت ؛ فقال :عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
ُ
((اتيت بالرباق  -وهو دابة أبيض طويل ،فوق احلمار ودون ابلغل ،يضع حافره عند منتىه طرفه -
قال :فركبته حىت أتيت بيت املقدس ،قال :فربطته باحللقة اليت يَ ْربط به األنبياء.
قال :ثم دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني  ،ثم خرجت.
فجاءين جربيل عليه السالم بإناء من مخر  ،وإناء من لنب ،فاخرتت اللنب ،فقال جربيل :اخرتت
َالفطرة(.)8
ثم عرج بنا إىل السماء ادلنيا ،فاستفتح جربيل ،فقيل :ومن أنت؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟
قال:حممد .فقيل :وقد أرسل إيله؟ قال :قد أرسل إيله )9(.ففتح نلا ،فإذا أنا بآدمّ ،
فرحب وداع يل خبري.
ثم عرج بنا إىل السماء اثلانية ،فاستفتح جربيل ،فقيل :ومن أنت؟ قال :جربيل .فقيل :ومن معك؟
ُ
ُ
قال :حممد .فقيل :وقد أرسل إيله؟ قال :قد أرسل إيله .قال :ففتح نلا ،فإذا أنا بابين اخلالة حيىي وعيىس،
ّ َ
فرحبا ودعوا يل خبري.
ثم عرج بنا إىل السماء اثلاثلة ،فاستفتح جربيل ،فقيل :من أنت؟ قال :جربيل .فقيل  :ومن معك؟ قال:
ُ
حممد صىل اهلل عليه وسلم فقيل :وقد أرسل إيله؟ قال :قد أرسل إيله .ففتح نلا ،فإذا أنا بيوسف عليه
السالم ،وإذا هو قد أعطي شطر احلسن ،فرحب وداع يل خبري.
ثم عرج بنا إىل السماء الرابعة ،فاستفتح جربيل .فقيل :من أنت :قال :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال:
ُ
ُ
حممد .فقيل :قد أرسل إيله؟ قال :قد أرسل إيله ،ففتح ابلاب ،فإذا بإدريس ،فرحب يب وداع يل خبري ،ثم

 ) ( 8كذا وقع يف هذه الطريق ذكر اإلناءين هنا قبل املعراج ،ووقع يف الطريق املتقدمة
(ص  )16بعد املعراج عند سدرة املنتهى ،ولكل منهما شواهد ذكرها يف ((الفتح)) (.)73/10
 ) ( 9لفظ مسلم هنا وفيما يأتي(( :وقد بُعث إليه؟ قال :قد بُعث إليه)).
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ً ًّ
عليا﴾[مريم.]57/
قال :يقول اهلل عز وجل﴿ :ورفعناه ماكنا
ثم عرج بنا إىل السماء اخلامسة ،فاستفتح جربيل .فقيل :من أنت؟ قال :جربيل .فقيل :ومن معك؟
قال :حممد .فقيل:وقد بُعث إيله؟ قال :قد بُعث إيله .ففتح نلا ،فإذا أنا بهارون ،فرحب وداع يل خبري.
ثم عرج بنا إىل السماء السادسة ،فاستفتح جربيل .فقيل :من أنت؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟
قال :حممد .فقيل :وقد بُعث إيله؟ قال :قد بُعث إيله .ففتح نلا ،فإذا أنا بموىس عيه السالم ،فرحب
وداع يل خبري.
ثم عرج بنا إىل السماء السابعة ،فاستفتح جربيل ،فقيل :من أنت؟ قال :جربيل .قيل :ومن معك؟ قال:
حممد .قيل :وقد بُعث إيله؟ قال :قد بُعث إيله ،ففتح نلا ،فإذا أنا بإبراهيم صىل اهلل عليه وسلم ،وإذا
ّ
ٌ
هو مستند( ويف رواية :مسند ظهره) إىل ابليت املعمور ،وإذا هو يدخله لك يوم سبعون ألف ملك ال
يعودون إيله.
ثم ذهب يب إىل سدرة املنتىه ،وإذا ورقها كآذان الفيلة ،وإذا ثمرها اكلقالل ،فلما غشيها من أمر اهلل
ما غشيها تغريت ،فما أحد من خلق اهلل يستطيع أن يصفها ويف رواية :ينعتها) من حسنها.
ُ
قال :فأوىح اهلل عز وجل إيل ما أوىح ،وفرض ّ
فزنلت حىت انتهيت
يلع يف لك يوم ويللة مخسني صالة،
إىل موىس فقال :ما فرض ربك ىلع أمتك؟ قال :قلت :مخسني صالة يف لك يوم ويللة .قال :ارجع إىل
ُ
ربك فاسأهل اتلخفيف؛ فإن أمتك ال تطيق ذلك ،وغين قد بلوت بين إرسائيل وخربتهم.
ً
أي ّ
قال :فرجعت إىل ريب عز وجل ،فقلتْ :
رب خفف عن أميتّ .
فحط عين مخسا.
ً
فرجعت إىل موىس ،فقال :ما فعلت؟ قلت :حط عين مخسا .قال :إن أمتك ال تطيق ذلك  ،فأرجع إىل
ربك فاسأهل اتلخفيف ألمتك.

ً
ً
قال :فلم أزل أرجع بني ريب وبني موىس ،وحيط عين مخسا مخسا ،حىت قال :يا حممد! هن مخس
صلوات يف لك يوم ويللة ،بكل صالة عرش ،فتلك مخسون صالة.
هم حبسنة فلم يعملها؛كتبت [هل] حسنة ،فإن عملها كتبت [هل] عرشاً .ومن ّ
ومن ّ
هم بسيئة فلم

ً
يعملها؛ لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة.

[قال ] :فزنلت حىت انتهيت إىل موىس فأخربته ،فقال :ارجع إىل ربك فاسأهل اتلخفيف ألمتك؛ فإن
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أمتك ال تطيق ذلك.
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم [ :فقلت ]:لقد رجعت إىل ريب حىت لقد استحييت [منه])).
أخرجه أمحد ( ،)148/3والسياق هل ،ومسلم ( )259من طريق محاد بن سلمة :أنا ثابت ابلناين عن
أنس بن مالك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال  ...فذكره.
والروايات األخرى مع الزيادات ملسلم.
ويف رواية ألمحد ( 152/3و )247من الوجه املذكور عنه :أنه قرأ هذه اآلية ﴿ :إنا أعطيناك الكوثر﴾
قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

ُ ّ ًّ
ُ
قباب اللؤلؤ ،فرضبت بيدي إىل
شق شقا  ،فإذا حافتاه
(( أعطيت الكوثر ،فإذا هو نهر جيري ،ولم ي
تربته؛ فإذا هو مسكة َذ َ
فرة ،وإذا حصاه اللؤلؤ)).
وهذا طرف من حديث املعراج كما يأيت يف بعض الطرق ،وذللك أوردته.
ويف رواية عن محاد بن سلمة عن ثابت ابلناين وسليمان اتلييم عن أنس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم قال:
((أتيت (ويف رواية :مررت) ىلع موىس يللة أرسي يب عند الكثيب األمحر ،وهو قائم يصيل ىلع
قربه)).
أخرجه مسلم( ،)164والنسايئ يف ((قيام الليل)) ،وأمحد ( 148/3و.)248
(فائدة) :قال احلافظ ابن كثري  -بعد أن ساق احلديث بطول من رواية أمحد : -
ً
((رواه مسلم بهذا السياق ،وهو أصح من سياق رشيك (يعين اآليت قريبا)  .قال ابليهيق :ويف هذا
السياق ديلل ىلع أن املعراج اكن يللة أرسي به عليه الصالة والسالم من مكة إىل بيت املقدس وهذا
اذلي قاهل هو احلق اذلي ال شك فيه وال مرية)).
ورواه النسايئ يف أول ((الصالة)) من طريق أخرى عن ابلناين عنه:
((أن الصلوات فرضت بمكة ،وأن ملكني أتيا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فذهبا به إىل زمزم،
ً
ً
فشقا بطنه وأخرجا حشوه يف طست من ذهب فغساله بماء زمزم ،ثم كبسا جوفه حكمة وعلما)).
وسنده صحيح.
ب  -أما رواية رشيك بن أيب نمر؛ فقال :سمعت أنس بن مالك يقول( :ويف رواية :حيدثنا عن) يللة
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أرسي برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من من مسجد الكعبة:
أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن يوىح إيله  ،وهو نائم يف املسجد احلرام ،فقال أوهلم :أيهم هو؟ فقال
أوسطهم  :هو خريهم .فقال أحدهم :خذوا خريهم.
فاكنت تلك الليلة ،فلم يرهم حىت أتوه يللة أخرى فيما يرى قلبه ،و[انليب صىل اهلل عليه وسلم ]
تنام عينه وال ينام قلبه ،وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوبهم ،فلم يكلموه حىت احتملوه،
فوضعوه عند برئ زمزم ،فتواله منهم جربيل.
فشق جربيل ما بني حنره إىل ّبلته ،حىت فرغ من صدره وجوفه ،فغسله من ماء زمزم بيده حىت أنىق

ً
ًّ
حمشوا إيمانا وحكمة ،فحسا به صدره ولغاديده -
جوفه ،ثم أىت بطست من ذهب فيه تور من ذهب
يعين  :عروق حلقه  -ثم أطبقه.

ً
[ثم ركب الرباق ،فسار حىت أىت به إىل بيت املقدس ،فصىل فيه بانلبيني واملرسلني إماما (جرير)](.)10

ً
ثم عرج به إىل السماء ادلنيا ،فرضب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء :من هذا؟ فقال :جربيل .قالوا:
ً
ً
ومن معك؟ قال :ميع حممد .قال :وقد بعث إيله؟ قال :نعم .قالوا :فمرحبا به وأهال .فيستبرش به أهل
السماء ،ال يعلم أهل السماء بما يريد اهلل به يف األرض حىت يُعلمهم.
ّ
فوجد يف السماء ادلنيا آدم .فقال هل جربيل :هذا أبوك فسلم عليه .فسلم عليه ورد عليه آدم وقال:
ً
ً
مرحبا وأهال يا بين! نعم االبن أنت.
فإذا هو يف السماء ادلنيا بنهرين ّ
يطردان ،فقال(( :ما هذا انلهران يا جربيل؟)) .قال :هذان انليل
والفرات :عنرصهما .
ثم مىض به يف السماء ،فإذا بنهر آخر عليه قرص من لؤلؤ وزبرجد ،فرضب يده فإذا هو مسك أذفر.
قال(( :ما هذا يا جربيل؟ )) .قال :هذا الكوثر اذلي خبأ لك ربك.
ثم عرج إىل السماء اثلانية ،فقالت املالئكة هل مثل ما قالت األوىل :من هذا؟ قال :جربيل .قالوا:
ومن معك؟

 ) ( 10مل يقف احلافظ على هذه الزيادة ،فقال(( : )481/13( :يف هذا السياق حذف تقديره :ثم
أركبه الرباق إىل بيت املقدس)) .وهذا ثابت يف رواية ابن جرير كما ترى.
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ً
ً
قال :حممد صىل اهلل عليه وسلم .قالوا وقد بعث إيله؟ قال :نعم .قالوا :مرحبا به وأهال.
ثم عرج به إىل السماء اثلاثلة ،وقالوا هل مثل ما قالت األوىل واثلانية.
ثم عرج به إىل الرابعة  ،فقالوا هل مثل ذلك .
ثم عرج به إىل اخلامسة ،فقالوا هل مثل ذلك .
ثم عرج به إىل السادسة ،فقالوا هل مثل ذلك .

ّ
ثم عرج به إىل السابعة ،فقالوا هل مثل ذلك  .لك سماء فيها أنبياء قد سماهم ،فأوعيت منهم إدريس
يف اثلانية.
وهارون يف الرابعة.
وآخر يف اخلامسة لم أحفظ اسمه.
وإبراهيم يف السادسة.

وموىس يف السابعة بتفضيل كالم اهلل ،فقال موىسّ :
رب! لم أظن أن يرفع يلع أحد.
ثم عال به فوق ذلك بما ال يعلمه إال اهلل .
ّ
حىت جاء سدرة املنتىه ،ودنا اجلبار ّ
رب العزة فتدل ،حىت اكن منه قاب قوسني أو أدىن.
فأوىح اهلل فيما أوىح مخسني صالة ىلع أمتك لك يوم ويللة،
ثم هبط حىت بلغ موىس ،فاحتبسه موىس فقال :يا حممد ماذا عهد إيلك ربك؟ قال انليب صىل اهلل عليه
وسلم (( :عهد إيل مخسني صالة لك يوم ويللة)) .قال :إن أمتك ال تستطيع ذلك فارجع فليخفف
عنك ربك وعنهم .فاتلفت إىل جربيل كأنه يستشريه يف ذلك ،فأشار جربيل أن نعم إن شئت فعال به
ّ
إىل اجلبار فقال  -وهو ماكنه (( : -يا ّ
رب! خفف عين فإن أميت ال تستطيع هذا)) .فوضع عنه عرش
صلوات.

ّ
ثم رجع إىل موىس فاحتبسه ،فلم يزل يردده موىس إىل ربه؛ حىت صارت إىل مخس صلوات.

