
 

 
138 

                                               
 اإلسراء واملعراج بني الصحيحني وأهل السري " ابن إسحق " 

 دراسة مقارنة

 
 
 
 
 
 
 

 د/ هناء حممد عبد السالم خليل

 مدرس الحديث كعمكمو بكمية الدراسات اإلسالمية كالعربية
 جامعة األزىر فبنات القري 

 

 

 118إلى  138من 
 



 

 
138 



 

 
133 

 الصحيحيف كأىؿ السير " ابف إسحؽ " دراسة مقارنةاإلسراء كالمعراج بيف 

 ىناء محمد عبد السالـ خميؿ
جامعػة  -كمية الدراسات اإلسالمية كالعربية بنات القريف-قسـ الحديث كعمكمو 

 األزىر
hanaakhalil2075@azhar.edu.eg البريد اإللكتركني:   

 ممخص البحث
حيحيف كأىؿ السير كتيدؼ يتناكؿ ىذا البحث حادثة اإلسراء كالمعراج بيف الص

ىذه الدراسة إلى نقد النصكص التى يقع فييا التعارض كاإلختالؼ, كغالبان ما 
تنتيي ببياف ضعؼ إسنادىا, إف التكجو إلى تكثيؽ نصكص السيرة مطمب ممح 
تفرضو طبيعة الرسالة الخاتمة, كىك ضركرة تقتضية المنيجية الحقة التى 

بؿ أف تستخرج العبر كالدركس منيا, كلقد تميز صحيح األخبار مف معمكليا ق
كاف تكثيؽ النصكص التى جاءت في حادثة اإلسراء كالمعراج مف أبرز نتائج 

 ىذا البحث.
 كقد خمص البحث إلى عدد مف النتائج أىميا:

يتفؽ البخارل كابف إسحؽ عمى  تأخير حادثة اإلسراء كالمعراج الى أف فشا  -
ئؿ كميا, حادثة شؽ الصدر الكريـ تنفرد اإلسالـ بمكة فى قريش كفى القبا

بذكرىا ركاية الصحيحيف دكف ابف إسحؽ, إثبات كقكع شؽ الصدر مرتيف, أف 
الكصكؿ إلى سدرة المنتيى كالمقيا باألنبياء كانا في المعراج, تكذيب قريش 

 لإلسراء كالمعراج أمر اتفقت عميو ركايات الصحيحيف كابف إسحؽ.
  

 أىؿ السير . –الصحيحيف  –المعراج  –سراء الكممات المفتاحية:  اإل
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Isra and Mi`raj between Al-Sahihin and the people of Sir 
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Abstract: 

The tendency to document the texts of the biography is an 

urgent demand imposed by the nature of the final 

message, which is the necessity for the true methodology 

that distinguishes true news from its reasoning before we 

draw lessons from it.  

One of the most prominent results of this research was 

documenting the texts that came in t he Al-Isra and Al-

Maraj incident.  

Al-Bukhari and Ibn Ishaq agree that the Al-Isra and Al-

Mi'raj incident will be delayed until Islam has spread to 

Mecca in Quraysh and all the tribes. 

The incident of Shaq Al-Sadr is unique to Al-

Bukhnarration without Ibn Ishaq.  

  Proof of a chest incision twice. Reaching Sidra Al-

Muntaha and they met the prophets in Al-Israa.  

 Qurays’s denial of Isra` and al-Mi`raj is something 

agreed upon by al-Sahihin and Ibn Ishaq.  

Keywords: Al Israa – Al Mi`raj -  Al-Sahihin – the people 

of Sir. 



 

 
138 

 المقدمة
إف الحمد  نحمده, كنستعينو, كنستيديو, كنستغفره, كنعكذ با مف شركر 
أنفسنا, كمف سيئات أعمالنا, مف ييده ا فال مضؿ لو, كمف يضمؿ فال ىادل 
لو, كأشيد أف ال إلو إال ا, كحده ال شريؾ لو  كأف سيدنا محمدان  عبده 

ح األمة, ككشؼ ا بو الغمة  كرسكلو, أدل األمانة, كبمغ الرسالة, كنص
كجاىد في سبيؿ ا حؽ جياده حتى أتاه اليقيف, فالميـ اجزه خير ما جزيت 
نبيان عف أمتو  كرسكالن عف دعكتو كرسالتو, كصؿ الميـ عميو, كسمـ كزد 

 كبارؾ, كعمى آلو كأصحابو كأتباعو  كعمى كؿ
 ديف....مف اىتدل بيديو كاستفَّ بسنتو كاقتفى أثره إلى يـك ال

 أما بعد,                                  
أصح كأشمؿ, كأزكى كأطير سيرة في الكجكد,  - ملسو هيلع هللا ىلص -فتمثؿ سيرة النبى 

ميؽو  نَّؾى لىعىمىى خي كيكفى أف يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى في كصؼ صاحبيا : ﴿كىاً 
 ﴾  عىًظيـو

كايات جانب جمع الر  –في مراحمو األكلى  -كقد أخذ التأليؼ في السيرة 
ككانت ىذه الركايات جمعان ألحداث السيرة دكف   -غالبان  -مشفكعة باإلسناد 

تمحيص دقيؽ يكشؼ الصحيح منيا كالضعيؼ, إذ لـ يشترط أصحابيا الصحة 
فيما يجمعكف, كلعؿ معرفة الناس في تمؾ العصكر باإلسناد كأحكاؿ الركاة 

 –بإسنادىا  –دؿ الناس جعمت أكلئؾ األعالـ يكتفكف بذكر الحادثة مسندة ليست
 عمى صحتيا أك ضعفيا .

كحيث لـ تعد ىذه المعرفة بالرجاؿ كأنكاع األسانيد مف أسس الثقافة في 
القركف المتأخرة, بؿ يندر أف تجد مف ييتـ بذلؾ مف مثقفي ىذا العصر, فقد 

مف تمييز  –في الغالب  –جاءت كتابات المعاصريف مف أىؿ التاريخ خالية 
 قكاعد المحدثيف . الركايات كفؽ
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ذا كاف باإلمكاف تممس العذر  في  –لمخالص مف ىذا المنيج النقدم  –كا 
أحداث التاريخ اإلسالمى في عصكره المتأخرة, فميس ثمة عذر في عدـ اإلفادة 
مف ىذه المنيج في أحداث التاريخ اإلسالمي في عصكره المتقدمة بشكؿ عاـ, 

ر اإلسناد الذل يمكف دراستو كفي أحداث السيرة بشكؿ خاص, كذلؾ لتكف
 –كالحكـ عمى الركاية مف خاللو, كلكجكد آراء نقدية في ىذه الركاية أك تمؾ 

ف كانت مبعثرة ىنا كىناؾ  لكف جمعيا كاإلفادة منيا لمحكـ عمى الركايات  –كا 
مف األىمية بمكاف في سبيؿ إخراج سيرة صحيحة تنأل بيا عف تشكيؾ 

سبيؿ إلى تضعيفيا أك الطعف في بعض مركياتيا المغرضيف, كتجمييا مكثقة ال 
 مف قبؿ الناقديف .

إف التكجو إلى تكثيؽ نصكص السيرة مطمب ممح تفرضو طبيعة الرسالة 
الخاتمة, كىك ضركرة تقتضية المنيجية الحقة التى تميز صحيح األخبار مف 

 معمكليا قبؿ أف تستخرج العبر كالدركس منيا .
ى جاءت في حادثة اإلسراء كالمعراج مف أبرز كلقد كاف تكثيؽ النصكص الت

 نتائج ىذا البحث .
كيأتي الصحيحاف )  البخارم, مسمـ ( في الذؤابة مف كتب السنة, فاإلجماع 
ف اشترطا في  منعقد عمى أنيما أصح الكتب بعد كتاب ا عزكجؿ, كىما كا 

ف عمكان في اإلسناد أسقطا بسببو كمىا م –بشكؿ عاـ  –تدكيف الركايات 
الركايات التاريخية ال ترقى إلى ىذا الشرط, فقد حفال بنصكص كثيرة لحادثة 
اإلسراء كالمعراج, كجمع ىذه الركايات كمف ثـى المكازنة بينيا كبيف ما ساقو 

 -سأشير إلييا في خاتمة البحث  –ابف إسحاؽ في السير يكشؼ نتائج طيبة 
 

 
 المنيج المتبع في تقسيـ البحث
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 اتبعتو في تقسيـ بحثي فيك كالتالي: أما المنيج الذم
 قسمت البحث إلى مبحثيف كخاتمة.

 أكالن المبحث األكؿ: ركاية أنس رضى ا عنو بطرقيا كيشمؿ أربعة مطالب .
 المطمب األكؿ : طريؽ قتادة .

 المطمب الثاني: طريؽ ثابت البناني . 
 المطمب الثالث: طريؽ ابف شياب الزىرم .

 ؽ شريؾ بف عبد ا .المطمب الرابع : طري
المبحػػػث الثػػػاني: المكازنػػػة بػػػيف ركايػػػات الصػػػحيحيف كاسػػػتخراج داللتيػػػا,  ثانيػػػا ن

 كيشمؿ ستة مطالب
 المطمب األكؿ: مف أيف كاف اإلسراء؟

 المطمب الثاني: ركاية شريؾ ككالـ العمماء فييا.
 المطمب الثالث : ىؿ كاف اإلسراء كالمعراج في اليقظة أـ في المناـ؟

 الرابع: ىؿ كاف اإلسراء كالمعراج في ليمة كاحدة؟ المطمب
 المطمب الخامس: فرضية الصالة في اإلسراء كالمعراج.

 المطمب السادس : قريش كاإلسراء .
 ثالثان: الخاتمة.

 
 
 
 
 

 المبحث األكؿ :
 ركاية سيدنا أنس رضى ا عنو بطرقيا .
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عػػراج الػى أف فشػػا يتفػؽ البخػارل كابػػف إسػحؽ عمػػى  تػأخير حادثػػة اإلسػراء كالم
, أل فػػى أكاخػػر العيػػد المكػػي, (ُ)اإلسػػالـ بمكػػة فػػى قػػريش كفػػى القبائػػؿ كميػػا

كلكنيما يختمفاف فى تقدـ الحادثة عمى مكت أبي طالب, أك تأخرىا فابف إسحؽ 
. قػاؿ اإلمػاـ ابػف  (ِ)يضعيا قبػؿ مػكت أبػي طالػب, بينمػا يجعميػا البخػارل بعػده

مىا كثير : بي أىفَّ اإلًٍ ٍسرىاءى بىٍعدى ًذٍكػرًًه كىاٍلعىجى اًرمَّ رىًحمىوي المَّوي ذىكىرى اإلًٍ ٍبًد المًَّو اٍلبيخى ـى أىبىا عى
الىفىػوي  خى اؽى ًفي ًذٍكرًًه اٍلًمٍعرىاجى ًفػي أىكىاًخػًر اأٍلىٍمػًر, كى , فىكىافىؽى اٍبفى ًإٍسحى مىٍكتى أىًبي طىاًلبو

ٍكًت أىًبي طىاًلبو  ًفي ًذٍكرًًه بىٍعدى مى
(ّ) . 

فاف في أحداث أخرل في سياؽ قصة اإلسراء كالمعراج, بؿ إف الخالؼ كما يختم
كاقع بيف ركايات الصحيحيف نفسيا, كسنأتي عمى بياف مناحي ىذا االختالؼ, 

                                    -بمشيئة ا  -كتحريره, ككالـ العمماء حكلو 
 –بطرقيا المختمفة  –كسنبدأ الحديث عف ركاية أنس بف مالؾ رضى ا عنو 

فيى مع ككنيا أطكؿ ركايات اإلسراء كالمعراج, قد كردت بأكثر مف طريؽ, 
 كبيف ىذه     الركايات إختالؼ سنكضحو في حينو .                                          

 
 

 طريؽ قتادة.  المطمب األكؿ:

                                 
: ثيَـّ  ُ اؽى اٍلميطًَّمًبيّْ قىاؿى دَّثىنىا زياد بف عبد ا البكائي, عف محمد ٍبًف إٍسحى : حى ( قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو

ـى -أٍسرم ًبرىسيكًؿ المًَّو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ى, كىىيكى  -صى ٍسًجًد اأٍلىٍقصى رىاـً إلىى اٍلمى ٍسًجًد اٍلحى ًمٍف اٍلمى
ًفي اٍلقىبىاًئًؿ كيمّْيىا. )انظر السيرة , كى ٍيشو ـي, ًبمىكَّةى ًفي قيرى ٍسالى قىٍد فىشىا اإلًٍ ٍقًدًس ًمٍف إيًميىاء كى  بىٍيتي اٍلمى

 (.ِّ/ِإلبف ىشاـ 
 (. ِْٕ/ْ( صحيح البخارل : كتاب مناقب األنصار , باب اإلسراء ,  ِ
 (َُِ/ِ( السيرة النبكية البف كثير)  ّ
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دَّ  , حى اًلدو دَّثىنىا ىيٍدبىةي ٍبفي خى ٍف قاؿ البخارم : حى دَّثىنىا قىتىادىةي, عى ـي ٍبفي يىٍحيىى, حى ثىنىا ىىمَّا
عىةى رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا, أىفَّ نىًبيَّ المًَّو  ٍعصى اًلًؾ ٍبًف صى , عىٍف مى  ملسو هيلع هللا ىلصأىنىًس ٍبًف مىاًلؾو

ًطيـً  ـٍ عىٍف لىٍيمىًة أيٍسًرمى ًبًو: " بىٍينىمىا أىنىا ًفي الحى دَّثىيي حى
: ًفي - (ُ) ريبَّمىا قىاؿى  كى

: فىشىؽَّ مىا بىٍيفى  - (ِ)الًحٍجرً  سىًمٍعتيوي يىقيكؿي : كى , فىقىدَّ: قىاؿى ميٍضطىًجعنا ًإٍذ أىتىاًني آتو
كدً  -ىىًذًه ًإلىى ىىًذًه  اري فىقيٍمتي ًلٍمجى

: ًمٍف ثيٍغرىًة  (ّ) ٍنًبي: مىا يىٍعًني ًبًو؟ قىاؿى كىىيكى ًإلىى جى
سىًمٍعتيوي يىقيك ًتًو, كى ًو ًإلىى ًشٍعرىًتًو نىٍحرًًه ًإلىى ًشٍعرى : ًمٍف قىصّْ فىاٍستىٍخرىجى قىٍمًبي, ثيَـّ  -ؿي

ًشيى ثيَـّ أيًعيدى, ثيَـّ أيًتيتي  أيًتيتي ًبطىٍستو ًمٍف ذىىىبو  مىٍمميكءىةو ًإيمىاننا, فىغيًسؿى قىٍمًبي, ثيَـّ حي
 , فىٍكؽى الًحمىاًر أىٍبيىضى اري  -ًبدىابَّةو ديكفى البىٍغًؿ, كى كدي: ىيكى البيرىاؽي يىا أىبىا فىقىاؿى لىوي الجى

ـٍ  : نىعى ٍمزىةى؟ قىاؿى أىنىسه مىٍيًو, فىاٍنطىمىؽى  -حى ًمٍمتي عى ى طىٍرًفًو, فىحي ٍطكىهي ًعٍندى أىٍقصى عي خى يىضى
 : , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي , فىًقيؿى مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى تَّى أىتىى السَّمىاءى الدٍُّنيىا فىاٍستىٍفتىحى ًبي ًجٍبًريؿي حى

مىٍف مىعى  ـى كى بنا ًبًو فىًنٍع : مىٍرحى , ًقيؿى ـٍ : نىعى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى ؾى
ـٍ  مّْ ـي فىسى : ىىذىا أىبيكؾى آدى ـي, فىقىاؿى مىٍصتي فىًإذىا ًفييىا آدى , فىمىمَّا خى اءى فىفىتىحى المىًجيءي جى

ـى  مىٍيًو, فىرىدَّ السَّالى مٍَّمتي عى مىٍيًو, فىسى اًلًح, كىالنًَّبيّْ عى بنا ًبااًلٍبًف الصَّ : مىٍرحى , ثيَـّ قىاؿى
 : : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى تَّى أىتىى السَّمىاءى الثَّاًنيىةى, فىاٍستىٍفتىحى ًقيؿى ًعدى ًبي حى اًلًح, ثيَـّ صى الصَّ

قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو؟ قىا : كى مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي , ًقيؿى ـٍ : نىعى ؿى
مىٍصتي ًإذىا يىٍحيىى كىًعيسىى, كىىيمىا اٍبنىا  , فىمىمَّا خى اءى فىفىتىحى ـى المىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع مىٍرحى
بنا  مٍَّمتي فىرىدَّا, ثيَـّ قىاالى: مىٍرحى مىٍيًيمىا, فىسى ـٍ عى مّْ : ىىذىا يىٍحيىى كىًعيسىى فىسى الىًة, قىاؿى الخى

                                 
ًطيـً (  ُ ىك ما بيف الركف كالباب. كقيؿ: ىك الحجر المخرج منيا, سمي بو ألف البيت : الحى

 (.َّْ/ُرفع كترؾ ىك محطكما. ) النياية فى غريب الحديث كاألثر 

,  ِْٔ/ُْٗ/ُ,  ملسو هيلع هللا ىلص( كفى صحيح مسمـ  : كتاب اإليماف, باب اإلسراء برسكؿ ا ِ
:  " بىٍينىا أىنىا ًعٍندى اٍلبىٍيتً  -مف طريؽ قتادة نفسو  بىٍيفى النَّاًئـً كىاٍليىٍقظىاًف, ًإٍذ سىًمٍعتي قىاًئالن يىقيكؿي

             " مىٍيًف, فىأيًتيتي فىاٍنطيًمؽى ًبي, فىأيًتيتي ًبطىٍستو ًمٍف ذىىىبو ثىًة بىٍيفى الرَّجي دي الثَّالى  أىحى

فقد  ( قاؿ ابف حجر: لـ أر مف نسبو مف الركاة كلعمو بف أبي سيرة البصرم صاحب أنس ّ
       (.َِْ/ٕأخرج لو أبك داكد مف ركايتو عف أنس حديثا غير ىذا. ) فتح البارم  
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اًلًح, :  ًباألىًخ الصَّ , ًقيؿى ًعدى ًبي ًإلىى السَّمىاًء الثَّاًلثىًة, فىاٍستىٍفتىحى اًلًح, ثيَـّ صى كىالنًَّبيّْ الصَّ
 : قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى

