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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »
إصدارها اجلديد « إضاءات إيمانية من قصة اإلســراء
أن تقدِّ م
َ
والمعــراج » إىل مجهور القــراء من املفتني والفقهــاء العاملني،
والسادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.
وهو كتاب يف ذكر قصــة اإلرساء واملعراج ،مع ذكر طرف
مما ســبقها وحلقها من أحداث ومواقف .وعناية الكتاب كانت
باستخراج الفوائد والدروس املستفادة من هذه القصة العظيمة،
مع تيســرها وتلخصيها للقارئ .وهذه الدروس والفوائد هي
مــن كالم أهل العلــم يف خمتلف كتبهم وجماالهتــم العلمية ،يف
التفسري واحلديث والسرية وغريها.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نب ِّينا حممد وعىل

آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.
أما بعد:

فال خيفى عىل مســلم ما لواقعة اإلرساء واملعراج من منزلة،

ِ
عز
نبي اهلل وصدقهِ ،من ر ِّبه َّ
فلقد كانت آي ًة عظيم ًة من آيات ن َّ
ُبوة ِّ
ِ
وجل ،ليثب َت هبا قلب نبيــه ،وي ِريه ِمن ِ
عز
آياته
وقدرته وع َظ َم ِته َّ
ُ َُ
َ ِّ
َّ ُ ِّ

ِ
َّ
أخبار الغيب.
وجل ،ولِ َيبت ََيل عبا َد ُه بام َو َر َد فيها ِمن

ويف هــذه القصة ،دروس كثري ٌة ِ
نلتمس منها
وع َب ،ســوف
ُ
ُ ٌ

النبي ﷺ ،وســوف نبسط الكال َم يف
شيئ ًا يســر ًا ،مما أخربنا به ُّ
ِ
َب ِ
املسائل ألمه َّيتها.
عض
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إضــاءات ،تُــي ُء لنا بصريتنــا ،وهتدينا إىل ســواء
فهي
ٌ

الســبيلُّ ،
وكل ما أخرب اهلل به ورســو ُله هو
وهدَ ى ،يزيدُ
نــور ُ
ٌ
َّ

ِ
خري
إيامننا ِّ
ويقوي يقيننا ،فالع ْل ُم بام جاء يف الكتاب ُّ
والســنة هو ٌ
وفالح ُك ُّله.
ٌ

ونســأل اهللَ اإلعان َة والتســديد ،وأن يو ِّف َقنــا ِ
ُ
للعلم النَّاف ِع
ُ

ِ
لـــي ذلك والقادر عليــه ،واحلمدُ هلل
والعمــل َّ
الصالح ،إنَّه َو ُّ
رب العاملني.
ِّ
عبد اهلل بن خالد اهلاشمي
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مقـدمة عن اإلسـراء واملعـراج
وتشمل ما يأيت:
 - 1معنى اإلرساء واملعراج.
 - 2ثبوت القصة.
 - 3منزلتها.

ِ
وقوعها.
 - 4تارخيُها وزمن

 - 5ختصيص ِ
يومها أو ليلتِها بفضيلة أو عبادة.

أوالً :معنى اإلرساء واملعراج:
الس ْ ُي َلي ً
ال(((.
السى ،وهو َّ
اإلرسا ُء يف ال ُّلغة :من ُّ َ
(الســـرى) -
((( انظر :لســان العرب ،مادة (سري) ،والقاموس املحيط ُّ
فصل السني.
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ِ
ُ
املســجد
النبي ﷺ من
ويف االصطالح :هو
ــر ِّ
انتقال َ
وس ُ
الباق ،مع
احلــرام بمكة إىل املســجد األقىص ،ليالً ،عىل ظهــر ُ
جربيل عليه السالم.
قــال اهلل تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [اإلرساء.]1 :
ِ
والس َّلمِ ،م ٌ
فعال من ال ُع ُـروج،
ُ
املعـراج يف ال ُّلغة :الـمـص َعـدُ ُ

والعروج هو االرتقاء والصعود ،قال تعاىل ﴿ :ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ﴾((( [املعارج.]4 :
الســموات ال ُعىل،
النبي ﷺ إىل َّ
ويف االصطالح :هو ُصعود ِّ
ابتدا ًء من بيت املقدس ،مع جربيل عليه السالم.
((( انظر :معجم مقاييس اللغة مادة (عرج) ،وكذا من لسان العرب.
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ثاني ًا :ثبوت القصة:
والسنَّة املتواترة واإلمجاع.
هي ثابتة بالكتاب ُ
 ففي القرآن جاء ذكرها إمجاالً يف سوريت اإلرساء والن َّْجم:فذكــر اهلل اإلرساء يف اآلية األوىل من ســورة اإلرساء ،قال
تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ﴾ [اإلرساء.]1 :
وجاء ذكر املعراج يف أوائل ســورة الن َّْجــمِ ،من َّأول قوله
تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ إىل قولــه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾ [النجــم .]18 - 1 :وأيض ًا يف سورة اإلرساء ،قال تعاىل:
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ﴾ [اإلرساء.]60 :
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ُ
احلديث بالتَّواتر((( ،فقد
الســنَّة واإلمجاع :فقد ثبت
وأما يف ُ

ٍ
حديث ُم َط َّول
النبي ﷺ ،بني
رواه أكثر من عرشة مــن أصحاب ِّ
ُ
ومترص ،وأمجعت األ َّمة عىل ثبوت احلديث(((.
ومــن الذيــن رووا أحاديث اإلرساء واملعــراج يف كتبهم:
البخاري ومسلم يف صحيحيهام(((.
الشيخان اإلمامان
ُّ
((( والتواتر عند أهل احلديث هو :أن يروي عدد كثري حتيل العادة توافقهم
عىل الكذب ،رووا ذلك عن مثلهم يف الوصف ،من ابتداء الســند إىل
هنايته ،وكان مستند انتهائهم احلس  -كالسامع واملشاهدة  .-وحكم
اخلرب املتواتر :يفيد اليقني الرضوري من غري نظر .وانظر( :نزهة النظر

للحافظ ابن حجر ،ص .39:ودليــل أرباب الفالح حلافظ احلكمي
ص 70:من النكت املالح عىل دليل أرباب الفالح).

((( انظر :تفســر القرآن العظيم البن كثري ،تفســر اآلية  1من ســورة
اإلرساء (.)45/4

الصالة :باب :كيف ُفرضت
((( ففي صحيح اإلمام البخاري ،من كتاب َّ

الصــاة يف اإلرساء ( ،)78/1حديــث رقــم (َّ )349أول كتــاب
الصالة .ومن كتــاب :بدء اخلَ ْلق ،باب :ذكــر املالئكة (،)109/4
َّ

رقم .3207 :ومن كتاب :أحاديث األنبياء ،باب :ذكر إدريس عليه

السالم ( ،)135/4رقم ( .)3442ومن كتاب :مناقب األنصار=  ،
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ثالث ًا :منزلتها:
ِ
ــرض اهلل فيها
منزلتهــا عظيمة لع َظم مــا كان فيها ،فقد َف َ
النبي ﷺ أواخر ســورة البقرة،
َّ
الصلــوات اخلمس ،و ُأعطــي ُّ
وأكرم اهلل األ َّمــة بغفرانه ملن مل ُيرشك به شــيئ ًا ،قال عبد اهلل بن

مســعود ريض اهلل عنــهُ :
ُ
رســول اهللِ ﷺ ثالث ًاُ :أعطِ َي
(فأعطِ َي
اخلمس ،و ُأعطِ َي
الصلوات
خواتيم ســورة البقرة ،و ُغ ِف َر َلِن َل
َ
َّ
َ
رشك باهللِ ِمن ُأم ِته شــيئ ًا :الـــم ِ
ُي ِ
قح َم ُت) انتهى((( ،واملقحامت:
ُ
َّ

الكبائر ،وأكر َم ُهم أيض ًا بأن جعل احلسنة ب َع ْش ،و َمن َه َّم هبا ومل
=  باب املعــراج ( ،)52/5حديث رقم ( .)3887وأيض ًا من كتاب

أحاديــث األنبيــاء ،بــاب :قولــه ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾

( ،)149/9حديث رقم .7517 :ويف أبواب أخرى.

ويف صحيح اإلمام مسلم ،من كتاب اإليامن :باب اإلرساء برسول اهلل ﷺ
الصلوات ( ،)145/1أحاديث الباب ك ِّله،
الســموات وفرض َّ
إىل َّ
من رقم ( )162إىل ( ،)168ويف أبواب أخرى.

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :يف ذكر سدرة املنتهى ،رقم.173 :
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ِ
والسيئة بواحدة ،و َمن َه َّم هبا ومل َيعم ْلها
َيعم ْلها كُت َبت له واحدةَّ ،

مل تُكتب عليه.

ٍ
ألحــد قبله ،ورف َع ُه عىل
وخص اهلل نب َّيه بخصائص مل تكن
َّ

والســام ،وحصل فيها من زيادة اإليامن
األنبياء عليهم َّ
الصالة َّ

واليقني اليشء العظيم.

النبي ﷺ ،وهي ألهل اإليامن زيادة
فهي مــن أعظم فضائل ِّ

يف إيامهنم.

رابع ًا :تارخيها وزمن وقوعها:
اتَّفقــوا عــى َّأنا بعــد البعثة ،وقبــل اهلجــرة ،واختلفوا

يف حتديدها(((.

ٍ
أحــد
الســنَّة أو قــول
ومل يث ُبــت حتديدهــا بالكتــاب أو ُ

ِ
الصحابة.
من َّ

((( انظر :فتح الباري البن حجر ( ،)203/7واملواهب اللدنية للقسطالين
( ،)162/1واآلية الكربى للسيوطي ص.23 :
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وأصــح ما ُروي يف ذلــك :هو ما رواه ابــن عبد الرب وكذا
ُّ

البيهقي من طريق موســى بــن عقبة عن ابن شــهاب الزهري
رسي برسول اهلل ﷺ إىل بيت ِ
ُمرس ً
املقدس قبل خروجه
ال قالُ ( :أ ِ َ
إىل املدينة ٍ
الرواية اليوم الذي
بسنَة)((( أي يف ربيع َّ
َ
األول ،ومل حتدِّ د ِّ
وقعت فيه.

خامس ًا :ختصيص يومها أو ليلتها بفضيلة أو عبادة خمصوصة:
ٍ ِ
الصحابة يف ذلك
والسنَّة أو قول أحد من َّ
مل يث ُبت يف الكتاب ُ

يشء ،واهلل أعلم(((.

((( دالئل النبوة للبيهقــي ( ،)354/2التمهيد البن عبد الرب (.)50/8
قال ابن معني( :كتاب موســى بن عقبة عــن الزهري من أصح هذه

الكتب) هتذيب التهذيــب البن حجــر ( .)362/10وقال اإلمام
مالــك( :عليكم بمغازي الشــيخ الصالح موســى بــن عقبة ،فإهنا
أصح املغازي عندنا) ويف رواية( :فإنه ثقة) هتذيب األسامء واللغات

للنــووي ( ،)118/1والتهذيب البن حجــر ( ،)362/10وقول
اإلمام أمحد( :عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة) تذكرة احلفاظ
للذهبي (.)148/1

((( انظر :زاد املعاد البن القيم ( ،)57/1واملواهب اللدنية للقســطالين
(.)342/2
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النبي ﷺ قبل اإلرساء واملعراج:
مر هبا ُّ
بعض األحداث التي َّ
ول اهللَِ ،أ ُّي الن ِ
قيل لرسول اهلل ﷺَ :يا َر ُس َ
َّاس َأ َشدُّ َب َ
ال ًء؟
الرجل عىل حسب
قال « :األنبياء ثم األمثل فاألمثل ،ف ُيبتىل َّ

بالؤه ،وإن كان يف دينه ِر َّقة ابت ِ َُل
دينه ،فإن كان دينُه ُص ْلب ًا اشــتَدَّ ُ

عىل حســب دينه ،فام يربح البالء بالعبــد حتى يرتكه يميش عىل
األرض ما عليه خطيئة »(((.

مرت أيــام عصيبة يف حياته ﷺ ،واشــتدَّ عليه البالء،
لقد َّ

ِ
عمه أيب طالب،
وكان مــن أبرزها ما لق َيــه قبل اهلجرة ،بوفــاة ِّ

وزوجــه خدجية أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،وصنيع أهل ال َّطائف

استنرصهم ودعاهم إىل اإلسالم.
لـم
به َّ
َ
شهور.
وكانت هذه األحداث متتابعة ،ال يفصل بينها إال
ٌ
((( أخرجه الرتمذي يف ســننه ،باب :ما جــاء يف الصرب عىل البالء ،رقم:
 .2398وقال :حديث حسن صحيح.
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النبي ﷺ:
عم ِّ
وفاة أيب طالب ِّ

مات أبو طالب ســنة عرش مــن البعثة ،قبــل وفاة خدجية

ريض اهلل عنها بزمن يسري ،وقبل اهلجرة بثالث سنني(((.

وقد كان أبو طالــب يدافع عن ابن أخيه رســول اهلل ﷺ،

ويمنع قريشــ ًا ،وحيميه منهــم ،وبوفاته اشــتدَّ أذى قريش عىل

رسول اهلل ﷺ(((.

عمــه ،فعندما حرضته
ولقد كان ﷺ حريص ًا عىل إســام ِّ

النبــي ﷺ عنده يقول له « :يا َعمُ ،قل ال إله إال اهلل،
الوفاة ،كان
ُّ

كلمة أشــهدُ لك هبا عند اهلل » فيقول أبــو جهل وعبد اهلل بن أيب
أم َّية((( أليب طالب( :يا أبا طالب ،أتر َغب َعن ِم َّلة عبد املط َّلب؟!)،
((( انظر :الطبقات البن ســعد ( )211/1و( .)18/8والســرة البن
هشام (.)416/1

((( انظر :صحيح البخاري رقم .3883 :والسرية البن هشام (.)416/1

((( وقد أســلم عبد اهلل عام الفتح ،خرج إىل رســول اهلل ﷺ قبل دخوله
مكة ،هو وأبو ســفيان ريض اهلل عنهام ،واستشهد يف الطائف .انظر:
اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (.)12/4
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فكان آخر ما قال إنَّــه عىل ِم َّلة عبد املطلب ،وأبى أن يقول كلمة

التَّوحيــد ،فأنزل اهلل عز وجل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾((( [القصص.]56 :

وفاة أم املؤمنني خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها وأرضاها:
النبي ﷺ ،كانت وفاهتا ريض اهلل عنها
عم ِّ
كام ســبق يف وفاة ِّ
يف السنة العارشة ِمن البعثة ،وقبل اهلجرة بثالث سنني ،يف نفس
العام الذي ت ِّ
ُوف فيه أبو طالب ،وقد تُو ِّف َيت بعده بزمن يسري(((.