ثم احتبسه موىس عند اخلمس ،فقال :يا حممد! واهلل لقد راودت بين إرسائيل قويم ىلع أدىن من هذا
ً
ً
ً
ً
ً
فضعفوا فرتكوه ،فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسمااع ،فارجع فليخفف عنك
ربك.
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ّ
لك ذلك يلتفت انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل جربيل ليشري عليه وال يكره ذلك جربيل.
فرفعه عند اخلامسة فقال(( :يا ّ
رب! إن أميت ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم؛ فخفف
عنا)) .فقال اجلبار :يا حممد! قال :بليك وسعديك! قال :إنه ال يبدل القول دلي؛ كما فرضت عليك يف
الكتاب .قال :فلك حسنة بعرش أمثاهلا ،فيه مخسون يف أم الكتاب ،ويه مخس عليك .
فرجع إىل موىس فقال :كيف فعلت؟ فقال :خفف عنا؛ أعطانا بكل حسنة عرش أمثاهلا)).
قال موىس :قد  -واهلل  -راودت بين إرسائيل ىلع أدىن من ذلك فرتكوه ،ارجع إىل ربك فليخفف عنك
ً
أيضا.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (( :يا موىس! قد  -واهلل  -استحييت من ريب مما اختلفت إيله)).
قال :فاهبط باسم اهلل.
قال :واستيقظ وهو يف املسجد احلرام.
أخرجه ابلخاري( 3570و ،)7517ومسلم ( ،)262والرواية اثلانية هل ،ويه رواية للبخاري ،وفيها
الزيادة ،ولم يسق مسلم احلديث إال طرفه األول إىل قوهل(( :وهو نائم يف املسجد احلرام)) .وقال عقبه:
ً
((وساق احلديث بقصته حنو حديث ثابت ابلناين ،وقدم فيه شيئا وأخر ،وزاد ونقص)).
ً
ورواه ابن جرير أيضا ()5 - 3/15؛ لكن وقع يف متنه اختالف ،إنه ذكر نهري الفرات وانليل يف
السماء اثلانية ،ونهر الكوثر يف السماء اثلاثلة ،بينما يه عند ابلخاري يف السماء ادلنيا ولعل هذا
االختالف هو من رشيك نفسه ،فإنه وإن اكن من رجال الشيخني؛ فقد تكلموا يف حفظه؛ كما تراه
ً
مبسوطا يف كتب الرجال ،وقال احلافظ فيه يف((اتلقريب))(( :صدوق خيطئ)).
ً
ْ
و ِمصداق ذلك يف هذا احلديث نفسه يف مواضع منه ،ذكرت آنفا أحدها ،ويأيت ذكر سائرها أو بعضها،
وكأنه ذللك لم يسق اإلمام مسلم لفظ حديثه كما تقدم ،وذلا قال ابن كثري يف ((اتلفسري)):
((وهو كما قال مسلم ،فإن رشيك بن عبد اهلل بن أيب نمر اضطرب يف هذا احلديث ،وساء حفظه،
ً
ولم يضبطه؛ كما سيأيت بيانه يف األحاديث األخر ،ومنهم من جيعل هذا مناما توطئة ملا وقع بعد ذلك.
واهلل أعلم.
وقد قال احلافظ ابليهيق(( :يف حديث رشيك زيادة تفرد بها ىلع مذهب من زعم أنه صىل اهلل عليه
وسلم رأى عز وجل .يعين :قوهل:
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((ثم دنا اجلبار رب العزة فتدىل﴿ ،فاكن قاب قوسني أو أدىن﴾)).
قال :وقول اعئشة وابن مسعود وأيب هريرة يف محلهم هذه اآليات ىلع رؤيته صىل اهلل عليه وسلم
جربيل أصح)).
وهذا اذلي قاهل ابليهيق رمحه اهلل يف هذه املسألة هو احلق؛ فإن أبا ذر قال :يا رسول اهلل! هل رأيت
ً
ربك؟ قال(( :نور أىن أراه؟!)) .ويف رواية(( :رأيت نورا)) .أخرجه مسلم.
وقوهل﴿ :ثم دنا فتديل﴾ :إنما هو جربيل عليه السالم ؛ كما ثبت يف ((الصحيحني)) عن اعئشة أم
املؤمنني ،وعن ابن مسعود ،وكذلك و يف ((صحيح مسلم)) عن أيب هريرة ،وال يعرف هلم خمالف من
الصحابة يف تفسري هذه اآلية بهذا)) .انتىه كالم ابن كثري.
قلت :وانظر كتايب ((ظالل اجلنة يف ختريج كتاب السنة)) (.)191/1
ومن ذلك قول رشيك يف أول احلديث(( :قبل أن يويح إيله)) .قال احلافظ ابن حجر يف ((الفتح))
(:)480/13
((أنكره اخلطايب وابن حزم وعبد احلق والقايض عياض وانلووي .وعبارة انلووي :وقع يف رواية
رشيك  -يعين :هذه  -أوهام أنكرها العلماء؛ أحدها :قوهل(( :قبل أن يويح إيله)) ،وهذا غلط لم
يوافق عليه .وأمجع العلماء أن فرض الصالة اكن يللة اإلرساء ،فكيف يكون قبل الويح؟! انتىه.
ً
ُ
ورصح املذكورون بأن رشيكا تفرد بذلك ،ويف دعوى اتلفرد نظر! فقد وافقه كثري بن خنيس -
بمعجمة ونون مصغر  -عن أنس؛ كما أخرجه سعيد بن حيىي بن سعيد األموي يف ((كتاب املغازي))
من طريقه)) .انتىه كالم ابن حجر.
قلت :وهذه املتابعة ال تدفع غلط القول املذكور؛ إال ىلع افرتاض أن ذلك اكن يف الليلة األوىل ،وهو
الظاهر من السياق ،فقوهل بعده(( :حىت أتوه يللة أخرى)) ليس فيه ذلك؛ فإنه لم يعني املدة اليت بني
ُ
وحينئذ وقع اإلرساء واملعراج ،وبهذا
املجيئني ،فيحمل ىلع أن امليجء اثلاين اكن بعد أن أويح إيله،
ٍ
ّ
جزم احلافظ يف ((الفتح)) ( ،)480/13ورد به قول من ادىع أنه خالف اإلمجاع .فراجعه.
ثم أفاض احلافظ يف ذكر املواضع اليت خالف فيها رشيك غريه ،فبلغت عرشة بل أكرث ،وأجاب عنها
واحدة بعد أخرى؛ إما بدفع دعوى اتلفرد ؛ وإما باتلأويل.
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واحلق أن بعض ذلك مما ال جواب عليه حىت عند احلافظ؛ كقوهل:
((الرابع :خمالفته يف حمل سدرة املنتىه ،وأنها فوق السماء السابعة بما ال يعلمه إال اهلل  .واملشهور أنها
يف السابعة أو السادسة كما تقدم.
اخلامس  :خمالفته يف انلهرين؛ وهما انليل والفرات ،وأن عنرصهما يف السماء ادلنيا .واملشهور يف غري
روايته أنهما يف السماء السابعة ،وأنهما من حتت سدرة املنتىه.
السابع :ذكر نهر الكوثر يف السماء ادلنيا ،واملشهور يف احلديث أنه يف اجلنة؛ كما تقدم اتلنبيه عليه.
اثلامن :نسبة ادلنو واتلديل إىل اهلل عز وجل ،واملشهور يف احلديث أنه جربيل؛ كما تقدم اتلنبيه عليه.
احلادي عرش :رجوعه صىل اهلل عليه وسلم بعد اخلمس ،واملشهور يف األحاديث أن موىس عليه
السالم أمره بالرجوع بعد أن انتىه اتلخفيف إىل اخلمس فامتنع.
اثلاين عرش :زيادة ذكر اتلور يف الطست.

ً
قلت:وذللك؛ فإن القلب ال يطمنئ لالستفادة من حديث إال فيما توبع عليه ،وهو قليل جدا ،وقد
حسن احلافظ بعضهما .واهلل أعلم.
ً
ً
ثم إن حلديث أنس طرقا أخرى؛ أكرثها خمترص ،وبعضها فيه بعض الطول ،فلنسقها إيضا نلتلكم عن
أسانيدها  ،ثم نلتقط منها فوائدها وزوائدها إذا اكنت ىلع رشطنا.
األوىل :عن قتادة عنه:
ُ
ً
ً
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيت بالرباق يللة أرسي به ُملجما ُمرسجا ،فاستصعب عليه ،فقال هل
ٌ
جربيل :أبمحمد تفعل هذا؟! فما ركبك أحد أكرم ىلع اهلل منه.
ً
ْ َ َّ
فارفض عرقا.
قال:
أخرجه أمحد( ،)164/3والرتمذي ( ،)3131وابن جرير ( ،)15/15وإسناده صحيح ،وقال الرتمذي:
((حديث حسن غريب)).
وعن قتادة عن أنس بن مالك :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال:
ُ
((رفعت يل سدرة املنتىه يف السماء السابعة ،نبقها مثل قالل هجر ،وورقها مثل آذان الفيلة ،خيرج
من ساقها نهران ظاهران ،ونهران باطنان ،فقلت :يا جربيل! ما هذان؟ قال :أما ابلاطنان فيف اجلنة؛
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وأما الظاهران فانليل والفرات)).
أخرجه أمحد ( :)164/3ثنا عبد الرزاق :ثنا معمر عن قتادة.
قلت :وهذا إسناده صحيح ىلع رشط الشيخني ،وقد علقه ابلخاري يف ((صحيحه)) ( )5610فقال:
وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة به  ،وزاد:
((فأتيت بثاثلة أقداح  :قدح فيه لنب  ،وقدح فيه عسل ،وقدح فيه مخر ،فأخذت اذلي فيه اللنب
فرشبت ،فقيل يل :أصبت الفطرة أنت وأمتك)).
وقال احلافظ(:)73/10
((وصله أبو عوانة واإلسماعييل والطرباين يف ((الصغري)) من طريقه ،ووقع نلا بعلو يف ((غرائب
شعبة)) البن منده ،قال الطرباين :لم يروه عن شعبة إال إبراهيم بن طهمان ،تفرد به حفص بن عبد
اهلل انليسابوري عنه)).
قلت :وهو ثقة من شيوخ ابلخاري ،وكذا من فوقه ثقات فالسند صحيح.
ويف رواية للبخاري ( ،)4964وأمحد ( )207/3من طريق شيبان :حدثنا قتادة عنه ريض اهلل عنه قال:
ملا عرج بانليب صىل اهلل عليه وسلم إىل السماء قال( (( :ويف راوية  :بينا أنا أسري يف اجلنة حم )207/3
ُ
أتيت ىلع نهر حافتاه قباب( ويف رواية حيد  : 263/3خيام) اللؤلؤ (ويف الرواية األخرى :ادلرا)
ّ
املجوف .فقلت :ما هذا يا جربيل؟! قال :هذا الكوثر [اذلي أعطاك ربك عز وجل .قال :فرضبت
بيدي فيه(ويف رواية ثاثلة :فأهوى امللك بيده) ،فإذا طينه املسك األذفر ،وإذا ررضاضه اللؤلؤ] )).
ً
والرواية األخرى للبخاري أيضا ( ، )6581وكذا أمحد ( 191/3و 207و ،)289والزيادة هل يف رواية
( 231/3و ،)232ويه يف الرواية األخرى للبخاري وأمحد دون قوهل(( :ررضاضه اللؤلؤ)).
وأما الرواية اثلاثلة؛ فيه يف رواية شيبان عند أمحد.
ويف أخرى هل ((( : )232/3قال امللك اذلي ميع :أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر اذلي أعطاك ربك.
فرضب بيده إىل أرضه ،فأخرج من طينه املسك)).
ولم يستحرض احلافظ بن حجر هاتني الروايتني من ((املسند))؛ فعزا يف ((الفتح)) ( )732/8األوىل
منهما للبيهيق فقط!
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اثلانية :عن عبد الرمحن بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص عنه قال:
ملا جاء جربيل عليه والسالم بالرباق إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ فكأنها رضبت بذنبها ،فقال
هلا جربئيل :مه يا براق! فواهلل؛ إن ركبك مثله!
فسار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،فإذا هو بعجوز ناء عن الطريق( أي ىلع جنب الطريق .قال
أبو جعفر :ينبيغ أن يقال :نائية ،ولكن أسقط منها اتلانيث) ،فقال(( :ما هذه يا جربئيل؟)) .قال:
رس يا حممد!

ً
فسار ما شاء اهلل أن يسري ،فإذا يشء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول :هلم يا حممد! قال جربئيل:
رس يا حممد!
فسار ما شاء اهلل أن يسري.

قال :ثم لقيه خلق من اخلالئق ،فقال أحدهم :السالم عليك يا أول! والسالم عليك يا َ
آخر! والسالم
ُ
عليك يا حارش! فقال هل جربئيل :ارد ِد السالم يا حممد ! قال :فرد السالم.
ثم لقيه اثلاين ،فقال هل مقالة األول[ ،ثم اثلالث كذلك](.)11
حىت انتىه إىل بيت املقدس ،فعرض عليه املاء واللنب واخلمر ،فتناول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
اللنب ،فقال هل جربئيل :أصبت يا حممد ! الفطرة ،ولو رشبت املاء لغرقت وغرقت أمتك ،ولو رشبت
اخلمر لغويت وغوت أمتك.
ثم بُعث هل آدم فمن دونه من األنبياء ،فأمهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تلك الليلة.
ثم قال هل جربئيل :أما العجوز اليت رأيت ىلع جانب الطريق؛ فلم يبق من ادلنيا إال بقدر ما بيق من
عمر تلك العجوز.