ـى المىًجيءي جى  بنا ًبًو فىًنٍع : مىٍرحى , ًقيؿى ـٍ : نىعى , قىاؿى مىٍصتي ًإذىا ييكسيؼي , فىمىمَّا خى اءى فىفيًتحى
اًلًح كىالنًَّبيّْ  بنا ًباألىًخ الصَّ : مىٍرحى مىٍيًو, فىرىدَّ ثيَـّ قىاؿى مىٍيًو, فىسىمٍَّمتي عى ـٍ عى مّْ ىىذىا ييكسيؼي فىسى

 , تَّى أىتىى السَّمىاءى الرَّاًبعىةى فىاٍستىٍفتىحى ًعدى ًبي حى اًلًح, ثيَـّ صى : الصَّ : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى ًقيؿى
 : , ًقيؿى ـٍ : نىعى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : أىكى مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى ًجٍبًريؿي
: ىىذىا ًإٍدًريسي  , قىاؿى مىٍصتي ًإلىى ًإٍدًريسى , فىمىمَّا خى اءى فىفيًتحى ـى المىًجيءي جى بنا ًبًو, فىًنٍع مىٍرحى

مى  ـٍ عى مّْ اًلًح, ثيَـّ فىسى اًلًح كىالنًَّبيّْ الصَّ بنا ًباألىًخ الصَّ : مىٍرحى مىٍيًو, فىرىدَّ ثيَـّ قىاؿى مٍَّمتي عى ٍيًو فىسى
 , : ًجٍبًريؿي : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى , ًقيؿى اًمسىةى فىاٍستىٍفتىحى تَّى أىتىى السَّمىاءى الخى ًعدى ًبي, حى صى

: مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى بنا ًبًو,  ًقيؿى : مىٍرحى , ًقيؿى ـٍ : نىعى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى كى
مىٍيًو,  ـٍ عى مّْ كفي فىسى : ىىذىا ىىاري , قىاؿى كفي مىٍصتي فىًإذىا ىىاري اءى, فىمىمَّا خى ـى المىًجيءي جى فىًنٍع

اًلًح, كىالنًَّبيّْ  بنا ًباألىًخ الصَّ : مىٍرحى مىٍيًو, فىرىدَّ ثيَـّ قىاؿى مٍَّمتي عى ًعدى ًبي فىسى اًلًح, ثيَـّ صى الصَّ
: مىٍف  , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى , ًقيؿى تَّى أىتىى السَّمىاءى السَّاًدسىةى فىاٍستىٍفتىحى حى
ـى  بنا ًبًو, فىًنٍع : مىٍرحى , قىاؿى ـٍ : نىعى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىعىؾى

اءى, فىمى  مٍَّمتي المىًجيءي جى مىٍيًو فىسى ـٍ عى مّْ : ىىذىا ميكسىى فىسى مىٍصتي فىًإذىا ميكسىى, قىاؿى مَّا خى
ٍزتي بىكىى,  اكى اًلًح, فىمىمَّا تىجى اًلًح, كىالنًَّبيّْ الصَّ بنا ًباألىًخ الصَّ : مىٍرحى مىٍيًو, فىرىدَّ ثيَـّ قىاؿى عى

: أىٍبًكي أًلىفَّ غيالىمنا  ؟ قىاؿى نَّةى ًمٍف أيمًَّتًو أىٍكثىري ًقيؿى لىوي: مىا ييٍبًكيؾى ؿي الجى بيًعثى بىٍعًدم يىٍدخي
 , ًعدى ًبي ًإلىى  السَّمىاًء السَّاًبعىًة فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي مييىا ًمٍف أيمًَّتي, ثيَـّ صى ًممٍَّف يىٍدخي

قىدٍ  : كى مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى بيًعثى ًإلىٍيًو؟  ًقيؿى
 : ـي قىاؿى مىٍصتي فىًإذىا ًإٍبرىاًىي اءى, فىمىمَّا خى ـى المىًجيءي جى بنا ًبًو, فىًنٍع : مىٍرحى , قىاؿى ـٍ : نىعى قىاؿى
بنا ًبااًلٍبًف  : مىٍرحى , قىاؿى ـى مىٍيًو فىرىدَّ السَّالى مٍَّمتي عى : فىسى مىٍيًو, قىاؿى ـٍ عى مّْ ىىذىا أىبيكؾى فىسى

اًلًح كىالنَّ  اًلًح, ثيَـّ ريًفعىٍت ًإلىيَّ ًسٍدرىةي الميٍنتىيىى, فىًإذىا نىٍبقييىا ًمٍثؿي ًقالىًؿ الصَّ ًبيّْ الصَّ
 : ذىا أىٍربىعىةي أىٍنيىارو : ىىًذًه ًسٍدرىةي الميٍنتىيىى, كىاً  رىقييىا ًمٍثؿي آذىاًف الًفيىمىًة, قىاؿى ذىا كى , كىاً  رى ىىجى
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نىٍيرىاًف ظىاًىرىافً  : أىمَّا البىاًطنىاًف نىٍيرىاًف بىاًطنىاًف كى ؟ قىاؿى : مىا ىىذىاًف يىا ًجٍبًريؿي , فىقيٍمتي
, ثيَـّ ريًفعى ًلي البىٍيتي المىٍعميكري  نًَّة, كىأىمَّا الظَّاًىرىاًف فىالنّْيؿي كىالفيرىاتي فىنىٍيرىاًف ًفي الجى
(ُ) ,

نىاءو ًمفٍ  , كىاً  نىاءو ًمٍف لىبىفو , كىاً  ٍمرو :  ثيَـّ أيًتيتي ًبًإنىاءو ًمٍف خى ٍذتي المَّبىفى فىقىاؿى , فىأىخى عىسىؿو
الىةن كيؿَّ  ٍمًسيفى صى مىكىاتي خى مىيَّ الصَّ ٍت عى , ثيَـّ فيًرضى مىٍييىا كىأيمَّتيؾى ًىيى الًفٍطرىةي الًَّتي أىٍنتى عى
الى  ٍمًسيفى صى : أيًمٍرتي ًبخى ؟ قىاؿى : ًبمىا أيًمٍرتى مىى ميكسىى, فىقىاؿى ٍرتي عى ٍعتي فىمىرى , فىرىجى ةن يىٍكـو

رٍَّبتي  نّْي كىالمًَّو قىٍد جى , كىاً  الىةن كيؿَّ يىٍكـو ٍمًسيفى صى : ًإفَّ أيمَّتىؾى الى تىٍستىًطيعي خى , قىاؿى كيؿَّ يىٍكـو
بّْؾى فىاٍسأىٍلوي  ًة, فىاٍرًجٍع ًإلىى رى , كىعىالىٍجتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىشىدَّ الميعىالىجى النَّاسى قىٍبمىؾى

, ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي,  التٍَّخًفيؼى أًليمًَّتؾى عى عىنّْي عىٍشرنا, فىرىجى ضى ٍعتي فىكى فىرىجى
عى عىنّْي  ضى ٍعتي فىكى ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي, فىرىجى عى عىنّْي عىٍشرنا, فىرىجى ضى ٍعتي فىكى فىرىجى

ٍعتي فىأيًمٍرتي  ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي, فىرىجى ,  عىٍشرنا, فىرىجى مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو ًبعىٍشًر صى
ٍعتي ًإلىى ميكسىى,  , فىرىجى مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو ٍمًس صى ٍعتي فىأيًمٍرتي ًبخى ٍعتي فىقىاؿى ًمٍثمىوي, فىرىجى فىرىجى
: ًإفَّ أيمَّتىؾى الى تىٍستىًطيعي  , قىاؿى مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو ٍمًس صى : أيًمٍرتي ًبخى ؟ قيٍمتي ـى أيًمٍرتى : ًب فىقىاؿى
رٍَّبتي النَّاسى قىٍبمىؾى كىعىالىٍجتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىشىدَّ  نّْي قىٍد جى , كىاً  مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو ٍمسى صى خى
تَّى  بّْي حى : سىأىٍلتي رى , قىاؿى بّْؾى فىاٍسأىٍلوي التٍَّخًفيؼى أًليمًَّتؾى ًة, فىاٍرًجٍع ًإلىى رى الميعىالىجى

ى كىأي  لىًكنّْي أىٍرضى , كى ٍيتي اٍستىٍحيىٍيتي : أىٍمضى ٍزتي نىادىل مينىادو اكى : فىمىمَّا جى ـي, قىاؿى مّْ سى
فٍَّفتي عىٍف ًعبىاًدم خى ًتي, كى  "                                    (ِ)فىًريضى

                                 
,   ملسو هيلع هللا ىلص( كفى صحيح مسمـ  : كتاب اإليماف , باب اإلسراء برسكؿ ا  ُ
: ىىذىا اٍلبىٍيتي  -, مف طريؽ قتادة نفسو  ِْٔ/ُْٗ/ُ : يىا ًجٍبًريؿي مىا ىىذىا؟ قىاؿى "زيادة : فىقيٍمتي

كااٍلمىٍعميك  رىجي , ًإذىا خى ميوي كيؿَّ يىٍكـو سىٍبعيكفى أىٍلؼى مىمىؾو . ري يىٍدخي ـٍ مىٍيًي ـٍ يىعيكديكا ًفيًو آًخري مىا عى  ًمٍنوي لى

. كفى كتاب بدء  ِْٖ/ْ( صحيح البخارل : كتاب مناقب األنصار , باب المعراج ,  ِ
نبياء مختصران , ,  كفى كتاب األ  ٕٕ/ْالخمؽ , باب ذكر المالئكة صمكات ا عمييـ , 
,  كفى كتاب التفسير مختصران ,  ُّٕ/ْباب قكؿ ا تعالى ) ذكر رحمة ربؾ عبده زكريا( 

, كفى صحيح مسمـ :  كتاب اإليماف : بىابي  ِٗ/ٔباب سكرة ) إنا أعطيناؾ الككثر( , 
ـى ًإلىى السَّمىاكىاتً  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍسرىاًء ًبرىسيكًؿ اً صى مىكىاًت , اإلًٍ فىٍرًض الصَّ  (.ُْٗ/ُ, كى
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 المطمب الثاني:
 طريؽ ثابت البنانى.

مَّادي ٍبفي سى  جاء في صحيح مسمـ : دَّثىنىا حى , حى كخى دَّثىنىا شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ دَّثىنىا حى مىمىةى, حى
 : ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , أىفَّ رىسيكؿى اً صى , عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ثىاًبته اٍلبينىاًنيُّ

اًفرىهي » عي حى ديكفى اٍلبىٍغًؿ, يىضى أيًتيتي ًباٍلبيرىاًؽ, كىىيكى دىابَّةه أىٍبيىضي طىًكيؿه فىٍكؽى اٍلًحمىاًر, كى
: «طىٍرًفوً ًعٍندى ميٍنتىيىى  تَّى أىتىٍيتي بىٍيتى اٍلمىٍقًدسً », قىاؿى : «فىرىًكٍبتيوي حى بىٍطتيوي », قىاؿى فىرى

ٍمقىًة الًَّتي يىٍرًبطي ًبًو اأٍلىٍنًبيىاءي  مٍَّيتي ًفيًو رىٍكعىتىٍيًف, «ًباٍلحى ٍسًجدى, فىصى ٍمتي اٍلمى , قىاؿى " ثيَـّ دىخى
مىٍيًو  اءىًني ًجٍبًريؿي عى رىٍجتي فىجى , فىاٍختىٍرتي ثيَـّ خى نىاءو ًمٍف لىبىفو , كىاً  ٍمرو ـي ًبًإنىاءو ًمٍف خى السَّالى

: اٍختىٍرتى اٍلًفٍطرىةى, ثيَـّ عيًرجى ًبنىا ًإلىى  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىقىاؿى ًجٍبًريؿي صى المَّبىفى
, : ًجٍبًريؿي ؟ قىاؿى : مىفى أىٍنتى , فىًقيؿى :  السَّمىاًء , فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى ًقيؿى

, فىرىحَّبى  ـى : ى قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو, فىفيًتحى لىنىا, فىًإذىا أىنىا ًبآدى قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى مَّده, ًقيؿى ميحى
مى  , ثيَـّ عيًرجى ًبنىا ًإلىى السَّمىاًء الثَّاًنيىًة, فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي عى ٍيرو دىعىا ًلي ًبخى ٍيًو ًبي, كى

قىٍد  : كى مَّده, ًقيؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي ؟ قىاؿى : مىفى أىٍنتى ـي, فىًقيؿى السَّالى
ـى,  ٍريى الىًة ًعيسىى اٍبًف مى : قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو, فىفيًتحى لىنىا, فىًإذىا أىنىا ًباٍبنىٍي اٍلخى بيًعثى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى

يىٍحيىى ٍبًف زىكىًريَّ  , ثيَـّ عىرىجى ًبي ًإلىى كى ٍيرو دىعىكىا ًلي ًبخى بىا كى مىٍيًيمىا, فىرىحَّ مىكىاتي اً عى اءى, صى
؟  مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي ؟ قىاؿى : مىفى أىٍنتى , فىًقيؿى السَّمىاًء الثَّاًلثىًة, فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي

, قً  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّده صى : ميحى : قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو, فىفيًتحى قىاؿى قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى يؿى
ٍسًف,  , ًإذىا ىيكى قىًد ايٍعًطيى شىٍطرى اٍلحي ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى لىنىا, فىًإذىا أىنىا ًبييكسيؼى صى

, ثيَـّ عيًرجى ًبنىا ًإلىى السَّمىاًء الرَّاًبعىًة,  ٍيرو دىعىا ًلي ًبخى مىٍيًو فىرىحَّبى كى فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي عى
قىٍد  : كى مَّده, قىاؿى : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى ـي, ًقيؿى السَّالى
 , ٍيرو دىعىا ًلي ًبخى , فىرىحَّبى كى : قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو, فىفيًتحى لىنىا فىًإذىا أىنىا ًبًإٍدًريسى بيًعثى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى

ًميِّا﴾ رىفىٍعنىاهي مىكىاننا عى : ﴿كى ؿَّ جى اًمسىًة, (ُ)قىاؿى اي عىزَّ كى , ثيَـّ عيًرجى ًبنىا ًإلىى السَّمىاًء اٍلخى
                                 

 (.ٕٓ( سكرة مريـ آية رقـ )  ُ
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مَّده,  : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي : مىٍف ىىذىا؟ فىقىاؿى , ًقيؿى فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي
: قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى مَّى اي  ًقيؿى كفى صى قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو, فىفيًتحى لىنىا فىًإذىا أىنىا ًبيىاري

, ثيَـّ عيًرجى ًبنىا ًإلىى السَّمىاًء السَّاًدسىًة,  ٍيرو دىعىا ًلي ًبخى , كى , فىرىحَّبى ـى مَّ سى مىٍيًو كى عى
: ًجٍبرً  : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى ـي, ًقيؿى مىٍيًو السَّالى ؟ فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي عى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى يؿي

: قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو, فىفيًتحى لىنىا, فىًإذىا أىنىا ًبميكسىى  قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى مَّده, ًقيؿى : ميحى قىاؿى
, ثيَـّ عيًرجى ًبنىا ًإلىى السَّمىاًء السَّاًبعىةً  ٍيرو دىعىا ًلي ًبخى , فىرىحَّبى كى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , صى

مَّده  : ميحى ؟ قىاؿى مىٍف مىعىؾى : كى , ًقيؿى : ًجٍبًريؿي : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى , فىًقيؿى فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي
: قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو, فىفيًتحى لىنىا فىًإذىا أىنىا  قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى : كى , ًقيؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى

مَّى اي  ـى صى ميوي ًبًإٍبرىاًىي ذىا ىيكى يىٍدخي ـى ميٍسًندنا ظىٍيرىهي ًإلىى اٍلبىٍيًت اٍلمىٍعميكًر, كىاً  مَّ سى مىٍيًو كى عى
كيؿَّ يىٍكـو سىٍبعيكفى أىٍلؼى مىمىؾو الى يىعيكديكفى ًإلىٍيًو, ثيَـّ ذىىىبى ًبي ًإلىى السٍّْدرىًة اٍلميٍنتىيىى, 

ذىا ثىمىري  رىقييىا كىآذىاًف اٍلًفيىمىًة, كىاً  ذىا كى : " فىمىمَّا غىًشيىيىا ًمٍف أىٍمًر اً كىاً  ًؿ ", قىاؿى ىىا كىاٍلًقالى
ى  ٍسًنيىا, فىأىٍكحى ٍمًؽ اً يىٍستىًطيعي أىٍف يىٍنعىتىيىا ًمٍف حي ده ًمٍف خى مىا غىًشيى تىغىيَّرىٍت, فىمىا أىحى

ةن ًفي كيؿّْ يىٍكـو  الى ٍمًسيفى صى مىيَّ خى ى, فىفىرىضى عى لىٍيمىةو, فىنىزىٍلتي ًإلىى اي ًإلىيَّ مىا أىٍكحى كى
ٍمًسيفى  : خى ؟ قيٍمتي مىى أيمًَّتؾى بُّؾى عى : مىا فىرىضى رى , فىقىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميكسىى صى
, فىًإنّْي  , فىًإفَّ أيمَّتىؾى الى ييًطيقيكفى ذىًلؾى بّْؾى فىاٍسأىٍلوي التٍَّخًفيؼى : اٍرًجٍع ًإلىى رى ةن, قىاؿى الى صى

فٍّْؼ قىٍد بىمىكٍ  , خى : يىا رىبّْ بّْي, فىقيٍمتي ٍعتي ًإلىى رى : " فىرىجى ـٍ ", قىاؿى بىٍرتييي خى تي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كى
ٍمسنا,  طَّ عىنّْي خى : حى ٍعتي ًإلىى ميكسىى, فىقيٍمتي ٍمسنا, فىرىجى طَّ عىنّْي خى مىى أيمًَّتي, فىحى عى

, فىاٍرًجعٍ  : ًإفَّ أيمَّتىؾى الى ييًطيقيكفى ذىًلؾى ـٍ  قىاؿى : " فىمى بّْؾى فىاٍسأىٍلوي التٍَّخًفيؼى ", قىاؿى ًإلىى رى
: يىا  تَّى قىاؿى ـي حى مىٍيًو السَّالى بىٍيفى ميكسىى عى تىعىالىى, كى ٍؿ أىٍرًجعي بىٍيفى رىبّْي تىبىارىؾى كى أىزى

, فىذى  ةو عىٍشره الى لىٍيمىةو, ًلكيؿّْ صى مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو كى ٍمسي صى مَّدي, ًإنَّييفَّ خى ٍمسيكفى ميحى ًلؾى خى
ًممىيىا كيًتبىٍت لىوي عىٍشرنا,  سىنىةن, فىًإٍف عى ٍميىا كيًتبىٍت لىوي حى ـٍ يىٍعمى سىنىةو فىمى َـّ ًبحى مىٍف ىى ةن, كى الى صى
ًممىيىا كيًتبىٍت سىيّْئىةن كىاًحدىةن ",  ـٍ تيٍكتىٍب شىٍيئنا, فىًإٍف عى ٍميىا لى ـٍ يىٍعمى َـّ ًبسىيّْئىةو فىمى مىٍف ىى كى

" : :  قىاؿى , فىأىٍخبىٍرتيوي, فىقىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تَّى اٍنتىيىٍيتي ًإلىى ميكسىى صى فىنىزىٍلتي حى
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 " : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بّْؾى فىاٍسأىٍلوي التٍَّخًفيؼى ", فىقىاؿى رىسيكؿي اً صى اٍرًجٍع ًإلىى رى
تَّى اسٍ  ٍعتي ًإلىى رىبّْي حى : قىٍد رىجى  (ُ)تىٍحيىٍيتي ًمٍنوي "فىقيٍمتي

                                 
الى السمكات ,   ملسو هيلع هللا ىلص( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف, باب اإلسراء برسكؿ ا  ُ
 ملسو هيلع هللا ىلص, كما أشار الييا مسمـ فى كتاب الفضائؿ, باب مف فضائؿ مكسى  ُْٓ/ُ
ْ/ُْٖٓ . 
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 المطمب الثالث :
 طريؽ ابف شياب الزىرم.