وفض ُلهــا ريض اهلل عنهــا ال خيفــى ،وعظيــم ِ
قدرها عند

ٌ
األول
رســول اهلل ﷺ معلو ٌم
حمفوظ ،ودورها يف زمن اإلسالم َّ

عظيم جليل(((.

((( انظر :صحيح البخاري ،باب :قصة أيب طالب ،رقم.3884 :
((( كام سبق من مراجع عند مبحث وفاة أيب طالب.

((( لقد كانت تنرص رســول اهلل ﷺ ،بنفسها ،وماهلا :قال ﷺ « :قد آمنت
يب إ ْذ كفر يب النَّاس ،وصدَّ قتْني إذ َّ
وواســتْني بامهلا إذ
كذ َبني النَّاس،
َ

حرمني النَّاس ،ورزقني اهلل عز وجل ولدها إذ حرمني أوالد النِّساء »

خري=  
أخرجه اإلمام أمحد يف مســنده ،رقــم .24864 :قال ﷺُ « :

إضاءات إميانية من قصة اإلسراء واملعراج
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بالنبــي ﷺ عىل اإلطالق ،فقصة
ولقــد كانت َّأول من آمن
ِّ

النبي ﷺ من الغار مشهورة ،وكيف واسته،
بدء الوحي ورجوع ِّ

يرجف
وصدَّ قته .فقد جاء يف الصحيحني((( ( :فرجع إىل خدجيةُ ،

فؤاده ،حتَّى دخل عليها ،فقال« :ز ِّملوين ز ِّملوين» ،فز َّملوه ،حتى

الروع ،قال خلدجية« :أي خدجية ،ما يل لقد خشــيت
ذهــب عنه َّ
ِ
عىل نفــي» ،فأخربها اخلــر ،قالت خدجيــةَّ :
أبش فواهلل
كلْ ،
ِ
الرحم ،وتصدُ ق احلديث،
ُ
ال يزيك اهلل أبــد ًا ،فواهلل إنَّك لتَصل َّ
ِ
وحتمل َّ
الضيف ،وتُعني عىل
الكل،
وتكســب املعدوم ،وتُقــري َّ
نوائب احلــق ) ،وذهبت بــه إىل ورقة بن نوفل رمحــه اهلل تعاىل

وريض عنه.

=  نســائها مريم ابنة عمران ،وخري نســائها خدجيــة » متفق عليه:

وبشها رســول اهلل ﷺ ببيت
البخــاري  ،3432مســلم َّ .2430
يف اجلنَّةِ ،من َق َصــب ،ال َص َخب فيه وال ن ََصــب ،رواه البخاري يف

صحيحه .3819

((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحــه ،باب ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﴾ ،رقم .4953 :وأخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :بدء الوحي

إىل رسول اهلل ﷺ ،رقم.160 :
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َّ
عمه النَّارص له
فالشــاهد :أن ُحزنَه ﷺ عىل وفاهتا ووفــاة ِّ
حزن عميق ،وابتالء ِمن اهلل عز وجل.
خروجه ﷺ إىل ال َّطائف لدعوهتم ،وما لقيه منهم(((:
فبعد موت خدجية ريض اهلل عنها وموت أيب طالب اشــتدَّ

أذى قريش عىل رسول اهلل ﷺ ،فرأى ﷺ أن يدعو خارج مكَّة،
فتوجه إىل ال َّطائف لدعوة أهلها إىل اإلســام لع َّلهم ي ِ
ســلمون
ُ
َّ

فتوجه إىل ال َّطائف ماشــي ًا
فينصوه،
ويســم ُعوا لــه ،ويتَّبعوهَّ .
َ
ُ ُ

صلوات اهلل وسالمه عليه.

و َع ِمد إىل رؤوس َث ِقيف ،فدعاهم إىل اإلسالم ،فسمع منهم

قوالً قاسي ًا ،واستهزا ًء به ﷺ.

وحرضوا عليه
بل زادوا األمر سوء ًا ،فطردوه عليه السالمَّ ،

الســفهاء والعبيد يســ ُّبونه ويصيحون عليه ويرمونه باحلجارة،
ُّ
حتى َ
سال الدَّ م من رجليه ﷺ.

((( انظر :سرية ابن هشام ( .)419/1دالئل النبوة للبيهقي (.)415/2
سبل اهلدى والرشاد للشامي (.)438/2
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وانتهى به إىل حائط ل ُعت َبة َ
وشــ ْي َبة ابنَــي َربيعة يف ال َّطائف،

وجلس حتت ِّ
ظل شجرة ،ودعا اهلل عز وجل.

وعندما لقي ِمن أهل ال َّطائف ما لقي ِمن شدَّ ة وبالء ،عاد إىل

مكَّة مهموم ًا.

َ
رسول اهلل ﷺ( :هل
سأ َلت أ ُّم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها
أتى عليك يوم كان أشدَّ ِمن يوم ُأ ُحد؟).

فقال « :لقد لقيت ِمن قومك وكان أشــدُّ ما لقيت منهم يوم
عرض ُت نفيس عىل ابن عبد يالِيل بن عبد كُالل((( فلم
ال َع َق َبة ،إ ْذ ْ
جيبني إىل ما أر ْد ُت.

ــت وأنــا مهمــوم عىل وجهــي ،فلم أســتفق إال
فانطل ْق ُ

بقرن ال َّثعالب(((.

فرف ْع ُت رأيس فإذا أنا بســحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها
((( قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري (« :)315/6وكان ابن
عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من َثقيف».

((( قرن املنازل ،ميقات أهل نجد.
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جربيل ،فنــاداين ،فقالَّ :
إن اهلل عز وجل قد ســمع قول قومك

لــك ،ومــا ر ُّدوا عليك ،وقد بعــث إليك ملك اجلبــال لتأمره

بام شئت فيهم.

عيل ،ثم قــال :يا حممدَّ ،
إن اهلل
فناداين َم َلك اجلبال وســ َّلم َّ

قد ســمع قول قومــك لــك ،وأنا ملــك اجلبال وقــد بعثني

ر ُّبــك إليــك لتأمرين بأمــرك ،فام شــئتْ ،
إن شــئت أن ُأطبِق
َ
األخش َب ْي(((.
عليهم

فقال له رسول اهلل ﷺ :بل أرجو أن ُيرج اهلل ِمن أصالهبم

َمن يعبد اهلل وحده ال يرشك به شيئ ًا »(((.
•

•

•

((( األخشــبان :اجلبالن املطيفان بمكة ،ومها أبــو ُقبيس واألمحر ،وهو
جبل ِ
مرشف وجهه عىل قعيقعان .واألخشــب كل جبل خشن غليظ
احلجارة( .النهاية يف غريب احلديث البن األثري).

((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :إذا قال أحدكم :آمني
واملالئكة يف السامء آمني ،رقم.3231 :

وأخرجــه مســلم يف صحيحه ،بــاب :ما لقي النبــي ﷺ من أذى

املرشكني واملنافقني ،رقم.1795 :
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قصـة اإلسـراء واملعـراج
احلــديـث

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ﴾ [اإلرساء.]1 :
[ابتداء الرحلة من مكة ،وشق صدر النبي ﷺ]
قال ﷺ « :بينا َأنا ِعنْدَ الب ِ
ِ
واليقظان ،إِ ْذ َس ِم ْع ُت
ي الن َِّائ ِم
يت َب ْ َ
َ
َْ

ِ
ِ
الر ُج َل ْ ِ
ُ
قائ ً
يت
ال
يت فا ْن ُط ِل َق ِبَ ،ف ُأتِ ُ
يَ ،ف ُأتِ ُ
يقــولَ :أ َحدُ ال َّث َلثة بني َّ
ب فيها ِمن ِ
بِ َطس ٍ
ت((( ِم ْن َذ َه ٍ
ماء َز ْم َز َم،
فرشح((( َصدْ ري إِىل ك ََذا
َ
ْ
ْ
((( الطِ ْست :إنا ٌء كبري ُيستخدم للغسل.
ش َح صدره أي َش َّق ُه.
((( َ َ
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ُخ ِر َج َق ْلبِيَ ،ف ُغ ِس َ
اســت ْ
ــل بِ َم ِء َز ْم َز َمُ ،ث َّم ُأ ِعيدَ َمكَا َن ُهُ ،ث َّم
َوك ََذاَ ،ف ْ
ح ِش إِيامن ًا ِ
وحك َْم ًة.
ُ َ
[اإلرساء من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص
عىل ظهر الرباق]

ــال َله :ا ْلب ُاقَ ،فو َق ِْ
ٍ
ال َم ِرَ ،و ُد َ
ون
ُث َّم ُأتِ ُ
ْ
يت بِدَ ا َّبة َأ ْب َي َضُ ،ي َق ُ ُ ُ َ

ا ْل َب ْغ ِ
ــلَ ،ي َق ُع َخ ْط ُو ُه ِعنْــدَ َأ ْق َص َط ْرفِ ِهَ ،ف َر ِك ْبتُــ ُه َحتَّى َأ َت ْي ُت َب ْي َت
ا َمل ْق ِد ِ
ال ْل َق ِة ا َّلتِي َي ْربِ ُط بِ ِه ْالَنْبِ َيا ُء.
سَ ،ف َر َب ْط ُت ُه بِ ْ َ
[العروج من بيت املقدس إىل السموات العىل
مع جربيل عليه السالم]

اســ َت ْفت ََح ِج ْ ِب ُيل عليه
ــا َء الدُّ ْن َياَ ،ف ْ
الس َ
ُث َّم ا ْن َط َل ْقنَا َحتَّى َأ َت ْينَا َّ

الســامَ ،ف ِق َيلَ :م ْن َه َذا؟ قالِ :ج ْ ِب ُيلِ ،ق َيلَ :و َم ْن َم َع َك؟ قال:
ُم َ َّمــدٌ  -ﷺ ِ .-ق َيلَ :و َقدْ ُب ِع َث إِ َل ْي ِه؟ قالَ :ن َع ْم .قالَ :ف َفت ََح َلنَا،
َو َق َالَ :م ْر َحب ًا بِ ِه َو َلنِ ْع َم ا َمل ِجي ُء َجا َء »(((.

((( صحيح مسلم ،باب :اإلرساء برسول اهلل ﷺ وفرض الصالة.164 ،
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[لقاؤه ﷺ بأنبياء اهلل عليهم الصالة والسالم]

ــل َق ِ
ــا َء الدُّ ْن َياَ ،فإِ َذا َر ُج ٌ
اعدٌ عىل َي ِمينِ ِه
الس َ
« َف َل َّم َفت ََح َع َل ْونَا َّ

َأ ْس ِو َد ٌة(((َ ،و َعل َي َس ِ
ار ِه َأ ْس ِ
ــو َدةٌ ،إِ َذا َن َظ َر ِق َب َل َي ِمينِ ِه َض ِح َكَ ،وإِ َذا
َ
ِ
ِ
َن َظر ِقب َل يس ِ ِ
الصالِ ِح،
الصال ِح َوال ْب ِن َّ
اره َبكَى ،فقالَ :م ْر َحب ًا بِالنَّبِ ِّي َّ
َ َ ََ

ُق ْل ُت ِل ْ ِب َيلَ :م ْن َه َذا؟ قالَ :ه َذا آ َد ُمَ ،و َه ِذ ِه األَ ْس ِ
ــو َد ُة َع ْن َي ِمينِ ِه
ِ ِِ
ــم َبنِ ِيهَ ،ف َأ ْه ُل ال َي ِم ِ
ني ِمن ُْه ْم َأ ْه ُل اجلَن َِّةَ ،واألَ ْس ِو َد ُة ا َّلتِي
َوش َمله ن ََس ُ

ِ
ــالِ ِه َأ ْه ُل الن َِّارَ ،فإِ َذا َن َظ َر َع ْن َي ِمينِ ِه َض ِح َكَ ،وإِ َذا َن َظ َر ِق َب َل
َع ْن ش َ

ِش َملِ ِه َبكَى »(((.

ِ
ِ
اس َت ْفت ََحَ ،...،ف َفت ََح
ــا َء ال َّثان َي َةَ ،ف ْ
الس َ
« ُث َّم َصعدَ ِب َحتَّى َأتَى َّ
ِ
هــا ا ْبنَا اخلَا َل ِة ،قالَ :ه َذا
َلنَاَ ،ف َل َّم َخ َل ْص ُت إِ َذا َ ْ
يســىَ ،و ُ َ
ي َيى َوع َ
ِ
يسى َف َس ِّل ْم َع َل ْي ِه َمَ ،ف َس َّل ْم ُت َف َر َّداُ ،ث َّم قاالَ :م ْر َحب ًا بِاألَخِ
َْ
ي َيى َوع َ
ِ
الصالِ ِح.
الصال ِحَ ،والنَّبِ ِّي َّ
َّ
((( أسودة مجع قلة لسواد ،وهو الشخص؛ ألنه يرى من بعيد أسود( .ابن
األثري) .هم ذر َّيته عليه السالم.