ّ
عدو اهلل إبليس؛ أراد أن تميل إيله ،وأما اذلين سلموا عليك؛
وأما اذلي أراد أن تميل إيله؛ فذاك
فذاك إبراهيم وموىس وعيىس.
أخرجه ابن جرير ( ،)6/15وابليهيق يف ((ادلالئل))؛ كما يف ((تفسري ابن كثري)) ( ،)5/3وقال:

 ) ( 11سقطت من ((ابن جرير)) ،واستدركتها من ((ابن كثري)) ،ووقع فيهما بعض
األخطاء؛ فصححتها باجتهاد مين.
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((ويف بعض ألفاظه نكارة وغرابة)).
قلت :وعلته عبد الرمحن بن هاشم هذا ،فإين لم أجد من ترمجه .ومن طريقه أورده السيويط يف
ً
((اخلصائص)) ( )387/1برواية ابن مردويه أيضا يف ((اتلفسري))  ،وابليهيق.
اثلاثلة عن يزيد بن أيب مالك قال :حدثنا أنس بن مالك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
((أتيت بدابة فوق احلمار ودون ابلغل ،خطوها عند منتىه طرفها ،فركبت وميع جربيل عليه السالم.
ّ
ُ
فرست ،فقال :انزل فصل .ففعلت ،فقال :أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإيلها املهاجر.
ّ
ثم قال :انزل فصل .فصليت ،فقال :أتدري أين صليت؟ صليت بـ(طور سيناء) حيث لكم اهلل عز
وجل موىس عليه السالم.
ْ
ّ
ثم قال :انزل فصل .فزنلت فصليت ،فقال :أتدري أين صليت؟ صليت بـ(بيت حلم) حيث ودل
عيىس عليه السالم.
ثم دخلت بيت املقدس ،فجمع يل األنبياء عليه السالم ،فقدمين جربيل حىت أممتهم.
ثم صعد يب إىل السماء ادلنيا( ...قلت :فذكر السماوات السبع واألنبياء اذلين فيهم ،ثم قال):
ً
ثم صعد يب فوق سبع سماوات ،فأتينا سدرة املنتىه فغشيتين ضبابة  ،فخرت ساجدا ،فقيل يل :إين
يوم خلقت السماوات واألرض فرضت عليك وىلع أمتك مخسني صالة ،فقم بها أنت وأمتك.
فرجعت إىل إبراهيم ،فلم يسألين عن يشء.
ثم أتيت ىلع موىس فقال :كم فرض اهلل عليك وىلع أمتك؟قلت :مخسني صالة .قال( :قلت :فذكر
ّ
أمر موىس إياه بمراجعة ربه يلخفف عنه ىلع حنو ما تقدم؛ حىت ردت إىل مخس صلوات ،ثم قال.) :
قال :فارجع إىل ربك فاسأهل اتلخفيف؛فإنه فرض ىلع بين إرسائيل صالتني فما قاموا بهما.
فرجعت إىل ريب عز وجل ،فسأتله اتلخفيف ،فقال إين يوم خلقت السماوات واألرض فرضت عليك
وىلع أمتك مخسني صالة ،فخمس خبمسني ،فقم بها أنت وأمتك .فعرفت أنها من اهلل ّ
رصى.
فرجعت إىل موىس عليه السالم فقال :ارجع.
فعرفت أنها من اهلل تبارك وتعاىل ّ
رصى( أي :حتم) ،فلم أرجع)).
أخرجه النسايئ.
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ويزيد  -هو ابن عبد الرمحن بن أيب مالك ادلمشيق  -صدوق ربما وهمن يرويه عنه سعيد بن عبد
العزيز  -وهو اتلنويخ ادلمشيق  -وهو ثقة إمام ،ولكنه اختلط يف آخر عمره؛ كما يف ((اتلقريب))،
وذللك قال ابن كثري يف هذه الطريق:
ًّ
((فيها غرابة ونكارة جدا)).
وقد تابعه خادل بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه عن أنس ،فذكر أوهل إىل(( :طرفها)) ،وقال:
فلما بلغ بيت املقدس؛ وبلغ املاكن اذلي يقال هل  :باب حممد صىل اهلل عليه وسلم؛ أىت إىل احلجر اذلي
ثمة ،فغمزه جربيل بإصبعه فنقبه ،ثم ربطها.
ثم صعد ،فلما استويا يف رصحة املسجد قال جربيل :يا حممد! هل سألت ربك أن يريك احلور العني؟
فقال :نعم)) فقال :انطلق إىل أوئلك النسوة؛ فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة.
قال(( :فأتيتهن فسلمت عليهن ،فرددت السالم ،فقلت :من أننت؟ فقلن :حنن ّ
خيات حسان ،نساء
ّ
قوم أبراراُ ،ن ّقوا فلم َ
يدرنوا ،وأقاموا فلم يظعنوا ،وخلاوا فلم يموتوا.
ً
قال :ثم انرصفت ،فلم أبلث إال يسريا؛ حىت اجتمع ناس كثري ،ثم أذن مؤذن ،وأقيمت الصالة.
ً
قال :فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا ،فأخذ بيدي جربيل عليه السالم ،فقدمين ،فصليت بهم.

فلما انرصفت قال جربيل :يا حممد ! أتدري من صىل خلفك؟ قال :قلت :ال .قال :صىل خلفك لك نيب
بعثه اهلل عز وجل.
قال :ثم أخذ بيدي جربيل فصعد يب إىل السماء (قلت :فذكر عروجه إىل السماوات ولقاءه األنبياء
فيها بنحو ما سبق ثم قال.) :
ثم انطلق يب ىلع ظهر السماء السابعة ،حىت انتىه يب إىل نهر عليه خيام اللؤلؤ وايلاقوت والزبرجد،
وعليه طري خرض؛ أنعم طري رأيت فقلت يا جربيل! إن هذا الطري نلاعم .قال :يا حممد! أتدري أي نهر
هذا؟ قال :قلت :ال .قال :هذا الكوثر اذلي أعطاك اهلل إياه  .فإذا فيه آنية اذلهب والفضة ،جيري ىلع
ً
ّ
والزمرد ،ماؤه أشد بياضا من اللنب.
ررضاص من ايلاقوت
قال :فأخذت من آنيته آنية من اذلهب ،فاغرتفت من ذلك املاء فرشب ،فإذا هو أحىل من العسل،
وأشد راحئة من املسك.
ثم انطلق يب حىت انتهيت إىل الشجرة ،فغشيتين سحابة فيها من لك لون ،فرفضين جربيل ،وخررت
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ً
ساجدا هلل عز وجل ،فقال اهلل يل :يا حممد! إين يوم خلقت السماوات واألرض( )) ...قلت :فذكر
احلديث بنحو حديث ابن عبد العزيز إىل مخس صلوات ،وأنهن مخس خبمسني ،ثم قال) :
قال :ثم احندر ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جلربيل(( :ما يل لم آت أهل سماء إال رحبوا يب
وضحكوا يل غري رجل واحد فسلمت عليه فرد يلع السالم ،ورحب يب ولم يضحك يل؟ قال يا حممد!
ذاك مالك خازن جهنم ؛ لم يضحك منذ خلق ،ولو ضحك إىل لضحك إيلك)).
ً
قال :ثم ركب منرصفا ً  ،فبينما هو يف الطريق ّ
مر بعري لقريش حتمل طعاما ؛ منها مجل عليه غرارتان:
غرارة سوداءة وغرارة بيضاء ّ ،
فلما حاذى بالعري نفرت منه واستدارت ورصع ذلك ابلعري وانكرس.
ثم إنه مىض؛ فأصبح فأخرب عما اكن ،فلما سمع املرشكون قوهل؛ أتوا أبا بكر فقالوا :يا أبا بكر! هل
لك يف صاحبك؟! خيرب أنه أىت يف يللته هذه مسرية شهر ورجع يف يللته؟! فقال أبو بكر ريض اهلل عنه:
ّ
إن اكن قاهل فقد صدق ،وإنا نلصدقه فيما هو ابعد من هذا؛ نلصدقه ىلع خرب السماء.
فقال املرشكون لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :ما عالمة ما تقول؟
قال(( :مررت بعري لقريش ويه يف ماكن كذا وكذا ،فنفر اإلبل منا واستدارت ،وفيها بعري عليه
غرارتان :غرارة سوداء وغرارة بيضاءُ ،
فصع فانكرس)).
فلما قدمت العري سألوهم ،فأخربوهم اخلرب ىلع مثل ما حدثهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،ومن
ذلك سيم أبو بكر :الصديق.
وسألوه وقالوا :هل اكن فيمن حرض معك موىس وعيىس ؟ قال(( :نعم)) .قالوا :فصفهم نلا .قال:
ٌ
((نعم؛ أما موىس فرجل آدم؛ كأنه من رجال أزد (عمان) ،وأما عيىس؛ فرجل ربعة َس ِبط ،تعلوه محرة،
كأنما يتحادر من شعره اجلُمان)).
أخرجه ابن أيب حاتم كما يف ((تفسري ابن كثري)) ،وقال(( :هذا سياق فيه غرائب عجيبة)).؟
ً
قلت :وآفته خادل بن يزيد ،فإنه ضعيف مع كونه فقيها وقد اتهمه ابن معني كما يف ((اتلقريب)).
الرابعة :عن محيد عن أنس قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
(( [ملا] انتهيت إىل السدرة [املنتىه] ،فإذا نبقها مثل اجلرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ،فلما غشيها
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ً
ً
من أمر اهلل ما غشيها حتولت ياقوتا أو زمردا أو حنو ذلك)).
أخرجه أمحد ( :)128/3ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد به.
قلت :وهذا إسناده ثاليث صحيح ىلع رشط الشيخني.
وكذا رواه بن أيب اعصم يف ((السنة)) ( - 591بتحقييق) والزيادتان هل ،وابن جرير (.)53/27
وهذه الطريق مما فات ىلع احلافظ ابن كثري ،ثم السيويط!
ثم روى أمحد ( )103/3بإسناده املذكور عن أنس قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
(( دخلت اجلنة؛ فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ،فرضبت بيدي إىل ما جيري فيه املاء ،فإذا مسك
أذفر.
قلت :ما هذا يا جربيل؟ قال :هذا الكوثر اذلي أعطاكه اهلل)).
ثم أخرجه ( 116 - 115/3و )263من طريقني آخرين عن محيد به.
اخلامسة :عن الزهري قال :أخربين أنس بن مالك قال:
فرضت ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم الصلوات يللة أرسي به مخسني ،ثم نقصت حىت جعلت
ً
ّ
مخسا ،ثم نودي :يا حممد! إنه ال يبدل القول دلي ،وإن لك بهذه اخلمس مخسني.
أخرجه أمحد ( ،)161/3وإسناده صحيح ىلع رشط الشيخني.
السادسة :عن سليمان اتلييم عن أنس بن مالك[ عن بعض أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم ]
قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

ً
(( مررت  -يللة أرسي يب  -ىلع موىس ،فرأيته قائما يصيل يف قربه)).
أخرجه أمحد ( ،)120/3ومسلم ( ، )2375والنسايئ يف ((قيام الليل)) ،والزيادة هل يف رواية ،وكذا أمحد
( 59/5و 362و ،)365وابلغوي يف ((رشح السنة)) (.)3760
وهو عندهم يف رواية مقرون مع رواية ثابت ابلناين ،وقد مضت (ص.)23
(تنبيه) :وقد غمز يف صحة احلديث ادلكتور خليل اهلراس رمحه اهلل يف تعليقه ىلع ((اخلصائص
الكربى)) بقوهل (:)389/1
ً
ً
((وقد اضطربت رواية هذا احلديث عن أنس؛ فمرة يروى مرفواع ،ومرة موقوفا  ،ومرة يرويه أنس
عن غريه من الصحابة واهلل أعلم)).
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ً
قلت :ومع اعرتايف بعلم ادلكتور وفضله رمحه اهلل ؛ أراين مضطرا إىل أن أقول :إن هذا اإلعالل ال
يمت بصلة إىل هذا العلم الرشيف ،فإن كون أنس يرويه  -أو يروى عنه  -عن انليب صىل اهلل عليه
ً
وسلم بدون واسطة تارة ،وبالواسطة تارة؛ ليس بعلة عند أهل العلم باحلديث مطلقا؛ ألنه إن اكن لم
يسمعه من انليب صىل اهلل عليه وسلم  -وهو الظاهر  -فهو مرسل صحايب ،ومراسيل الصحابة حجة
والصحايب اذلي حدثه وإن لم ّ
يسم فهو ثقة؛ ألن الصحابة لكهم عدول.
ً
وأما أنه يروى مرة موقوفا؛ فهو جمرد دعوى ،فإنه يشري بذلك إىل ما ذكره السيويط  -عقب حديث

مسلم  -من رواية أيب يعىل وابليهيق عن أنس قال :حدثين بعض أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم :
(( أن انليب صىل اهلل عليه وسلم  -يللة أرسي به ّ -
مر ىلع موىس وهو يصيل يف قربه ،قال :وذكر يل انه
محل ىلع الرباق ،قال(( :فأوثقت الفرس  -أو قال :ادلابة  -باحللقة( .)) )12فقال أبو بكر :صفها يل
يا رسول اهلل! فقال 00 :يه كذه وذه)) .قال :واكن أبو بكر قد رآها.