, (ُ)كقد اتفؽ عمييا الشيخاف, كساقاىا فى أكثر مف مكاف, كبأكثر مف إسناد
دّْثي أىفَّ  : كىافى أىبيك ذىرٍّ ييحى , قىاؿى , عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ككميا تنتيي الى اٍبًف ًشيىابو

مَّى اي  ؿى  رىسيكؿى المًَّو صى : " فيًرجى عىٍف سىٍقًؼ بىٍيًتي كىأىنىا ًبمىكَّةى, فىنىزى ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى عى
اءى  , ثيَـّ جى ـى مىوي ًبمىاًء زىٍمزى ٍدًرم, ثيَـّ غىسى , فىفىرىجى صى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًجٍبًريؿي صى

يمىاننا, فىأىٍفرىغىوي  ذى  ًبطىٍستو ًمٍف ذىىىبو ميٍمتىًمئو ًحٍكمىةن كىاً  ٍدًرم, ثيَـّ أىٍطبىقىوي, ثيَـّ أىخى ًفي صى
 : ًبيىًدم, فىعىرىجى ًبي ًإلىى السَّمىاًء الدٍُّنيىا, فىمىمَّا ًجٍئتي ًإلىى السَّمىاًء الدٍُّنيىا, قىاؿى ًجٍبًريؿي

ده  : ىىٍؿ مىعىؾى أىحى , قىاؿى : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى ىىذىا ًجٍبًريؿي اًزًف السَّمىاًء اٍفتىٍح, قىاؿى : ًلخى ؟ قىاؿى
, فىمىمَّا فىتىحى  ـٍ : نىعى : أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو؟ قىاؿى , فىقىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّده صى ـٍ مىًعي ميحى نىعى
مىى يىسىارًًه أىٍسًكدىةه,  مىى يىًميًنًو أىٍسًكدىةه, كىعى ؿه قىاًعده عى مىٍكنىا السَّمىاءى الدٍُّنيىا, فىًإذىا رىجي عى

بنا ًبالنًَّبيّْ  ًإذىا نىظىرى ًقبىؿى  : مىٍرحى ذىا نىظىرى ًقبىؿى يىسىارًًه بىكىى, فىقىاؿى , كىاً  ًحؾى يىًميًنًو ضى
ـي, كىىىًذًه األىٍسًكدىةي  : ىىذىا آدى : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى اًلًح, قيٍمتي ًلًجٍبًريؿى اًلًح كىااًلٍبًف الصَّ الصَّ

ـي بىًنيًو, فىأىٍىؿي اليىمً  اًلًو نىسى ًشمى نًَّة, كىاألىٍسًكدىةي الًَّتي عىٍف عىٍف يىًميًنًو كى ـٍ أىٍىؿي الجى يًف ًمٍنيي
تَّى  اًلًو بىكىى حى ذىا نىظىرى ًقبىؿى ًشمى , كىاً  ًحؾى اًلًو أىٍىؿي النَّاًر, فىًإذىا نىظىرى عىٍف يىًميًنًو ضى ًشمى

اًزًنيىا: اٍفتىٍح, فىقىاؿى لىوي  اًزًنيىا ًمٍثؿى مىا قىاؿى عىرىجى ًبي ًإلىى السَّمىاًء الثَّاًنيىًة, فىقىاؿى ًلخى خى
                                 

, قاؿ :  ّْٗ/ُة فى اإلسراء, ( صحيح البخارم : كتاب الصالة, باب كيؼ فرضت الصال ُ
حدثنا يحيى بف بكير, قاؿ: حدثنا الميث, عف يكنس, عف ابف شياب, عف أنس بف مالؾ. 

, قاؿ:  حدثنا عبداف, ِّّْ/ْكفى كتاب األنبياء , باب ذكر إدريس عميو السالـ , 
دثنا أخبرنا عبد ا, أخبرنا يكنس, عف الزىرم, ح حدثنا أحمد بف صالح, حدثنا عنبسة, ح

 يكنس, عف ابف شياب, قاؿ : قاؿ أنس. 
, قاؿ:  ِّٔ/ُ, ملسو هيلع هللا ىلصكفى صحيح مسمـ: كتاب اإليماف : باب اإلسراء برسكؿ ا 

كحدثني حرممة بف يحيى التجيبي, أخبرنا ابف كىب, قاؿ: أخبرني يكنس, عف ابف شياب, 
 عف أنس بف مالؾ.
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 , : فىفىتىحى ؿي ميكسىى,  -األىكَّ , كى ٍدًريسى , كىاً  ـى دى ًفي السَّمىكىاًت آدى جى : فىذىكىرى أىنَّوي كى قىاؿى أىنىسه
ٍيرى أىنَّوي ذىكىرى أىنَّوي  ـٍ غى ـٍ ييٍثًبٍت كىٍيؼى مىنىاًزلييي لى , كى ـٍ مىٍيًي مىكىاتي المًَّو عى ـى صى ٍبرىاًىي  كىًعيسىى, كىاً 

ـى ًفي السَّمىاًء السَّاًدسىةً  ٍبرىاًىي ـى ًفي السَّمىاًء الدٍُّنيىا كىاً  دى آدى جى كى
فىمىمَّا مىرَّ  -, قىاؿى أىنىسه ُ

اًلًح كىاألىًخ  بنا ًبالنًَّبيّْ الصَّ : مىٍرحى ـى ًبًإٍدًريسى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًجٍبًريؿي ًبالنًَّبيّْ صى
اًلًح, فىقيٍمتي مى  بنا الصَّ : مىٍرحى ٍرتي ًبميكسىى فىقىاؿى , ثيَـّ مىرى : ىىذىا ًإٍدًريسي ٍف ىىذىا؟ قىاؿى

ٍرتي  : ىىذىا ميكسىى, ثيَـّ مىرى : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى اًلًح, قيٍمتي اًلًح كىاألىًخ الصَّ ًبالنًَّبيّْ الصَّ
اًلًح, قيٍمتي  اًلًح كىالنًَّبيّْ الصَّ بنا ًباألىًخ الصَّ : مىٍرحى : ىىذىا ًبًعيسىى فىقىاؿى : مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى

 : اًلًح, قيٍمتي اًلًح كىااًلٍبًف الصَّ بنا ًبالنًَّبيّْ الصَّ : مىٍرحى ـى, فىقىاؿى ٍرتي ًبًإٍبرىاًىي ًعيسىى, ثيَـّ مىرى
: فىأىٍخبىرىًني  ـى ", قىاؿى اٍبفي ًشيىابو مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـي صى : ىىذىا ًإٍبرىاًىي مىٍف ىىذىا؟ قىاؿى

مَّى اي اٍبفي حى  , كىانىا يىقيكالىًف: قىاؿى النًَّبيُّ صى اًرمَّ بَّةى األىٍنصى , كىأىبىا حى , أىفَّ اٍبفى عىبَّاسو ٍزـو
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى ًريؼى األىٍقالىـً »عى تَّى ظىيىٍرتي ًلميٍستىكىل أىٍسمىعي ًفيًو صى , «ثيَـّ عيًرجى ًبي حى

 : , كىأىنىسي ٍبفي مىاًلؾو ٍزـو : " فىفىرىضى المَّوي قىاؿى اٍبفي حى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى قىاؿى النًَّبيُّ صى
مىى ميكسىى,  ٍرتي عى تَّى مىرى , حى ٍعتي ًبذىًلؾى الىةن, فىرىجى ٍمًسيفى صى مىى أيمًَّتي خى ؿَّ عى جى عىزَّ كى

الىةن, قىاؿى  ٍمًسيفى صى : فىرىضى خى ؟ قيٍمتي مىى أيمًَّتؾى : مىا فىرىضى المَّوي لىؾى عى : فىاٍرًجٍع فىقىاؿى
ٍعتي ًإلىى ميكسىى,  عى شىٍطرىىىا, فىرىجى ضى , فىكى ٍعتي , فىرىاجى , فىًإفَّ أيمَّتىؾى الى تيًطيؽي ذىًلؾى بّْؾى ًإلىى رى
عى  ضى ٍعتي فىكى , فىًإفَّ أيمَّتىؾى الى تيًطيؽي, فىرىاجى : رىاًجٍع رىبَّؾى عى شىٍطرىىىا, فىقىاؿى ضى : كى قيٍمتي

ٍعتي ًإلىيٍ  ٍعتيوي, شىٍطرىىىا, فىرىجى , فىرىاجى , فىًإفَّ أيمَّتىؾى الى تيًطيؽي ذىًلؾى بّْؾى : اٍرًجٍع ًإلىى رى ًو, فىقىاؿى
ٍعتي ًإلىى ميكسىى,  , فىرىجى , الى ييبىدَّؿي القىٍكؿي لىدىمَّ ٍمسيكفى , كىًىيى خى ٍمسه : ًىيى خى فىقىاؿى

: اٍستىٍحيىٍيتي ًمٍف رىبّْي, ثيَـّ ا , فىقيٍمتي بَّؾى : رىاًجٍع رى تَّى اٍنتىيىى ًبي ًإلىى فىقىاؿى ٍنطىمىؽى ًبي, حى

                                 
 ( ىذا خالؼ الراكيتيف قبميا. ُ
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نَّةى, فىًإذىا ًفييىا  ؟ ثيَـّ أيٍدًخٍمتي الجى ًسٍدرىًة الميٍنتىيىى, كىغىًشيىيىا أىٍلكىافه الى أىٍدًرم مىا ًىيى
ذىا تيرىابييىا الًمٍسؾي " بىاًيؿي المٍُّؤليًؤ كىاً  حى
(ُ) 

 المطمب الرابع:
 طريؽ شريؾ بف عبد ا .

 .(ِ)جيا البخارم بطكليا, كاختصرىا مسمـ كتكمـ فيياكىذه أيضا أخر 
كالركاية بسندىا عف سميماف, عف شريؾ بف عبد ا, أنو قاؿ: سمعت أنس 

مف مسجد الكعبة, أنو جاءه  ملسو هيلع هللا ىلصبف مالؾ, يقكؿ: " ليمة أسرم برسكؿ ا 
ثالثة نفر قبؿ أف يكحى إليو كىك نائـ في المسجد الحراـ, فقاؿ أكليـ: أييـ 

قاؿ أكسطيـ: ىك خيرىـ, فقاؿ آخرىـ: خذكا خيرىـ, فكانت تمؾ الميمة, ىك؟ ف
فمـ يرىـ حتى أتكه ليمة أخرل, فيما يرل قمبو, كتناـ عينو كال يناـ قمبو, ككذلؾ 
األنبياء تناـ أعينيـ كال تناـ قمكبيـ, فمـ يكممكه حتى احتممكه, فكضعكه عند 

, فتكاله منيـ جبريؿ, فشؽ جبريؿ ما ب يف نحره إلى لبتو حتى فرغ مف بئر زمـز
صدره كجكفو, فغسمو مف ماء زمـز بيده, حتى أنقى جكفو, ثـ أتي بطست مف 
 -ذىب فيو تكر مف ذىب, محشكا إيمانا كحكمة, فحشا بو صدره كلغاديده 

ثـ أطبقو ثـ عرج بو إلى السماء الدنيا, فضرب بابا مف  -يعني عركؽ حمقو 
ذا؟ فقاؿ جبريؿ: قالكا: كمف معؾ؟ قاؿ: معي أبكابيا فناداه أىؿ السماء مف ى

محمد, قاؿ: كقد بعث؟ قاؿ: نعـ, قالكا: فمرحبا بو كأىال, فيستبشر بو أىؿ 
السماء, ال يعمـ أىؿ السماء بما يريد ا بو في األرض حتى يعمميـ, فكجد 
في السماء الدنيا آدـ, فقاؿ لو جبريؿ: ىذا أبكؾ آدـ فسمـ عميو, فسمـ عميو 

                                 
.  ّْٗ/ُالصالة, باب كيؼ فرضت الصالة فى اإلسراء ؟ , ( صحيح البخارل : كتاب  ُ

 ) كقد سبقت(.ُْٖ/ُكفى صحيح مسمـ 
عمى كالـ مسمـ حكؿ طريؽ شريؾ ىذا, حيف الحديث عف  –بمشيئة ا  -( سنأتى  ِ

 محصؿ الركايات.
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ميو آدـ, كقاؿ: مرحبا كأىال بابني, نعـ االبف أنت, فإذا ىك في السماء كرد ع
الدنيا بنيريف يطرداف, فقاؿ: ما ىذاف النيراف يا جبريؿ؟ قاؿ: ىذا النيؿ 
كالفرات عنصرىما, ثـ مضى بو في السماء, فإذا ىك بنير آخر عميو قصر مف 

ا جبريؿ؟, قاؿ: لؤلؤ كزبرجد, فضرب يده فإذا ىك مسؾ أذفر, قاؿ: ما ىذا ي
ىذا الككثر الذم خبأ لؾ ربؾ, ثـ عرج بو إلى السماء الثانية, فقالت المالئكة 
لو مثؿ ما قالت لو األكلى مف ىذا, قاؿ جبريؿ: قالكا: كمف معؾ؟ قاؿ: محمد 
صمى ا عميو كسمـ, قالكا: كقد بعث إليو؟ قاؿ: نعـ, قالكا: مرحبا بو كأىال, 

الثة, كقالكا لو مثؿ ما قالت األكلى كالثانية, ثـ عرج ثـ عرج بو إلى السماء الث
بو إلى الرابعة, فقالكا لو مثؿ ذلؾ, ثـ عرج بو إلى السماء الخامسة, فقالكا 
مثؿ ذلؾ, ثـ عرج بو إلى السماء السادسة, فقالكا لو مثؿ ذلؾ, ثـ عرج بو 

اىـ, إلى السماء السابعة, فقالكا لو مثؿ ذلؾ, كؿ سماء فييا أنبياء قد سم
فأكعيت منيـ إدريس في الثانية, كىاركف في الرابعة, كآخر في الخامسة لـ 
براىيـ في السادسة, كمكسى في السابعة بتفضيؿ كالـ ا,  أحفظ اسمو, كا 
فقاؿ مكسى: رب لـ أظف أف يرفع عمي أحد, ثـ عال بو فكؽ ذلؾ بما ال يعممو 

العزة, فتدلى حتى كاف منو إال ا, حتى جاء سدرة المنتيى, كدنا لمجبار رب 
قاب قكسيف أك أدنى, فأكحى ا فيما أكحى إليو: خمسيف صالة عمى أمتؾ كؿ 
يـك كليمة, ثـ ىبط حتى بمغ مكسى, فاحتبسو مكسى, فقاؿ: يا محمد, ماذا 
عيد إليؾ ربؾ؟ قاؿ: عيد إلي خمسيف صالة كؿ يـك كليمة, قاؿ: إف أمتؾ ال 

ربؾ كعنيـ, فالتفت النبي صمى ا عميو  تستطيع ذلؾ, فارجع فميخفؼ عنؾ
كسمـ إلى جبريؿ كأنو يستشيره في ذلؾ, فأشار إليو جبريؿ: أف نعـ إف شئت, 
فعال بو إلى الجبار, فقاؿ كىك مكانو: يا رب خفؼ عنا فإف أمتي ال تستطيع 
ىذا, فكضع عنو عشر صمكات ثـ رجع إلى مكسى, فاحتبسو فمـ يزؿ يردده 

صارت إلى خمس صمكات, ثـ احتبسو مكسى عند  مكسى إلى ربو حتى
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الخمس, فقاؿ: يا محمد كا لقد راكدت بني إسرائيؿ قكمي عمى أدنى مف ىذا 
فضعفكا فترككه, فأمتؾ أضعؼ أجسادا كقمكبا كأبدانا كأبصارا كأسماعا فارجع 
فميخفؼ عنؾ ربؾ, كؿ ذلؾ يمتفت النبي صمى ا عميو كسمـ إلى جبريؿ 

كال يكره ذلؾ جبريؿ, فرفعو عند الخامسة, فقاؿ: يا رب إف أمتي ليشير عميو, 
ضعفاء أجسادىـ كقمكبيـ كأسماعيـ كأبصارىـ كأبدانيـ فخفؼ عنا, فقاؿ 
الجبار: يا محمد, قاؿ: لبيؾ كسعديؾ, قاؿ: إنو ال يبدؿ القكؿ لدم, كما فرضتو 

أـ عميؾ في أـ الكتاب, قاؿ: فكؿ حسنة بعشر أمثاليا, فيي خمسكف في 
الكتاب, كىي خمس عميؾ, فرجع إلى مكسى, فقاؿ: كيؼ فعمت؟ فقاؿ: خفؼ 
عنا, أعطانا بكؿ حسنة عشر أمثاليا, قاؿ مكسى: قد كا راكدت بني إسرائيؿ 
عمى أدنى مف ذلؾ فترككه, ارجع إلى ربؾ فميخفؼ عنؾ أيضا, قاؿ رسكؿ ا 

و, قاؿ: فاىبط : يا مكسى, قد كا استحييت مف ربي مما اختمفت إلي ملسو هيلع هللا ىلص
 (ُ)باسـ ا قاؿ: كاستيقظ كىك في مسجد الحراـ "

, كبعد ىذا العرض ليا (ِ)* تمؾ أبرز ركايات اإلسراء كالمعراج في الصحيحيف
نقؼ لممكازنة بينيما, كاستخراج داللتيا, كنشير إلى ما يتفؽ أك يختمؼ مع 

 ركايات ابف إسحؽ .
 