((( صحيح البخاري ،باب :كيف فرضت الصالة يف اإلرساء.349 ،
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ُثم ص ِعدَ ِب إىل الس ِ ِ ِ
اس َت ْفت ََحَ ،...،ف َفت ََح َلنَاَ ،ف َل َّم
َّ َ
ــاء ال َّثال َثةَ ،ف ْ
َّ َ
ف َف َســ ِّل ْم َع َل ْي ِهَ ،ف َس َّل ْم ُت
وس ُ
وس ُ
ــف ،قالَ :ه َذا ُي ُ
َخ َل ْص ُت إِ َذا ُي ُ
ِ
ِ
الصالِ ِح.
الصال ِح َوالنَّبِ ِّي َّ
َع َل ْيهَ ،ف َر َّد ُث َّم قالَ :م ْر َحب ًا بِاألَخِ َّ

ِ
اســ َت ْفت ََح،...،
الرابِ َع َة َف ْ
ــا َء َّ
الس َ
ــم َصعــدَ ِب َحتَّى َأتَــى َّ
ُث َّ

يس َف َســ ِّل ْم
َــح َلنَاَ ،ف َل َّم َخ َل ْص ُ
يس ،قالَ :ه َذا إِ ْد ِر ُ
ــت إِ َل إِ ْد ِر َ
َف َفت َ
ِ
ِ
الصالِ ِح
ــر َّد ُث َّم قــالَ :م ْر َحب ًا بِــاألَخِ َّ
َع َل ْيــه َف َســ َّل ْم ُت َع َل ْيهَ ،ف َ
الصالِ ِح.
َوالنَّبِ ِّي َّ

ِ
ِ
اس َت ْفت ََحَ ،...،ف َل َّم
ــا َء اخلَام َســ َة َف ْ
الس َ
ُث َّم َصعدَ ِبَ ،حتَّى َأتَى َّ
ونَ ،ق َالَ :ه َذا َه ُار ُ
َخ َل ْص ُت َفإِ َذا َه ُار ُ
ون َف َســ ِّل ْم َع َل ْي ِهَ ،ف َســ َّل ْم ُت
ِ
ِ
الصالِ ِح.
الصال ِحَ ،والنَّبِ ِّي َّ
َع َل ْيهَ ،ف َر َّد ُث َّم َق َالَ :م ْر َحب ًا بِاألَخِ َّ

ِ
ِ
اس َت ْفت ََحَ ،...،ف َل َّم
الساد َســ َة َف ْ
ــا َء َّ
الس َ
ُث َّم َصعدَ ِب َحتَّى َأتَى َّ
وسى َف َس ِّل ْم َع َل ْي ِه َف َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِه،
وسىَ ،ق َالَ :ه َذا ُم َ
َخ َل ْص ُت َفإِ َذا ُم َ
ِ
ِ
او ْز ُت
الصال ِحَ ،ف َل َّم َ َت َ
الصال ِحَ ،والنَّبِ ِّي َّ
َف َر َّد ُث َّم َق َالَ :م ْر َحب ًا بِاألَخِ َّ
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َبكَىِ ،ق َيل َل ُهَ :مــا ُي ْب ِك َ
يك؟ َق َالَ :أ ْب ِكــي ِلَ َّن ُغالَم ًا ُب ِع َث َب ْع ِدي
جلنَّ َة ِم ْن ُأ َّمتِ ِه َأ ْك َث ُر ِم َّ ْن َيدْ ُخ ُل َها ِم ْن ُأ َّمتِي.
َيدْ ُخ ُل ا َ

ِ
ِ
ِ
اس َت ْفت ََحَ ،...،ف َل َّم َخ َل ْص ُت
الســابِ َعة َف ْ
الس َمء َّ
ُث َّم َصعدَ ِب إِ َل َّ

اهيم (يف رواية :مســنِد ًا َظهره إِ َل ا ْلبي ِ
ِ
ت ا َمل ْع ُم ِ
ورَ ،وإِ َذا ُه َو
َْ
َُْ
ُ ْ
َفإِ َذا إِ ْب َر ُ
َ
َيدْ ُخ ُل ُه ك َُّل َي ْو ٍم َســ ْب ُع َ
ف َم َل ٍك ال َي ُع
ودون إِ َل ْي ِه)(((َ ،ق َالَ :ه َذا
ون َأ ْل َ

ِ
ِ
َأ ُب َ
الس َ
ال َمَ ،ق َالَ :م ْر َحب ًا
وك َف َس ِّل ْم َع َل ْيهَ ،ق َالَ :ف َســ َّل ْم ُت َع َل ْيه َف َر َّد َّ

ِ
ِ
الصالِ ِح.(((»...
الصال ِح َوالنَّبِ ِّي َّ
بِال ْب ِن َّ

[إناء اخلمر واللبن والعسل]

َاء ِمن َلب ٍن ،وإِن ٍ
مخر ،وإِن ٍ
ٍ ِ
َاء ِم ْن َع َس ٍ
ــل،
« ُث َّم ُأتِ ُ
ْ َ َ
يت بِإِنــاء م ْن ٍ َ

َف َأ َخ ْذ ُت ال َّلبن َف َق َالِ :هي ِ
ْت َع َل ْي َها َو ُأ َّمت َُك »(((.
الف ْط َر ُة ا َّلتِي َأن َ
َ َ
َ

((( صحيح مســلم ،باب :اإلرساء برســول اهلل ﷺ وفرض الصلوات،
.145

((( صحيح البخاري ،باب :املعراج.3887 ،
((( صحيح البخاري ،باب :املعراج.3887 ،
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[فرض الصالة]
ِ
فأوحى اهللُ إِ َ َّل ما
الســدْ َرة ا ُملنْت ََهــىَ ،...،
ــم َذ َه َ
ب ِب إِ َل ِّ
« ُث َّ

لت إِ َل
ــن َص َل ًة ِف ك ُِّل َيو ٍم َو َلي َل ٍةَ ،فن ََز ُ
وحىَ ،ف َف َر َض َع َ َّل َخ ِس َ
َأ َ

وسى عليه السالمَ ،ف َق َالَ :ما َف َر َض َر ُّب َك َع َل ُأ َّمتِ َك؟
ُم َ
ني َص َلةً.
ُق ُ
لتَ :خ ِس َ

َق َال :ار ِجع إِ َل رب َك َفاس َأله الت ِ
يفَ ،فإِ َّن ُأ َّمت ََك َل ُيطِي ُق َ
ون
َّخف َ
ْ ُ
ْ ْ َ ِّ

َذلِ َكَ ،فإِ ِّن َقدْ ب َلو ُت بنِي إِ ِ
ب ُ ُت ْم.
َ ْ َ
سائ َيل َو َخ َ ْ
َْ

ف َع َل ُأ َّمتِي.
لتَ :يا َر ِّبَ ،خ ِّف ْ
َق َال ﷺَ :ف َر َج ْع ُت إِ َل َر ِّبَ ،ف ُق ُ
َف َح َّط َعنِّي َخس ًا.
خس ًا.
وسىَ ،ف ُق ْل ُتَ :ح َّط َعنِّي َ ْ
َف َر َج ْع ُت إِ َل ُم َ
َق َ
َــك َل ُيطِي ُق َ
ــع إِ َل َر ِّب َ
ــون َذلِ َ
ــال :إِ َّن ُأ َّمت َ
ــك
ــكَ ،ف ْار ِج ْ

اس َأ ْل ُه الت ْ
يف.
َّخ ِف َ
َف ْ
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وسى
ي َر ِّب َت َب َار َك َو َت َع َالَ ،و َب ْ َ
َقال ﷺَ :ف َل ْم َأ َز ْل َأ ْر ِج ُع َب ْ َ
ي ُم َ

ِ
الس َل ُم.
َع َل ْيه َّ

خس ص َلو ٍ
ات ك َُّل
َحتَّى َق َال  -عــز وجل َ :-يا ُم َ َّمدُ  ،إِ َّنُ َّن َ ْ ُ َ َ

ٍ
ٍ ِ
خ ُس َ
ــون َص َلةًَ ،و َم ْن َه َّم
شَ ،ف َذلِ َك َ ْ
َي ْو ٍم َو َل ْي َلة ،لــك ُِّل َص َلة َع ْ ٌ
بِ َح َســن ٍَة َف َل ْم َي ْع َم ْل َها كُتِ َب ْت َل ُه َح َسنَ ًةَ ،فإِ ْن َع ِم َل َها كُتِ َب ْت َل ُه َع ْش ًا،
ٍ
َب َشــ ْيئ ًاَ ،فــإِ ْن َع ِم َل َها كُتِ َب ْت
َو َم ْن َه َّم بِ َســ ِّي َئة َف َل ْم َي ْع َم ْل َها َل ْ ُت ْكت ْ
سي َئ ًة و ِ
احدَ ةً.
َ ِّ َ
َق َ
وســى عليه الســام،
ــال ﷺَ :فن ََز ْل ُت َحتَّى ا ْنت ََه ْي ُت إِ َل ُم َ

ِ
اس َ
ب ُت ُهَ ،ف َق َ
ــأ ْل ُه الت ْ
َّخ ِف َ
يفَ .ف ُق ْل ُتَ :قدْ
ــالْ :ارج ْع إِ َل َر ِّب َك َف ْ
َف َأ ْخ َ ْ
است َْح َي ْي ُت ِمنْ ُه »(((.
َر َج ْع ُت إِ َل َر ِّب َحتَّى ْ
رجوعه ﷺ إىل مكة ،وتبليغه ودعوته الناس:

لـــا رجع رسول اهلل ﷺ إىل مكَّة،
ويف ختام رحلة اإلرساءَّ ،

ولـــا أصبح حتى يب ِّلغ رسالة ر ِّبه ،أخربهم بام كان من اإلرساء
َّ
((( صحيح مسلم ،باب :اإلرساء برسول اهلل ﷺ وفرض الصالة.145 ،
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ينص
واملعراج ،فاستكرب املرشكون وسخروا منه ﷺ ،ولك َّن اهلل ُ ُ

ُر َس َل ُه باآليات الدَّ الة عىل صدقهم ،فأخربهم ﷺ بالقافلة اآلتية

الشــام إىل مكَّة التي رآها يف إرسائهَّ ،
من َّ
وجل اهلل عز وجل لنب ِّيه

بيــت املقدس فأخربهم بعالمتــه كام طلبوا منه ذلــك ،ف ُب ِهتُوا،
ولكنَّهم جحدوا واستكربوا(((.

وهذا مما ذكره بعض أهل العلم من حكمة اإلرساء من مكَّة

إىل بيــت املقدس أوالً قبل عروجه ،ليظهــر احلق عىل املعاندين

تكذيب ِّ
املكذبني
ويقطع هبا
واستكبارهم ،فاحلمد هلل(((.
َ
َ

لـم جاءه ك َّفار قريش ،بعد أن
موقف الصدِّ يق ريض اهلل عنهَّ :

النبي ﷺ عن إرسائه يف ليلةَ ،س َعوا إىل أيب بكر ريض اهلل
أخربهم ُّ
((( بمعناه من :مسند اإلمام أمحد رقم ،)476/5( 3546 :السنن الكربى
للنســائي ،باب :ســورة اإلرساء من كتاب التفسري رقم،11219 :
وصحح إســناده احلافظ ابن كثري يف تفســره ( .)28/5وجتلية بيت
املقدس رواها اإلمام البخاري يف صحيحه رقم.4710 :

((( انظر :اآلية الكربى للسيوطي ص ،25 :ومرقاة املفاتيح رشح مشكاة
املصابيح للمال عيل قاري اهلروي.)551/10( ،
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ِ
النبي ﷺ ،فقال هلمَ :أو َق َال ذلك؟ قالوا:
عنه ُيش ِّككُونه يف صدق ِّ
فإن َأشــهدُ إِ ْن كان َقــال ذلك َل َقد َصدَ ق.
نعم .فقال أبو بكرِّ :

الشــام يف ليلة واحــدة ورجع قبل ْ
فقالوا :أتُصدِّ قه بأنَّه جاء َّ
أن

ُيصبِح؟! قالَ ( :ن َعمِّ ،إن ُأصدِّ ُقــه بأب َعد ِمن ذلكُ ،أ َصدِّ قه ِ
بخرب

ِ
ِ
بالصدِّ يق(((.
كرة و َعشي ًا) فلذلك ُس ِّم َي أبو بكر ِّ
السامء ُب َ
َّ

اإلرساء مــن مكَّــة إىل بيت املقــدس ليالً ،وعروجــه ﷺ إىل
السموات ال ُعىل:
َّ
قال اهلل عز وجــل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [اإلرساء.]1 :
((( رواه عبد الرزاق يف مصنفه ،باب :ما جاء يف حفر زمزم ،رقم9719 :
( .)321/5واحلاكــم يف مســتدركه ،باب :فضائــل أيب بكر ،رقم:
 .)65/3( 4407وصححــه األلباين ،انظر :السلســلة الصحيحة،

رقم.)615/1( 306 :
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قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل:
نفسه املقدَّ سة و ُي َع ِّظ ُمها؛ َّ
ألن له األفعال العظيمة
( ُي ِّنز ُه تعاىل َ

ِ
والـمنَن اجلسيمة التي ِمن ُجلتها أن ﴿ ﭓ ﭔ﴾ ورسولِه

أج ُّل املساجد عىل
حممد ﷺ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ الذي هو َ
َّ
اإلطالق ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ الذي هو من املساجد الفاضلة

وهو ُّ
حمل األنبياء.
ٍ
ٍ
ٍ
ُفأرسي بِه يف ٍ
بعيــدة جد ًا ورجع يف
مســافة
واحدة إىل
ليلة

َلي َلتِه ،وأرا ُه اهللُ ِمن آياتِه ما ازداد به هدً ى وبصرية وثبات ًا وفرقان ًا،

اعتنائه تعاىل بِه و ُل ِ
ِ
طفــه؛ ُ
يسه لل ُيرسى يف مجيع
وهــذا من
حيث َّ

ِ
وخوله نِ َع ًام َ
واآلخرين.
األولني
فاق هبا َّ
ُأمورهَّ ،

وظاهــر اآليــة َّ
أن اإلرساء كان يف َّأول ال َّليل وأنَّه من نفس
ُ

الصحيح أنَّه ُأرسي به من َبيت أم
املســجد احلرام ،لكن َثبت يف َّ

هانئ ،فعىل هذا تكون الفضيلة يف املســجد احلرام لسائر احلرم،
فك ُّلــه تُضا َعف فيه ِ
العبــادة كتضا ُع ِفها يف نفس املســجدَّ ،
وأن
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وجســده معــ ًا َّ
وإل مل يكن يف ذلــك آية كربى
اإلرساء ُبروحه َ

ومنقبة عظيمة)(((.

الرحلة كان ِمن بيت أم هانئ ريض اهلل
ذكر رمحه اهلل أن ُمبتَدَ أ َّ

تنو َعت ،فجاء
الرحلة ،وقد َّ
الروايات يف مبتدأ ِّ
عنها ،وهي إحدى ِّ
أنَّه كان ِمن بيت أم هانئ أو يف بيته ،وأخرى ِمن املســجد احلرام،
وأخرى ِمن ِشعب أيب طالب ،وقد مجع احلافظ ابن حجر رمحه اهلل
بينها ،فقال:

(واجلمع بني هذه األقوال((( أنَّه نام يف بيت أم هانئ ريض اهلل
((( تفسري السعدي ص.453 :

((( ذكرهــا احلافظ رمحه اهلل قبل كالمه ،وهي /1 :من املســجد « بينا أنا
عند البيت » البخاري  3207ومســلم  /2 .164من بيته الذي بات

فيه وهو بيت أم هانئ وأضافه إليه ألنه كان يسكنه « فرج سقف بيتي

وأنا بمكة » البخاري  349ومســلم  /3 .163ويف بيت أم هانئ من
حديثها ريض اهلل عنها قالت (بات رســول اهلل ليلة أرسي به يف بيتي

ففقدته من الليــل) الطرباين يف الكبري  1059قــال اهليثمي يف جممع
الزوائد ( :)76/1فيه عبد األعىل بن أيب املساور مرتوك كذاب/4 .