ّ
قلت :فلقوهل يف هذه الرواية :إن انليب صىل اهلل عليه وسلم  -يللة أرسي به  -مر  ...إلخ؛ توهم ادلكتور
أنه موقوف ،وهذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ ألنه مرفوع وإن لم يقل :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ؛ ألنه يتحدث عنه صىل اهلل عليه وسلم ؛ كأحاديث املنايه والشمائل وغريها ،فهل يقول
أحد عنها :إنها موقوفة؟!
السابعة واثلامنة :عن راشد بن سعد ،وعبد الرمحن بن جبري عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم:
((ملا عرج يب ريب عز وجل؛ مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم ،فقلت:
من هؤالء يا جربيل؟! قال :هؤالء اذلين يأكلون حلوم انلاس ،ويقعون يف أعراضهم)).
أخرجه أمحد وغريه بسند صحيح ،وهو خمرج يف ((الصحيحة)) ( ،)533وفيه الرد ىلع من أعله
باإلرسال.
اتلاسعة :عن يلع بن زيد بن جداعن عن أنس قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ً ُ ُ
(( رأيت  -يللة أرسي يب  -رجاال تقرض شفاههم بمقاريض من نار .فقلت :يا جربيل! من هؤالء؟
قال :هؤالء خطباء من أمتك ،يأمرون انلاس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب؛ أفال

 ) ( 12وقع يف ((اخلصائص))( :باحلرابة)؛ والتصحيح من ((الدر)).
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يعقلون؟!)).
أخرجه أمحد ( 120/3و 180و 231و ،)239وابلغوي يف ((رشح السنة)) ( )4159من طريق محاد بن
سلمة عنه ،وقال ابلغوي(( :حديث حسن )).
ً
قلت :وهو كما قال أو أىلع؛ فإن هل طرقا أخرى بعضها جيد كما سيأيت ،وابن جداعن ضعيف.
لكنه قد توبع؛ فقد ذكره السيويط يف ((اخلصائص)) ()389/1
 من رواية ابن مردويه  -من طريق قتادة وسليمان وثمامة ويلع بن زيد عن أنس به .ولم يتلكم عليهبيشء كعادته ،وأما ادلكتور اهلراس؛ فعلق عليه بقوهل:
((هذا ثابت عن أنس من طرق كثرية؛ فقد رواه اإلمام أمحد يف ((مسنده))  ....وعبد بن محيد يف
((مسنده)) و((تفسريه))  ...وابن مردويه يف ((تفسريه))  ...عن محاد بن سلمة به عن يلع ابن زيد
عن أنس)).
هذا خالصة خترجيه ،وليس خيىف ىلع ابلصري؛ أن هذه الطرق إنما يه عن محاد بن سلمة وليست عن
أنس ،فقوهل(( :فقد رواه اإلمام أمحد ))..إلخ بعد قوهل(( :طرق كثرية)) خطأ ظاهر.
ّ
وأما الطرق الكثرية؛ فيه يف رواية ابن مردويه اليت ذكرها السيويط؛ إن صح السند إيلا ،وما أظن
ذلك؛ ال سيما واحلافظ ابن كثري لم يذكر من رواية ابن مردويه إال طريق ابن جداعن لكنه ذكر ما
يأيت ويه:
العارشة :من روايته ،وكذا ابن حبان يف ((صحيحه)) (رقم  - 35موارد)  ،وابن أيب حاتم من حديث
ََ
هشام ادلستوايئ عن املغرية  -يعين :ابن حبيب ،خت مالك بن دينار  -عن مالك ابن دينار عن ثمامة
عن أنس به.
قلت :وهذا إسناد جيد ،رجاهل ثقات معروفون؛ غري املغرية هذا ،وقد روى عنه مجع من اثلقات  -غري
هشام  -تراهم يف ((اجلرح)) ( ،)991/220/8وذكره ابن حبان يف ((اثلقات)) ،فاحلديث بهذه الطريق
صحيح .واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات.
وقد أورده اهليثيم يف ((جممع الزوائد)) ( )276/7باللفظ املتقدم ،وقال:
((ويف رواية  :تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار ،أو قال :حديد.

ً
ويف رواية :أتيت ىلع سماء ادلنيا يللة أرسي يب ،فرأيت فيها رجاال تقطع ألسنتهم وشفاههم ..فذكر
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حنوه.

ّ
رواها لكها أبو يعىل ،والزبار ببعضها ،والطرباين يف ((األوسط)) ،وأحد أسانيد أيب يعىل رجاهل رجال
(الصحيح) )).

ً
وفاته أن الرواية األوىل عند أمحد أيضا.
احلادية عرشة :رواه كثري بن سليم :سمعت أنس بن مالك يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
(( ما مررت يللة أرسي يب بمأل إال قالوا :يا حممد! ُم ْر أمتك باحلجامة)).
ّ
أخرجه ابن ماجة ( :)3479حدثنا ُجبارة بن املغلس :ثنا كثري به.

قلت :وهذا إسناد ضعيف ،لضعف جبارة وكثري؛ لكن هل شواهد من حديث ابن عباس وابن مسعود
يتقوى بها ،فانتظرها(.)13
اثلانية عرشة :عن سليمان بن املغرية عن أنس قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :
((عرج يب امللك  ،قال:
ثم انتهيت إىل السدرة ،وأنا أعرف أنها سدرة ،أعرف ورقها وثمرها ،قال :فلما عشيها من أمر اهلل ما
ٌ
غشيها ؛ حتولت حىت ما يستطيع أحد أن يصفها)).
أخرجه ابن جرير ( )54/27بسند صحيح ىلع رشط ابلخاري.

13
( ) انظر ((الصحيحة)) (.)2263
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 - 3حديث ُأبي بن كعب
تقدم حديثه من رواية ابن شهاب عن أنس عنه ،وأنه وهم من بعض الرواة حترف عليه (أبو ذر) إىل
أيب بن كعب).
وأخرج ابن مردويه من طريق عبيد بن عمري عن أيب بن كعب قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم:
(( ملا أرسي يب رأيت اجلنة من درة بيضاء ،قلت :يا جربائيل! إنهم يسألوين عن اجلنة؟ قال :فأخربهم
أن أرضها قيعان ،وترابها املسك)).
ذكره السيويط يف ((اخلصائص)) ( ،)392/1وسكت عليه كعادته!
وعبيد بن عمري  -هو اللييث  -تابيع ثقة ،وإنما انلظر فيمن دونه.
ً
ثم ذكره من رواية ابن مردويه أيضا من طريق قتادة عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب
ً
مرفواع بلفظ:
ً
ً
((يللة أرسي يب وجدت رحيا طيبة ،فقلت :يا جربيل! ما هذه؟ قال :هذه املاشطة وزوجها وابنتها ،بينا
يه تمشط ابنة فرعون؛ إذ سقط املشط من يدها ،فقالت :ت ِعس فرعون فأخربت أباها؛ فقتلها)).
ً
وسكت عن إسناده أيضا.
لكن هل شاهد من حديث ابن عباس يتقوى به ،وسيأيت حتت حديثه إن شاء اهلل تعاىل.
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 - 4حديث بريدة بن الحصيب األسلمي
ُ ََ
يرويه أبو تميْلة عن الزبري بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
(( ملا اكن يللة أرسي يب ،قال :فأىت جربيل الصخرة اليت ببيت املقدس ،قال :فوضع أصبعه فيها،
فخرقها  ،فشدبها الرباق)).
أخرجه الرتمذي ( ،)3132وابن حبان ( - 34موارد) ،واحلاكم ( ،)360/2والزبار  -والسياق هل  -وقال:
((ال نعلم رواه عن الزبري بن جنادة إال أبو تميلة ،وال نعلم هذا احلديث إال عن بريدة)).
قلت :وقال الرتمذي(( :حديث غريب))؛ أي  :ضعيف ،ولعل ذلك من أجل الزبري بن جنادة  ،فإنه
لم يوثقه أحد غري ابن حبان؛ وتساهله يف اتلوثيق معروف ،وقال أبو حاتم(( :شيخ ليس باملشهور)).
وكأنه ذللك قال احلافظ يف ((اتلقريب))( :مقبول) .وأما اذلهيب فإنه قال يف ((املزيان)):
((ذكره ابن حبان يف ((اثلقات)) ،وأخطأ من قال :فيه جهالة ولوال ابن اجلوزي ذكره ملا ذكرته)).
وكأنه ذللك وافق احلاكم ىلع قوهل عقب احلديث:
ّ
مروزيان ثقتان))!
((صحيح اإلسناد  ،وأبو تميلة والزبري
ولم تطمنئ انلفس لصحة هذا احلديث؛ لعدم شهرة الزبري هذا؛ وألنه خالف ما تقدم يف حديث
ثابت عن أنس الصحيح بلفظ:
(((فربطه باحللقة اليت يربط بها األنبياء)).
وهل بعض الشواهد كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.
ً
الل ّ
وتكلف الزرقاين يف ((رشح املواهب ّ ُ
نية))  -تبعا ألصله( - )49/6يف اجلمع بني احلديثني ،فال
دايع ذلكره.
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 - 5حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري
يرويه ابن شهاب :حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن  :سمعت جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما أنه
سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:
((ملا كذبتين قريش [حني أرسي يب إىل بيت املقدس] قمت يف احلجر ،فجىل اهلل يل بيت املقدس،
فطفقت أخربهم عن آياته ،وأنا أنظر إيله)).
أخرجه أمحد ( ،)377/3وابلخاري ( 3886و ،)4710ومسلم ( ،)276والرتمذي ( ،)3133وصححه ،
وابلغوي (.)3762
والزيادة ألمحد ،وعلقها ابلخاري يف رواية ،وقال احلافظ (:)392/8
(وصله اذلهيل يف ((الزهريات)) ،وأخرجه قاسم بن ثابت يف ((ادلالئل)) من الطريق ذاته ،ولفظه:
جاء ناس من قريش إىل أيب بكر فقالوا :هل لك يف صاحبك! يزعم أنه أىت بيت املقدس ،ثم رجع إىل
مكة يف يللة واحدة؟! قال أبو بكرَ :
أو قال ذلك؟ قالوا :نعم .قال :لقد صدق)).
ً
وعزاه يف ماكن آخر ( )199/7للبيهيق يف ((ادلالئل)) أيضا بلفظ(( :قال نعم؛ إين أصدقه بأبعد من
ذلك ؛ أصدقه خبرب السماء .قالُ :
فس ّم بذلك الصديق)).
وروى عبد الكريم اجلزري عن عطاء عن جابر قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
((يللة أرسي يب مررت ىلع جربيل يف املأل األىلع؛ اكحللس ابلايل من خشية اهلل عز وجل)) .
أخرجه ابن أيب اعصم يف ((السنة)) ( - 621بتحقييق) وغريه بإسناد جيد ،وهو خمرج يف ((الصحيحة))
( ،)2289وعزاه السيويط ( )393/1البن مردويه والطرباين يف ((األوسط)) ،وصحح إسناده ،وزاد يف
((ادلر)) ( )152/4فقال:
بال من خشية
((ويف لفظ البن مردويه(( :مررت ىلع جربيل يف السماء الرابعة؛ فإذا هو كأنه ِحلس ٍ
اهلل ) )).
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 - 6حديث حذيفة بن اليمان
يرويه اعصم ابن بهدلة عن ّ
زر بن ُحبيش عن حذيفة بن ايلمان أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
قال:
((أتيت بالرباق ،وهو دابة أبيض طويل [ الظهر ممدوة هكذا( :ت) ] ،يضع حافره عند منتىه طرفه،
فلم نزايل ظهره أنا وجربيل حىت أتيت بيت املقدس.
ففتحت نلا أبواب السماء ،ورأيت اجلنة وانلار [ووعد اآلخرة أمجع( :حم) ] )).
[ثم اعدا عودهما ىلع بدئهما ( :حم) ] .
ّ
قال حذيفة  :ولم يصل يف بيت املقدس.
قال زر :فقلت هل  :بىل قد صىل.
قال حذيفة :ما اسمك يا أصلع؟ فإين أعرف وجهك وال أعرف اسمك!
فقلت :أنا زر بن حبيش.
قال :وما يدريك أنه قد صىل؟!

ً
قال :فقلت :يقول اهلل عز وجل﴿ :سبحان اذلي أرسى بعبده يلال من املسجد احلرام إىل املسجد
ُ
ُ
ابلصري﴾.
األقىص اذلي باركنا حوهل لنيه من آياتنا إنه هو السميع
ّ
قال :فهل جتده صىل؟ لو صل لصليتم فيه كما تصلون (ويف رواية :لو صىل فيه لكتبت عليكم
الصالة فيه كما كتبت الصالة[ :ت] ) يف املسجد احلرام.