 

 المبحث الثاني:

                                 
ـى المَّوي ميكسىى تىٍكًميمن  ُ كىمَّ ا﴾ , ( صحيح البخارل : كتاب التكحيد , بىابي قىٍكًلًو: ﴿كى
ـي  ملسو هيلع هللا ىلص, كفى كتاب المناقب مختصران, بىابي كىافى النًَّبيُّ  ُٕٕٓ/ُْٗ/ٗ ٍينيوي كىالى يىنىا ـي عى تىنىا

 ) كقد سبؽ(.ُْٖ/ُ. كفى مسمـ : كتاب اإليماف َّٕٓ/ُُٗ/ْقىٍمبيوي , 
( ىناؾ ركايات غيرىا لكنيا فى الغالب ال تزيد عمييا , كسنأتى عمي ما فييا  فى  ِ

 مكاضعيا.
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 لصحيحيف كاستخراج داللتياالمكازنة بيف ركايات ا
 مف أيف كاف اإلسراء؟:  المطمب األكؿ

* يتضح مف طريؽ ) قتادة ( ك ) شريؾ ( أف ذلؾ كاف مف البيت الحراـ, 
, كىذا مكافؽ لركاية الحسف المرسمة عند (ُ)سكاء كاف مف الحجر, أك الحطيـ

 ابف إسحؽ.
سىًف أىنَّوي قى  دثت عىٍف اٍلحى اؽى: كحي : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى اٍبفي إٍسحى "بىٍينىا أىنىا  : ملسو هيلع هللا ىلصاؿى

ـٍ أرى شىٍيئنا فىعيٍدتي  مىٍستي فىمى , فىيىمىزىًني ًبقىدىًمًو, فىجى اءىًني ًجٍبًريؿي ـه ًفي الًحٍجر, إٍذ جى نىاًئ
ـٍ أىرى شىٍيئنا, فىعيٍدتي  , فىمى مىٍستي اءىًني الثانيةى فىيىمىزىًني ًبقىدىًمًو, فىجى ًعي, فىجى  إلىى مىٍضجى
ًدم, فىقيٍمتي  ذى ًبعىضي , فىأىخى مىٍستي اءىًني الثَّاًلثىةى فىيىمىزىًني ًبقىدىًمًو, فىجى ًعي فىجى إلىى مىٍضجى
, بىٍيفى اٍلبىٍغًؿ كىاٍلًحمىاًر, ًفي  رىجى ًبي إلىى بىاًب اٍلمىٍسًجًد فىًإذىا دىابَّةه أىٍبيىضي مىعىوي, فىخى

عي يىدىهي فً  مىٍيًو, ثيَـّ فخذيو جناحاف يحفز بيما رجمو, يىضى مىمىًني عى ي ميٍنتىيىى طىٍرًفًو, فىحى
رىجى مىًعي الى يىفيكتيًني كىالى أىفيكتيوي". ى رىسيكؿي المًَّو  خى مىضىى ًجٍبًريؿي  - ملسو هيلع هللا ىلص -فىمىضى كى

ميكسىى  ـى كى دى ًفيًو إٍبرىاًىي جى ٍقًدًس, فىكى تَّى اٍنتىيىى ًبًو إلىى بىٍيًت اٍلمى ـي مىعىوي, حى مىٍيًو السَّالى عى
, ثيَـّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ًعيسىى ًفي نىفىرو ًمٍف اأٍلىٍنًبيىاًء, فأمَّيـ رىسيكؿي المًَّو كى  ـٍ مَّى ًبًي فىصى

ذى رىسيكؿي المًَّو  : فىأىخى . قىاؿى ًر لىبىفه ًفي اٍْلخى , كى ٍمره ًدًىمىا خى  -أيًتيى ًبًإنىاءىٍيًف, ًفي أىحى
مٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص تىرىؾى إنىاءى اٍلخى : إنىاءى المَّبىًف, فىشىًربى ًمٍنوي, كى : فىقىاؿى لىوي ًجٍبًريؿي ًر. قىاؿى

رىؼى رىسيكؿي  . ثيَـّ اٍنصى ٍمري ـٍ اٍلخى مىٍيكي مَّدي, كحيرمت عى ىيديت ًلٍمًفٍطرىًة, كىيديىٍت أيمَّتيؾى يىا ميحى
. فىقىاؿى  - ملسو هيلع هللا ىلص -المًَّو  بىرى ـٍ اٍلخى ٍيشو فىأىٍخبىرىىي مىى قيرى إلىى مىكَّةى, فىمىمَّا أىٍصبىحى غىدىا عى

, كىاىلمًَّو إفَّ اٍلًعيرى لىتيٍطرىدي, شىٍيرنا ًمٍف مىكَّةى إلىى أىٍكثىري النَّ  اًس: ىىذىا كىاىلمًَّو اإًلٍمر اٍلبىيّْفي
يىٍرًجعي إلىى  مَّده ًفي لىٍيمىةو كىاًحدىةو, كى ٍقًبمىةن, أىفىيىٍذىىبي ذىًلؾى ميحى شىٍيرنا مي الشَّاـً ميٍدًبرىةن, كى

: فىاٍرتىدَّ كىًثيره  , فىقىاليكا لىوي: مىكَّةى؟! قىاؿى ذىىىبى النَّاسي إلىى أىًبي بىٍكرو , كى ـى ًممٍَّف كىافى أىٍسمى

                                 
ًطيـ: ىك ما بيف الركف كالباب ... كقيؿ ىك الحجر المخرج منيا . ) النياية فى ( ال ُ حى

 (.َّْ/ُغريب الحديث كاألثر 
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ٍقًدًس  اءى ىىًذًه المٍَّيمىةى بىٍيتى اٍلمى ـي أىنَّوي قىٍد جى , يىٍزعي اًحًبؾى ىىٍؿ لىؾى يىا أىبىا بىٍكرو ًفي صى
ـٍ أىبيك بىٍكرو  : فىقىاؿى لىيي عى إلىى مىكَّةى. قىاؿى رىجى مَّى ًفيًو كى صى مىٍيًو؛ فىقىاليكا: كى ـٍ تىٍكًذبيكفى عى : إنَّكي

: كىاىلمًَّو لىًئٍف كىافى  بىمىى, ىىا ىيكى ذىاؾى في المسجد يحدث بو ؛ فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو النَّاسى
بىرى لىيىٍأًتيوً  ! فىكىاىلمًَّو إنَّوي لىييٍخًبريًني أىفَّ اٍلخى ـٍ ًمٍف ذىًلؾى دىؽى, فىمىا ييٍعًجبيكي ًمٍف  قىالىوي لىقىٍد صى

دّْقيوي, فىيىذىا أىٍبعىدي ًممَّا  السَّمىاًء إلىى اأٍلىٍرًض ًفي سىاعىةو ًمٍف لىٍيؿو أىٍك نىيىارو فىأيصى
تَّى اٍنتىيىى إلىى رىسيكًؿ المًَّو  بيكفى ًمٍنوي, ثيَـّ أىٍقبىؿى حى : يىا نىًبيَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -تىٍعجى فىقىاؿى

ًء اٍلقىٍكـى أىنَّؾى ًجئٍ  : المًَّو. أحدَّثت ىىؤيالى "؛ قىاؿى ـٍ : "نىعى ٍقًدًس ىىًذًه المٍَّيمىةى؟ قىاؿى تى بىٍيتى اٍلمى
: فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  سىفي : ملسو هيلع هللا ىلص -يىا نىًبيَّ المًَّو, فىًصٍفوي ًلي, فىًإنّْي قىٍد ًجٍئتيوي قىاؿى اٍلحى

عىؿى رىسيكؿي المًَّو  تَّى نىظىٍرتي إلىٍيًو" فىجى , يىًصفيوي أًلىبً  - ملسو هيلع هللا ىلص -"فىريًفعى ًلي حى ي بىٍكرو
صىؼى لىوي ًمٍنوي شىٍيئنا, قىاؿى  , أىٍشيىدي أىنَّؾى رىسيكؿي المًَّو, كىمىمَّا كى دىٍقتى : صى يىقيكؿي أىبيك بىٍكرو كى

تَّى إذىا اٍنتىيىى, قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , أىٍشيىدي أىنَّؾى رىسيكؿي المًَّو, حى دىٍقتى  - ملسو هيلع هللا ىلص -صى
: كىأىٍنتى يىا أىبىا بىٍكرو  دّْيؽى. أًلىًبي بىٍكرو دّْيؽي؛ فىيىٍكمىًئذو سىمَّاهي الصّْ  الصّْ

ٍؤيا  عىٍمنىا الرُّ مىا جى : ﴿كى ًمًو ًلذىًلؾى ؿى المَّوي تىعىالىى ًفيمىٍف اٍرتىدَّ عىٍف إٍسالى : كىأىٍنزى سىفي قىاؿى اٍلحى
ٍمعيكنىةى ًفي اٍلقيٍرآًف كى  رىةى اٍلمى ٍينىاؾى ًإالَّ ًفٍتنىةن ًلمنَّاًس كىالشَّجى ـٍ الًَّتي أىرى ـٍ فىمىا يىًزيديىي فييي كّْ نيخى

ًإالَّ طيٍغيىاننا كىًبيرنا﴾
(ُ)  

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى سىًف عىٍف مىسرىل رىسيكًؿ المًَّو, صى ًديثي اٍلحى  .(ِ)فىيىذىا حى
في  –* أما طريؽ الزىرم ففيو أف ذلؾ مف بيتو , عمى حيف يذكر ابف إسحؽ 

 ت أـ ىانئ. أف ذلؾ كاف مف بي –إحدل ركاياتو 
كىافى ًفيمىا بىمىغىًني عىٍف أيْـّ ىىاًنًئ ًبٍنًت أىًبي طىاًلبو رىًضيى  اؽى: كى مَّدي ٍبفي إٍسحى قىاؿى ميحى

ٍنيىا, كاسمييا ًىٍنده, ًفي مىٍسرىل رىسيكًؿ المًَّو  : أىنَّيىا كىانىٍت تىقيكؿي مىا  ملسو هيلع هللا ىلص -المَّوي عى
تي: نائـ ًعٍنًدم ًتٍمؾى المٍَّيمىةى ًفي إال كىك في بي -ملسو هيلع هللا ىلص -أيٍسًرمى ًبرىسيكًؿ المًَّو 

                                 
 (.َٔ( سكرة اإلسراء : اْلية رقـ ) ُ

 .ّْ/ِ( سيرة ابف ىشاـ  ِ
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ًنٍمنىا, فىمىمَّا كىافى قيبىٍيؿى اٍلفىٍجًر أىبَّنا رىسيكؿي  ـى كى مَّى اٍلًعشىاءى اٍْلًخرىةى, ثيَـّ نىا بىٍيًتي, فىصى
مٍَّيتي  - ملسو هيلع هللا ىلص -المًَّو  , لىقىٍد صى : يىا أيَـّ ىىاًنئو مٍَّينىا مىعىوي, قىاؿى صى ٍبحى كى مَّى الصُّ  فىمىمَّا صى

ـٍ اٍلًعشىاءى اٍْلًخرىةى كىمىا رىأىٍيًت ًبيىذىا اٍلكىاًدم, ثيَـّ ًجٍئتي بيت المقدس فصميت فيو,  مىعىكي
ٍذتي ًبطىرىًؼ  , فىأىخى ـى ًليىٍخريجى , ثيَـّ قىا ٍيفى ـٍ اٍْلفى كىمىا تىرى ةى اٍلغىدىاًة مىعىكي الى مٍَّيتي صى ثـ صى

قيٍبًطيَّةه مىٍطًكيَّةه, فىقيٍمتي لىوي: يا نبي ا: ال تحدث  ًردىاًئًو, فىتىكىشَّؼى عىٍف بىٍطًنًو كىأىنَّوي 
اًريىةو ًلي  دّْثىنَّييميكهي. قىالىٍت: فىقيٍمتي ًلجى : كىاىلمًَّو أًليحى ؛ قىاؿى ييٍؤذيكؾى بيذا لمناس فىييكىذّْبيكؾى كى

ؾى اٍتبىًعي رىسيكؿى المًَّو  ٍيحى بىًشيَّةو: كى تَّى تىٍسمىًعي مىا يىقيكؿي  - ملسو هيلع هللا ىلص -حى ًلمنَّاًس,  حى
رىجى رسكؿ ا  مىا يىقيكليكفى لىوي. فىمىمَّا خى , فىعىًجبيكا  - ملسو هيلع هللا ىلص -كى ـٍ إلى النَّاًس أىٍخبىرىىي

: "آيىةي ذىًلؾى أىنّْي  ٍع ًبًمٍثًؿ ىىذىا قىطُّ؛ قىاؿى ـٍ نىٍسمى مَّدي؟ فىًإنَّا لى قىاليكا: مىا آيىةي ذىًلؾى يىا ميحى كى
فو ًبكى  ٍرتي ًبًعيًر بىًني فيالى , مىرى ـٍ بىًعيره ـٍ ًحسُّ الدَّابًَّة, فندَّ لىيي كىذىا, فىأىٍنفىرىىي اًدم كىذىا كى

ٍرتي  نىافى مىرى جى تَّى إذىا كيٍنتي ًبضى مىٍيًو, كىأىنىا متكجو إلىى الشَّاـً ثيَـّ أىٍقبىٍمتي حى ـٍ عى فىدىلىٍمتييي
ـٍ إنىاءه  لىيي ٍدتي اٍلقىٍكـى ًنيىامنا, كى جى : فىكى فو مىٍيًو ًبشىٍيًء,  ًبًعيًر بىًني فيالى ًفيًو مىاءه قىٍد غىطٍَّكا عى

ـٍ  ؛ كىآيىةي ذىًلؾى أىفَّ ًعيرىىي مىٍيًو كىمىا كىافى شىًرٍبتي مىا ًفيًو. ثيَـّ غىطٍَّيتي عى فىكىشىٍفتي ًغطىاءىهي كى
مىٍيًو ًغرى  ؽي, عى مىؿه أىٍكرى , يىٍقديمييىا جى اًء, ثىًنيًَّة التٍَّنًعيـً ب ًمٍف اٍلبىٍيضى ارىتىاًف: اٍْلفى يصكّْ

ؿي ًمٍف  ـٍ أىكَّ ـٍ يىٍمقىيي إٍحدىاىيمىا سىٍكدىاءي, كىاأٍليٍخرىل بىٍرقىاءي". قىالىٍت: فىاٍبتىدىرى اٍلقىٍكـي الثًَّنيَّةى فىمى
عيكهي مىٍمميكءنا مىاءن  ضى ـٍ كى ـٍ أىنَّيي كىي نىاًء فىأىٍخبىري ـٍ عىٍف اإلًٍ سىأىليكىي , كى ـٍ صىؼى لىيي مىًؿ كىمىا كى اٍلجى

سىأىليكا ثيَـّ غى  ـٍ يىًجديكا ًفيًو مىاءن. كى لى ديكهي مغصَّ كىمىا غىطٍَّكهي, كى جى ـٍ ىىبُّكا فىكى طٍَّكهي, كىأىنَّيي
نىدَّ  , كى دىؽى كىاىلمًَّو, لىقىٍد أيٍنًفٍرنىا ًفي اٍلكىاًدم الًَّذم ذىكىرى ـٍ ًبمىكَّةى, فىقىاليكا: صى ًريفى كىىي اٍْلخى

ٍكتى رى  تَّى أخذناهلىنىا بىًعيره فىسىًمٍعنىا صى ؿو يىٍدعيكنىا إلىٍيًو, حى  .(ُ)جي
 * كيرل ابف حجر إمكانية الجمع بيف ىذه الركايات كغيرىا فى تحديد المكاف.

يقكؿ ابف حجر: كالجمع بيف ىذه األقكاؿ أنو ناـ في بيت أـ ىانئ كبيتيا عند 
شعب أبي طالب ففرج سقؼ بيتو كأضاؼ البيت إليو لككنو كاف يسكنو فنزؿ 

                                 
 .ّٔ/ِ( سيرة ابف ىشاـ  ُ
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مؾ فأخرجو مف البيت إلى المسجد فكاف بو مضطجعا كبو أثر النعاس منو الم
ثـ أخرجو الممؾ إلى باب المسجد فأركبو البراؽ كقد كقع في مرسؿ الحسف عند 
بف إسحاؽ أف جبريؿ أتاه فأخرجو إلى المسجد فأركبو البراؽ كىك يؤيد ىذا 

 .(ُ)الجمع
 المطمب الثاني:

 ركاية شريؾ ككالـ العمماء فييا: 
د انفرد في ركايتو بأمكر لـ تذكر في الركايات األخرل, كلذا أنكرت عميو, ق

اختصر ركايتو كعمؽ  –رحمو ا  –كعدىا بعضيـ مف أكىامو, فاإلماـ مسمـ 
 (ِ)« .كقدـ فيو شيئا كأخر كزاد كنقص » عمييا بقكلو: 

في كتابو الجمع بيف الصحيحيف بعد   -رحمو ا  -قاؿ الحافظ عبد الحؽ 
كر ىذه الركاية ىذا الحديث بيذا المفظ مف ركاية شريؾ بف أبي نمر عف أنس ذ

كقد زاد فيو زيادة مجيكلة كأتى فيو بألفاظ غير معركفة كقد ركل حديث 
اإلسراء جماعة مف الحفاظ المتقنيف كاألئمة المشيكريف كابف شياب كثابت 

شريؾ كشريؾ البناني كقتادة يعني عف أنس فمـ يأت أحد منيـ بما أتى بو 
 (ّ)ليس بالحافظ عند أىؿ الحديث.

, كالقاضى عياض    , (ْ)كممف أنكر ركاية شريؾ: الخطابي, كابف حـز
 كالنككم, كابف القيـ, كابف كثير, كالذىبي .