ومن شعب أيب طالب ،قال احلافظ :رواه الواقدي بأسانيده.
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عنها ،وبيتُها عند ِشــ ْعب أيب طالب ،ف ُف ِرج سقف بيته ،وأضاف
البيت إليه لكونه كان يسكنه ،فنزل منه امل َلك فأخرجه ِمن البيت
إىل املسجد فكان به مضطجع ًا وبه أثر النُّعاس ،ثم أخرجه امللك
إىل باب املسجد فأركبه الرباق)(((.

حسن التوكُّل عىل اهلل ،واختاذ األسباب ،بركوبه ﷺ عىل الرباق،

وربطه عند وصوله:

ففي هذا درس يف حســن التوكُّل عــى اهلل عز وجل باختاذ

األســباب ،فكان باإلمكان أن يطوي اهلل عز وجل لنب ِّيه األرض

أو أن ينقله بال آلة ركوب ،ولك َّن اهلل عز وجل ُيري األمور عىل
ِ
الباق
ُســنَنه التي خلق الكون عليها ،وعندمــا وصل ﷺ ربط ُ
كــا ُيربط الفرس مع أنَّه ليس كباقي الدواب ،وهو ُم َس َّ
ــخ ٌر ِمن
النووي رمحــه اهلل( :ويف ربط
اهلل ألنبيائــه عليهم الســام ،قال
ُّ
الرباق األخذ باالحتياط يف األمور ،وتعاطي األسباب َّ
وأن ذلك

((( فتح البــاري البن حجر ( ،)204/7ونقله القســطالين يف املواهب
اللدنية ( ،)438/2وانظر :سبل اهلدى والرشاد للشامي (.)64/3
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ال يقدح يف التَّوكل إذا كان االعتامد عىل اهلل تعاىل ،واهلل أعلم)(((.
فاختاذ األسباب ال ينايف التوكُّل عىل اهلل ،بل هو من حسن التوكُّل
والتأ ُّدب مع اهلل عز وجل ،قال ابن الق ِّيم رمحه اهلل( :وأمجع القوم

عىل َّ
يصح التوكُّل إال مع
أن التوكُّل ال ينايف القيام باألسباب .فال ُّ

القيام هبا ،وإال فهو َبطالة وتوكُّل فاسد)(((.

قال ابن رجب رمحه اهلل( :وحقيقة التوكُّل :هو صدق اعتامد

املضار ِمن
القلب عىل اهلل عز وجل يف استجالب املصالح ،ودفع
ِّ

أمور الدُّ نيا واآلخرة ك ِّلهاِ ،
وك َلة األمور ك ِّلها إليه ،وحتقيق اإليامن
بأنه ال يعطي وال يمنع وال يرض وال ينفع سواه)((( ،فالتوكُّل يكون
عــى َمن بيده األمر وهو اهلل عز وجل ،أ َّما املخلوق فال يقدر عىل

يشء استقالالً وإنام هو سبب ،فإذا كان سبب ًا فإنه ال جيوز التوكُّل
عليه ،قال تعاىل ﴿ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﴾ [آل عمران،]122 :
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)211/2

((( مدارج السالكني البن القيم (.)1745 /3

((( جامع العلوم واحلكم البن رجب (.)497/2
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فأهل اإليامن يتوكَّلون عىل اهلل ســبحانه ،ويتَّخذون األســباب
الصحيحة التــي َث َبت نَف ُعها ،ال األســباب الباطِلة التي مل يثبت
َّ
بالشع أو بالتجربة ال َّظاهرة املبارشة.
نَف ُعها َّ

حق توكُّله ،لرزقكم
وقــال ﷺ « :لو أنَّكم تتوكَّلون عىل اهلل َّ
كام يرزق ال َّطري ،تغدو ِخاص ًا وتروح بِطان ًا »((( ،وتأ َّملوا يف قوله
عليه السالم « :تغدو ِخاص ًا ،وتروح بِطان ًا »((( فالتوكُّل ال يكون
مكتوف اليــد ،تنتظر أقدار اهلل ،بال ســعي منك وال
باجللوس
َ

ٌ
تواكل قبيح ،وليس تو ُّك ً
الرزاق املد ِّبر الذي
فعــل! فهذا
ال عــى َّ

الطري التي تســعى يف رزقها فتذهــب جياع ًا وترجع وقد
يرزق
َ
مألت أجوافها.

القوة يف اجلهاد
وتأ َّملوا يف أمر اجلهاد :فقد أمــر اهلل بإعداد َّ
والســاح والعدد وال َعتَــاد .ويف رشع اهلل عز وجل ِمن
باخليل ِّ
األمثلة ما ال ُيمكن حرصه من اختاذ األسباب.

((( أخرجه أمحد يف مسنده ،رقم.)332/1( 205 :
((( تغدو خِاص ًا :تذهب جياع ًا ،وتروح بِطان ًا :ترجع وبطوهنا ممتلئة.
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وعــن ابن ع َّبــاس ريض اهلل عنهام قــال( :كان أهل اليمن
يتــزودون ،ويقولون :نحــن املتوكِّلون .فإذا قدموا
حيجون وال
َّ
ُّ
مكَّة ســألوا النَّاس ،فأنزل اهلل تعــاىل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ﴾ [البقرة.((()]197 :
ويف ســرة األنبياء الذين هم أحسن النَّاس توك ً
ربم
ال عىل ِّ
ويف سرية رسول اهلل ﷺ :اختا ُذ األسباب مع عدم االعتامد عليها،
بل االعتامد والتوكُّل هو عىل اهلل سبحانه.
أدب االستئذان ،واستفتاح جربيل عليه السالم:
فأدب االستئذان الـمستفاد :أن يستأذن قبل الدُّ خول ،وأن

ِ
ويعرف بمن معه ،ومن كامل ُخ ُلق املأذون
يعرف املستأذن بنفسهِّ ،
ِّ
بالضيوف.
رحب ُّ
منه أن ُي ِّ
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،باب :قوله تعاىل ﴿ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ﴾ ،رقم.1523 :
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يســتفاد ذلك من طلــب جربيل عليه الســام أن ُيفتح له
وللنبي ﷺ ،وأيض ًا فيــه أدب الر ِّد عندما ســأله امل َلك ،فأجابه
ِّ
الرجل الذي معه ،أجاب
باســمه :جربيل ،وعندما ســأله عن َّ
فرحب به امل َلك واحتفى بمجيئه.
النبي ﷺَّ ،
جربيل عن ِّ

ِ
الفاضل مع املفضــول ،فهذا جربيل
ويف ذلك أيضــ ًا أ َدب
أعظم املالئكة وأعالهــم منزلة وفض ً
ال يســتفتح من َم َلك من
ِ
السامء ،فسبحان من َخ َل َق املالئكة
مالئكة اهلل املوكَّلني عىل أبواب َّ
فأحس َن َخ ْل َق ُهم ُ
وخ ُل َقهم.
َ

إشارات لطيف ٌة نستفيدُ منها أدب االستئذان ،وقد جاء
فهذه
ٌ

أدب االستئذان ِمن كالم ر ِّبنا عز وجل ،ومن ُسنَّة نب ِّينا ﷺ:

قال تعاىل يف ســورة النــور﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ
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ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ﴾ [النــور ،((( ]28-27 :وقال ﷺ « :إذا اســتأ َذن

فلي ِج ْع »(((.
أحدُ كُم ثالث ًا فلم ُيؤ َذن له َ ْ

ومن األدب :االســتئذان بني األهل يف البيوت ،بأن يستأذن

األبناء فيــا بينهم ومع آبائهــم وأم ِ
هاتم ،وأن يســتأذن اآلبا ُء
َّ
ُ

أبنا َءهم البالغني ،قال تعاىل يف سورة النُّور﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

((( للفائدة انظر :تفسري البغوي ( ،)30/6تفسري القرطبي (.)215/12
((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :التسليم واالستئذان
ثالث ًا ،رقم.6245 :
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :االستئذان ،رقم.2153 :
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [النور.(((]59-58 :
تثبيت اهلل عز وجل نب َّيه ﷺ:
ُ

ِ
ِ
ألجلها أكرم اهلل نب َّيه ﷺ هبذه املعجزة كثرية جد ًا،
احلكَم التي

منها ما َظهر لنا ومنها ما خفي وهو أعظم ،وهلل احلكمة البالغة.

وترحيب
فإكــرام اهلل له واعتنــاؤه به ،واســتفتاح جربيل،
ُ

املالئكة برسول اهلل ﷺ ،بقوهلم (مرحب ًا به ،و َلنِعم املجيء جاء)
وذلك يف ِّ
وترحيب األنبياء به ودعاؤهم له ﷺ.
كل سامء،
ُ
النبي ﷺ،
ظهر لنا مؤانســة ِّ
ففي هذا اجلــزء من احلديثَ ،ي ُ

احلــق من ر ِّبه عز وجل ،واعتنــاء اهلل به ،بأن أكرمه
وتثبيته عىل
ِّ
الســاء ،واحتفى به
هبذه الرحلة العظيمــة ،وأن َر َّحب به أهل َّ
والرضا عنه ،واألنُس به
املالئكة والنب ُّيون ،ورأى ال َقبول منهمِّ ،

((( انظر :فتح القدير للشوكاين (.)59/4
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السامء بام مل يكن يف األرض يشء من ذلك حينها ،ويف ِّ
كل
ﷺ يف َّ
ذلك تســلية له ﷺ ،وتثبيت ،بعد أن لقي من تكذيب قومه ومن
الرحلــة العظيمة له وألصحابه
عداوهتم مــا لقي ،فكانت هذه ِّ
بأن اهلل عز وجل معهمَّ ،
ُأنس ًا وتسلية ،وليعلموا َّ
السامء
وأن أهل َّ

وأنبيا َء اهلل أيض ًا معهم فيام هم فيه ِمن اخلري ،فكفى باهلل عز وجل
نارص ًا ومعين ًا ،ورضاه عز وجل فوق ِّ
كل رىض.
رمحة األنبياء بأقوامهم وشفقتهم عليهم:
ويظهر ذلك من بكاء آدم عليه الســام عــى ذر َّيته ،وبكاء

موسى عىل قومه.
َّ
الرســل
الرحيم ،وقد أرســل ُّ
الرمحن َّ
إن اهلل عز وجل هو َّ

دعوتم
وأنــزل الكتب رمحة للنِّاس ،واصطفى ِمن األقوام املراد
ُ
خيارهم وأحاســنهم أخالق ًا :وهم األنبياء عليهم الســام ،إذ
محة يرمحون هبا أقوا َمهــمَّ ،
فإن مقام الن ُّبوة
جعــل اهلل يف قلوهبم ر ً
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والدعوة إىل اهلل عز وجل يتط َّلب من الدَّ اعي أن يكون رحي ًام بمن
يدعوهم ،صبور ًا عليهم ،حلي ًام.
ويظهر لنا ِمن احلديث رمحة موســى صلوات اهلل وســامه
ُ

ِ
أن كانت أ َّمته َّ
ببكائه ْ
أقل ِمن أ َّمة حممد
عليه وشــفقته عىل قومه،

ﷺ دخــوالً اجلنة .ويظهر أيض ًا من بــكاء أبينا آدم عليه الصالة
والســام حني ينظر إىل شــاله فريى ذر َّيته التي كتب اهلل عليها
َّ
الشقاء ،وينظر إىل أهل اجلنَّة عن يمينه فيضحك.
قــال ابن أيب مجرة رمحــه اهللَّ :
الرمحة يف قلوب
(إن اهلل جعل َّ
األنبياء أكثر مما جعل يف قلوب غريهم ،لذلك بكى رمحة أل َّمته)

(((

أي :موسى عليه الصالة والسالم.
الرســل إال رمحة ،قال تعاىل خماطب ًا نب َّيه ﷺ:
وما أرسل اهلل ُّ

﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [األنبياء.]107 :
((( فتح الباري البن حجر (.)212/7
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ويف قصص األنبياء عليهم الصالة والســام دعوة أقوامهم

والصرب عىل
اللي ،والكلمــة ال َّطيبة ،واخلُ ُلق احلَ َســنَ ،
بالقول ِّ
أذاهم ،مع َ
الش َف َقة عليهم.

قصة نوح عليه السالم مع قومه ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ
فجاء يف َّ
ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [األعراف.]59 :
وإبراهيم عليه السالم مع أبيه﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [مريم.]45 - 42 :
وعن عبــد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه قــال :كأين أنظر

إىل رســول اهلل ﷺ حيكــي نبي ًا ِمــن األنبياء رضبــه قو ُمه ،وهو
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فإنم
يمســح الدَّ م عــن وجهه ،ويقــولِّ « :
رب اغفــر لقومي َّ

ال يعلمون »(((.

النــووي رمحه اهلل( :فيه ما كانــوا عليه  -صلوات اهلل
قال
ُّ

ِ
َّصب وال َعفو َّ
والشــ َف َقة عىل
وســامه عليهم  -من احللــم والت ُّ

ِ
ِ
ودعائهم هلم باهلداية وال ُغفــران ،و ُع ِ
ذرهم يف ِج ِ
نايتهم
قومهم،

املشــار إليه ِمن
َّبي
ُ
بأنــم ال يعلمون .وهــذا الن ُّ
عىل أن ُفســهمَّ :

املتقدِّ مني ،وقد َجرى لنب ِّينا ﷺ َمثل هذا يو َم ُأ ُحد)(((.
األسف عىل فوات اخلري:

ِ
ُ
َّ
فوات اخلري.
وحيزن عىل
يأسف
إن املؤم َن
ُ
كليم اهلل موسى عليه السالم مل يكن بكاؤه رمحة وشفقة
فهذا ُ

ِ
فوات أجر َقومه،
فح ْســب ،بل كان أيض ًا أســف ًا عىل
عىل قومه َ
((( متفق عليــه :أخرجه البخــاري يف صحيحه ،بــاب :حديث الغار،
رقم.3477 :

وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :غزوة أحد ،رقم.1792 :

((( رشح صحيح مسلم للنووي.)150/12( ،
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الذين كانوا َّ ِ
يني
أقل من أ َّمة رسول اهلل ﷺ إيامن ًا واتِّباع ًا ،قال ال َع ُّ
رمحه اهلل( :قولهَ ( :بكَى) أي :موسى ،وكان بكاؤه حزن ًا عىل قومه
منهم .ويقال :مل
و ُقصور َعددهم ،وعىل فوات الفضــل العظيم ُ
يكن بكا ُء موســى عليه السالم حســد ًا معاذ اهللَّ ،
فإن احلسد يف
ذلك العامل منزوع عــن آحاد املؤمنني ،فكيف بمن اصطفاه اهلل؟

بــل كان أســف ًا عىل ما فاته ِمــن األجر الذي يرتتَّــب عليه رفع

الدَّ رجة بسبب ما وقع ِمن أ َّمته من كثرة املخالفة املقتضية لتنقيص
نبي مثل أجر ِّ
ِّ
أجورهم املســتلزمة لتنقيص أجرهَّ ،
كل
ألن
لــكل ِّ
َمن ا َّت َب َعه)(((.