قال زر :وربط ادلابة باحللقة اليت يربط بها األنبياء عليهم السالم.
قال حذيفة :أو اكن خياف أن تذهب منه وقد أتاه اهلل بها؟! (ويف رواية :ثم ضحك حىت رأيت نواجذه،
قال :وحيدثون أنه ربطه! َ
لم؟! ّ
أيفر منه ؟! وإنما سخره هل اعلم الغيب والشهادة![ :حم] ) .
أخرجه أمحد ( 387/5و392و ،)394والرتمذي (،)3147وابن حبان ( ،)33واحلاكم (،)359/2
وصححوه،ووافقهم اذلهيب ،وإنما هو حسن فقط للخالف املعروف يف اعصم ابن بهدلة ،وهو يف
((الصحيحة)) (.)874
ورواه ابن أيب شيبة ،والنسايئ ،وابن مردويه ،وابليهيق؛ كما يف ((اخلصائص)) ( ،)393/1وابن جرير
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ً
أيضا (.)16 - 15/15
والنسايئ إنما رواه يف ((الكربى))؛ ولم تطبع بعد ،ومنه أجزاء يف ظاهرية دمشق؛ أحدها يف
((اتلفسري)) ،وفيه أخرجه كما يف ابن كثري.
ً
واعلم أن يف حديث حذيفة هذا عربة بالغة؛ ويه أن الصحايب قد يقول برأيه ما خيالف الواقع املروي
عند غريه ،من أجل ذلك اكن من املتفق عليه بني العلماء :أن املثبت مقدم ىلع انلايف ،ومن حفظ
حجة ىلع من لم حيفظ ،فنيف حذيفة ريض اهلل عنه لصالته صىل اهلل عليه وسلم يف بيت املقدس؛
وربط الرباق باحللقة مما ال قيمة هل مع إثبات غري واحد من الصحابة ذللك ،وهو عمدة زر رمحه اهلل
يف معارضة حذيفة فيما نفاه ،وهلذا قال ابن كثري:
((وهذا اذلي قاهل حذيفة ريض اهلل عنه! وما أثبته غريه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من ربط
َّ
ادلابة باحللقة ؛ ومن الصالة ببيت املقدس  -مما سبق وما سيأيت  -مقدم ىلع قوهل)).
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 - 7حديث شداد بن أوس
يرويه إسحاق بن إبراهيم بن الضحاك الزبيدي:
حدثنا عمرو بن احلارث عن عبد اهلل بن سالم األشعري عن حممد بن الويلد بن اعمر الزبيدي:
حدثنا الويلد بن عبد الرمحن بن جبري بن نفري :حدثنا شداد بن أوس قال:
قلنا :يا رسول اهلل! كيف أرسي بك؟ قال:

ً
((صليت ألصحايب صالة العتمة بمكة معتما ،فأتاين جربيل عليه السالم بدابة أبيض  -أو قال:
بيضاء  -فوق احلمار ودون ابلغل ،فقال :اركب ،فاستصعب يلع ،فرازها( )14بأذنها ،ثم محلين عليها،
فانطلقت تهوي بنا؛ يقع حافرها حيث انتىه طرفها.
ً
ِّ
حىت بلغنا أرضا ذات خنل فأنزلين ،فقال :صل .فصليت ثم ركبت ،فقال :أتدري أين صليت؟ قلت:
اهلل أعلم .قال :صليت بـ(يرثب)؛ صليت بـ(طيبة).

فانطلقت تهوي بنا؛ يقع حافرها عند منتىه طرفها.
ً
ِّ
ثم بلغنا أرضا ،قال :انزل .ثم قال :صل .فصليت ثم ركبنا ،فقال :أتدري أين صليت؟ قلت :اهلل أعلم.
َ ْ
بـ(مديَن) عند شجرة موىس.
قال :صليت
ثم انطلقت تهوي بنا؛ يقع حافرها حيث أدرك طرفها.
ً
ّ
ثم بلغنا أرضا؛بدت نلا قصور ،فقال :انزل .فزنلت ،فقال :صل .فصليت.
ثم ركبنا ،فقال :أتدري أين صليت؟ قلت :اهلل أعلم .قال :صليت بـ(بيت حلم) حيث ودل عيىس ا
ملسيح ابن مريم.
ثم انطلق بنا حىت دخلنا املدينة من بابها ايلماين( )15فأىت قبلة املسجد ،فربط فيه دابته.

 ) ( 14األصل فرازها ،وكذا يف ((اخلصائص)) ،وعلى هامشه(( :قال يف ((النهاية)):
اختربها)) .ومل أرها يف مادة ( :رأز) !
ثم وجدته يف مادة( :روز) ،فالصواب( :رازها).
 ) ( 15كذا األصل! وكذا يف ((الدر)).
ويف((جممع الزوائد))( :الثامن).
ويف ((اخلصائص))( :الثاني).
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ودخلنا املسجد من باب تميل فيه( )16الشمس والقمر
فصليت من املسجد حيث شاء اهلل.
ُ
ُ
وأخذين من العطش ما أخذين ،فأتيت بإناءين؛ يف أحدهما لنب ويف اآلخر عسل ،أرسل ّ
إيل بهما
ً
مجيعا ،فعدلت بينهما ،ثم هداين اهلل عز وجل؛ فأخذت اللنب ،فرشبت حىت عرقت به جبيين()17
وبني ّ
يدي شيخ متكئ ىلع مثواة( )18هل ،فقال :أخذ صاحبك الفطرة؛ إنه يلهدى.
ثم انطلق يب حىت أتينا الوادي اذلي يف املدينة ،فإذا جهنم تتكشف عن مثل الزرايب( ،)19قلت :يا
رسول اهلل! كيف وجدتها؟ قال :وجدتها مثل احلمة املسخنة.

ً
بعري لقريش بماكن كذا وكذا ،قد أضلوا بعريا هلم قد مجعه فالن ،فسلمت
ثم انرصف يب ،فمررنا ٍ
عليهم .فقال :بعضهم هذا صوت حممد.

ثم أتيت أصحايب قبل الصبح بمكة ،فأتاين أبو بكر ،فقال :يا رسول اهلل! أين كنت الليلة؟ فقد
َ
علمت أين أتيت بيت املقدس من الليلة؟ فقال :يا رسول اهلل! إنه مسرية
اتلمستك يف مظانك؟! فقال:
شهر؛ فصفه يل.
قال :ففتُح يل رصاط كأين أنظر إيله ،ال يسألين عن يشء إال أنبأته به .فقال أبو بكر :أشهد إنك
لرسول اهلل .فقال املرشكون انظروا إىل ابن أيب كبشة؛ يزعم أنه أىت بيت املقدس الليلة!

ً
بعري لكم يف ماكن كذا وكذا ،وقد أضلوا بعريا هلم،
قال :فقال :إن من آية ما أقول لكم :أين مررت ٍ

 ) ( 16وكذا يف ((الدر))!
ويف ((اجملمع))(( :باب فيه مثل الشمس))!
ويف ((اخلصائص))(( :باب يف متيل الشمس)).
17
( ) يف ((اجملمع))(( :فرغت به جيب))!
ويف((الدر))(( :فرغت منه جنيب)).
ويف ((اخلصائص))(( :قرعت به جبين)) ،ولعل الصواب ما يف األصل.
18
( ) كذا األصل! ولعله مبعنى املنزل .ويف ((اخلصائص)) و((الدر))(( :منرب)) .وسقط من
((اجملمع )) .
 ) ( 19األصل( :الروابي) ،والتصحيح من ((اجملمع)) وغريه.
ولعل وجه التشبيه بها إمنا هو من حيث تلهيها.
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فجمعه هلم فالنا ً وأن مسريهم يزنلون بكذا ثم كذا ،ويأتونكم يوم كذا وكذا ُ
يقدمهم مجل آدم،
ٌ
مسح أسود؛ وغرارتان سوداوان)).
عليه

ً
فلما اكن ذلك ايلوم أرشف انلاس ينظرون حني اكن من قريبا من نصف انلهار ،حىت أقبلت العري؛
يقدمهم ذلك اجلمل اذلي وصفه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .
ذكره احلافظ ابن كثري من رواية ابن أيب حاتم يف ((تفسريه)) ،وابليهيق؛ وقال(( :هذا إسناد صحيح،
ً
وروي ذلك مفرقا من أحاديث غريه ،وحنن نذكر من ذلك إن شاء اهلل ما حرضنا)).
قال ابن كثري:
((ثم ساق أحاديث كثرية يف اإلرساء اكلشاهد هلذا احلديث ...وال شك أن هذا احلديث مشتمل ىلع
أشياء ؛ منها ما هو صحيح كما ذكره ابليهيق؛ ومنها ما هو منكر اكلصالة يف بيت حلم ،وسؤال الصديق
عن نعت بيت املقدس ،وغري ذلك .واهلل أعلم)).
قلت :ويف تصحيح ابليهيق إلسناده نظر عندي  -مع ما يف املنت من انلاكرة  -وذلك أن مداره ىلع
إسحاق الزبيدي ،وهو خمتلف فيه ،وبه أعله اهليثيم؛ فقال(:)74/1
((رواه الزبار ،والطرباين يف ((الكبري)) ،وفيه إسحاق بن إبراهيم ابن العالء؛ وثقه حيىي بن معني،
وضعفه النسايئ)).
وقال احلافظ يف ((اتلقريب)):
ً
((صدوق يهم كثريا ،وأطلق حممد بن عوف أنه يكذب)).
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 - 8حديث صهيب
يرويه ابن هليعة بإسناده عنه قال:
ملا ُعرض ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  -يللة أرسي به  -املاء ،ثم اخلمر ،ثم اللنب؛ أخذ اللنب،
ُ
فقال هل جربيل :أصبت الفطرة ،وبه غذيت لك دابة ،ولو أخذت اخلمر غويت وغوت أمتك ،وكنت
من أهل هذه .وأشار [بيده] إىل الوادي اذلي فيه (ويف رواية :اذلي يقال هل :وادي) جهنم(( .فنظرت
إيله فإذا هو نار تلتهب)).
أخرجه ابن مردويه ،والسياق هل ،والطرباين يف ((الكبري)) والرواية األخرى هل ،وعزاه إيلهما السيويط
يف ((اخلصائص ( ،)397 - 396/1وسكت عنه كعادته.
ً
وأعله اهليثيم ( )78/1بابن هليعة؛ مشريا إىل ضعفه وذلك ألنه معروف بسوء حفظه.
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 - 9يرويه مسكين بن ميمون:
حدثين عروة بن ُرويم عن عبد الرمحن بن قرط أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
ً
((أرسي يب يللة من املسجد احلرام)).
واكن بني املقام وزمزم جربائيل عن يمينه ،ومياكئيل عن يساره ،فطارا حىت بلغ السماوات العال،
فلما رجع قال:

ً
((سمعت صوتا من السماوات العال مع تسبيح وتكبري :سبحان رب السماوات العال؛ ذي املهابة
سبحانه وتعاىل)).
كذا أورده اذلهيب يف ((املزيان)) بإسناده إىل سعيد بن منصور :حدثنا مسكني هذا  ،وقال:

((ال أعرفه ،وخربه منكر)).
ثم ساقه ،وقال:
((رواه أبو نعيم يف ((عوايل سعيد)) ،وصححه)).
وعزاه اهليثيم ( )78/1للطرباين يف ((الكبري)) و((األوسط)) ،وأعله بمسكني وقول اذلهيب فيه.
ومن طريقه أخرجه ابلخاري يف ((اتلاريخ)) ،وابن السكن؛ كما يف ((اإلصابة)) .وعزاه السيويط
يف ((اخلصائص)) ( )409/1لسعيد بن منصور يف ((سننه)) ،والطرباين ،وابن مردويه ،وأيب نعيم يف
((املعرفة)) ،وسكت عنه كما يه اعدته ،وأما حمققه ادلكتور اهلراس؛ فأعله باإلرسال فقال:
((عبد الرمحن بن قرط تابيع ،فاحلديث مرسل)).

وهذا وهم نشأ من ظنه أن عبد الرمحن هذا هو اذلي روى عن حذيفة ،فهو اتلابيع ،وإنما هو اثلُّ ُّ
مايل
احلميص ،واكن من أهل الصفة ،وقد فرق بينهما يف ((اتلهذيب)) وغريه ،ويف ترمجة األخري أورد
احلديث يف ((اإلصابة)).
ومجلة القول :إن علة احلديث اجلهالة وليس اإلرسال.
وسكت عنه ابن كثري!
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ُ
حديث عبدِ اهلل بن عبّاس
- 10
قلت:وهل عنه طرق:
األوىل :عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال:
ُ
ْ ً
يللة أرسي بنيب اهلل ودخل اجلنة ،فسمع من جانبها وجسا ،قال(( :يا جربيل! ما هذا؟)) .قال :هذا
بالل املؤذن .فقال نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني جاء إىل انلاس:
((قد أفلح بالل؛ رأيت هل كذا وكذا)).

ً
قال :فلقيه موىس صىل اهلل عليه وسلم فرحب به ،وقال :مرحبا بانليب األيم .قال :فقال:
سب ٌط ،شعره مع أذنيه أو فوقهما)).
((وهو رجل آدم طويلِ ،

فقال(( :من هذا يا جربيل؟)) .قال :هذا موىس عليه السالم.
قال :فمىض ،فلقيه عيىس فرحب به ،وقال(( :من هذا يا جربيل؟)) .قال :هذا عيىس.
قال :فمىض ،فلقيه شيخ جليل َمهيب ،فرحب به وسلم عليه ،ولكهم يسلم عليه ،قال(( :من هذا يا
جربيل؟)) ،قال :هذا أبوك إبراهيم.

قال :فنظر يف انلار؛ فإذا قوم يأكلون اجليَف .فقال(( :من هؤالء يا جربيل؟)) .قال :هؤالء اذلي

يأكلون حلوم انلاس.
ً
ً
ً
ورأى رجال أزرق جعدا شعثا إذا رايته؛ قال(( :من هذا يا جربيل؟)) .قال :هذا اعقر انلاقة.
قال :فلما دخل انليب صىل اهلل عليه وسلم املسجد األقىص قام يصيل ،فاتلفت ثم اتلفت؛ فإذا انلبيون
أمجعون يصلون معه.
فلما انرصف يجء بقدحني :أحدهما عن ايلمني؛ واآلخر عن الشمال ،يف أحدهما لنب ،ويف اآلخر
عسل ،فأخذ اللنب فرشب منه ،فقال اذلي اكن معه القدح :أصبت القطرة.
أخرجه أمحد ( )257/1وغريه بسند قال فيه ابن كثري(( :صحيح)) ،وتبعه السيويط يف ((اخلصائص))
(!)397/1وهو تساهل واضح فإن قابوس  -وهو ابن أيب ظبيان  -فيه لني؛ كما قال يف ((اتلقريب)).
اثلانية :عن ثابت أيب زيد قال :ثنا هالل عن عكرمة عن ابن عباس قال:
أرسي بانليب صىل اهلل عليه وسلم إىل بيت املقدس ،ثم جاء من يللته  ،فحدثهم بمسريه ،وبعالمة
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بيت املقدس وبعريهم.