قاؿ النككم: كقد جاء في ركاية شريؾ في ىذا الحديث في الكتاب أكىاـ أنكرىا 
 (ُ)فقدـ كأخر كزاد كنقص منيا.عميو العمماء كقد نبو مسمـ عمى ذلؾ بقكلو 

                                 
 .َِْ/ٕ( فتح البارل  ُ
 . ُْٖ/ُ( صحيح مسمـ :   ِ

 .  َُِ/ِ( شرح النككم :  ّ

 .َْٖ/ُّ( فتح البارم:  ْ
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عمى أف ابف حجر أمكنو تكجيو بعض ما أنكر مف ركاية شريؾ, فرفع  
اإلشكاؿ, كأسقط ) كما يقكؿ(  تشنيع مف شٌنع عمى شريؾ أمثاؿ الخطابي, 

 كما سيأتى إيضاحو . -كابف حـز 
 * ما أنكر مف ركاية شريؾ: 

أف يككف  –مر مرفكض قكلو ) قبؿ أف يكحى إليو ( كىذا عمى ظاىره أ -ُ
قاؿ النككم : كىك غمط لـ يكافؽ عميو فإف  - ملسو هيلع هللا ىلص -اإلسراء قبؿ بعثتو 

بخمسة عشر شيرا  - ملسو هيلع هللا ىلص -اإلسراء أقؿ ما قيؿ فيو أنو كاف بعد مبعثو 
كقاؿ الحربي كاف ليمة سبع كعشريف مف شير ربيع اْلخر قبؿ اليجرة بسنة 

بف إسحاؽ أسرم  بخمس سنيف كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ الزىرم كاف ذلؾ بعد مبعثو 
 (ِ)كقد فشا اإلسالـ بمكة كالقبائؿ. - ملسو هيلع هللا ىلص -بو 

كىى كارده  - ملسو هيلع هللا ىلصكفي الركاية نفسيا ما ينقضو, فالصالة لـ تكف قبؿ بعثتو 
قاؿ ابف حجر: كأقكل مايستدؿ بو أف المعراج بعد البعثة قكلو   –فى الركاية 

قاؿ نعـ .  في ىذا الحديث نفسو أف جبريؿ قاؿ لبكاب السماء إذ قاؿ لو أبعث؟
فإنو ظاىر في أف المعراج كاف بعد البعثة فيتعيف ما ذكرتو مف التأكيؿ, 

 كتأكيمو:
أف ركاية شريؾ تفيد مجئ المالئكة إليو أكثر مف مرة , إحداىما قبؿ النبكة, 
كىى التى قاؿ عنيا ) قبؿ أف يكحى إليو ( كاألخرل بعد ذلؾ, كىى التى قاؿ 

أخرل( كلـ يعيف المدة التي بيف المجيئيف عنيا )فمـ يرىـ حتى أتكه ليمة 
فيحمؿ عمى أف المجيء الثاني كاف بعد أف أكحي إليو كحينئذ كقع اإلسراء 
ذا كاف بيف المجيئيف مدة فال فرؽ في ذلؾ بيف أف تككف تمؾ المدة  كالمعراج, كا 
ليمة كاحدة أك ليالي كثيرة أك عدة سنيف كبيذا يرتفع اإلشكاؿ عف ركاية شريؾ 

                                                                             
 . َِٗ/ِ( شرح النككم:  ُ

 .  َِٗ/ِ ( شرح النككم: ِ
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بو الكفاؽ أف اإلسراء كاف في اليقظة بعد البعثة كقبؿ اليجرة كيسقط  كيحصؿ
تشنيع الخطابي كبف حـز كغيرىما بأف شريكا خالؼ اإلجماع في دعكاه أف 
المعراج كاف قبؿ البعثة كبا التكفيؽ. كنقؿ ابف حجر إجابة بعض العمماء 

ست مطمقة عف قكلو ) قبؿ أف يكحى ( بأف القبمية ىنا في أمر مخصكص كلي
 (ُ)كاحتمؿ أف يككف المعنى قبؿ أف يكحى إليو في شأف اإلسراء كالمعراج 

قكلو ) كدنا لمجبار رب العزة, فتدلى حتى كاف منو قاب قكسيف أك  -ِ
 أدنى ( . 

كاستنكرىا العمماء بؿ شنعكىا, حتى قاؿ « شريؾ » كىذه زيادة أيضان تفرد بيا 
ح البخارم حديث أشنع ظاىرا كال الخطابي: ليس في ىذا الكتاب يعني صحي

أشنع مذاقا مف ىذا الفصؿ فإنو يقتضي تحديد المسافة بيف أحد المذككريف 
كبيف اْلخر كتمييز مكاف كؿ كاحد منيما ىذا إلى ما في التدلي مف التشبيو 
كالتمثيؿ لو بالشيء الذم تعمؽ مف فكؽ إلى أسفؿ, ثـ قاؿ الخطابي مشيرا 

بأف القصة بطكليا إنما ىي حكاية يحكييا أنس مف إلى رفع الحديث مف أصمو 
كال نقميا عنو كال أضافيا إلى قكلو  ملسو هيلع هللا ىلصتمقاء نفسو لـ يعزىا إلى النبي 

ما مف شريؾ فإنو  فحاصؿ األمر في النقؿ أنيا مف جية الراكم إما مف أنس كا 
 كثير التفرد بمناكير األلفاظ التي ال يتابعو عمييا سائر الركاة انتيى.

بف حجر في ىذا فقاؿ:  كما نفاه مف أف أنسا لـ يسند ىذه القصة إلى كتعقبو ا
ال تأثير لو فأدنى أمره فييا أف يككف مرسؿ صحابي فإما أف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أك عف صحابي تمقاىا عنو كمثؿ ما اشتممت  ملسو هيلع هللا ىلصيككف تمقاىا عف النبي 
ؿ عميو ال يقاؿ بالرأم فيككف ليا حكـ الرفع كلك كاف لما ذكره تأثير لـ يحم

حديث أحد ركل مثؿ ذلؾ عمى الرفع أصال كىك خالؼ عمؿ المحدثيف قاطبة 
 فالتعميؿ بذلؾ مردكد.

                                 
 .  ْٖٓ -َْٖ/ُّ( شرح النككم:  ُ



 

 
188 

كأخيران أشار إلى أف الحديث عف أنس قد ركل مف غير طريؽ شريؾ, فمـ تذكر 
فيو ىذه األلفاظ الشنيعة كذلؾ مما يقكم الظف أنيا صادرة مف جية شريؾ 

 (ُ)انتيى.
 

نقمو ال يكاد أحد مف المفسريف يذكره الستحالة  قاؿ السييمي: كىذا مع صحة
ظاىره أك لمغفمة عف مكضعو كال استحالة فيو ألف حديث اإلسراء إف كاف رؤيا 

كما في حديث أنس فال إشكاؿ فيما يراه في نكمو  -رآىا بقمبو كعينو نائمة 
عميو السالـ فقد رآه في أحسف صكرة ككضع كفو بيف كتفيو حتى كجد بردىا 

 (ِ)ييو ... إلخ كالمو.بيف ثد
قاؿ ابف كثير: فأما قكؿ شريؾ عف أنس في حديث اإلسراء: " ثـ دنا الجبار 
رب العزة فتدلى فكاف قاب قكسيف أك أدنى " فقد يككف مف فيـ الراكم فأقحمو 

 (ّ)في الحديث .  كا أعمـ.
 (ْ)قاؿ الذىبي: كىذا مف غرائب الصحيح. 

جد أف المقصكد بالذل كاف قاب قكسيف أك كبرجكعنا إلى ركايات الصحيحيف ن
متجيو إليو ال  ملسو هيلع هللا ىلصأدنى ىك جبريؿ عميو السالـ , نجد أيضان أف رؤية النبى 

ليؾ البياف :  إلى ا سبحانو كتعالى , كا 
قاؿ  الشيباني: سألت زر بف حبيش, عف قكؿ ا عز كجؿ: ﴿ فىكىافى قىابى 

رأل جبريؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأف النبي »ابف مسعكد, , قاؿ: أخبرني  (ُ)قىٍكسىٍيًف أىٍك أىٍدنىى ﴾
 (ِ)«لو ستمائة جناح

                                 
 . ّْٖ/ُّ( فتح البارم:  ُ

 . ِِٕ/ّ( الركض األنؼ:  ِ

 . َُُ -ََُ/ِ( السيرة النبكية إلبف كثير:  ّ

 . َِٕ/ِ( ميزاف اإلعتداؿ:  ْ
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بًّْو اٍلكيٍبرىل ﴾لىقىٍد رىأىل مً  ككذلؾ قاؿ عبد ا بف مسعكد في قكلو: ﴿  ٍف آيىاًت رى
(ّ) 

 (ْ)«رأل جبريؿ في صكرتو لو ستمائة جناح», قاؿ: 

لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل كعف أبي ىريرة رضى ا عنو في قكلو, ﴿ , قاؿ: (ٓ)﴾كى
 (ٔ)«رأل جبريؿ»

ربو؟ فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلصكعف عائشة رضى ا عنيا حينما سئمت : ىؿ رأل محمد 
ثيَـّ دىنىا  قاؿ مسركؽ ليا: فأيف قكلو؟ ﴿ (ٕ)سبحاف ا لقد قؼ شعرم لما قمت.

ٍبًدًه مىا أىٍكحىى﴾  ى ًإلىى عى فىتىدىلَّى فىكىافى قىابى قىٍكسىٍيًف أىٍك أىٍدنىى فىأىٍكحى
الت: " إنما ق( ٖ)

                                                                             
 . ٗ( سكرة النجـ : آية رقـ  ُ

, قاؿ:  َِٖ/ُٕٓ/ُ( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب في ذكر سدرة المنتيى ,  ِ
 كحدثني أبك الربيع الزىراني, حدثنا عباد كىك ابف العكاـ, حدثنا الشيباني...بو.

 . ُٖ( سكرة النجـ: آية رقـ  ّ

, قاؿ:  ِِٖ/ُٖٓ/ُ( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب في ذكر سدرة المنتيى ,  ْ
ا عبيد ا بف معاذ العنبرم, حدثنا أبي, حدثنا شعبة, عف سميماف الشيباني, سمع زر حدثن

 بف حبيش, عف عبد ا..بو. 

 .  ُّ( سكرة النجـ : آية رقـ ٓ
لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل﴾ ,  ٔ ( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب معنى قكؿ ا عز كجؿ: ﴿ كى

, قاؿ: حدثنا أبك بكر بف أبي  ِّٖ/ُٖٓ/ُسراء, ربو ليمة اإل ملسو هيلع هللا ىلصكىؿ رأل النبي 
 شيبة, حدثنا عمي بف مسير, عف عبد الممؾ, عف عطاء, عف أبي ىريرة.

لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل﴾ ,  ٕ ( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب معنى قكؿ ا عز كجؿ: ﴿ كى
ابف نمير, حدثنا أبي,  , قاؿ: حدثنا ِٖٗ/َُٔ/ُربو ليمة اإلسراء,  ملسو هيلع هللا ىلصكىؿ رأل النبي 

 حدثنا إسماعيؿ, عف الشعبي, عف مسركؽ, قاؿ: سألت عائشة.
 .ٗ( سكرة النجـ : آية رقـ  ٖ
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نو أتاه في ىذه المرة في  ملسو هيلع هللا ىلصذاؾ جبريؿ  كاف يأتيو في صكرة الرجاؿ, كا 
 (ُ)صكرتو التي ىي صكرتو فسد أفؽ السماء

كعف مسركؽ, قاؿ: كنت متكئا عند عائشة, فقالت: يا أبا عائشة, ثالث مف 
تكمـ بكاحدة منيف فقد أعظـ عمى ا الفرية, قمت: ما ىف؟ قالت: مف زعـ أف 

رأل ربو فقد أعظـ عمى ا الفرية, قاؿ: ككنت متكئا فجمست,  ملسو هيلع هللا ىلص محمدا
لىقىٍد  فقمت: يا أـ المؤمنيف, أنظريني, كال تعجميني, ألـ يقؿ ا عز كجؿ: ﴿ كى

لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل﴾ ؟ فقالت: أنا أكؿ ىذه األمة سأؿ  رىآهي ًباأٍليفيًؽ اٍلميًبيًف﴾ , ﴿ كى
إنما ىك جبريؿ, لـ أره عمى صكرتو التي », فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعف ذلؾ رسكؿ ا 

خمؽ عمييا غير ىاتيف المرتيف , , رأيتو منيبطا مف السماء سادا عظـ خمقو 
الى تيٍدًركيوي  , فقالت: أك لـ تسمع أف ا يقكؿ: ﴿«ما بيف السماء إلى األرض

ارى كىىيكى المًَّطيؼي اٍلخى  اري كىىيكى ييٍدًرؾي اأٍلىٍبصى ﴾اأٍلىٍبصى ًبيري
, أك لـ تسمع أف ا (ِ)

ابو أىٍك ييٍرًسؿى  يقكؿ: ﴿ رىاًء ًحجى ٍحينا أىٍك ًمٍف كى مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييكىمّْمىوي اي ًإالَّ كى كى
ًكيـه﴾ ًميّّ حى رىسيكالن فىييكًحيى ًبًإٍذًنًو مىا يىشىاءي ًإنَّوي عى
 (ْ)؟(ّ)

                                 
لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل﴾ ,  ُ ( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب معنى قكؿ ا عز كجؿ: ﴿ كى

ف نمير, حدثنا أبك , قاؿ: كحدثنا اب َِٗ/َُٔ/ُربو ليمة اإلسراء,  ملسو هيلع هللا ىلصكىؿ رأل النبي 
 أسامة, حدثنا زكرياء, عف ابف أشكع, عف عامر, عف مسركؽ, قاؿ: قمت لعائشة.

 .َُّ( سكرة األنعاـ: آية  ِ

 . ُٓ( سكرة الشكرل: آية  ّ

لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل﴾ ,  ْ ( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب معنى قكؿ ا عز كجؿ: ﴿ كى
, قاؿ: حدثني زىير بف حرب, حدثنا  ِٕٖ/ُٗٓ/ُمة اإلسراء, ربو لي ملسو هيلع هللا ىلصكىؿ رأل النبي 

 إسماعيؿ بف إبراىيـ, عف داكد, عف الشعبي, عف مسركؽ .
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نكر أنى »ؾ؟ قاؿ: , ىؿ رأيت ربملسو هيلع هللا ىلصكعف أبي ذر, قاؿ: سألت رسكؿ ا 
 (ِ)«رأيت نكرا», كفى ركاية أخرل (ُ)«أراه
 أماكف األنبياء في السماء: -ّ

كىذا أمر تتفؽ  –كرد في ركاية شريؾ أف آدـ عميو السالـ في السماء الدنيا 
كلكف الخالؼ فيمف بعده, كعند شريؾ أف إدريس  –عميو جميع الطرؽ األربعة 

ميو السالـ في الرابعة, كآخر في الخامسة عميو السالـ في الثانية, كىاركف ع
براىيـ عميو السالـ في السادسة, كمكسى عميو السالـ في  لـ أحفظ اسمو, كا 
السابعة بتفضيؿ كالـ ا تعالى؟! كيتفؽ الزىرم مع شريؾ في ككف إبراىيـ 
عميو السالـ في السادسة. كىذا كمو خالؼ المشيكر, كقد اتفؽ قتادة كالبناني 

 ييما ( عمى ترتيب أماكف األنبياء عمى النحك التالي:) في طريق
في السماء الثانية : عيسى كيحيى , كفي الثالثة: يكسؼ , كفي الرابعة : 
إدريس , كفي الخامسة : ىاركف , كفي السادسة: مكسى , كفي السابعة : 

 . -عمييـ السالـ  -إبراىيـ 
لبناني ( ال سيما كقد كالضبط كاضح في ىاتيف الركايتيف ) طريؽ قتادة , كا

 . -في إحدل ركاياتو  –اتفقتا عمى ذلؾ, ككافقيما عميو ابف إسحؽ 
قاؿ ابف إسحاؽ: كحدثني مف ال أتيـ عف أبي سعيد الخدرم رضي ا عنو أنو 

يقكؿ: "لما فرغت مما كاف في بيت  - ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ: سمعت رسكؿ ا 
                                 

, كفي قكلو: «نكر أنى أراه»( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب في قكلو عميو السالـ:  ُ
عف يزيد  , قاؿ : حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة, حدثنا ككيع, ُِٗ/ُُٔ/ُ« , رأيت نكرا»

 بف إبراىيـ, عف قتادة, عف عبد ا بف شقيؽ, عف أبي ذر.

, كفي قكلو: «نكر أنى أراه»( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب في قكلو عميو السالـ:  ِ
, قاؿ: حدثنا محمد بف بشار, حدثنا معاذ بف ىشاـ, حدثنا  ِِٗ/ُُٔ/ُ« , رأيت نكرا»

عفاف بف مسمـ, حدثنا ىماـ كالىما عف قتادة,  أبي ح, كحدثني حجاج بف الشاعر, حدثنا
 عف عبد ا بف شقيؽ, قاؿ: قمت ألبي ذر.
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ىك الذم يمد إليو ميتكـ المقدس, أتي بالمعراج, كلـ أر شيئا قط أحسف منو: ك 
عينيو إذا حضر؟ فأصعدني صاحبي فيو؛ حتى انتيى بي إلى باب مف أبكاب 
السماء, يقاؿ لو: باب الحفظة, عميو ممؾ مف المالئكة, يقاؿ لو: إسماعيؿ, 
تحت يديو اثنا عشر ألؼ ممؾ, تحت يدم كؿ ممؾ منيـ اثنا عشر ألؼ ممؾ", 

نيكدى  بيذا الحديث: ﴿حيف حدث  - ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ: يقكؿ رسكؿ ا  ـي جي مىا يىٍعمى كى
﴾ بّْؾى ًإالَّ ىيكى رى
"فمما دخؿ بي قاؿ: مف ىذا يا جبريؿ؟ قاؿ: محمد. قاؿ: أكقد   (ُ)

ثـ أصعدني إلى السماء الثانية,  بعث؟ قاؿ: نعـ. قاؿ: فدعا لي بخير: كقالو".
عدني فإذا فييا ابنا الخالة: عيسى ابف مريـ, كيحيى ابف زكريا, قاؿ: ثـ أص

إلى السماء الثالثة, فإذا فييا رجؿ صكرتو كصكرة القمر ليمة البدر", قاؿ: 
"قمت: مف ىذا يا جبريؿ؟ قاؿ: ىذا أخكؾ يكسؼ بف يعقكب". قاؿ: "ثـ أصعدني 
إلى السماء الرابعة, فإذا فييا رجؿ فسألتو: مف ىك؟ قاؿ: ىذا إدريس", قاؿ: 

رىفىٍعنىاهي مىكىا : ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصيقكؿ رسكؿ ا,  ًميِّا﴾ , قاؿ: "ثـ أصعدني إلى كى ننا عى
السماء الخامسة فإذا فييا كيؿ أبيض الرأس كالمحية, عظيـ العثنكف, لـ أر 
كيال أجمؿ, منو", قاؿ: "قمت: مف ىذا يا جبريؿ؟ قاؿ: ىذا المحبب في قكمو 

قاؿ: "ثـ أصعدني إلى السماء السادسة, فإذا فييا رجؿ آدـ  ىاركف بف عمراف".
كأنو مف رجاؿ شنكءة؛ فقمت لو: مف ىذا يا جبريؿ؟ قاؿ: ىذا طكيؿ أقنى, 

أخكؾ مكسى بف عمراف. ثـ أصعدني إلى السماء السابعة, فإذا فييا كيؿ 
جالس عمى كرسي إلى باب البيت المعمكر, يدخمو كؿ يـك سبعكف ألؼ ممؾ, 
ال يرجعكف فيو إلى يـك القيامة. لـ أر رجال أشبو بصاحبكـ, كال صاحبكـ أشبو 
بو منو", قاؿ: "قمت: مف ىذا يا جبريؿ؟ قاؿ: ىذا أبكؾ إبراىيـ". قاؿ: "ثـ دخؿ 
بي الجنة, فرأيت فييا جارية لعساء فسألتيا: لمف أنت؟ كقد أعجبتني حيف 

                                 
 .ُّالمدثر: ( سكرة  ُ
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زيد بف  - ملسو هيلع هللا ىلص -رأيتيا؛ فقالت: لزيد بف حارثة", فبشر بيا رسكؿ ا 
 (ُ)حارثة.