والصالح ،وهــذا عبد اهلل بن
فهذا هو دأب أهــل اإليامن َّ

ٍ
عظيمة حني
يتحس عىل مــا فاته من أجور
عمر ريض اهلل عنهام
َّ

َع ِلم َفضل اتباع اجلنائز حيــث كان ُي ِّ
صل عليها وينرصف ،فقد
((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري للعيني.)35/17( ،
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النبي ﷺ « :من شــهد اجلنازة حتــى ُي َّ
صل عليها
ب َل َغــه حديث ِّ
فله قرياط ،ومن شــهدها حتى تُدفن فلــه قرياطان » ،قيل :وما
العظيمني » ،فقال ابن عمر( :لقد
القرياطان؟ قال « :مثل اجلب َلني
َ
ض َّي ْعنا قراريط كثرية)(((.
األخوة اإليامنية:
َّ
األخــوة يف الدِّ ين واإليامن ،وذلــك يف مناداة األنبياء
وهي
َّ
السالم لنب ِّينا ﷺ بـ « األخ الصالح ».
عليهم َّ
األخوة النَّافعة يف
فاألخوة اإليامنية هي التي مجعتهم ،وهي
َّ
َّ
الدُّ نيــا واآلخرة ،وقد وصف اهلل املؤمنني هبا ،فقال تعاىل﴿ :ﯜ
إخــو ٌة يف الدِّ ين ،ومقتىض
ﯝ ﯞ﴾ [احلجــرات ]10 :أي
َ
((( متفق عليه :أخرجــه البخاري يف صحيحه ،باب :فضل اتباع اجلنائز،
رقم.1324 :

أخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :فضل الصالة عــى اجلنازة واتباعها،
رقم.945 :
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باحلق ،وأن يتعــاون املؤمنون عىل
األخوة أن
هذه
ينــر أخاه ِّ
َّ
ُ َ

رب والتقوى ،وأن يتآلفوا ويســ َعوا لإلصــاح فيام َبينهم ،وأن
ال ِّ

يتناصحوا ،وأن يكونوا كاجلسد الواحد ،وأن يكون اهلل عز وجل

ورســوله ورشعه فوق ِّ
كل اعتبار ،وحم َّبة اهلل ورســوله ورشعه
وتعظيم ذلك فوق كل حمبة وتعظيم ،فهذا هو أساس التَّعامل بني
إخوة الدِّ ين واإليامن.
ٌ
ثــاث َمن كُــ َّن فيه وجد حــاوة اإليامن :أن
قال ﷺ« :

أحــب إليه مما ســوامها ،وأن حيــب املرء
يكون اهلل ورســوله
َّ
ال حي ُّبــه إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفــر كام يكره أن ُيقذف
يف النَّار»(((.
وقال ﷺ « :مثل املؤمنني يف توا ِّدهم ،وترامحهم ،وتعاطفهم
((( متفــق عليه :أخرجــه البخاري يف صحيحه ،بــاب :حالوة اإليامن،
رقم .16:وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :خصال من اتصف هبن
وجد حالوة اإليامن ،رقم.43 :
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مثــل اجلســد إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر اجلســد
واحلمى »(((.
بالسهر
َّ
َّ
وقال ﷺ « :املســلم أخو املســلم ،ال يظلمه وال ي ِ
سل ُمه(((،
ُ

و َمن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ،ومن َّفرج عن مسلم

كربةَّ ،فرج اهلل عنه كربة ِمن كربات يوم القيامة ،ومن سرت مسل ًام
سرته اهلل يوم القيامة »(((.

وقال ﷺ « :ال حتاســدوا ،وال تناجشــوا((( ،وال تباغضوا،

وال تدابروا ،وال َيبِع بعضكم عىل بيــع بعض ،وكونوا عباد اهلل
((( أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،باب :تراحــم املؤمنــن وتعاطفهم
وتعاضدهم ،رقم.2568 :

((( ال ُيسلمه:ال خيذله يف مصيبة وقعت عليه ،وال يسلمه ملن يظلمه ويرضه.

((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :ال يظلم املسلم املسلم
وال يسلمه ،رقم.2442 :

وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :حتريم الظلم ،رقم.2580 :

((( النجش هو أن يزيد يف الســلعة عىل أخيــه وهو ال يريد رشاءها ،وإنام
يرض املشرتي ،أو ينفع البائع ،أو لكال األمرين.
يريد أن ّ
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إخوان ًا ،املســلم أخو املســلم ،ال يظلمه وال خيذله ،وال حيقره،
التقوى هاهنا  -ويشــر إىل صدره ثالث مرات  -بحسب امرئ

الش أن حيقر أخاه املسلمُّ ،
كل املسلم عىل املسلم حرا ٌم :د ُمه،
من َّ
وماله ،وعرضه »(((.

الصالح :صف ٌة
الصالح) َّ
الصالح ،مرحب ًا باالبــن َّ
(مرحب ًا باألخ َّ
جامع ٌة ِخلصال اخلري:

الصالح،
الصالح
والنبي َّ
قال ابن حجر رمحه اهلل( :قوله باالبن َّ
ِّ

قيــل :اقترص األنبياء عىل وصفه هبذه الصفة وتواردوا عليها َّ
ألن
ِ
كررها ٌّ
كل منهم عند
َّ
الصالح صفة تشــمل خالل اخلري ،ولذلك َّ

كل صفة .والصالــح :هو الذي يقوم بام يلزمــه من حقوق اهلل
وحقوق العبادِ ،
فمن َث َّم كانت كلمة جامعة ملعاين اخلري .ويف قول

النبي ﷺ)(((.
آدم باالبن الصالح إشارة إىل افتخاره َّ
بأبوة ِّ

((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،باب :حتريــم ظلم املســلم وختذيله،
رقم.2564:

((( فتح الباري البن حجر (.)210/7
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فاقترص األنبياء عليهم الســام يف وصــف نب ِّينا ﷺ بصفة
الصــاح ،وهــي كام قــال احلافظ رمحــه اهلل صفــة قد مجعت
َّ
خصال اخلري.
ويف كتاب اهلل عز وجل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ﴾ [األعراف ،]196 :قال السعدي رمحه اهلل ﴿( :ﭑ

ِ
ﭒ ﭓ ﴾ الذي َّ
املضار.
فيجلب يل املنافع ويدفع عني
يتولين
ّ

﴿ﭔ ﭕ ﭖ﴾ الذي فيه اهلدى ِّ
والشفاء والنُّور ،وهو

اخلاصة الدين َّية﴿ .ﭘ ﭙ ﭚ﴾
ِمن تَولِ َيتِه وترب َيتِه لعباده
َّ

الذين صلحت ن َّياهتم وأعامهلــم وأقواهلم ،كام قال تعاىل ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾ [البقــرة:

ربم باإليامن والتَّقوى،
 ]257فاملؤمنون َّ
لـــا تو َّلوا َّ
الصاحلون َّ -

يرض َّ -
ولطف هبم
تولهم اهللُ
َ
ومل يتو َّلوا غريه ممَّن ال ينفــع وال ُّ

وأعانم عىل ما فيه اخلري واملصلحة هلم ،يف دينهم ودنياهم ،و َد َفع
َ
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عنهــم بإيامهنم َّ
كل مكروه ،كام قال تعــاىل ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃ ﴾ [احلج.((()]38 :
دين األنبياء واحد ،والطريق إىل اهلل واحد:
باألخوة الدين َّية اإليامن َّية فيام بينهم
يظهر لنا أيض ًا من املناداة
َّ
عليهم الصالة والسالم ،فاألنبياء مجيع ًا إخوة يف دين اإلسالم.
وقد قال ﷺ « :األنبياء إخوة َّ
لعلت ،أمهاهتم شتَّى ودينهم
واحــد »((( ،إخوة لعلَّت :أي إخــوة ألب واحد ومن أ َّمهات
متعدِّ دة ،فاألب الواحد هو دين اإلســام ،واأل َّمهات املتعدِّ دة
النووي رمحــه اهلل( :قال مجهور
والســنن((( ،قال
هــي َّ
ُّ
الشائع ُّ
العلامء :معنى احلديثُ :
أصل إيامهنــم واحد ورشائعهم ُم ِتلفة،

((( تفسري السعدي ص.312 :

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب قول اهلل ﴿واذكر يف الكتاب مريم
إذ انتبذت من أهلها﴾ ،رقم.3443 :

((( انظر كالم ابن القيم يف كتابه طريق اهلجرتني ص.383 :
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الشائع فوقع
فإنــم متَّفقون يف أصــول التَّوحيد ،وأ َّما فــروع َّ
َّ

فِ َيها االختِالف)(((.

خيتلف؛ ألنَّه
خيتلف ولــن
فأصل ديــن األنبياء واحــد ،مل
ْ
ْ

ٍ
َ ِ
ٍ
وهو اهللُ عز وجل
واحد ال
بيشء
ــق
ُمتع ِّل ٌ
خالف فيه بينَهــمَ ،أل ُ
والعبادة ،فاألمر متع ِّل ٌق ِ
وح ُّقــه اخلالص بأن يفرد بالتَّوحيد ِ
بذاته
ُ َ
َ ُ

ســبحانه ،فهو األو ُل الذي ليس قب َلــه يشء ،وهو ِ
اآلخ ُر الذي
ُ
َ
َّ

نبي ورسول كام أوحى
ليس بعدَ ُه يشء ،وهو ا َّلذي أوحى َّ
ألول ِّ

خلامتهم ِ
والسالم.
عليهم وعىل نب ِّينا َّ
الصالة َّ
فام هو دين األنبياء؟

هو اإلسالم يف معنا ُه العام وهو :االستسالم واالنقياد هلل عز
وإخالص الدِّ ين والعبادة لهُّ .
وجل قوالً وعم ً
فكل
ال واعتقاد ًا،
ُ
ما َي ُ
دخل يف أصول اإليامن واالعتقاد وقواعد الرشيعة العا َّمة هو
((( رشح مسلم للنووي.120/15 ،
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مما َّاتَدَ ْت عقيدة األنبيــاء عليه ،قال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [النساء.]125 :
وقــال تعــاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾ [الن َّْح ِ
ــل .]36 :وقــال ﴿ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ﴾ [األنبيــاء ،]25 :فعن َقتادة يف تفسري هذه اآلية ،قوله:
( ُأرســلت الرســل باإلخالص والت ِ
َّوحيد ،ال ُيق َبل منهم عمل
ُّ
ِ
والشائع ِ
خمتلفة :يف التَّوراة رشيعة ،ويف
حتَّى يقولوه و ُيق ُّروا بهُ َّ .

اإلنجيل رشيعة ،ويف ال ُقرآن رشيعة ،حالل وحرام ،وهذا ك ُّله يف
اإلخالص هلل والتَّوحيد له)(((.
فالرشائــع خمتلفة كام قــال رمحه اهلل ،وعنه أيض ًا يف تفســر
قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﴾ [املائدة]48 :

(يقول :سبي ً
والسنن خمتلفة :للتَّوراة رشيعة ،ولإلنجيل
وسنةُّ .
ال ُ
((( أخرجه الطربي يف تفسريه.250/16 ،
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وحيرم ما يشاء بال ًء
رشيعة ،وللقرآن رشيعةُ ،ي ُّل اهلل فيها ما يشاء ِّ
ليعلــم من يطيعه ممن يعصيه ،ولك َّن الدِّ ين الواحد الذي ال يقبل
الرسل)(((.
غريه :التَّوحيد واإلخالص هلل الذي جاءت به ُّ
الشائع برشيعــة واحدة ال يقبل غريها،
هذا وقد ختم اهلل َّ
الشيعة اخلامتة
وهي رشيعة اإلســام يف معناها اخلاص ،وهي َّ
التي أنزهلا اهلل عز وجل عــى خاتم أنبيائه حممد بن عبد اهلل ﷺ،
وأنزل عليه خاتم الكتب القرآن العظيم.
قال تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [آل عمران.]85 :
وقال تعاىل عن خاتم الكتب﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [املائــدة:

األمني َّ
والشــاهد واحلاكم عىل ك ُِّل كتاب
ُ ،]48مهيمن ًا عليه :هو
ُ
((( أخرجه الطربي يف تفسريه.493/8 ،
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ُ
أمني عىل الكتب املتقدِّ َمة ،فام وافقه
قبله ،قال ابن جريج:
(القرآن ٌ

حق ،وما خالفه منها فهو باطل)(((.
منها فهو ٌّ

وقد تك َّفل اهلل بحفظ كتابه ،قال تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [احلجر.]9 :
وقد أكمــل اهلل هذا الدِّ يــن ورض َيه ،قــال تعاىل ﴿ :ﭻ

ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ﴾ [املائدة.]3 :
خاصة ،كا َّفة للنِّاس
وجعل رشيعة اإلسالم رشيعة عامة ال َّ

ورمح ًة للعاملني:

قــال ســبحانه﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾ [ســبأ ،]28 :وجعل خاتم أنبيائــه ﷺ وما جاء به من

اهلــدى رمحــة للعاملــن ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾
[األنبياء.]107 :
((( انظر :تفسري ابن كثري.128/3 ،
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فرشيعة اإلســام رشيعــة عا َّمة جلميع املك َّلفــن من اجل ِّن

خاصة بقوم دون قوم ،أو مكان دون مكان،
واإلنس ،وليســت َّ

يت مخســ ًا مل
أو زمان دون زمان ،بل كا َّفة عا َّمة ،قال ﷺُ « :أعطِ ُ

َّبي ُيبعث
ُيع َطه َّن أحد قبــي - :فعدَّ منه َّن ثم قــال  -وكان الن ُّ
خاصة ،و ُب ِعثــت إِىل النَّاس عا َّمة»((( .وعند مســلم:
إىل قومــه َّ
« و ُأرس ْل ُت إِ َل اخللق كا َّفةُ ،
وختِ َم ِيب النَّب ُّيون »(((.