ً
ً
ّ
فقال ناس :حنن نصدق حممدا بما يقول؟! فارتدوا كفارا ،فرضب اهلل أعناقهم مع أيب جهل.
ً
ً
وقال أبو جهلّ :
خيوفنا حممد بشجرة الزقوم ،هاتوا تمرا وزبدا فزتقموا!
ورأى ادلجال يف صورته  -رؤيا عني ليس رؤيا منام  -وعيىس ،وموىس ،وإبراهيم صلوات اهلل عليهم.
فسئل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ادلجال؟ فقال:
ً
ًّ
(([فيلمانيا]( )20أقمر هجانا( ،)21إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري ،كأن شعر رأسه أغصان
شجرة.

ً
ورأيت عيىس شابا أبيض ،جعد الشعر ،حديد ابلرص ،مبطن اخللق(.)22

ورأيت موىس أسحم آدم ،كثري الشعر (ويف رواية :حسن الشعرة) ،شديد اخللق.
ونظرت إىل إبراهيم؛ فال أنظر إىل إرب من آرابه؛ إال نظرت إيله مين؛ كأنه صاحبكم.
ّ
فقال جربيل عليه السالم :سلم ىلع مالك.فسلمت عليه)).

ً
أخرجه أمحد ( ،)374/1والزيادة يف الرواية األخرى هل ،وعزاه السيويط ( )398/1أليب يعىل أيضا ،وأيب

نعيم  ،وابن مردويه ،وقال ابن كثري:

((ورواه النسايئ من حديث أيب زيد ثابت بن يزيد عن هالل  -وهو ابن ّ
خباب  -به ،وهو إسناد
صحيح)).
كذا قال! وإنما حسن فقط؛ ألن ابن خباب فيه كالم ،وقال اهليثيم (:)67/1
((رواه أمحد ورجاهل ثقات؛ إال أن هالل بن خباب قال حيىي القطان :إنه تغري قبل موته .وقال حيىي
بن معني :لم يتغري ولم خيتلط ،ثقة مأمون .ورواه أبو يعىل)).
قلت :فاإلسناد حسن.

 ) ( 20أي :ضخماً عظيماً.
 ) ( 21أي :أبيض؛ كما يف ((النهاية)) و((اللسان)).
وتعليق الدكتور اهلراس هنا(( :اهلجان من كل شيء خياره وخالصه))! من وضع الشيء يف
غري موضعه.
22
( ) املبطن :الضامر البطن.
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اثلاثلة :عن سفيان  :حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس يف قوهل تعاىل  ﴿ :وما جعلنا الرؤيا اليت
أريناك إال فتنة للناس﴾ [اإلرساء ]60/قال:
ُ
يه رؤيا عني أريها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يللة أرسي به إىل بيت املقدس[ ،وليست رؤيا
منام].
قال﴿ :والشجرة امللعونة يف القرآن﴾ :يه شجرة الزقوم.
أخرجه ابلخاري ( 3888و 4716و ،)6613وعنه ابلغوي يف ((رشح السنة))( ،)3755وابن
جرير( ،)110/15واستدركه احلاكم ()363 - 362/2؛ فوهم هو واذلهيب!ورواه الطرباين يف ((الكبري))
(.)11641

الرابعة :عن قتادة عن أيب العايلة :حدثنا ابن ّ
عم نبيكم  -يعين  :ابن عباس ريض اهلل عنهما  -عن
انليب صىل اهلل عليه وسلم قال:

ً
ً
ً
((رأيت  -يللة أرسي يب  -موىس [بن عمران عليه السالم ] رجال آدم طواال جعدا؛ كأنه من رجال

شنوءة.

ً
ورأيت عيىس رجال مربوع اخللق ،إىل احلمرة وابلياض ،سبط الرأس.
ً
ورأيت مالاك خازن انلار ،وادلجال)).
يف آيات أراهن اهلل إياه﴿ ،فال تكن يف مرية من لقائه﴾ [السجدة]23/؛ [إنه قد رأى موىس ،وليق
موىس يللة أرسي به].
أخرجه ابلخاري ( ،)3239والسياق هل ،ومسلم ( ،)267والزيادة األوىل هل ،وأمحد ( 245/1و ،)259وابن
جرير ( ،)112/21والزيادة األخرى هل ،ويه عند مسلم من تفسري قتادة غري مسندة إىل ابن عباس،
وكذلك يه عند ابليهيق كما يف ((تفسري ابن كثري)) ،وزاد:
﴿وجعلنا هدى بلين إرسائيل﴾ قال :جعل اهلل موىس هدى بلين إرسائيل.
وهو رواية البن جرير.
اخلامسة :عن محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :قال رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

((ملا اكنت الليلة اليت أرسي يب فيها؛ أتت ّ
يلع راحئة طيبة ،فقلت :يا جربيل! ما هذه الراحئة الطيبة؟
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فقال :هذه راحئة ماشطة ابنة فرعون وأوالدها.
قال :قلت :ما شأنها؟
قال :بينا يه تمشط ابنة فرعون ذات يوم؛ إذ سقطت املدرى من يدها ،فقالت :بسم اهلل .فقالت هلا
ابنة فرعون :أيب؟ قالت :ال؛ ولكن ريب ورب أبيك :اهلل .قالت :أخربه بذلك؟ قالت :نعم .فأخربته،
ًّ
ربا غريي؟! قالت :نعم؛ ريب وربك اهلل.
فداعها ،فقال :يا فالنة! وإن لك
فأمر ببقر ٍة من حناس فأمحيت ،ثم أمر بها أن تليق يه وأوالدها فيها.
ُ
قالت هل :إن يل إيلك حاجة .قال :وما حاجتك؟ قالت :أحب أن جتمع عظايم وعظام ودلي يف ثوب
واحد وتدفننا.
قال :ذلك لك [ملا لك] علينا من احلق.

ً
ً
قال :فأمر بأوالدها؛ فألقوا بني يديها واحدا واحدا؛ إىل أن انتىه ذلك إىل صيب هلا يرضع ،وكأنها
ُ
تقاعست من أجله ،قال :يا أ ّمه! اقتحيم؛ فإن عذاب ادلنيا أهون من عذاب اآلخرة .فاقتحمت)).

قال :قال ابن عباس:
تكلم أربعة صغار :عيىس ابن مريم عليه السالم ،وصاحب جريج ،وشاهد يوسف ،وابن ماشطة
فرعون.
أخرجه أمحد( ،)310/1وابن حبان ( 36و ،)37والطرباين ( )12279وغريهم ،وفيه ضعف الختالط
ً
عطاء بن السائب ،وما قيل من سماع محاد منه قبل اختالطه؛ فقد قيل أيضا :إنه سمع منه بعد
االختالط؛ كما هو مبني يف ((اتلهذيب)) ،و((األحاديث الضعيفة)) ( ،)880فقول السيويط يف
((اخلصائص)) ((( :)399/1سنده صحيح)) مردود ،وحنوه قول ابن كثري(( :إسناده ال بأس به))!
السادسة :عن عوف عن زرارة بن أيب أوىف عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ّ
ُ
وعرفت أن انلاس مكذيب)).
(( ملا اكن يللة أرسي يب؛ وأصبحت بمكة؛ فظعت بأمري()23

ً
ً
فقعد معزتال حزينا ،فمر به عدو اهلل أبو جهل ،فجاء حىت جلس إيله ،فقال هل اكملستهزئ :هل اكن
من يشء؟! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (( :نعم)) .قال :ما هو ؟ قال:

23
( ) أي اشتد علي وهبته(( .نهاية)).
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((إنه أرسي يب)).
قال :إىل أين؟
قال(( :إىل بيت املقدس)).
قال :ثم أصبحت بني ظهرانينا؟! قال(( :نعم)).
قال :فلم َ
ير أنه يكذبه؛ خمافة أن جيحده احلديث إذا داع قومه إيله .قال :أرأيت إن دعوت قومك
حتدثهم ما حدثتين؟! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (( :نعم)).
فقال :هيا معرش بين كعب بن لؤي!
حىت قال :فانتفضت إيله املجالس ،وجاؤوا حىت جلسوا إيلهما.
قال :حدث قومك بما حدثتين.
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :
((إين أرسي يب الليلة)).
قالوا :إىل أين؟ قال(( :إىل بيت املقدس)).
قالوا :ثم أصبحت بني ظهرانينا؟! قال(( :نعم)).

ً
َ
قال :فمن بني مصفق ،ومن بني واضع يده ىلع رأسه متعجبا للكذب؛ زع َم!
قالوا :ويه تستطيع أن تنعت نلا املسجد؟ ويف القوم من قد سافر إىل ذلك ابلدل ورأى املسجد.
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :
((فذهبت أنعت ،فما زلت أنعت حىت اتلبس يلع بعض انلعت  -قال - :فيجء باملسجد وأنا أنظر؛
حىت وضع دون دار عقال  -أو :عقيل ّ -
فنعته وأنا أنظر إيله.
قال :واكن مع هذا نعت لم أحفظه)).
قال :فقال القوم :أما انلعت؛ فواهلل لقد أصاب.
أخرجه أمحد ( ،)309/1والطرباين( ،)12782وسنده صحيح ،وعزاه السيويط يف ((اخلصائص)) ()400/1
ً
البن أيب شيبة أيضا ،والنسايئ ،والزبار ،وأيب نعيم بسند صحيح ،وحسنه احلافظ يف ((الفتح)) (.)199/7
السابعة :عن عبرث بن القاسم عن ُحصني  -وهو ابن عبد الرمحن  -عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
قال:
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ملا أرسي بانليب صىل اهلل عليه وسلم جعل يمر بانليب وانلبيني ومعهم القوم ،وانليب وانلبيني ومعهم
الرهط ،وانليب وانلبيني وليس معهم أحد ،حىت مر بسواد عظيم(( ،فقلت :من هذا؟ قيل :موىس
وقومه ،ولكن ارفع رأسك وانظر .قال :فإذا هو سواد عظيم قد سد األفق من ذا اجلانب ،ومن ذا
ً
اجلانب ،فقيل :هؤالء أمتك ،وسوى هؤالء من أمتك سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب)).
فدخل  ،ولم يسألوه ولم يفرس هلم.
فقالوا :حنن هم.
وقال قائل :هم أبناء اذلين ودلوا ىلع الفطرة واإلسالم.
فخرج انليب صىل اهلل عليه وسلم :
((هم اذلين ال يكتوون ،وال يسرتقون ،وال يتطريون ،وىلع ربهم يتولكون)).
ّ
فقام عكشة بن حمصن فقال :أنا منهم يا رسول اهلل؟
قال(( :نعم)).
ثم جاءه آخر فقال :أنا منهم؟ فقال:
((سبقك بها عاكشة)).
أخرجه الرتمذي ( : )2446حدثنا أبو حصني عبد اهلل بن أمحد بن يونس :أخربنا عبرث بن القاسم..
وقال:
((هذا حديث حسن صحيح)).
قلت :وهذا إسناد صحيح  ،رجاهل ثقات رجال الشيخني؛ غري أيب حصني هذا؛ وهو ثقة؛ إال أنه يبدو
أنه وهم هو أو شيخه عبرث يف ذكر اإلرساء يف هذا احلديث ،فقد رواه مجع من اثلقات عن حصني بن
عبد الرمحن به دون اإلرساء.
أخرجه ابلخاري ( 3410و 5705و 5752و 6472و ،)6541ومسلم ( 374و ،)375وأمحد (.)271/1
وقد أشار احلافظ إىل شذوذ هذه الزيادة؛ فقد ذكره بها من رواية الرتمذي والنسايئ ،ثم قال:
ً
ً
((فإن اكن ذلك حمفوظا؛ اكنت فيه قوة ملن ذهب إىل تعدد اإلرساء ،وأنه وقع باملدينة أيضا غري اذلي
وقع بمكة ،فقد وقع عنه أمحد والزبار بسند صحيح قال:
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ْ
أكر ُينا( )24احلديث عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم [ذات يللة] ،ثم غدونا إيله فقال(( :عرضت
ُ
يلع األنبياء الليلة بأممها ،فجعل انليب يمر ومعه اثلالثة ،وانليب ومعه العصابة ))..فذكر احلديث)).
قلت :احلديث عند أمحد ( 401/1و )420من حديث عبد اهلل بن مسعود ،وليس من حديث ابن
عباس؛ كما يوهمه صنيع احلافظ رمحه اهلل بذكره إياه حتت حديث ابن عباس يف رشحه؛ دون أن
يرصح بأنه البن مسعود ،وهو من رواية احلسن عن عمران عنه .واحلسن  -وهو ابلرصي  -مدلس؛
لكن قد قرن به أمحد  -يف رواية  -العالء بن زياد ،وهو ثقة ،فصح به اإلسناد  ،واحلمد هلل.
ً
وقد رواه الطياليس يف ((مسنده)) ( ،)352وأمحد أيضا ( 403/1و )454من طريق محاد بن سلمة عن
ً
اعصم ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهلل بن مسعود مرفواع بلفظ:
ُ
ً
((عرضت يلع (ويف لفظ  :أريت) األمم باملوسم )) ...احلديث حنوه خمترصا.
قلت :وإسناده حسن ،وهو رصيح أن العرض لم يكن يللة اإلرساء؛ وإنما يف موسم احلج ،واجلمع
اذلي ذهب إيله احلافظ جيد؛ لو اكنت تلك الزيادة حمفوظة ،أما ويه شاذة فال دايع حينئذ للجمع.
واهلل أعلم .ثم إن احلافظ السيويط قد أبعد انلجعة؛ فعزا حديث ابلاب البن مردويه فقط! فانظر
((اخلصائص)) (.)401/1