ماكف األنبياء إال أف الركاية كعمى الرغـ مف مكافقتو لما في الصحيحيف في أ
بشكؿ عاـ  ضعفيا بعض العمماء, حتى قاؿ ابف كثير: ىك مف غرائب 

 (ِ)األحاديث كفي إسناده ضعؼ.
كاألمر ليس كذلؾ في طريقي ) شريؾ ك الزىرم ( فعدـ الضبط كاضح في ألفاظ 
الركايتيف, فعند شريؾ ) فأكعيت منيـ ...( كيقكؿ أيضان ) كآخر في الخامسة 

 أحفظ اسمو(؟! لـ
 أما الزىرم فقد صٌرح بذلؾ حيث قاؿ أنس : " ... كلـ يثبت كيؼ منازليـ ..."

 
 
 
 شؽ الصدر: -ْ

» كىذه تنفرد بذكرىا ركاية الصحيحيف دكف ابف إسحؽ, كلـ ينفرد بركايتيا 
غيره, كىذه محصمة ركاية الصحيحيف  -في الصحيحيف  -بؿ ركاىا « شريؾ 

 في الحادثة بأسانيدىا:
_ ركل البخارم في) كتاب الصالة( قاؿ حدثنا يحيى بف بكير, قاؿ: حدثنا أ

الميث, عف يكنس, عف ابف شياب, عف أنس بف مالؾ, قاؿ: كاف أبك ذر 
قاؿ: " فرج عف سقؼ بيتي كأنا بمكة, فنزؿ جبريؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيحدث أف رسكؿ ا 

, ثـ جاء بطست مف ذىب ممتمئ  ملسو هيلع هللا ىلص , ففرج صدرم, ثـ غسمو بماء زمـز
يمانا, فأفرغو في صدرم, ثـ أطبقو, ثـ أخذ بيدم, فعرج بي إلى حكمة  كا 

                                 
 . ّٕ/ِ( سيرة ابف ىشاـ:  ُ
 . ٖٗ/ِ( السيرة النبكية  إليف كثير:  ِ
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السماء الدنيا, فمما جئت إلى السماء الدنيا, قاؿ جبريؿ: لخازف السماء افتح, 
 ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: مف ىذا؟ قاؿ ىذا جبريؿ, قاؿ: ىؿ معؾ أحد؟ قاؿ: نعـ معي محمد 

فإذا رجؿ قاعد  , فقاؿ: أرسؿ إليو؟ قاؿ: نعـ, فمما فتح عمكنا السماء الدنيا,
ذا نظر  عمى يمينو أسكدة, كعمى يساره أسكدة, إذا نظر قبؿ يمينو ضحؾ, كا 
قبؿ يساره بكى, فقاؿ: مرحبا بالنبي الصالح كاالبف الصالح, قمت لجبريؿ: مف 
ىذا؟ قاؿ: ىذا آدـ, كىذه األسكدة عف يمينو كشمالو نسـ بنيو, فأىؿ اليميف 

شمالو أىؿ النار, فإذا نظر عف يمينو منيـ أىؿ الجنة, كاألسكدة التي عف 
ذا نظر قبؿ شمالو بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية, فقاؿ  ضحؾ, كا 

قاؿ أنس: فذكر  -لخازنيا: افتح, فقاؿ لو خازنيا مثؿ ما قاؿ األكؿ: ففتح, 
براىيـ صمكات ا  دريس, كمكسى, كعيسى, كا  أنو كجد في السمكات آدـ, كا 

نازليـ غير أنو ذكر أنو كجد آدـ في السماء الدنيا عمييـ, كلـ يثبت كيؼ م
براىيـ في السماء السادسة, قاؿ أنس   ملسو هيلع هللا ىلصفمما مر جبريؿ بالنبي  -كا 

بإدريس قاؿ: مرحبا بالنبي الصالح كاألخ الصالح, فقمت مف ىذا؟ قاؿ: ىذا 
إدريس, ثـ مررت بمكسى فقاؿ: مرحبا بالنبي الصالح كاألخ الصالح, قمت: مف 

ىذا مكسى, ثـ مررت بعيسى فقاؿ: مرحبا باألخ الصالح كالنبي ىذا؟ قاؿ: 
الصالح, قمت: مف ىذا؟ قاؿ: ىذا عيسى, ثـ مررت بإبراىيـ, فقاؿ: مرحبا 

", قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي الصالح كاالبف الصالح, قمت: مف ىذا؟ قاؿ: ىذا إبراىيـ 
, أف ابف عباس, كأبا حبة األنصارم, كانا  ابف شياب: فأخبرني ابف حـز

ثـ عرج بي حتى ظيرت لمستكل أسمع فيو : » ملسو هيلع هللا ىلصكالف: قاؿ النبي يق
, كأنس بف مالؾ: قاؿ النبي «صريؼ األقالـ : " ففرض  ملسو هيلع هللا ىلص, قاؿ ابف حـز

ا عز كجؿ عمى أمتي خمسيف صالة, فرجعت بذلؾ, حتى مررت عمى 
مكسى, فقاؿ: ما فرض ا لؾ عمى أمتؾ؟ قمت: فرض خمسيف صالة, قاؿ: 

إف أمتؾ ال تطيؽ ذلؾ, فراجعت, فكضع شطرىا, فرجعت إلى فارجع إلى ربؾ, ف
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مكسى, قمت: كضع شطرىا, فقاؿ: راجع ربؾ, فإف أمتؾ ال تطيؽ, فراجعت 
فكضع شطرىا, فرجعت إليو, فقاؿ: ارجع إلى ربؾ, فإف أمتؾ ال تطيؽ ذلؾ, 
فراجعتو, فقاؿ: ىي خمس, كىي خمسكف, ال يبدؿ القكؿ لدم, فرجعت إلى 

اجع ربؾ, فقمت: استحييت مف ربي, ثـ انطمؽ بي, حتى انتيى مكسى, فقاؿ: ر 
بي إلى سدرة المنتيى, كغشييا ألكاف ال أدرم ما ىي؟ ثـ أدخمت الجنة, فإذا 

ذا ترابيا المسؾ "  (ُ)فييا حبايؿ المؤلؤ كا 

كفي ) كتاب الحج ( قاؿ البخارم: كقاؿ عبداف: أخبرنا عبد ا, أخبرنا يكنس, 
بف مالؾ: كاف أبك ذر رضي ا عنو, يحدث أف رسكؿ  عف الزىرم, قاؿ أنس

قاؿ: " فرج سقفي كأنا بمكة, فنزؿ جبريؿ عميو السالـ, ففرج  ملسو هيلع هللا ىلصا 
يمانا,  , ثـ جاء بطست مف ذىب, ممتمئ حكمة كا  صدرم ثـ غسمو بماء زمـز
فأفرغيا في صدرم ثـ أطبقو, ثـ أخذ بيدم فعرج إلى السماء الدنيا, قاؿ جبريؿ 

 (ِ)ماء الدنيا: افتح قاؿ: مف ىذا؟ قاؿ: جبريؿ "لخازف الس
كفي كتاب األنبياء قاؿ البخارم  حدثنا عبداف, أخبرنا عبد ا, أخبرنا يكنس, 
عف الزىرم, ح حدثنا أحمد بف صالح, حدثنا عنبسة, حدثنا يكنس, عف ابف 
شياب, قاؿ: قاؿ أنس بف مالؾ كاف أبك ذر رضي ا عنو يحدث أف رسكؿ 

 (ّ)قاؿ .... كساؽ الحديث بنحك ما سبؽ  ملسو هيلع هللا ىلصا 
مسمـ في صحيحو , فقاؿ: كحدثني  –بمفظو السابؽ  –كما أخرج الحديث 

حرممة ابف يحيى التجيبي, أخبرنا ابف كىب, قاؿ: أخبرني يكنس, عف ابف 

                                 
 . ّْٗ/ٖٕ/ُ( صحيح البخارل : باب كيؼ فرضت الصالة في اإلسراء ,  ُ
 .              ُّٔٔ/ُٔٓ/ِاء في زمـز , ( صحيح البخارل: باب ما ج ِ
  . ِّّْ/ُّٓ/ْ( صحيح البخارل:  باب ما ذكر إدريس عميو السالـ ,  ّ
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 ملسو هيلع هللا ىلصشياب, عف أنس ابف مالؾ, قاؿ: كاف أبك ذر, يحدث, أف رسكؿ ا 
 (ُ)قاؿ....

 –في مكو  ملسو هيلع هللا ىلصمى عرض كتأكيد حادثة شؽ صدره ىذه الركايات تجتمع ع
 كفي حاؿ اليقظة , دكف أل لبس أك غمكض. –زمف اإلسراء كالمعراج 

حدثنا ىدبة بف خالد,  قاؿ :« بدء الخمؽ » كركل البخارل فى كتاب  -ب
حدثنا ىماـ, عف قتادة, ح كقاؿ لي خميفة: حدثنا يزيد بف زريع, حدثنا سعيد, 

دة, حدثنا أنس بف مالؾ, عف مالؾ بف صعصعة رضي كىشاـ, قاال: حدثنا قتا
, كىاليىٍقظىاًف  ملسو هيلع هللا ىلصا عنيما, قاؿ: قاؿ النبي  : "  بىٍينىا أىنىا ًعٍندى البىٍيًت بىٍيفى النَّاًئـً

مىٍيًف  - الن بىٍيفى الرَّجي : يىٍعًني رىجي ذىكىرى , ميًمئى ًحٍكمىةن -كى , فىأيًتيتي ًبطىٍستو ًمٍف ذىىىبو
يمىاننا, فى  , ثيَـّ ميًمئى كىاً  ـى شيؽَّ ًمفى النٍَّحًر ًإلىى مىرىاؽّْ البىٍطًف, ثيَـّ غيًسؿى البىٍطفي ًبمىاًء زىٍمزى

فىٍكؽى الًحمىاًر: البيرىاؽي, فىاٍنطىمىٍقتي  , ديكفى البىٍغًؿ كى يمىاننا, كىأيًتيتي ًبدىابَّةو أىٍبيىضى ًحٍكمىةن كىاً 
تَّى أىتىٍينىا السَّمىاءى ا  (ِ)لدٍُّنيىا...."مىعى ًجٍبًريؿى حى

قاؿ: حدثنا محمد بف المثنى, حدثنا « , كتاب اإليماف» ككذا ركاه مسمـ في 
ابف أبي عدم, عف سعيد, عف قتادة, عف أنس بف مالؾ, لعمو قاؿ: عف مالؾ 

مع اختالؼ يسير في لفظو  –بف صعصعة, رجؿ مف قكمو , ثـ ساؽ الحديث 
 (ّ).." -عف سابقو 

بدء » ح البخارم ذكره البخارل بسنده السابؽ في مف صحي« المناقب » كفي 
كقاؿ في أكلو: عف أنس بف مالؾ, عف مالؾ بف صعصعة رضي ا « الخمؽ 

                                 
إلى السماكات, كفرض  ملسو هيلع هللا ىلص( صحيح مسمـ : كتاب اإليماف, باب اإلسراء برسكؿ ا  ُ

 . ِّٔ/ُْٖ/ُالصمكات, 
 .  َِّٕ/َُٗ/ْ( صحيح البخارل: باب ذكر المالئكة صمكات ربي عمييـ, ِ
إلى السماكات, كفرض الصمكات ,  ملسو هيلع هللا ىلص( صحيح مسمـ : باب اإلسراء برسكؿ ا  ّ
ُ/ُْٗ/ِْٔ .  
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,  ملسو هيلع هللا ىلصعنيما, أف نبي ا  ًطيـً حدثيـ عف ليمة أسرم بو: "  بىٍينىمىا أىنىا ًفي الحى
: ًفي الًحٍجًر  - ريبَّمىا قىاؿى , فىقى  -كى : ميٍضطىًجعنا ًإٍذ أىتىاًني آتو سىًمٍعتيوي يىقيكؿي : كى دَّ: قىاؿى

:  -فىشىؽَّ مىا بىٍيفى ىىًذًه ًإلىى ىىًذًه  ٍنًبي: مىا يىٍعًني ًبًو؟ قىاؿى كًد كىىيكى ًإلىى جى اري فىقيٍمتي ًلٍمجى
ًتًو  ًو ًإلىى ًشٍعرى : ًمٍف قىصّْ سىًمٍعتيوي يىقيكؿي ًتًو, كى فىاٍستىٍخرىجى  -ًمٍف ثيٍغرىًة نىٍحرًًه ًإلىى ًشٍعرى

ًشيى ثيَـّ قى  ٍمميكءىةو ًإيمىاننا, فىغيًسؿى قىٍمًبي, ثيَـّ حي ٍمًبي, ثيَـّ أيًتيتي ًبطىٍستو ًمٍف ذىىىبو  مى
 , فىٍكؽى الًحمىاًر أىٍبيىضى كدي: ىيكى  -أيًعيدى, ثيَـّ أيًتيتي ًبدىابَّةو ديكفى البىٍغًؿ, كى اري فىقىاؿى لىوي الجى

البيرىاؽي..."
(ُ) 

تجمع عمى ذكر ىذه الحادثة في مكة زمف  - ىى األخرل -كىذه الركايات 
بىٍيفى » فإف أشكؿ فييا قكلو  –أيضا  –اإلسراء كالمعراج, كفي حاؿ اليقظة 

 «النَّاًئـً كىاليىٍقظىاًف 
قيؿ أف ذلؾ محمكؿ عمى ابتداء الحاؿ, ثـ لما خرج بو إلى باب المسجد كأركبو 

بك محمد بف أبي جمرة البراؽ استمر في يقظتو, حكاه ابف حجر, كقاؿ الشيخ أ
انو كاف يقظاف ألخبر بالحؽ ألف قمبو في النـك كاليقظة  ملسو هيلع هللا ىلص" لك قاؿ  (ِ)

الصدؽ في  ملسو هيلع هللا ىلصسكاء كعينو أيضا لـ يكف النـك تمكف منيا لكنو تحرل 
 (ّ)اإلخبار بالكاقع " . 

»  –لمبخارل  –قمت : كلعؿ ما يؤكد ىذا الكالـ قكلو في الركاية األخرل 
 « .بىٍيفى النَّاًئـً كىاليىٍقظىاًف » كلو دكف ق« ميٍضطىًجعنا

                                 
 . ّٕٖٖ/ِٓ/ٓ( باب المعراج ,  ُ
عبد ا بف ابي جمرة )أبك محمد( محدث, مقرئ. مف آثاره: مختصر الجامع ( ىك  ِ

انظر معجـ  ىػ . ) ٗٗٔالصحيح لمبخارم, كشرح بيجة النفكس في سفريف. تكفى سنة 
 (.َْ/ٔالمؤلفيف 

 . َِْ/ٕ( فتح البارم :  ّ
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كقد اتفؽ عمييا الشيخاف لكف « شريؾ» إلى ركاية  –بعد ىذا  –كنأتي 
القصة بطكليا دكف « البخارم » اختصرىا كعمؽ عمييا, بينما سرد « مسمما»

 أف يعمؽ عمييا.
 كالركاية عند مسمـ كسندىا ىكذا : حدثنا ىاركف بف سعيد األيمي, حدثنا ابف
كىب, قاؿ: أخبرني سميماف كىك ابف بالؿ, قاؿ: حدثني شريؾ بف عبد ا بف 
أبي نمر, قاؿ: سمعت أنس بف مالؾ, يحدثنا عف ليمة أسرم برسكؿ ا صمى 
ا عميو كسمـ مف مسجد الكعبة, أنو جاءه ثالثة نفر قبؿ أف يكحى إليو كىك 

ث ثابت البناني, كقدـ نائـ في المسجد الحراـ, كساؽ الحديث بقصتو نحك حدي
 فيو شيئا كأخر كزاد كنقص.