امليثاق عىل مجيع ِ
َ
أنبيائه إن خرج فيهم حممد ﷺ
وقد َأخذ اهلل

أن ِ
ْ
وينرصوه ،وعىل أقوامهم ِمن بعدهم أيض ًا:
يؤمنوا به
ُ

قال تعــاىل ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
الســدِّ ُّي
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [آل عمران ،]81 :قال ُّ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التيمم ،رقم.355 :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املســاجد ومواضع الصالة ،رقم:
.523
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رمحــه اهلل( :مل يبعث اهللُ عز وجل نب ًّيا ُّ
قــط ِمن َلدُ ن نوح إال أخذ

نصنَّه إن خرج وهو حي ،وإال أخذ
ميثاقه :ليؤمن َّن بمحمد ،و َل َي ُ َ

ينصنَّه إن خرج وهم أحياء)(((.
عىل قومه أن يؤمنوا به ،و َل ُ ُ

فلن َيسع أنبياء اهلل عليهم السالم إن قدَّ َر اهلل َحياهتم إال اتِّباع

َشيعة اإلسالم اخلامتة:

فهي التي حيك ُُم هبا عيسى صلوات اهلل وسالمه عليه يف ِ
آخر

الزمان ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ:
َّ

« والذي نفيس بيدهِ ،
ليوشــ َك َّن أن ينزل فيكــم اب ُن مريم ح َك ًام

م ِ
حاكام هبذه
العراقي رمحه اهلل( :واملراد أنَّه ينزل
قســط ًا »((( قال
ُ
ً
ُّ
الشيعة ال نب ّي ًا برسالة مستقلة ورشيعة ناسخة؛ ِّ
الشيعة
فإن هذه َّ
َّ

((( أخرجــه الطربي يف تفســره ،541/5 ،وابن أيب حاتم يف تفســره،
رقم .3761:وانظر :اخلصائص الكربى للسيوطي (.)15/1

((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،بــاب قتل اخلنزير ،رقم:

 .2222وأخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :نزول عيسى ابن مريم

حاكام برشيعة نبينا ،رقم.155 :
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نبي بعد نب ِّينا كام نطق بذلك،
باقية إىل يوم القيامة ال تُنســخ ،وال َّ
وهو الصادق املصدوق ،بل هو حاكم ِمن ُحكَّام هذه األ َّمة ،ويف
النواس بن ســمعان يف صحيح مســلم((( أنَّه حني ينزل
حديث َّ
الصالة ،ويقول :إمامكم منكم)(((.
يمتنع من التقدُّ م إلمامة َّ
ونختم هبذا احلديث:
قــال ﷺَّ « :
إن َم َثيل ومثل األنبياء ِمن قبيل ،كمثل رجل بنى

بيت ًا فأحســنه وأمجلهَّ ،إل موضع َلبِنَة ِمــن زاوية ،فجعل النَّاس

((( حديــث النواس بن ســمعان يف صحيح مســلم ( )2937عن آخر
الزمان ونزول نبي اهلل عيســى عليه السالم وخروج الدجال ،مل أجد

فيه ما ذكره احلافظ رمحه اهلل ،ولكن يف حديث جابر بن عبد اهلل شاهد

ملا ذكره ،قال ريض اهلل عنه :قال ﷺ « :فينزل عيســى ابن مريم ﷺ،
فيقول أمريهم :تعــال صل لنا ،فيقــول :ال ،إن بعضكم عىل بعض

أمراء تكرمة اهلل هذه األمة » رواه مســلم ،باب :يف خروج الدجال،

رقم.156 :

((( طرح التثريب للحافظ العراقي  ،265/7وانظر :اخلصائص الكربى
للسيوطي (.)15/1
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يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولــونَّ :
هل ُوضعت هذه اللبنة؟
قال :فأنا ال َّلبِنة ،وأنا خاتم النب ِّيني »(((.

قــال ابن حجر رمحــه اهلل( :ويف احلديــث :رضب األمثال
النبي ﷺ عىل ســائر النب ِّينيَّ ،
وأن اهلل
للتَّقريب لألفهام ،وفضل ِّ
ختم به املرسلني ،وأكمل به رشائع الدِّ ين)(((.
الصــاة ،ومجلة مما اســتنبطه
وقصة فــرض َّ
خامتــة احلديــثَّ ،
احلافظ ابن حجر:

يف خامتــة احلديث ،عندما أوحى اهللُ عز وجل لنب ِّينا و َف َرض
مر عىل موســى عليه الســام ،فاستوقفه
عليه مخســن صالةَّ ،
((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحــه ،باب :خاتم النبيني ﷺ،
رقم.3535 :

وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :ذكر كونه ﷺ خاتم النبيني ،رقم:

.2286

((( فتح الباري البن حجر (.)559/6
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عم كان ،فأخربه ﷺ ،ف َب َذل النَّصيحة عليه السالم لنب ِّينا
وســأله َّ
جرب
ﷺ ،بــأن ُيراجع ر َّبه عز وجــل ،ألنَّه عليه الســام قد َّ
وخــر بني إرسائيل ِمن قبل َّ
وأن أ َّمــة حممد ﷺ لن تطيق ذلك،
فرجع ﷺ ،فخ َّفف اهلل عنَّا شــيئ ًا ،فلم يزل يرجع بني اهلل تبارك
الصلوات مخس ًا
تعاىل وبني موســى عليه السالم ،حتى جعل اهللُ َّ
فلم رجع يف األخرية وراجعه موسى عليه السالم
بأجر مخســنَّ ،
استحى ﷺ أن يرجع إىل ر ِّبه عز وجل.
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل:
(وفيه :استحباب اإلكثار من سؤال اهلل تعاىل وتكثري الشفاعة
عنده ملا وقع منه ﷺ يف إجابته مشورة موسى يف سؤال التَّخفيف.
وفيه :فضيلة االســتحياء ،وبذل النَّصيحة ملن حيتاج إليها وإن مل
يسترش النَّاصح)(((.
((( فتح الباري البن حجر (.)218/7
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وحري
فهذه الفوائد التي استنبطها احلافظ رمحه اهلل عظيمة،
ُّ
باملؤمن أن يعمل هبا وحيرص أن يكون من أهلها:
أوالً :اإلكثار من دعاء اهلل عز وجل واإلحلاح إليه سبحانه.
ثاني ًا :فضيلة احلياء.
ثالث ًا :بذل النصيحة ملن حيتاجها.
دعـاء اهلل عز وجل:

دعــاء اهلل عز وجل ِمن أعظــم العبــادات والقربات التي

يتقرب هبا اإلنسان إىل ر ِّبه ،فإن ُدعاء العبادة واملسألة جيمع أمرين
َّ
عظيمني :غاية اخلضوع مع غايــة املح َّبة ،وال جيتمعان إال لإلله
املستحق للعبادة ،سبحانه وتعاىل وتقدَّ س.
ِّ
قال تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [غافــر:
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 ،]60وعن النعامن بن بشــر ريض اهلل عنه عــن النَّبِ ِّي ﷺ قال:

َّ
(إن الدُّ عاء هو العبادة) ثم قرأ ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ﴾(((.

وحض عليه،
قال
القرطبي رمحــه اهلل( :فأمر تعاىل بالدُّ عاءَّ ،
ُّ

وسمه عبادة ،ووعد بأن يستجيب هلم)(((.
َّ

وللدُّ عاء آداب وضوابطِ ،
فمن آدابه وضوابطه:
 -1اإلخالص هلل يف الدُّ عاء :قال ســبحانه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [البينة.]5 :

 -2أن يسأل اهلل بأسامئه احلسنى :قال سبحانه﴿ :ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﴾ [األعراف.]180 :
((( رواه اإلمام أمحد يف مســنده ،رقم .)297/30( 18352 :والرتمذي
يف ســننه ،باب :ومن ســورة البقرة ،رقــم ،2969 :وقال :حديث
حسن صحيح.

((( تفسري القرطبي (.)309/2
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والصالة عىل نب ِّيــه :فعن فضالة بن عبيد
نــاء عىل اهلل َّ
 -3ال َّث ُ

ُ
رســول اهلل ﷺ قاعدٌ إذ دخل رجل َّ
فصل
ريض اهلل عنه قالَ :ب ْينا

عجلت أهيا
فقال :اللهم اغفر يل وارمحني .فقال رسول اهلل ﷺ« :
َ

ِّ
عيل ،ثم
املصل ،إذا ص َّليت فقعدت فامحد اهلل بام هو أهله ،وصل َّ

َّ
ادعــه » .قال :ثم َّ
وصل عىل
صل رجل آخر بعد ذلك فحمد اهلل
ِّ
املصل ا ْد ُع ُتب »(((.
النبي ﷺ « :أهيا
النبي ﷺ ،فقال له ُّ
ِّ

 -4اإليقان باإلجابــة ،مع حضور القلب حال الدعاء :قال
رســول اهلل ﷺ « :ادعوا اهلل وأنتم موقنــون باإلجابة ،واعلموا

أن اهلل ال يستجيب دعاء ِمن قلب غافل ٍ
َّ
اله »(((.
ً

 -5اإلكثار من الدُّ عاء وعدم اســتعجال اإلجابة :قال ﷺ:
« ما من مســلم يدعو بدعوة ليس فيهــا إثم وال قطيعة رحم إال
((( أخرجه الرتمذي يف ســننه ،رقــم ،3476 :وقال :حديث حســن.
وصححه األلباين.

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،رقم ،3479 :وقال :حديث غريب ال نعرفه
إال من هذا الوجه .وحسنه األلباين.
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ُعجل لــه دعوته ،وإ َّما أن
أعطاه اهلل هبا إحدى ثــاث :إ َّما أن ت َّ
يدَّ خرها له يف اآلخرة ،وإ َّما أن ِ
يرصف عنه ِمن الســوء مثلها ».
قالوا :إذن نُكثِر ،قال « :اهللُ أكثر »(((.

فالدعــاء ال يذهب :إما أن جياب للدَّ اعــي ،أو يدَّ خر له يف

اآلخرة ،أو يرصف اهلل عنه به سوء ًا ،فاحلمد هلل محد ًا كثري ًا.
فضل احليـاء:

قال ابن الق ِّيــم رمحه اهلل( :واحلياء هو حيــاة القلوب ،فإذا

فقدها القلب :استحسن القبيح ،واستقبح احلسن ،وحينئذ فقد
استحكم فسا ُده)(((.
الرذائل وقبائح
فاحليــاء ٌ
خلق ُ
يمنع صاحبه من الوقــوع يف َّ

األقوال واألعامل ،ويقي دينه ُ
وخ َلقه من العلل والنَّقائص .وقد
السنَّة عىل عظيم فضل هذا اخللق ومنزلته:
َّ
تنوعت دالئل ُ
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم.)213/17( 11133 :
((( زاد املعاد البن القيم (.)263/4
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ِ
حيب احلياء والسرت :قال ﷺ:
حيي ســتِّري ُّ
 -فاهلل عز وجل ٌّ

إن اهلل عز وجل حليم ِ
« َّ
والس ْت »(((.
حي ٌّي ستِّريُّ ،
حيب احلياء ِّ

ِّ
 خلق اإلســام احلياء :قــال ﷺَّ « :لــكل دين ُخ ُلق ًا،
إن
وخلق اإلسالم احلياء »(((.
النبي ﷺ عــى رجل وهو يعاتب
مر ُّ
 -احليــاء من اإليامنَّ :

أرض
أخاه يف احلياء ،يقول :إنك لتســتحيي ،حتى كأنَّه يقول :قد َّ

بك .فقال رسول اهلل ﷺ « :دعهَّ ،
فإن احلياء من اإليامن »(((.

قال ﷺ « :ما كان الفحش يف يشء َّإل شانه ،وما كان احلياء
يف يشء إال َزا َن ُه »(((.
((( أخرجه النسائي يف سننه ،رقم .406 :وصححه األلباين.

((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،رقم .4181 :وحسنه األلباين.

((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحــه ،باب :احلياء من اإليامن،
رقم.24 :

وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :شعب اإليامن ،رقم.36 :

((( أخرجه الرتمذي يف ســننه ،رقم ،1974 :وقال :هذا حديث حســن
غريب .وصححه األلباين.
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 احلياء شــعبة من اإليامن :قال ﷺ « :اإليامن بضع وستونشعبة ،واحلياء شــعبة من اإليامن »((( .قال القسطالين رمحه اهلل:
ــق َي ُ
بعث عىل اجتناب
الشعُ :خ ُل ٌ
وهو يف َّ
(واحليا ُء  -باملــدِّ ُ -
ربه:
حق ذي ِّ
القبيح ويمن َُع ِمن التَّقصري يف ِّ
احلقُ ،
وهو هنا ُمبتَدَ أ خ ُ
(شعبة) و ِ
خصه ُهنا ِّ
(من اإليامن) صف ٌة ُ
ُ
بالذكر ألنَّه
لشعبة ،وإنَّام َّ
الشــ َعب ،ألنَّه ُ
كالدَّ اعي إىل باقي ُّ
يبعث عىل اخلوف ِمن فضيحة
الدُّ نيا واآلخرة ،فيأمتر وينزجر)(((.

بذل النصيحـة:
عن جرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال( :بايعت رسول اهلل
ﷺ عىل إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنُّصح ِّ
لكل مسلم)(((.
((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :أمور اإليامن ،رقم.9:
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :شعب اإليامن ،رقم.35 :

((( إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري للقسطالين (.)93/1

((( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،باب :قــول النبــي ﷺ (الدين
النصيحة ،)...رقم.57 :
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وقال رسول اهلل ﷺ « :الدِّ ين النَّصيحة » ثالث مرار ،قالوا :يا
وألئمة املسلمني وعا َّمتهم»(((.
رسول اهلل ملن؟ قال« :هلل ،ولكتابه،
َّ
أخذ أهل العلم من هذين احلديثني(((:
َّ
ُســمى إســام ًا ودين ًا ،وهذا يدُ ُّل عىل أمه َّيتها
أن النَّصيحة ت ّ

الصالة
و َقدرها يف ديــن اهلل تبارك وتعاىل ،وســيأيت يف َمبحث َّ

ُ
َّ
احلج أنَّه
الصالة إيامن ًا،
أن اهلل
ورسول اهلل ﷺ أطلق عىل ِّ
ســمى َّ
َّ

َعرفــة ،وهنا يف النَّصيحة قال( :الدِّ ين النَّصيحة) .فإطالق الك ُِّل
الشء ُّ
النووي رمحه اهلل
يدل عىل أمه َّيته وعظيم قدره ،وقال
عىل َّ
ُّ
ِ
دار اإلسالم)(((.
عن حديث الدِّ ين النَّصيحة( :عليه َم ُ

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :بيان أن الدين النصيحة ،رقم.55 :

((( انظر :رشح صحيح البخاري البن بطال ( .)131 - 129/1وجامع
العلوم واحلكم البن رجب ( .)225 - 219/1ورشح النووي عىل
صحيح مسلم ( ،)39 - 37/2وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي

للمباركفوري (.)45 - 44/6

((( رشح النووي عىل مسلم (.)37/2
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وألئمة
وكيــف تكــون النَّصيحــة هلل ولكتابه ولرســوله
َّ

املسلمني وعا َّمتهم؟

فأمــا النَّصيحــة هلل :توحيده عز وجل ،وإخــاص الدِّ ين
َّ

والعبادة له ،واالستسالم واالنقياد له جل وعال.