اثلامنة :عن رشيك عن أيب علوان عبد اهلل بن ُعصم عن ابن عباس قال:

فرض اهلل عز وجل ىلع نبيه صىل اهلل عليه وسلم الصالة مخسني صالة ،فسأل اهلل عز وجل؛ فجعلها
خس صلوات.
أخرجه أمحد ( ،)315/1وابن ماجة( ،)1400وإسناده حسن يف الشواهد.
اتلاسعة :عن ّ
عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال:
ُ
((ما مررت بمإل من املالئكة يللة أرسي يب إال قالوا :عليك باحلجامة يا حممد!)).
أخرجه أمحد ( ،)354/1والرتمذي ،وابن ماجه ،وصححه احلاكم واذلهيب!
وال وجه هل ؛ لضعف عباد؛ إال بانلظر لشواهده ،وقد تقدم أحدها من حديث أنس ،ويأيت آخر من
حديث ابن مسعود ،وقد تكلمت عليها يف ((الصحيحة)) ( ،)2263و((مشاكة املصابيح)) (.)4544

( ) األصل( :أكربنا))! ويف املوضع األول من ((املسند))(( :أكثرنا)) ،والتصويب من
24
((النهاية)) واملوضع اآلخر من ((املسند)) ،واملعنى :أطلناه وأخرناه.
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 - 11حديث عبد اهلل بن عمر
يرويه طلحة بسنده زيد بسنده عن ابن عمر:
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ملا أرسي به إىل السماء ؛ أوىح اهلل إيله باألذان ،فزنل به ،فعلمه جربيل.
أخرجه الطرباين يف ((األوسط))؛ كما يف ((جممع الزوائد)) ( )329/1وقال:
((وفيه طلحة بن زيد  ،ونُس َ
ب إىل الوضع)).
ِ
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 - 12حديث عبد اهلل بن مسعود
وهل طرق

األوىل :عن مالك بن مغول عن الزبري بن عدي عن طلحة عن ّ
مرة عن عبد اهلل قال:
ملا أرسي برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم انتُيه به إىل سدرة املنتىه ،ويه يف السماء السادسة(،)25

إيلها ينتيه ما يُعرج به األرض ،فيقبض منها ،وإيلها ينتيه ما يُهبط به من فوقها  ،فيقبض منها.
قال﴿ :إذ يغىش السدرة ما يغىش﴾ [انلجم .]16/قال:
ٌ
فراش من ذهب.
ً
قال :فأعطي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثالثا:
أعطي الصلوات اخلمس.
وأعطي خواتيم سورة ابلقرة.
ً
ُ
وغفر ملن لم يرشك باهلل من أمته شيئا :املقحمات(.)26

أخرجه مسلم ( ،)279وأمحد ( 387/1و ،)422وابن جرير (52/27و ،)55وابلغوي يف ((رشح السنة))
(.)3756
وعن سفيان عن قيس بن وهب عن مرة عن ابن مسعود:
﴿لقد رآه نزلة أخرى﴾ قال:
جربيل يف وبر رجليه اكدلرر؛ مثل القطر ىلع ابلقل.

25
( ) قلت :ظاهره خيالف حديث أنس املتقدم(( :ثم عرج بنا إىل السماء السابعة ...ثم ذهب
بي إىل سدرة املنتهى))؛ فإنه يدل على أن السدرة يف امساء السابعة ،وهون الذي رجحه
القرطيب ،ومجع احلافظ بني احلديثني بتأويل أن أصلها يف السماء السادسة ،وأغصانها
وفروعها يف السماء السابعة  ،وليس يف السادسة منها إال أصل ساقها.
رواية ابن جرير(  )55/27عن قتادةمرس ً
قلت :ويؤيد هذا اجلمع ُ
ال(( :رفعت لي سدرة
منتهاها يف السماء السابعة)).
وسنده صحيح.
26
( ) أي  :الذنوب العظام الكبائر اليت تهلك أصحابها وتوردهم النار.
www.rasoulallah.net

43

نسخة مجانية تهدى وال تباع

اإلسراء واملعراج

أخرجه ابن جرير ( )51/27من طريقني عن سفيان به.
قلت :وإسناده صحيح ىلع رشط مسلم.

ً
ّ
اجلنيب قال :كنا جلوسا عند أيب عبيدة بن
اثلانية :عن قتادة بن عبد اهلل اتلمييم :حدثنا أبو ظبيان

عبد اهلل  -يعين :ابن مسعود  -وحممد بن سعد بن أيب وقاص ،وهما جالسان ،فقال حممد بن سعد أليب
عبيدة :حدثنا عن أبيك يللة أرسي بمحمد صىل اهلل عليه وسلم .فقال أبو عبيدة :ال ؛ بل حدثنا أنت
عن أبيك .فقال حممد :لو سأتلين قبل أن أسألك لفعلت .قال  :أبو عبيدة حيدث  -يعين  -عن أبيه كما
سئل ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :
((أتاين جربيل عليه السالم بدابة فوق احلمار ودون ابلغل ،فحملين عليه ،ثم انطلق يهوي بنا ،لكما
صعد عقبة استوت رجاله كذلك مع يديه ،وإذا هبط استوت يداه مع رجليه ،حىت مررنا برجل طوال
سبط؛ كأنه من رجال أزد شنوءة ،فريفع صوته يقول :أكرمته وفضلته.
قال :فدفعنا إيله ،فسلمنا عليه فرد السالم ،فقال من هذا معك يا جربيل؟ قال :هذا أمحد .قال :مرحبا

ً

بانليب األيم العريب اذلي بلغ رسالة ربه ،ونصح ألمته.
قال :ثم اندفعنا ،فقلت :من هذا يا جربيل؟ قال :هذا موىس بن عمران.
قال :قلت :ومن يعاتب؟ قال :يعاتب ربه فيك؟

َُّ
قلت :ويرفع صوته ىلع ربه؟! قال :إن اهلل قد عرف هل ِحدته!
قال :ثم اندفعنا؛ حىت مررنا بشجرة كأن ثمرها الرسح حتتها شيخ وعياهل.
فقال :يل :اعمد إىل أبيك إبراهيم .فدفعنا إيله ،فسلمنا عليه فرد السالم .فقال :إبراهيم :من هذا معك
ً
يا جربيل؟! قال :هذا ابنك أمحد .قال :فقال :مرحبا بانليب األيم اذلي بلغ رسالة ربه ،ونصح ألمته،
الق ربك الليلة ،وإن أمتك آخر األمم وأضعفها ،فإن استطعت أن تكون حاجتك  -أو
يا بين! إنك ٍ
ّ
جلها  -يف أمتك فافعل.
قال :ثم اندفعنا حىت انتهينا إىل املسجد األقىص ،فزنلت فربطت ادلابة يف احللقة اليت يف باب املسجد
اليت اكنت األنبياء تربط بها.
ثم دخلت املسجد ،فعرفت انلبيني من بني قائم وراكع وساجد.
ُ
قال :ثم أتيت بكأسني من عسل ولنب ،فأخذت اللنب فرشبت ،فرضب جربيل عليه السالم منكيب،
www.rasoulallah.net

44

نسخة مجانية تهدى وال تباع

اإلسراء واملعراج

وقال :أصبت الفطرة ّ
ورب حممد!
قال :ثم أقيمت الصالة ،فأممتهم.
ثم انرصفنا فأقبلنا)).
رواه احلسن بن عرفة يف ((جزئه)) املشهور :حدثنا مروان بن معاوية عن قتادة بن عبد اهلل اتلييم..
كما يف ((تفسري ابن كثري)) ،وقال:
((إسناد غريب ،ولم خيرجوه ،فيه من الغرائب سؤال األنبياء عنه عليه السالم ابتداء ،ثم سؤاهل عنهم
ً
بعد انرصافه ،واملشهور يف الصحاح))  -كما تقدم  -أن جربيل اكن يعلمه بهم أوال؛ ليسلم عليهم
سالم معرفة ،وفيه أنه اجتمع باألنبياء عليهم السالم قبل دخوهل املسجد األقىص ،والصحيح أنه إنما
ً
اجتمع بهم يف السماوات ،ثم نزل إىل بيت املقدس ثانيا وهم معه ،وصىل بهم فيه ،ثم إنه ركب الرباق،
ً
ّ
وكر راجعا إىل مكة .واهلل أعلم)).
قلت :وإلسناده علتان:
األوىل :االنقطاع بني أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه.
واألخرى :جهالة قتادة بن عبد اهلل اتلييم؛ فقد أورده ابن أيب حاتم ( ،)759/135/7ولم يذكر فيه
ً
ً
جرحا وال تعديال ،وهو قتادة بن عبد اهلل بن أيب قتادة األنصاري ،وأبوه ثقة من رجال الشيخني ،وقد
ذكر احلافظ  -يف ترمجته ابنه هذا يف الرواة عنه .واهلل أعلم.
اثلاثلة :عن مؤثر بن عفازة( )27عن ابن مسعود عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال:
((لقيت  -يللة أرسي يب  -إبراهيم وموىس وعيىس.
ّ
قال :فتذاكروا أمر الساعة ،فردوا أمرهم إىل إبراهيم ،فقال :ال علم يل بها .فردعوا األمر إىل عيسها،
ْ
فقال :أما وجبَتها فال يعلمها أحد إال اهلل.
ذلك؛وفيما عهد إىل ريب عز وجل :أن ادلجال خارج .
قال :وميع قضيبان ،فإذا رآين ذاب كما يذوب الرصاص.

ً
قال :فيهلكه؛ حىت إن احلجر والشجر يقول :يا مسلم إن حتيت اكفرا فاقتله.

27
( ) حترف يف ((تفسري ابن كثري)) إىل ((مرثد بن جنادة)) !!
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قال :فيهلكهم اهلل ،ثم يرجع انلاس إىل بالدهم وأوطانهم
حدب ينسلون﴾ [األنبياء ،]96/فيطؤون
قال :فعند ذلك خيرج ﴿يأجوج ومأجوج وهم من لك
ٍ
بالدهم ،ال يأتون ىلع يشء إال أهلكوه ،وال ّ
يمرون ىلع ماء إال رشبوه ،ثم يرجع انلاس إيل فيشكونهم،

َْ
فأدعو اهلل عليهم ،فيهلكهم اهلل ويميتهم ،حىت جتوى()28من نت رحيهم.
ُ
ّ
قال :فيُزنل اهلل عز وجل املطر ،فتجرف أجسادهم حىت يقذفهم يف ابلحر ،ثم تنسف اجلبال ،وتمد
األرض مد األديم.

قال :ففيما عهد إيل ريب عز وجل ،أن ذلك إذا اكن كذلك؛ فإن الساعة اكحلامل ُ
الم ّ
تم اليت ال يدري
ً
ً
أهلها مىت تفجأهم بوالدها يلال أونهارا؟!)).
أخرجه أمحد ( ،)375/1وابن ماجه ( ،)4081واحلاكم ( 489 - 488/4و )545وغريهم ،وقال احلاكم:
((صحيح اإلسناد)) ،ووافقه اذلهيب!
وفيه نظر بينته يف ((الضعيفة) (.)4318
الرابعة :عن محاد بن سلمة  :ثنا أبو محزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل
عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
ُ
((أتيت بالرباق ،فركبت خلف جربيل عليه السالم ،فسار بنا ،إذا ارتفعت رجاله  ،وإذا هبط
ارتفعت يداه.
قال :فسار بنا يف أرض غمة منتنة ،حىت أفضينا إىل أرض فيحاء طيبة ،فقلت :يا جربيل! إنا كنا نسري
يف أرض غمة منتنة ،ثم أفضينا إىل أرض فيحاء طيبة؟ قال :تلك أرض انلار ،وهذه أرض اجلنة.
قال :فأتيت ىلع رجل قائم يصيل ،فقال :من هذا معك يا جربيل؟ قال :هذا أخوك حممد .فرحب يب
وداع يل بالربكة ،وقال :سل ألمتك اليرس .فقلت :من هذا يا جربيل؟ فقال :هذا أخوك عيىس ابن
مريم عليه الصالة والسالم .
ً
ً
قال :فرسنا ،فسمعت صوتا وتذمرا ،فأتينا ىلع رجل فقال :من هذا يا جربيل؟ قال :هذا أخوك حممد.
فرحب يب وداع يل بالربكة ،وقال :سل ألمتك اليرس .فقلت :من هذا يا جربيل؟ فقال :هذا أخوك

28
ْ
( ) أي :تننت .يف ((النهاية))(( :يقالَ :ج ِو َي جي َوى؛ إذا أننت)).
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موىس .قلت :ىلع من اكن تذمره وصوته؟ قال :ىلع ربه .قلت :ىلع ربه؟! قال :نعم؛ قد عرف ذلك من
حدته.