تضاؼ إلى ما قبميا مف « شريؾ » كعمى ىذا نستطيع القكؿ بأف ركاية 
 عند حادثة اإلسراء كالمعراج . ملسو هيلع هللا ىلصركايات تؤكد شؽ صدر النبي 

اعتمد بعض العمماء, عمى ما جاء في ىذه الركاية مف مغالطات في إنكار شؽ 
الحادثة لـ تتعدد بعد كقكعيا في ديار بنى سعد,  الصدر في تمؾ الفترة, كأف

 كتمؾ نماذج مف أقكاليـ كتتبع مف خالفيـ .
كقاؿ العراقي قد أنكر كقكع الشؽ ليمة اإلسراء ابف حـز كعياض كأدعى أنو 
تخميط مف شريؾ كليس كذلؾ فقد ثبت مف غير طريؽ شريؾ في 

 (ُ)الصحيحيف.
ر الشؽ ليمة اإلسراء ألف ركاتو ثقات قاؿ القرطبي: في المفيـ ال يمتفت إلنكا

 (ِ)مشاىير.
 كممف قاؿ بكقكع  شؽ الصدر مرتيف :

                                 
 . َِْ/ُ( شرح الشفا لمال عمى القارم:  ُ
 . َِٓ/ٕ( فتح البارم :  ِ
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قاؿ ابف كثير: كال منافاة الحتماؿ كقكع ذلؾ مرتيف, مرة كىك صغير, كمرة ليمة 
اإلسراء ليتأىب لمكفكد إلى المال االعمى كلمناجاة الرب عزكجؿ كالمثكؿ بيف 

 (ُ)يديو تبارؾ كتعالى.
محصمو أف الشؽ األكؿ كاف الستعداده لنزع العمقة التي قيؿ لو  :قاؿ ابف حجر

عندىا ىذا حظ الشيطاف منؾ كالشؽ الثاني كاف الستعداده لمتمقي الحاصؿ لو 
في تمؾ الميمة كقد ركل الطيالسي كالحارث في مسندييما مف حديث عائشة أف 

 (ِ) أعمـ.الشؽ كقع مرة أخرل عند مجيء جبريؿ لو بالكحي في غار حراء كا
ذا كنا قد انتيينا إلى إثبات كقكع شؽ الصدر مرتيف   –كما في الصحيحيف  –كا 

عند  –بعد البعثة  -إحداىما في بادية بني سعد قبؿ البعثة , كاألخرل في مكو 
 –كقكع حادثة اإلسراء كالمعراج فضالن عما أشار إليو غيرىما مف الحاالت 

ىذا ما تؤكده ركايات الصحيحيف فكذلؾ تنتيي إلى أف الشؽ كاف حسيا, ك 
فىشيؽَّ ًمفى النٍَّحًر ًإلىى مىرىاؽّْ البىٍطًف " كفي  السابقة, فقد جاء في بعضيا : "

 (ّ)بعضيا: " ًإلىى أىٍسفىًؿ بىٍطًنًو "
 (ْ)كجاء في إحداىا : " فىشىؽَّ ًجٍبًريؿي مىا بىٍيفى نىٍحرًًه ًإلىى لىبًَّتًو "  

قى »كفكؽ ذلؾ كمو قاؿ أنس:  ٍدرًهً كى  (ٓ)«.ٍد كيٍنتي أىرىل أىثىرى ذىًلؾى اٍلًمٍخيىًط ًفي صى

                                 
 . ُِّ/ُ( السيرة النبكية :  ُ
 . َْٔ/ُ( فتح البارل :  ِ
إلى السماكات, كفرض  ملسو هيلع هللا ىلص( صحيح مسمـ : كتاب اإليماف , باب اإلسراء برسكؿ ا  ّ

 . ِْٔ/ُْٗ/ُالصمكات , 
ـى المَّوي ميكسىى تىٍكًميمنا﴾ ,  ْ كىمَّ ( صحيح البخارم: كتاب التكحيد , بىابي قىٍكًلًو: ﴿ كى
ٗ/ُْٗ/ُٕٕٓ . 
إلى السماكات, كفرض  ملسو هيلع هللا ىلص( صحيح مسمـ : كتاب اإليماف , باب اإلسراء برسكؿ ا  ٓ

 . ُِٔ/ُْٕ/ُالصمكات , 
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كما أجمؿ ما انتيى إليو ابف حجر في ذلؾ حيف قاؿ : " كجميع ما كرد مف 
شؽ الصدر كاستخراج القمب كغير ذلؾ مف األمكر الخارقة لمعادة مما يجب 

شيء  التسميـ لو دكف التعرض لصرفو عف حقيقتو لصالحية القدرة فال يستحيؿ
 (ُ)مف ذلؾ"

 ذكر المبف كالخمر: -ٓ
يتفؽ شريؾ كالزىرم عمى إغفاؿ ذكر المبف كالخمر المذيف عرضا عمى النبى 

في مسراه, كيختمؼ قتادة عف البناني في تحديد مكاف العرض عميو,  ملسو هيلع هللا ىلص
كما في طريؽ البناني,  –قبؿ المعراج  –كىؿ كاف ذلؾ بمسجد إيميا بالقدس 

, كركاية (ِ)المسيب عف أبي ىريرة رضى ا عنو ككما في ركاية سعيد ابف
أـ بعد أف عرج بو كما في طريؽ  (ّ)الحسف المرسمة كما عند ابف إسحؽ ؟

 (ْ)قتادة 

                                 
 . َِٓ/ٕ( فتح البارم :  ُ
اب  تفسير القرآف , بىابي قىٍكًلًو: ﴿أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن ًمفى المىٍسًجًد ( صحيح البخارم: كت ِ

 , ﴾ رىاـً , قاؿ : حدثنا عبداف, حدثنا عبد ا, أخبرنا يكنس, ح كحدثنا  َْٕٗ/ ّٖ/ٔالحى
أحمد بف صالح, حدثنا عنبسة, حدثنا يكنس, عف ابف شياب, قاؿ ابف المسيب: قاؿ أبك 

لىبىفو ىريرة: " أيًتيى رى  , كى ٍمرو ٍيًف ًمٍف خى ـى لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبًو ًبًإيًميىاءى ًبقىدىحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى سيكؿي المًَّو صى
مٍ  ٍذتى الخى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم ىىدىاؾى ًلٍمًفٍطرىًة, لىٍك أىخى : الحى , قىاؿى ًجٍبًريؿي ذى المَّبىفى ٍت فىنىظىرى ًإلىٍيًيمىا فىأىخى رى غىكى

, قاؿ: حدثنا عبداف,  َّٔٓ/ َُٖ/ٕتيؾى ". , كفي كتاب األشربة , باب شرب المبف , أيمَّ 
أخبرنا عبد ا, أخبرنا يكنس...بو مختصران. كفى صحيح مسمـ: كتاب اإليماف  , باب 

, قاؿ: كحدثني محمد  ِِٕ/ُْٓ/ُإلى السماكات, كفرض الصمكات  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسراء برسكؿ 
با في المفظ, قاؿ ابف رافع: حدثنا, كقاؿ عبد: أخبرنا عبد بف رافع, كعبد بف حميد, كتقار 

 الرزاؽ, أخبرنا معمر, عف الزىرم ... بو بمعناه.
  . ْ/ِ( انظر سيرة ابف ىشاـ :  ّ
( كىك الذل ماؿ إليو ابف كثير في سبيؿ المكازنة بيف ما ذكره ابف إسحؽ  , كبيف طريؽ  ْ

بف كالخمر كالماء, ىؿ كانت ببيت المقدس كما قتادة حيث قاؿ : كىكذا تخيره مف اْلنية الم
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 كعمى كؿ حاؿ فاحتماؿ الجمع بيف األمريف كارد . 
قاؿ ابف حجر : كيجمع بيف ىذا االختالؼ إما بحمؿ ثـ عمى غير بابيا مف 

نما ىي بمعنى ا ما بكقكع عرض اْلنية مرتيف مرة عند الترتيب كا  لكاك ىنا كا 
فراغو مف الصالة ببيت المقدس كسببو ما كقع لو مف العطش كمرة عند 

 (ُ)كصكلو إلى سدرة المنتيى كرؤية األنيار األربعة . 
إلى غير ذلؾ مما خالؼ بو شريؾ غيره مف الركاة, كقد أحصاىا العمماء, 

ابف القيـ في اليدم بأف في ركاية شريؾ  كأجابكا عنيا, قاؿ ابف حجر: قد جـز
عشرة أكىاـ لكف عد مخالفتو لمحاؿ األنبياء أربعة منيا كأنا جعمتيا كاحدة 

 (ِ)فعمى طريقتو تزيد العدة ثالثة كبا التكفيؽ.
 المطمب الثالث:

 ىؿ كاف اإلسراء في اليقظة أك فى المناـ؟
بيف » كفي بعضيا « مضطجع » * جاء في طريؽ قتادة مجئ الممؾ إليو كىك

 « .النائـ كاليقظاف 
كاستيقظ » كفي آخرىا « كىك نائـ » * أما طريؽ شريؾ فيي مصرحة بنكمو 

 «.كىك في المسجد الحراـ 
 قاؿ بعض العمماء : كىذا معدكد في غمطات شريؾ . -

قاؿ النككم: كأما قكلو في ركاية شريؾ كىك نائـ كفي الركاية األخرل بينا أنا 
بيف النائـ كاليقظاف فقد يحتج بو مف يجعميا رؤيا نـك كال حجة فيو  عند البيت

إذ قد يككف ذلؾ حالة أكؿ كصكؿ الممؾ إليو كليس في الحديث ما يدؿ عمى 

                                                                             
تقدـ ) يشير إلى ركاية ابف إسحؽ ( أك في السماء كما ثبت في الحديث الصحيح. ) السيرة 

ِ/ٗٗ.) 
 . ُِٔ/ٕ( فتح البارم :  ُ
 (.ْٖٔ-َْٖ/ُّ( فتح البارل : ) ِ
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ككنو نائما في القصة كميا ىذا كالـ القاضي رحمو ا كىذا الذم قالو في 
خارم رحمو ا ركاية شريؾ كأف أىؿ العمـ أنكركىا قد قالو غيره كقد ذكر الب

ركاية شريؾ ىذه عف أنس في كتاب التكحيد مف صحيحو كأتى بالحديث مطكال 
قاؿ الحافظ عبد الحؽ رحمو ا في كتابو الجمع بيف الصحيحيف بعد ذكر ىذه 
الركاية ىذا الحديث بيذا المفظ مف ركاية شريؾ بف أبي نمر عف أنس كقد زاد 

ر معركفة كقد ركل حديث اإلسراء فيو زيادة مجيكلة كأتى فيو بألفاظ غي
جماعة مف الحفاظ المتقنيف كاألئمة المشيكريف كابف شياب كثابت البناني 
كقتادة يعني عف أنس فمـ يأت أحد منيـ بما أتى بو شريؾ كشريؾ ليس 
بالحافظ عند أىؿ الحديث قاؿ كاألحاديث التي تقدمت قبؿ ىذا ىي المعكؿ 

 (ُ)رحمو ا قكؿ مسمـ.عمييا ىذا كالـ الحافظ عبد الحؽ 
قاؿ ابف كثير: في حديث شريؾ عف أنس: " ثـ استيقظت فإذا أنا في الحجر " 
معدكد في غمطات شريؾ, أك محمكؿ عمى أف االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ يسمى 

 (ِ)يقظة.
 ككجو بعضيـ ذلؾ بتأكيالت أخرل: -

إحداىما في كقكع اإلسراء مرتيف  –جمعان بيف الركايات  –* ارتضى السييمي 
النـك تكطئة كتيسيران, كاألخرل في اليقظة, كعزاه أيضا الى شيخو ابف العربي 
فقاؿ : قاؿ شيخنا القاضى أبك بكر ]ابف العربي[ رحمو ا إلى تصديؽ 
المقالتيف, كتصحيح الحديثيف, كأف اإلسراء كاف مرتيف, إحداىما: كاف في 

نبكتو الرؤيا الصادقة, ليسيؿ نكمو كتكطئة لو كتيسيرا عميو, كما كاف بدء 
عميو أمر النبكة فإنو عظيـ تضعؼ عنو القكل البشرية, ككذلؾ اإلسراء سيمو 
عميو بالرؤيا؛ ألف ىك لو عظيـ, فجاءه في اليقظة عمى تكطئة كتقدمة, رفقا 

                                 
 .َُِ/ِ ( شرح النككم ُ
 .َُْ/ِ( السيرة النبكية  ِ
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مف ا بعبده كتسييال عميو. كقاؿ أيضا: كرأيت الميمب في شرح البخارم قد 
 فة مف العمماء, كأنيـ قالكا:حكى ىذا القكؿ عف طائ

 (ُ). ملسو هيلع هللا ىلص -كاف اإلسراء مرتيف: مرة في نكمو, كمرة في يقظتو ببدنو
كتعقب ابف القيـ ىذا الرأم بقكلو: كأرباب ىذا القكؿ كأنيـ أرادكا أف يجمعكا 
بيف حديث شريؾ, كقكلو: ثـ استيقظت, كبيف سائر الركايات, كمنيـ مف قاؿ: 

لكحي؛ لقكلو في حديث شريؾ: " كذلؾ قبؿ أف بؿ كاف ىذا مرتيف, مرة قبؿ ا
يكحى إليو ", كمرة بعد الكحي, كما دلت عميو سائر األحاديث. منيـ مف قاؿ: 
بؿ ثالث مرات: مرة قبؿ الكحي, كمرتيف بعده, ككؿ ىذا خبط, كىذه طريقة 
ضعفاء الظاىرية مف أرباب النقؿ الذيف إذا رأكا في القصة لفظة تخالؼ سياؽ 

ات جعمكه مرة أخرل, فكمما اختمفت عمييـ الركايات عددكا الكقائع, بعض الركاي
 (ِ)كالصكاب الذم عميو أئمة النقؿ أف اإلسراء كاف مرة كاحدة بمكة بعد البعثة.

ذا كاف  لـ يشيرا فى طريقيما إلى شيء مف « الزىرم » ك « البناني » * كا 
سده, فرككبو ذلؾ, فالظاىر أف ركايتييما أف ذلؾ في اليقظة, كبركحو كج

البراؽ, كصالتو في المسجد األقصى, كمركره باألنبياء, كشربو المبف ... إلى 
غير ذلؾ كميا تؤكد ككنو في اليقظة ال في المناـ, أما الركاية عف ابف عباس 
ما  فقد جاءت صريحة في ككنو في اليقظة, كذلؾ في تأكيؿ قكلو تعالى ﴿   كى

يٍ  ٍؤيىا الًَّتي أىرى عىٍمنىا الرُّ قاؿ: ىى رؤيا عيف أرييا رسكؿ ( ّ)ناؾى ًإالَّ ًفٍتنىةن ًلمنَّاًس﴾جى
 (ْ)ليمة أسرم بو إلى بيت المقدس. ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
 .ُْٕ/ّ( الركض األنؼ:  ُ
 . ّٖ/ّ( زاد المعاد:  ِ
 .َٔ( سكرة اإلسراء آية:  ّ
ٍيناؾى ًإالَّ ًفٍتنىةن  ْ ٍؤيىا الًَّتي أىرى عىٍمنىا الرُّ ما جى ( صحيح البخارم: كتاب التفسير , باب  ﴿كى

 . ِِٕ/ًٓلمنَّاًس﴾ , 
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ال نجده ينتيي إلى شيء,  –في ىذا الشأف  –* كبالرحكع إلى ابف إسحؽ 
 -ما فقد جسد رسكؿ ا »فيك يركم عف عائشة رضي ا عنيا قكليا:  

كانت » معاكية بف أبي سفياف قكلو: كعف «. كلكف ا أسرل بركحو -ملسو هيلع هللا ىلص
. ثـ يقكؿ في األخير: كا أعمـ أم ذلؾ كاف قد (ُ)«رؤيا مف ا تعالى صادقة

جاءه, كعايف فيو ما عايف, مف أمر ا, عمى أم حاليو كاف نائما, أك يقظاف, 
 كؿ ذلؾ حؽ كصدؽ.

اف يقظة * قمت: كالذل عميو السمؼ كجميكر العمماء كالمحققيف أف اإلسراء ك
 بركحو كجسده, مرة كاحدة, كأدلتيـ مبسكطة في كتبيـ, كىذه بعض أقكاليـ:

كىك بمكة, بجسده, إلى بيت  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابف حـز : كأسرل برسكؿ ا  -
 (ِ)المقدس.

قاؿ ابف القيـ: ثـ أسرم بركحو كجسده إلى المسجد األقصى, ثـ عرج بو  -
, فخاطبو كفرض عميو إلى فكؽ السماكات بجسده كركحو إلى ا عز كجؿ

 (ّ)الصمكات, ككاف ذلؾ مرة كاحدة, ىذا أصح األقكاؿ.

كلو في مكطف آخر إلى ما نسب إلى عائشة كمعاكية  رضي ا عنيما حيث 
يقكؿ: كلكف ينبغي أف يعمـ الفرؽ بيف أف يقاؿ: كاف اإلسراء مناما, كبيف أف 

عاكية لـ يقكال: يقاؿ كاف بركحو دكف جسده, كبينيما فرؽ عظيـ, كعائشة كم
نما قاال: أسرم بركحو, كلـ يفقد جسده, كفرؽ بيف األمريف...  كاف مناما, كا 

 (ْ)إلخ كالمو.
قاؿ ابف كثير: ثـ اختمؼ الناس: ىؿ كاف اإلسراء ببدنو عميو السالـ  -

كركحو, أك بركحو فقط؟ عمى قكليف, فاألكثركف مف العمماء عمى أنو أسرم 
رأل قبؿ  ملسو هيلع هللا ىلص, كال ينكركف أف يككف رسكؿ ا ببدنو كركحو يقظة ال مناما

                                 
 . ّْ/ِ( سيرة ابف ىشاـ :  ُ
 .ْٓ( جكامع السيرة البف حـز :ص ِ
 .  ٕٗ/ُ( زاد المعاد:  ّ
 .ّٔ/ّ( المصدر السابؽ  ْ
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ذلؾ مناما ثـ رآه بعد يقظة, ألنو كاف عميو السالـ ال يرل رؤيا إال جاءت مثؿ 
فمؽ الصبح, كالدليؿ عمى ىذا قكلو تعالى : ﴿سيٍبحافى الًَّذم أىٍسرل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن 

ى الَّ  ٍسًجًد اأٍلىٍقصى راـً ًإلىى اٍلمى ٍكلىوي ﴾ فالتسبيح إنما ًمفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى ًذم بارىٍكنا حى
يككف عند األمكر العظاـ, فمك كاف مناما لـ يكف فيو كبير شيء, كلـ يكف 
مستعظما, كلما بادرت كفار قريش إلى تكذيبو, كلما ارتدت جماعة ممف كاف 

 (ُ)قد أسمـ.

كال معنى لقكؿ مف قاؿ: أسرل بركحو دكف جسده, ألف ذلؾ لك  قاؿ الطبرم: -
ف كذلؾ لـ يكف في ذلؾ ما يكجب أف يككف ذلؾ دليال عمى نبٌكتو, كال حجة كا

لو عمى رسالتو, كال كاف الذيف أنكركا حقيقة ذلؾ مف أىؿ الشرؾ, ككانكا 
يدفعكف بو عف صدقو فيو, إذ لـ يكف منكرا عندىـ, كال عند أحد مف ذكم 

عمى مسيرة  الفطرة الصحيحة مف بني آدـ أف يرل الرائي منيـ في المناـ ما
سنة, فكيؼ ما ىك عمى مسيرة شير أك أقؿ؟ كبعد, فإف ا إنما أخبر في 
كتابو أنو أسرل بعبده, كلـ يخبرنا أنو أسرل بركح عبده, كليس جائزا ألحد أف 
يتعٌدل ما قاؿ ا إلى غيره. بؿ األدلة الكاضحة, كاألخبار المتتابعة عف رسكؿ 

ييقاؿ ليا البراؽ؛ كلك كاف اإلسراء بركحو أف ا أسرل بو عمى دابة  ملسو هيلع هللا ىلصا 
 (ِ)لـ تكف الركح محمكلة عمى البراؽ, إذ كانت الدكاٌب ال تحمؿ إال األجساـ.