وأما النَّصيحة لكتاب اهلل :التَّصديق به والعمل بام فيه.
َّ
وأمــا النَّصيحة لرســول اهلل :التصديــق بنُ ُب َّوته ورســالتِه
َّ

ونَى عنه ،وحفظ ُسنَّته والعمل هبا وتعليمها
واالنْقياد ملا أ َمر به َ

وتبليغها للنَّاس.

ألئمة املسلمني :أن ُيطِي َعهم يف احلق وال َيرى
وأما النَّصيحة َّ
َّ

جاروا ،ويبذل هلم اخلري ويدهلم عليه.
َ
اخلروج عليهم إذا ُ

ِ
مصالهم.
لعامة املسلمني :إرشا ُدهم إىل
وأما النَّصيحة َّ
َّ
قال عز وجل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﴾ [التوبــة .]91 :قــال ابن رجب
رمحه اهلل( :فسامهم حمســنني لنصيحتهم هلل بقلوهبم ملا منعوا من
اجلهاد بأنفســهم .وقد ترفع األعامل كلها عــن العبد يف بعض
احلــاالت ،وال يرفع عنه النصح هلل ،فلــو كان من املرض بحال
ال يمكنه عمل بيشء من جوارحه بلسان وال غريه ،غري أن عقله
ثابت ،مل يســقط عنه النصح هلل بقلبه وهــو أن يندم عىل ذنوبه،
وينوي إن صح أن يقوم بام افرتض اهلل عليه ،وجيتنب ما هناه عنه،
وإال كان غري ناصح هلل بقلبه .وكذلك النصح هلل ولرســوله ﷺ
فيام أوجبه عىل الناس عن أمر ربه)(((.
ِ
الصالة ِعندَ اهلل عز وجل:
ع َظ ُم َقدْ ِر َّ

َّ
الصلوات اخلمس
لعل أبرز ما كان يف هذ احلديث هو ُ
فرض َّ

عىل ُأمة اإلسالم ،وتَفرد هذا الركن العظيم بطريقة َف ِ
رض ِه كام يف
ُّ ُ
ُّ
َّ

ِ
ِ
مــس عىل نب ِّينا ﷺ وهو
الصلوات اخلَ
احلديــث؛ فقد َف َر َض اهلل َّ

((( جامع العلوم واحلكم البن رجب (.)221 - 220/1
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يكون ِمن ربه يف السامء ،و َفر َضها عز وجل ِ
ُ
عليه ُمبارش ًة
أقر ُب ما
َ ِّ
َ
َّ
َ
ِ
أجر َخسني صالة.
بكالمه بال واسطةَ ،
أجر َها َ
وج َع َل َ

فام ســبق يدُ ُّل عىل َّ
عظيم جــد ًا ،ومنزلتها
الصالة
أمــر َّ
ٌ
أن َ
الركن يف اإليامن
عند اهلل ورســوله منزلة رفيعــة ،وأمه َّية هــذا ُّ
واإلسالم أمه َّية بالغة.
ففي اإليامن :قد ســمى اهلل الصالة إيامنــا ،يف قوله ﴿ :ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [البقرة ،]143 :فتسم َيتُها إيامن ًا ُّ
يدل عىل
وأهم ما َي ُ
دخل يف أعامل
مهم يف اإليامن ،بل ِمــن َّأول
ُّ
َّأنــا جز ٌء ٌّ

ِ
ِ
(ال ُّج
النبي ﷺ عن ِّ
احلجَ ْ :
اجلوارح من اإليامن ،وهذا م ْث ُل قول ِّ

ِ
َع َر َفــة) ومعلو ٌم َّ
احلج ك ُّله عرفة ،ففي
احلج ،وليس ُّ
أن َعرفة من ِّ
ِ
الركن.
هذا داللة عىل ع َظم هذا ُّ

فالصالة هي َّأول ما يؤمر به العبد من
ويف أركان اإلســامَّ :
األعامل بعد التَّوحيد والنُّطق َّ
بالشهادت َْي:
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قال ﷺ ٍ
ملعاذ ملا بع ُثه إىل اليمن( :إنَّك تقدُ م عىل قوم من أهل
يوحدوا اهلل تعاىل ،فإذا
الكتاب ،فليكن َّأول ما تدعوهــم إىل أن ِّ

فأخبهم َّ
أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف
عرفوا ذلك،
ِْ

ِ
أركان اإلسالم اخلمسة
الركن الثاين ِمن
يومهم وليلتهم) ،وهي ُّ
كام هو معلوم.

ِ
ِ
بي َقدرها يف َّ
اخلمس
الصلوات
ومن أظهر ما ُي ِّ ُ
الشيعة :أن َّ

ٍ
ُ
ُ
العقل حارض ًا ،صحيح ًا،
بحال عىل البالغ ،متى ما كان
تسقط
ال

ِ
باســتثنائه كــا يف حال احليــض والنِّفاس
الشع
إال مــا ورد َّ

بالنِّسبة للمرأة.
قال تعــاىل ﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
تعظيم هلل عز وجل وح ِّقه،
فتعظيمها هــو
ﭰ﴾ [احلج،]32 :
ٌ
ُ
بحق اهلل
واالستخفاف واالســتهانة هبا هو
استخفاف واستهانة ِّ
ٌ

ِ
حل ُ
ديث َقال:
ورشعــه ،قال اإلمام أمحــد رمحه اهلل( :وقد َجــا َء ا َ

72

إضاءات إميانية من قصة اإلسراء واملعراج

ِ
فكل م ِ
(((
بالصالة،
ستخ ٍّ
ف َّ
« ال َح َّظ ِف اإلسال ِم َلن ت ََر َك َّ
الصالة » ُ ُّ ،

ستهني هبا ،هو مست ِ
ٍ
َهني بِه .وإنَّام َح ُّظ ُهم ِمن
ُم
َخ ٌّ
ف باإلسالمُ ،مست ٌ
ُ

ِ
ورغ َبتُهم ِف اإلسالم َع َل َقدْ ر
اإلسال ِم َع َل َقدْ ِر َح ِّظ ِهم من َّ
الصالةَ ،
ِ
الصالة.
َرغ َبتهم ِف َّ

ــك يا َع ْبدَ اهللِ واعلم َّ
َفس َ
أن َح َّظ َك ِمن اإلســا ِم
فا ْع ِرف ن َ

ِ
ِ
الصالة و َق ِ
درها ِعندَ ك،
و َقدْ ر اإلســا ِم عندَ ك بِ َقدْ ر َح ِّظك من َّ

واح َذر أن تَل َقى اهلل عز وجل وال َقدْ َر لإلســام عندَ كَّ ،
فإن َقدْ ر
ْ

الصالة ِف َقلبِك)((( اهـ.
اإلسالم ِف َقلبِ َك ك َقدْ ر ِّ

وممَّا جــاء يف فضلها وعظيــم قدرها ومنزلتهــا ما جاء يف

وسنَّة نب ِّيه ﷺ ،فن ِ
ُورد شيئ ًا من ذلك:
كتاب اهلل عز وجل ُ

((( الثابــت أنه مــن كالم أمري املؤمنني عمر ريض اهلل عنــه ،رواه اإلمام
مالــك يف املوطأ ،باب :العمل فيمن غلبه الــدم من جرح أو رعاف

رقم.82 :

((( رسالة الصالة لإلمام أمحد ،من رواية مهنا بن حييى الشامي السلمي،
طبقات احلنابلة .444/2
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الصــاة هي مــن أعظم وأكثــر ما أمر اهلل بــه يف كتابه،
َّ -

قص فيها وض َّيعها
ورتَّب عىل إقامتها األجــر العظيم ،وعىل من َّ

الوزر والعقاب:

قال سبحانه﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [هود.]114 :

وقــال ســبحانه﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ﴾ [طـه.]14 :

وقال ســبحانه ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [الروم.]31 :

وقال سبحانه﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [طـه.]132 :
وقوامه:
الصالة هي عمود الدِّ ين
 َُّ

فعن معاذ بن جبل ريض اهلل عنهَّ ،
أن رسول اهلل ﷺ قال له:

ِ
األمر فاإلســا ُم،
أس
خب َك برأس األمر وعموده؟ أ َّما َر ُ
« أال ُأ ِ ُ
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فالصال ُة »((( ،فعمود اليشء :قوا ُمه الذي ال يقوم إال
وأ َّما َع ُمو ُد ُه َّ
به ،لو َسقط هذا القوام سقط األمر ك ُّله.
الصالة َّأول ما ُيســأل عنه العبد يــوم القيامة ،بل يتو َّقف
َّ -

َقبول ِ
وص َّحة مجيع األعامل عليها:

ــب بــه ال َعبدُ َيو َم
فعــن
اس ُ
النبــي ﷺ أنَّه قالَّ « :أول ما ُ َ
ي َ
ِّ

القيام ِة الص َلةَُ ،فإِن ص َلح ْت ص َلح َله س ِ
ِ
ــائ ُر َع َم ِل ِهَ ،وإِ ْن َف َسدَ ْت
َ َ
َ َ َّ
َ َ ُ َ

ِِ
ِ
ب بِه إىل أرض
َف َسدَ َســائ ُر َع َمله »(((َّ ،
فالصالة كاجلرس الذي ُيع ُ َ

النَّجاةَ ،فأ ْح ِســ ْن بناء هذا اجلرس ،و َأ ْح ِك ْم أركا َن ُه حتَّى ت َِصل إىل
أرض النَّجاة!

((( أخرجه أمحد يف مســنده ،رقم ،)345/36( 22016 :واملروزي يف
تعظيم قدر الصالة ،رقم.)219/1( 195 :

((( أخرجه الطرباين يف األوســط ،رقــم ،)240/2( 1859 :وصححه

األلبــاين وقال :صحيح بمجمــوع طرقه ،انظــر :الصحيحة ،رقم:
 .)343/3( ،1358واحلديث بطوله رواه اإلمام أمحد يف مســنده،
رقم ،22068 :ورواه غريه.
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ومــن كان يف صالتِه نَقص ِ
فم ْن َرمحة اهلل عز وجل أن َج َعل
ٌ
َ

جتب مــا َن َقص ِمن فريضتــه ،قال ﷺ« :يقول
والســنن ُ
النَّوافل ُّ
ر ُّبنا عز وجل ملالئكته وهو أعلــم :انظروا يف صالة عبدي أمتَّها

أم نقصها؟ فــإن كانت تا َّمــة كُت َب ْت له تا َّمــةْ ،
وإن كان انتقص
تطوع؟ فــإن كان له
منها شــيئ ًا ،قال :انظروا هــل لعبدي من ُّ

ثم تُؤخذ األعامل
تطوع ،قال :أمتُّــوا لعبدي فريضته من ُّ
ُّ
تطوعهَّ .
عىل ذاكم »(((.
ِ
الصالة هبذا الفضل والقدر
ـــم كانت َّ
املهم هنا :ل َ
والسؤال ُّ

العظيم عند اهلل عز وجل؟

خالص له
وحق
ألنا ِعبادة خالصــة هلل وحدهٌّ ،
ٌ
واجلوابَّ :

سبحانه ،وقد َأ َم َر اهلل بإقامتها أمر ًا الزم ًا.

((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،باب :قول النبي ﷺُّ :
يتمها
(كل صالة ال ّ
تطوعه) ،رقم ،864:وأخرجه احلاكم يف مستدركه،
صاحبها ُتتَم من ُّ

رقم ،965 :وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وصححه الذهبي.
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خالص هلل لكفى
وحق
لو مل َي ِر ْد يف فضلها يش ٌء َّإل َّأنا عباد ٌة ٌّ
ٌ

الوجه املطلوب.
أن نقو َم بح ِّقها عىل َ

استحق العبادة لذاته.
فر ُّبنا عز وجل هو اإلل ُه املعبو ُد الذي
َّ
ولألســف نجد بعض املص ِّلني يتهاون ويتكاسل يف أدائها،
رشعي ،وال يكاد
الصالة بعد خروج وقتها ،بال ُعذر
وقد اعتاد َّ
ٍّ

ِّ
يصل صــاة إال وفيها من النَّ ْقص اليشء الكثري ،وهذا وإن كان
ِّ
يصــي لكنَّه عىل خطــر عظيم ،قال عز وجــل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
الصالة
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [مريــم ،]60 - 59 :أضاعوا َّ
أيَ :ض َّي ُعــوا مواقيتهــاَّ ،
وأخروها ،فص َّلوا يف غــر وقتها ،بال

ُع ٍ
ــذر ،وليس أضاعوها بمعنى تركوهــا ،فكيف بمن يرتكها؟!
نسأل اهلل العافية(((.
((( انظر تفســر ابن أيب حاتــم ( ،)2412/7والدر املنثور للســيوطي
(.)97/10
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فعليه أن يتوب هذا املض ِّيع وإال لقي بذلك عذاب ًا شــديد ًا،

وعليه أن يتدارك نفســه ،وي ِ
وي ُب ما نقص من صالتِه
صل َحهاَ ،
ُ

تطوع »(((.
كام سبق يف حديث « انظروا هل لعبدي من ُّ

الصالة عمد ًا بال ُع ٍ
ذر ِمن أقبح ُّ
َّ
الذنوب وأكربها،
وإن ت َْر َك َّ

َرك الص ِ
خيتلف املســلمون َّ
الة
قال ابــن الق ِّيم رمحه اهلل( :ال
ُ
أن ت َ َّ

ِ
ِ
الذن ِ
وأكرب الكبائــر َّ
املفروضة َعمــد ًا ِمن أعظــ ِم ُّ
إثم ُه
ُوب
وأن َ
قتل النَّ ْفس و َأ ْخذ األموالِ ،
أعظم ِمن إثم ِ
الزنا
عند اهلل
ومن إثم ِّ
ُ
اخلمر وأنَّه متَعر ٌض لعقوبة اهلل وسخطه ِ
ِ
وخزيه
وشب
والسقة ُ
ُ
َ
ُ ِّ
َّ
يف الدُّ نيا واآلخرة)(((.