ً
قال :ثم رسنا  ،فرأينا مصابيح وضوءا .قال :قلت :ما هذا يا جربيل؟ قال :هذه شجرة أبيك إبراهيم
عليه الصالة والسالم؛ أتدنو منها؟ قلت :نعم .فدنونا ،فرحب يب وداع يل بالربكة.
ثم مضينا حىت أتينا بيت املقدس ،فربطت ادلابة باحللقة اليت يربط بها األنبياء ،ثم دخلت املسجد،
فنُرشت ىلع األنبياء  :من سىم اهلل عز وجل منهم ومن لم ي ُ ّ
سم ،فصليت بهم؛ إال هؤالء اثلالثة:
إبراهيم وموىس وعيىس عليهم الصالة والسالم)).
أخرجه احلاكم( )606/4قال:
((هذا حديث تفرد به أبو محزة ميمون األعور ،وقد اختلفت أقوال أئمتنا فيه ،وقد أىت بزيادات لم
خيرجها الشيخان)).
وتعقبه اذلهيب بقوهل:
((قلت :ضعفه أمحد وغريه)).
قلت :لكن قال اهليثيم (:)74/1
((رواه الزبار ،وأبو يعىل ،والطرباين يف ((الكبري)) ،ورجاهل رجال الصحيح) )).
وظاهره أنه عندهم من غري طريق أيب محزة هذا؛ فإنه ليس من رجال ((الصحيح)) ،وجزم يف
((اتلقريب)) أنه ضعيف ،فلرياجع .وعزاه السيويط يف ((اخلصائص)) ( )407 - 406/1للزبار ،وأيب
يعىل ،واحلارث بن أيب أسامة ،والطرباين ،وأيب نعيم ،وابن عساكر من طريق علقمة ،وسكت عنه
كعادته ،وكذلك فعل يف ((ادلر املنثور)) (.)147/4
ثم رجعت إىل ((الطرباين الكبري)) ( ،)9976و((كشف األستار عن زوائد الزبار)) ()59؛ فوجدت
احلديث عندهما من طريق محاد بن سلمة به.
فتبينت أن اهليثيم وهم يف قوهل املتقدم.
وروى األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:
﴿لقد رأى من آيات ربه الكربى﴾ قال:
ً
رأى رفرفا أخرض قد سد األفق.
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أخرجه ابلخاري ( ،)4858والطياليس ( ،)278وابن جرير ( ،)57/27والطرباين يف ((الكبري)) (9051
 .)9053اخلامسة :عن عبد الرمحن بن إسحاق عن القاسم عن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود قال :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
(( لقيت إبراهيم يللة أرسي يب ،فقال :يا حممد! أقرئ أمتك مين السالم ،وأخربهم أن اجلنة طيبة
الرتبة ،عذبة املاء ،وأنها قيعان ،وأن غراسها سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب)).
أخرجه الرتمذي ( )3462وقال:
((حديث حسن غريب من هذا الوجه)).

ً
قلت :وعبد الرمحن بن إسحاق هذا هو أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف اتفاقا  ،فلعل حتسني الرتمذي
حلديثه إنما هو ألن شواهد تقويه وقد ذكرت هل شاهدين يف ((الصحيحة)) ( ،)105وأحدهما يأيت
ً
قريبا.
ً
(تنبيه) :عزا السيويط احلديث يف ((اخلصائص)) ( )408 - 407/1البن مردويه أيضا بزيادة يف آخر
احلديث:
((وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)).
وزاد يف خترجيه يف ((ادلر املنثور) ( :)153/4الطرباين مع الزيادة؛ دون قوهل(( :العيل العظيم)) .وهو
كذلك يف((املعجم الكبري)) (.)10363
السادسة :عن سليمان الشيباين سمع زر بن حبيش عن عبد اهلل قال:
﴿لقد رأى من آيات ربه الكربى﴾ [انلجم  ،]18/قال:
رأى جربيل يف صورته هل ستمائة جناح.
أخرجه مسلم ( ، )282والطرباين (.)9055
ويف رواية ملسلم ( :)281ذكر قوهل تعاىل﴿ :ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ [انلجم ]11/ماكن اآلية املتقدمة.
ويف ثاثلة هل ،وابلخاري ( ،)4857والرتمذي ( )3277وصححه من طريق الشيباين قال :سألت زر بن
حبيش عن قول اهلل تعاىل﴿ :فاكن قاب قوسني أو أدىن﴾ [انلجم]9/؟ قال :أخربين ابن مسعود به ...
ويه رواية البن جرير ( ،)46/27وأمحد (.)398/1
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ويف رواية هل ( 412/1و ،)460وابن جرير ( )49/7عن محاد بن سلمة عن اعصم ابن بهدلة عن زر عن
ابن مسعود؛ أنه قال يف هذه اآلية﴿ :ولقد رآه نزلة أخرى﴾ [انلجم :]13/قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم:
((رأيت جربيل عند سدرة املنتىه عليه ستمائة جناح؛ ينترث من ريشه اتلهاويل :ادلار وايلاقوت)).
قلت :وإسناده حسن  ،وعزاه السويط يف ((اخلصائص)) ( )408/1للبيهيق وأيب نعيم فقط!
السابعة :عن أيب وائل عن عبد اهلل عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال:
((رأيت جربيل عليه السالم هل ستمائة جناح)).
أخرجه الطرباين ( )10422بسند جيد.
اثلامنة :عن احلسني بن واقد :حدثين اعصم ابن بهدلة قال :سمعت شقيق بن سلمة يقول :سمعت
ابن مسعود يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
(( رأيت جربيل عند سدرة املنتىه وهل ستمائة جناح)).
ً
قال :سألت اعصما عن األجنحة؟ فأىب أن خيربين ،قال :فأخربين بعض أصحابه :أن اجلناح ما بني
املرشق واملغرب.
أخرجه أمحد (.)407/1

ً
قلت :وإسناده حسن أيضا.
وتابعه رشيك عن اعصم به ،ولفظه:
رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جربيل يف صورته وهل ستمائة جناح ؛ لك جناح منها قد سد
األفق ،يسقط من جناحه  -اتلهاويل وادلر وايلاقوت  -ما اهلل به عليم.
ً
أخرجه أمحد أيضا (.)395/1
ورشيك يسء احلفظ ،وقوهل(( :لك جناح منها قد سد األفق)) منكر عندي ،واهلل أعلم.
اتلاسعة :عن إسحاق بن أيب الكهتلة عن ابن مسعود أنه قال:
ً
إن حممدا لم ير جربيل يف صورته إال مرتني؛أما مرة فإنه سأهل أن يريه نفسه يف صورته ،فأراه صورته
فسد األفق.
وأما األخرى؛ فإنه صعد معه حني صعد به ،وقوهل﴿ :وهو باألفق األىلع ،ثم دنا فتدىل .فاكن قاب
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قوسني أو أدىن فأوىح إىل عبده ما أوىح﴾.
قال :فلما أحس جربيل ربه اعد يف صورته وسجد ،فقوهل:
﴿ولقد رآه نزلة أخرى .عند سدرة املنتىه .عندها جنة املأوى .إذا يغىش السدرة ما يغىش .ما زاغ
ابلرص وما طىغ .لقد رأى من آيات ربه الكربى﴾.
قال :خلق جربيل عليه السالم .
أخرجه أمحد ( ،)407/1والطرباين ()10547؛ وإسناده حسن رجاهل لكهم ثقات معروفون؛ غري إسحاق
هذا ،وقد روى عنه ثقتان ،وذكره ابن حبان يف ((اثلقات)).
العارشة  :عن إرسائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهلل يف قوهل﴿ :ما كذب
الفؤاد ما رأى﴾ قال:

ّ
رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جربيل يف ُحلة من رفرف قد مأل ما بني السماء واألرض.

أخرجه أمحد( 394/1و ،)418والرتمذي ( ،)3283وقال(( :حديث حسن صحيح)) ،واحلاكم(468/2
  )469وقال:((صحيح ىلع رشط الشيخني)) ،ووافقه اذلهيب.
ورواه الطياليس ( )323عن قيس ،وابن جرير ( )51/27عن سفيان ؛ كالهما عن أيب إسحاق به.
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 - 13حديث علي
يرويه زياد بن املنذر عن حممد بن يلع بن احلسني عن أبيه عن جده عن يلع:
ملا أراد اهلل تبارك وتعاىل أن يعلم رسوهل األذان؛ أتاه جربيل بدابة يقال هلا  :الرباق ،فذهب يركبها،
فاستصعبت ،فقال هلا جربيل :اسكين؛ فواهلل ما ركبك عبد أكرم ىلع اهلل من حممد صىل اهلل عليه
وسلم .
قال :فركبها حىت انتىه إىل احلجاب اذلي ييل الرمحن تبارك وتعاىل.
قال :فبينما هو كذلك؛ إذ خرج ملك من احلجاب ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(( :يا
ً
جربيل! من هذا؟ )) .فقال :واذلي بعثك باحلق؛ إين ألقرب اخللق ماكنا  ،وإن هذا امللك ما رأيته قط
ُ
خلقت قبل ساعيت هذه .فقال امللك :اهلل أكرب اهلل أكرب .قال :فقيل هل من وراء احلجاب :صدق
منذ
عبدي ،أنا أكرب ،أنا أكرب.
ثم قال :امللك :أشهد أن ال هلإ إال اهلل .قال :فقيل هل من وراء احلجاب :صدق عبدي ،ال هلإ إال أنا .قال:
ً
ً
فقال امللك :أشهد أن حممدا رسول اهلل .قال :فقيل من وراء احلجاب :صدق عبدي ،أنا أرسلت حممدا.
قال امللك :يح ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح ،قد قامت الصالة .ثم قال :اهلل أكرب اهلل أكرب ،قال :فقيل
هل من وراء احلجاب :صدق عبدي ،أنا أكرب ،أنا أكرب.
ثم قال :ال هلإ إال اهلل .قال :فقيل :من وراء احلجاب :صدق عبدي :ال هلإ إال أنا.
قال :ثم أخذ امللك بيد حممد صىل اهلل عليه وسلم فقدمهّ ،
فأم أهل السماء؛ فيهم آدم ونوح.
قال أبو جعفر حممد بن يلع:
فيومئذ أكمل اهلل ملحمد صىل اهلل عليه وسلم الرشف ىلع أهل السماوات واألرض أخرجه الزبار
((كشف األستار)) ( ،)352وقال:
((ال نعلمه يروى عن يلع بهذا اللفظ إال بهذا اإلسناد ،وزياد ابن املنذر شييع ،روى عنه مروان بن
معاوية وغريه)).
قلت :قال يف ((املجمع)) (:)329/1
((وهو جممع ىلع ضعفه)).

www.rasoulallah.net

51

نسخة مجانية تهدى وال تباع

اإلسراء واملعراج

ويف ((اتلقريب)):
((رافيض ،كذبه حيىي بن معني)).
ًّ
فاحلديث ضعيف جدا ،وعالمات الوضع عليه ظاهرة.
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 - 14حديث عمر بن الخطاب
عن أيب سنان عن عبيد اهلل بن آدم وأيب مريم وأيب شعيب:
أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه اكن بـ(اجلابية) ،فذكر فتح بيت املقدس ،قال :فقال أبو سلمة:
فحدثين أبو سنان عن عبيد بن آدم قال :سمعت عمر بن اخلطاب يقول لكعب :أين ترى أن أصيل؟
قال :إن أخذت عين صليت خلف الصخر؛ فاكنت القدس لكها بني يديك.
فقال عمر ريض اهلل عنه  :ضاهيت ايلهودية! ال ؛ ولكن أصيل حيث صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
ُ
ّ
وسلم  ،فتقدم إىل القبلة فصىل؛ ثم جاء فبسط رداءه ،فكنس الكنَاسة يف ردائه ،وكنس انلاس.
أخرجه أمحد ( :)38/1ثنا أسود بن اعمر :ثنا محاد بن سلمة عن أيب سنان..
قلت :وهذا إسناد ضعيف ،أبو سنان هذا هو عيىس بن سلنان القسميل ،وهو لني احلديث.
ً
وعبيد بن آدم لم يذكروا هل راويا غري أيب سنان ومع ذلك أورده ابن حبان يف ((اثلقات))! بناء ىلع
قاعدته يف توثيق املجهولني!
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 - 15حديث مالك بن صعصعة
(تقدم يف حديث أنس)

 - 16حديث أبي أيوب األنصاري
يرويه أبو صخر أن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر أخربه عن سالم بن عبد اهلل :
أخربين أبو أيوب األنصاري:
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  -يللة أرسي به  -مر ىلع إبراهيم فقال :من معك يا جربيل؟ قال:
هذا حممد .فقال هل إبراهيم:
ُمر أمتك فليكرثوا من غراس اجلنة؛ فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة.
قال(( :وما غراس اجلنة؟)) .قال :ال حول وال قوة إال باهلل.
أخرجه أمحد( ،)418/5وابن جرير ( ، )255/15والطرباين يف ((الكبري)) ()3898؛ إال أنهما قاال:
((عبداهلل بن عبد الرمحن موىل سالم بن عبد اهلل حدثه عن سالم بن حممد بن كعب القريظ)) !
وهذا اختالف شديد ،ولعله من أيب صخر  -واسمه محيد ابن زياد ،فإنه اكن يهم؛ كما يف ((اتلقريب)).
وشيخه عبد اهلل هذا؛ أورده ابن حجر يف((اتلعجيل))  -حسبما ورد يف ((املسند))  -ولم يزد ىلع
قوهل(( :ذكره ابن حبان يف (اثلقات) )).
وأورده ابن أيب حاتم يف ((اجلرح واتلعديل)) ( - )454/98/5حسبما جاء يف رواية ابن جرير  -إال أنه
قال(( :روى عن سالم وحممد بن كعب)) ،ولعل الصواب.
وىلع لك حال؛ فالرجل جمهول ،والسند ضعيف؛ لكن املنت هل شواهد تقدمت.
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 - 17حديث أبي ذرّ
(تقدم يف حديث أنس)
وقال عبد اهلل بن شقيق :قلت أليب ذر:
لو رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لسأتله! قال :وما كنت تسأهل؟ قال :كنت أسأهل :هل رأى ربه
عز وجل؟ قال :فإين قد سأتله؟ قال:
ً
((قد رأيته نورا أىن أراه؟!)).
أخرجه أمحد ( 147/5و ،)175ومسلم (.)292
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