 المطمب الرابع :
 ىؿ كاف اإلسراء كالمعراج في ليمة كاحدة؟

ىذا ىك المشيكر , كىك الكاضح مف طريؽ ) البناني(, كمف ركاية عبد ا 
انتيى  ملسو هيلع هللا ىلصحيث جاء فييا, لما أسرم برسكؿ ا  ابف مسعكد رضي ا عنو

 (ّ)بو إلى سدرة المنتيى .

                                 
 . َْ/ٓ( تفسير ابف كثير:  ُ
 .  َّٓ/ُٕ( تفسير الطبرل  ِ
 .ِٕٗ/ُٕٓ/ُ( صحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب في ذكر سدرة المنتيى ,  ّ
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ككذا ركاية أبى ىريرة رضي ا عنو مف طريؽ الزىرم حيث قاؿ: قاؿ     
 (ُ)« .ليمة أسرل بي لقيت مكسى»  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ ا 

كمف المعمـك أف الكصكؿ إلى سدرة المنتيى كالمقيا باألنبياء كانا في     
مع ذلؾ جاء ذكرىما في اإلسراء مما يدؿ عمى اتحاد األمريف. قاؿ المعراج, ك 

ابف حجر: أف اإلسراء كالمعراج كقعا في ليمة كاحدة في اليقظة بجسد النبي 
لى ىذا ذىب الجميكر مف عمماء  صمى ا عميو كسمـ كركحو بعد المبعث كا 

حة كال المحدثيف كالفقياء كالمتكمميف كتكاردت عميو ظكاىر األخبار الصحي
 (ِ)ينبغي العدكؿ عف ذلؾ إذ ليس في العقؿ ما يحيمو حتى يحتاج إلى تأكيؿ. 

كشريؾ ( « , بركاية أنس » أما بقية الطرؽ الثالثة ) قتادة , كالزىرم    
فككنيا لـ تجئ عمى ذكر أحداث اإلسراء كالمركر ببيت المقدس فال يعنى ذلؾ 

نما يحمؿ ذلؾ عمى عدة أمكر:   انفصالو كا 
ابف كثير : كاف بعض الركاة يحذؼ بعض الخبر لمعمـ بو, أك ينساه أك  قاؿ

يذكر ما ىك األىـ عنده, أك يبسط تارة فيسكقو كمو, كتارة يحذؼ عف مخاطبو 
 (ّ)بما ىك االنفع عنده.

كمما يؤكد ىذا أف معظـ ىذه الطرؽ تبدأ بالحديث عف اإلسراء , ثـ تدخؿ     
  في تفصيالت ما حدث في المعراج .

يراده حديث اإلسراء في ترجمة, كالمعراج     كأما مف تعمؽ بتقسيـ البخارم كا 
في ترجمة أخرل, كفيـ مف ذلؾ أف ليمة اإلسراء غير ليمة المعراج أمثاؿ ابف 
دحية حيف قاؿ : جنح البخارم إلى أف ليمة اإلسراء كانت غير ليمة المعراج 

ذلؾ عمى التغاير عنده بؿ كالمو ألنو أفرد لكؿ منيما ترجمة قمت: كال داللة في 
في أكؿ الصالة ظاىر في اتحادىما كذلؾ أنو ترجـ باب كيؼ فرضت الصالة 

                                 
ـى المَّوي ميكسىى تىٍكًميمنا" ,  ُ كىمَّ ( صحيح البخارم: كتاب اإليماف , باب قكؿ ا تعالى"  كى
ْ/ُِٓ. 
 . ُٕٗ/ٕرم : ( فتح البا ِ
 .ُُُ/ِ( السيرة النبكية البف كثير :  ّ
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نما  ليمة اإلسراء كالصالة إنما فرضت في المعراج فدؿ عمى اتحادىما عنده كا 
ف كانا كقعا  أفرد كال منيما بترجمة ألف كال منيما يشتمؿ عمى قصة مفردة كا 

 (ُ)حكاه ابف حجر .  -معا 

 ملسو هيلع هللا ىلصبؿ إنو في ترجمتو لممعراج جاء في مقدمة الركاية : أف نبي ا      
 حدثيـ عف ليمة أسرم بو, ثـ ساؽ قصة المعراج, مما يؤكد اتحادىما عنده .

 فرضية الصالة في اإلسراء:       المطمب الخامس :
 كابف إسحؽ .  –كما سبؽ  –كىذا أمر تتفؽ عميو ركايات الصحيحيف 

 ملسو هيلع هللا ىلص -سحاؽ: كمف حديث ابف مسعكد رضي ا عنو, عف النبي قاؿ ابف إ 
فيما بمغني: أف جبريؿ لـ يصعد بو إلى سماء مف السمكات إال قالكا لو حيف  -

يستأذف في دخكليا: مف ىذا يا جبريؿ؟ فيقكؿ: محمد؛ فيقكلكف: أكقد بعث 
إليو؟ فيقكؿ: نعـ؛ فيقكلكف: حياه ا مف أخ كصاحب, حتى انتيى بو إلى 
السماء السابعة, ثـ انتيى بو إلى ربو, ففرض عميو خمسيف صالة في كؿ 

.  (ِ)يـك
كمع ىذا فإف ابف إسحؽ يختمؼ عف الشيخيف في ذكره  لتقدـ فرضية الصالة 
قبؿ حادثة اإلسراء كالمعراج , ففي حديثو عف بدء الكحي, كأكؿ مف آمف قاؿ: 

مف الصالة  - ملسو هيلع هللا ىلص -كابتداء ما افترض ا سبحانو كتعالى عمى النبي 
 كأكقاتيا.

صمى ا عميو كآلو, كالسالـ -كافترضت الصالة عميو فصمى رسكؿ ا     
 عميو كعمييـ كرحمة ا كبركاتو.

افترضت الصالة ركعتيف ثـ زيدت: قاؿ ابف إسحاؽ: كحدثني صالح بف كيساف 
عف عركة بف الزبير, عف عائشة رضي ا عنيا قالت: افترضت الصالة عمى 

أكؿ ما افترضت عميو, ركعتيف ركعتيف, كؿ صالة؛ ثـ  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسكؿ ا 

                                 
 .  ُٔٗ/ٕ( فتح البارم:  ُ
 .ّٗ/ِ( سيرة ابف ىشاـ  ِ
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إف ا تعالى أتميا في الحضر أربعا كأقرىا في السفر عمى فرضيا األكؿ 
 ركعتيف.

الكضكء كالصالة: قاؿ ابف إسحاؽ: كحدثني  - ملسو هيلع هللا ىلص -جبريؿ يعمـ الرسكؿ 
أتاه  - ملسو هيلع هللا ىلص -بعض أىؿ العمـ: أف الصالة حيف افترضت عمى رسكؿ ا 

جبريؿ كىك بأعمى مكة, فيمز لو بعقبو في ناحية الكادم, فانفجرت منو عيف؛ 
ينظر إليو, ليريو كيؼ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فتكضأ جبريؿ عميو السالـ, كرسكؿ ا 

كما رأل جبريؿ تكضأ. ثـ  - ملسو هيلع هللا ىلص -الطيكر لمصالة, ثـ تكضأ رسكؿ ا 
ؼ بصالتو, ثـ انصر  -ملسو هيلع هللا ىلص -قاـ بو جبريؿ فصمى بو, كصمى رسكؿ ا 

 جبريؿ عميو السالـ.
 ملسو هيلع هللا ىلص -يعمـ خديجة الكضكء كالصالة: فجاء رسكؿ ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -الرسكؿ 

خديجة, فتكضأ ليا ليرييا كيؼ الطيكر لمصالة كما أراه جبريؿ, فتكضأت  -
 ملسو هيلع هللا ىلصكما تكضأ ليا رسكؿ ا عميو الصالة كالسالـ, ثـ صمى بيا رسكؿ ا 

 (ُ)كما صمى بو جبريؿ فصمت بصالتو.
لسييمي: لكف الخبر أكرده مقطكعان ىكذا: " كحدثني بعض أىؿ قاؿ ا    

 . (ِ)العمـ..." فال تقـك بو الحجة 
كما أكرد ابف إسحؽ حديث ابف عباس رضي ا عنو في مجئ جبريؿ عميو    

 السالـ إليو أيضان كتعميمو الصالة .
ر قاؿ ابف إسحاؽ: حدثني عتبة بف مسمـ مكلى بني تميـ, عف نافع بف جبي   

بف مطعـ, ككاف نافع كثير الركاية, عف ابف عباس قاؿ: لما افترضت الصالة 
أتاه جبريؿ عميو السالـ, فصمى بو الظير حيف  - ملسو هيلع هللا ىلص -عمى رسكؿ ا 

مالت الشمس, ثـ صمى بو العصر حيف كاف ظمو مثمو, ثـ صمى بو المغرب 
بو  حيف غابت الشمس, ثـ صمى بو العشاء اْلخرة حيف ذىب الشفؽ, ثـ صمى

الصبح حيف طمع الفجر, ثـ جاءه فصمى بو الظير مف غد حيف كاف ظمو 

                                 
 .  ِِٕ/ُ( سيرة ابف ىشاـ  ُ 
 . ِٖٓ/ِ( الركض األنؼ :  ِ
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مثمو, ثـ صمى بو العصر حيف كاف ظمو مثميو, ثـ صمى بو المغرب حيف غابت 
الشمس لكقتيا باألمس, ثـ صمى بو العشاء اْلخرة حيف ذىب ثمث الميؿ 

ة فيما األكؿ, ثـ صمى بو الصبح مسفرا غير مشرؽ, ثـ قاؿ: يا محمد, الصال
 بيف صالتؾ اليـك كصالتؾ باألمس.

قاؿ السييمي: ىذا الحديث لـ يكف ينبغي لو أف يذكره في ىذا المكضع؛ ألف 
أىؿ الصحيح متفقكف عمى أف ىذه القصة, كانت في الغد مف ليمة اإلسراء, 
كذلؾ بعد ما نبئ بخمسة أعكاـ كقد قيؿ إف اإلسراء كاف قبؿ اليجرة بعاـ 

فذكره ابف إسحاؽ في بدء نزكؿ الكحي, كأكؿ أحكاؿ  كنصؼ, كقيؿ: بعاـ,
 (ُ)الصالة.

 قريش كاإلسراء المطمب السادس:
لـ يكف متكقعان تصديؽ قريش لحادثة اإلسراء كالمعراج , كىى التى أنكرت 

 بأكمميا , بؿ كذبكه .   ملسو هيلع هللا ىلصنبكءة النبي 
 كتكذيب قريش لإلسراء كالمعراج أمر اتفقت عميو ركايات الصحيحيف, كابف
ف كاف ىناؾ فرؽ ىؿ السائؿ قريش كما في ركاية الصحيح, أك أبك  إسحؽ, كا 

, حتى لقد كرب ملسو هيلع هللا ىلصبكر كما في ركاية ابف إسحؽ, ككاف لو أثره عمى النبى 
 كربة ما كربيا قط, كىك القائؿ:

, فىسىأىلىٍتًني عىٍف أى »  ٍيشه تىٍسأىليًني عىٍف مىٍسرىامى قيرى ٍشيىاءى ًمٍف لىقىٍد رىأىٍيتيًني ًفي اٍلًحٍجًر كى
ـٍ أيٍثًبٍتيىا, فىكيًرٍبتي كيٍربىةن مىا كيًرٍبتي ًمٍثمىوي قىطُّ  ٍقًدًس لى  «.بىٍيًت اٍلمى

كتتجمى عناية ا عزكجؿ بعبده كىك في تمؾ الحاؿ, فيرفع ا لو بيت 
المقدس, كيجميو لو, فطفؽ يخبرىـ عف آياتو كىك ينظر إليو, فال يسألكنو عف 

 شئ إال نبأىـ بو.

                                 
 . ِْٖ/ُ( الركض األنؼ :  ُ
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 لخاتمة:ا
الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى 

 آلو كصحبو أجمعيف كبعد:
فأحمد ا الذل يسر إتماـ ىذا البحث عمى ىذا النحك, فمف خالؿ المقارنة 
بيف ركايات الصحيحيف ك ابف إسحاؽ في حادثة اإلسراء كالمعراج, تكصمت فيو 

 -التالية:إلى بعض النتائج 
إف التكجو إلى تكثيؽ نصكص السيرة مطمب ممح تفرضو طبيعة الرسالة  -

الخاتمة, كىك ضركرة تقتضية المنيجية الحقة التى تميز صحيح األخبار مف 
 معمكليا قبؿ أف تستخرج العبر كالدركس منيا .

يتفؽ البخارل كابف إسحؽ عمى  تأخير حادثة اإلسراء كالمعراج الى أف فشا  -
سالـ بمكة فى قريش كفى القبائؿ كميا , أل فى أكاخر العيد المكي, اإل

كلكنيما يختمفاف فى تقدـ الحادثة عمى مكت أبي طالب, أك تأخرىا فابف إسحؽ 
 يضعيا قبؿ مكت أبي طالب, بينما يجعميا البخارل بعده.

حادثة شؽ الصدر الكريـ تنفرد بذكرىا ركاية الصحيحيف دكف ابف إسحؽ,  -
كىذه  غيره , –في الصحيحيف  -بؿ ركاىا « شريؾ » رد بركايتيا كلـ ينف

زمف  –في مكو  ملسو هيلع هللا ىلصالركايات تجتمع عمى عرض كتأكيد حادثة شؽ صدره 
 كفي حاؿ اليقظة, دكف أل لبس أك غمكض . –اإلسراء كالمعراج 

إحداىما في بادية  –كما في الصحيحيف  –إثبات كقكع شؽ الصدر مرتيف  -
عند كقكع حادثة  –بعد البعثة  -, كاألخرل في مكو  بني سعد قبؿ البعثة

اإلسراء كالمعراج, كبذلؾ تنتيي إلى أف الشؽ كاف حسيا, كىذا ما تؤكده 
 ركايات الصحيحيف .

أف الكصكؿ إلى سدرة المنتيى كالمقيا باألنبياء كانا في المعراج, كمع ذلؾ  -
 جاء ذكرىما في اإلسراء مما يدؿ عمى اتحاد األمريف.

كذيب قريش لإلسراء كالمعراج أمر اتفقت عميو ركايات الصحيحيف, كابف ت -
ف كاف ىناؾ فرؽ ىؿ السائؿ قريش كما في ركاية الصحيح, أك أبك  إسحؽ, كا 

 بكر كما في ركاية ابف إسحؽ.
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 المراجع كالمصادر
 الكريـ.* القرآف 

بف عمر  المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ, اسـ *تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(
المحقؽ: محمد , ىػ(ْٕٕبف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

النشر: دار الكتب العممية, منشكرات محمد عمي , دار حسيف شمس الديف
 ىػ ُُْٗ -الطبعة: األكلى , بيركت –بيضكف 

* الجامع المسند الصحيح  صحيح البخارم, اسـ المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ 
: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف  خارم الجعفي, دار النشر :أبك عبدا الب

الطبعة:  ىػ(ُِِْ السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي()
 األكلى, تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر.

جامع البياف في تأكيؿ القرآف, اسـ المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف  *
ىػ(, المحقؽ: أحمد َُّر الطبرم )المتكفى: كثير بف غالب اْلممي, أبك جعف

 -ىػ  َُِْمحمد شاكر, دار النشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األكلى, 
 ِْـ, عدد األجزاء: َََِ

جكامع السيرة النبكية, اسـ المؤلؼ: أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف  *
الكتب ىػ(, دار النشر: دار ْٔٓحـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: 

 ُبيركت, عدد األجزاء: -العممية 
الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية, اسـ المؤلؼ: أبك القاسـ عبد  *

ىػ(, دار النشر: دار ُٖٓالرحمف بف عبد ا بف أحمد السييمي )المتكفى: 
 ٕىػ, عدد األجزاء: ُُِْإحياء التراث العربي, بيركت, الطبعة: األكلى, 

ير العباد, اسـ المؤلؼ : اإلماـ أبي عبد ا محمد بف *زاد المعاد في ىدم خ
ق(, دار النشر: ُٕٓأبي بكر الزرعي الدمشقي ابف قيـ الجكزية ) المتكفى : 

 دار ابف كثير. 
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السيرة النبكية )مف البداية كالنياية البف كثير(, اسـ المؤلؼ: أبك الفداء  *
ىػ(, تحقيؽ: ْٕٕ إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )المتكفى:

مصطفى عبد الكاحد, دار النشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت 
 ـ ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗلبناف, عاـ النشر:  –
السيرة النبكية البف ىشاـ, اسـ المؤلؼ: عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب  *

و ىػ(, المحقؽ: طُِّالحميرم المعافرم, أبك محمد, جماؿ الديف )المتكفى: 
 ِعبد الرءكؼ سعد, دار النشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة, عدد األجزاء:

 
شرح الشفا,  اسـ المؤلؼ: عمي بف )سمطاف( محمد, أبك الحسف نكر الديف  *

بيركت القارم )المتكفى:  -المال اليركم, دار النشر: دار الكتب العممية 
 ِىػ , عدد األجزاء:ُُِْىػ(, الطبعة: األكلى, َُُْ

 
*شرح النككم المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج, اسـ المؤلؼ: أبك 

ىػ(, دار النشر: دار ٕٔٔزكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 
 بيركت -إحياء التراث العربي 

 ىػ ُِّٗالطبعة: الثانية, 
* فتح البارم شرح صحيح البخارم, اسـ المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر, 

بيركت, تحقيؽ:  -العسقالني الشافعي, دار النشر: دار المعرفة  أبك الفضؿ
 محب الديف الخطيب.

*المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا 
عميو كسمـ, اسـ المؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم 

بيركت, تحقيؽ:  –العربي دار النشر: دار إحياء التراث  -ىػ(ُِٔ)المتكفى: 
 محمد فؤاد عبد الباقي.
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*معجـ المؤلفيف, اسـ المؤلؼ: عمر رضا كحالة, دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 ْطبعة الرسالة, عدد األجزاء:  –ق( ُُْْ)

* ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ, اسـ المؤلؼ: شمس الديف محمد بف أحمد 
ـ(, الطبعة: األكلى, ُٓٗٗبيركت) –الذىبي: دار النشر: دار الكتب العممية 

 تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض, كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد.
* النياية في غريب الحديث كاألثر, اسـ المؤلؼ: أبك السعادات المبارؾ بف 

ـ(, ُٕٗٗ -قُّٗٗبيركت) –محمد الجزرم, دار النشر: المكتبة العممية 
  د الطناحي.تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل, محمكد محم
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