فمن ت ََرك ََها
وقد قال ﷺ « :ال َعهدُ ا َّلذي َبينَنَا و َبين َُه ُم َّ
الصالةَ ،

َف َقد َك َف َر »(((.

((( سبق :سنن أيب داود .864

((( الصالة وأحكام تاركها البن القيم ،ص.6 :

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،باب :ما جاء يف ترك الصالة ،رقم،2621 :
وقال :حديث حسن صحيح غريب .وصححه الذهبي وغريه.
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التهيب َّ
وحســ ُن الظ ِّن
التغيب بعد هذا َّ
ويأيت َّ
الشــديدُ ،

باهلل بعدم ال ُقنوط من رمحتــهَّ ،
مفتوح ،فرمح ُة اهلل
وأن باب التَّوبة
ٌ

ِ
وســ َعت ك َُّل يشء ،فقال تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

تاب
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [مريــم ،]60 :فمــن َ
وعمل صاحل ًا تاب اهلل عليهِ ،
ِ
ورحه ،وغ َفر له ،وأح َّب ُه ســبحانه
َ
رحيم َو ُدو ٌد،
اب
﴿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [البقــرة ]222 :فر ُّبنا َّتو ٌ
ٌ

ويتوب عليهم ويتو َّد ُد إليهــم ،ويفرح بتوبة عباده
يرحــم عبا َده
ُ
ُ
ِ
ورجوعهــم((( ،ويدعو عبــاده للتوبة فإنه غفــور رحيم ،قال

تعــاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﴾ [املائدة ،]74 :وقــال ﷺ « :التَّائب من َّ
الذنب كمن

ِ
الرمحن ســبحانه ،يقول
ال ذنــب له »(((ْ ،
فأحســن الظ َّن بر ِّبك َّ
((( انظر :صحيح اإلمام مســلم ،باب :يف احلض عىل التوبة والفرح هبا،
رقم.2675 :

((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،باب :ذكر التوبة ،رقم .4250 :والطرباين
وحســن إســناده
يف املعجــم الكبري ،رقمَّ .)150/10( 10281 :
احلافظ ابن حجر كام يف الفتح (.)471/13
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عــز وجل يف احلديث القــديس « :يا ابن آدم ،إنَّــك ما دعوتني
ورجوتني غفرت لك عىل ما كان فيــك وال أبايل ،يا ابن آدم لو
غفرت لك وال أبايل،
الســاء ثم استغفرتني
ُ
بل َغ ْت ذنوبك عنان َّ

يا ابن آدم إنَّك لــو أتيتني ب ُقراب األرض خطايــا ثم لقيتني ال

ت ِ
ُرشك يب شيئ ًا ألتيتك بقراهبا مغفرة »(((.

الصالة عظيم ،وفضلها كبريَ ،من حافظ عليها
أال َّ
أجر َّ
وإن َ

ِ
واآلخرة:
وأفلح يف الدُّ نيا
فقد فا َز
َ

 -فهي من أفضل األعامل :فعن ابن مســعود ريض اهلل عنه:

َّ
أن رج ً
الصالة
أي األعامل أفضــل؟ قالَّ « :
النبي ﷺُّ :
ال ســأل َّ

وبر الوالدين ،ثم اجلهاد يف سبيل اهلل »(((.
لوقتهاُّ ،

((( أخرجه الرتمذي يف ســننه ،باب :يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر
من رمحة اهلل بعباده ،رقم.3540 :

((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :وســمى النبي ﷺ
الصالة عمال ،رقم.7534 :

وأخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :بيان كون اإليامن باهلل تعاىل أفضل

األعامل ،رقم.85 :
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 -وتك ِّفر اخلطايا والســ ِّيئات :فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه،

َّ
الصلــوات اخلمس ،واجلمعة
أن رســول اهلل ﷺ كان يقولَّ « :
إىل اجلمعــة ،ورمضــان إىل رمضــان ،مكفرات مــا بينه َّن إذا
اجتنب الكبائر »(((.

ِ
للمؤمن ،وسكين ٌة وراح ٌة و ُق َّرة َعني :ويع َل ُم
 والصال ُة رمح ٌةلت ُق َّر ُة
وج ِع ْ
ذلك حقيق ًة َم ْن حافظ عليها وأ َّدى ح َّقها :قال ﷺُ « :

الصالة نور »((( .وكان ﷺ يقول
الصالة »((( ،وقالَّ « :
عينــي يف َّ
ِ
الصالة »((( فقالِ :أرحنا هبا ،ومل
لباللُ « :قم يا باللَ ،أق ْمَ ،فأ ِر ْحنا بِ َّ
ِ
الصالة راحة ألهل اإليامن.
فسبحان من جعل َّ
يقل أرحنا منهاُ ،
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :الصلــوات اخلمس واجلمعة إىل
اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر،

رقم.233 :

((( أخرجه أمحد يف مســنده ،رقم ،)433/21( 14037 :والنســائي يف
سننه ،باب :حب النساء ،رقم.3940 :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :فضل الوضوء ،رقم.223 :

((( أخرجه أمحد يف مســنده ،رقــم  ،)225/38( 23154وأبو داود يف
سننه ،باب :يف صالة العتمة ،رقم.4987 :
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ويكفي يف بيــان عظيم قدرهــا عندك َّأيا املســلمَّ :
أن اهلل

خالص هلل  -كام ســبق
حق
والصالة ٌّ
ٌّ
ٌ
مســتحق للعبادة لذاتــهَّ ،

فرض الز ٌم عليك ،ويف إقامتها
ذكــره  ،-وأمان ٌة يف عنقك ،وهي ٌ
فو َجب بذلك
تعظيم هلل ،مع كامل اخلضوع واملح َّبة له ســبحانهَ ،
ٌ
األو َل ِو َّيات عندك.
رضور ًة أن تكون هي أوىل ْ

ْ
فاجعل ذلك ك َّله ن َْصب عينيك يف هذه الدُّ نيا حتى تل َقى اهلل

ٍ
راض عنــك ،قد َح ِف ْظ َت ح َّقــ ُه كام حفظت
يوم القيامــة وهو
حقوق ِ
خلقه.

اإليامن بالغيب:

لقد ســبق بيان موقــف الصدِّ يق ريض اهلل عنــه ِمن قصة

اإلرساء ،وسبب تسميته بالصدِّ يق.
َّ
وإن اإلرساء واملعــراج مــن ُجلــة ما جيب اإليــان به من
أخبار الغيب.
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ومــن تأ َّمل حال خليفة رســول اهلل ريض اهلل عنه يف واقعة

اإلرساء واملعــراج جيد مثــاالً ح ّي ًا ومنهج ًا واضحــ ًا ملا جيب أن

نص
يكون عليه املسلم الذي استسلم لر ِّبه وانقاد لرشعه إذا بلغه ٌّ
ِ
غيبي.
والسنَّة عن أمر ٍّ
رشعي من الكتاب ُ
ٌ
ويتم َّثل ذلك املنهج يف ٍ ِ
مهها:
أمور ،من أ ِّ

ٌ
أن َّ
 َّوعــدل؛ قال تعاىل:
حق
كل مــا أوحــى اهلل إىل نب ِّيه ٌ

﴿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾ [األنعــام ،]115 :أيِ :صدق ًا

يف األخبار ،عدالً يف األحكام(((.

حممد ًا رسول اهلل تقتيض التَّصديق ِّ
الشهادة َّ
 َّأن َّ
بكل ما
بأن َّ

أخرب؛ قال تعــاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾
[النجم.]4-3 :

 ْ ِــب املر ُء هذه النُّصــوص ويع ِّظمها ،وحيب ويع ِّظم
أن حي َّ

ما جاء فيها ومــا د َّلت عليه؛ َّ
ألن حم َّبتها من حم َّبة اهلل ورســوله،
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)26/3
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وتعظيمها من تعظيم اهلل ورســوله ،قال تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﴾ [البقرة ،]165 :وقال ســبحانه لنب ِّيه﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [آل عمران ،]31 :وقال سبحانه يف

تعظيم شــعائره﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ﴾ [احلج.]32 :

الشع؛ قال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ
 -التَّسليم التَّا ُّم لنصوص َّ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [النساء.]125 :

 -أن ُيعتقــد يف هذه النُّصــوص َّأنا بلغــت غاية الكامل،

وغاية اخلري واهلداية؛ قال ســبحانه ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [املائــدة،]3 :

نبي قبــي َّإل كان ح ّق ًا عليه أن يدُ َّل أ َّمتَه
وقــال ﷺ « :إنَّه مل يكن ٌّ
ِ
رش مــا يعلمه هلم »((( ،وقال:
عــى خري ما يعلمه هلم ،و ُينذرهم َّ

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :األمــر بالوفاء ببيعة اخللفاء ،رقم:
.1844
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« قــد ترك ُتكُم عىل البيضاءَ ،لي ُلهــا كنهارها ،ال َي ُ
زيغ عنها بعدي
ٌ
هالك »(((.
إال
ِحكمـة الغيب واالبتـالء بـه:

يقــول اهلل عز وجل يف َّأول ســورة البقرة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﴾ [البقرة.]5 - 1 :
قــال ابن كثري رمحــه اهلل( :و َليــس ت َِصح و ِ
احــدَ ٌة ِم ْن َه ِذ ِه
ُّ َ
َ ْ َ

ــل ك ُُّل ِ
ِ
فــات بِ ِ
واحدَ ٍة ُم ْســ َت ْل ِز َم ٌة لِ ْ ُ
دون ْالُخرىَ ،ب ْ
لخرى
الص
ِّ

ــب وإِقــام الص ِ
ِ
ــح ْ ِ
ُ
الة
ال
ُ َّ
يــان بِال َغ ْي ِ َ
ش ٌط معهــا ،فــا َيص ُّ
َو َ ْ

ِ
والــز ِ
كاة إِ َّل مــع ِ ِ
الر ُس ُ
ــول ﷺَ ،و َمــا َجا َء بِ ِه
َّ
َ َ
اإليامن بِام جا َء بِه َّ
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم.17142 :
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يقــان بِ ِ
ِ
ِ
ــل َو ِ
الر ُس ِ
اآلخ َر ِة ،كــا َأ َّن َه َذا ال َي ِص ُّح
اإل
َم ْن َق ْب َل ُه م َن ُّ
إِ َّل بِ َذ َ
اك)(((.

ِ
واالنقياد
ويظهر حقيقة االبتالء باإليامن بالغيب :بالتَّسليم

والتَّصديق التَّام هلل ورسوله ،وإن مل ي ِ
شاهد املؤم ُن ما آمن بِ ِه ،وإن
ُ
ِّ

حار عق ُله يف إدراكه ،ففي إخفــاء ذلك ِحكَم عظيمة .و َقد ِ
عل َم
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
االبتالء
ظيم
اإليامن بال َغيب َمن َع ِل َمه،
حقيق َة
واحلكمة من ُه ،و َع َ
َ

بِــه؛ فعن عبد الرمحن بن يزيد قال :كنَّا عند عبد اهلل بن مســعود
النبي ﷺ وما ســبقونا
ريض اهلل عنه جلوســ ًا ،فذك َْرنا
َ
أصحاب ِّ

به ،فقــال عبد اهللَّ :
إن أمــر حممد ﷺ كان ب ِّين ًا ملــن رآه ،والذي

ال إله غريه ،ما آمن مؤمن أفضــل ِمن إيامن بغيب ،ثم قرأ أوائل

سورة البقرة(((.
((( تفسري ابن كثري (.)171/1

((( أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه رقم ،)36/1( 66 :وأخرجه احلاكم
يف املســتدرك وقال( :هذا حديث صحيح عىل رشط الشــيخني ،ومل

خيرجاه) ،رقم.)286/2( 3033 :
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وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ:
النبي ﷺ:
« ود ْد ُت ِّأن لقيــت إخواين » ،قال :فقــال أصحاب ِّ
أوليس نحن إخوانك؟

قــال « :أنتم أصحــايب ،ولكن إخــواين :الذيــن آمنوا يب
ومل يروين »(((.
نســأل اهلل بمنِّه وكرمــه أن يكرمنــا بصحبــة نب ِّيه ﷺ يف

الفردوس األعىل.

ِ
النبي ﷺ:
ع َظم قدر ِّ
قال اهلل عز وجل عــن نب ِّيه ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [التوبة .]128 :ومدحه عز وجل
بقوله﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [القلم.]4 :
((( أخرجه أمحد يف مســنده ،رقــم ،)37/20( 12579 :والدارمي يف
سننه ،رقم.2744 :
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من قرأ يف سرية نب ِّينا صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ،وما َل ِقيه

حتمله ِمن مش َّقة ،ل ُيب ِّلغ رسالة ر ِّبه ،مع ثقل األمانة
من أذى ،وما َّ
والرســاالت ،لكا َّفة
التي ائتمنه اهلل عليها؛ كوهنا خامتة َّ
الشائع ِّ

النَّاس ،سيعرف لس ِّيد البرش ﷺ عظيم فضله ،ورفيع منزلته عند
ر ِّبه عز وجل ،وما حباه اهلل من مكانة رفيعة ،وما أكرمه من عظيم
ِ
لنبي قبله:
الفضائل واآليات والن َعم ما مل جيتمع ٍّ

فهو أفضل البرش ،وس ِّيدهم وأعالهم منزلة ،قال ﷺ « :أنا

وأول شافع
وأول َمن ُّ
ينشق عنه القربَّ ،
س ِّيد ولد آدم يوم القيامةَّ ،
وأول ُمش َّفع »(((.
َّ

وقــد َّاتذه اهلل خلي ً
ال كــا َّاتذ إبراهيم خليــاً ،قال ﷺ:

« َّ
ال كام اختذ إبراهيم خلي ً
إن اهلل تعاىل قد اختذين خلي ً
ال »(((.

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :تفضيل نبينا ﷺ عىل مجيع اخلالئق،
رقم.2278 :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :النهي عن بناء املساجد عىل القبور
واختاذ الصور فيها ،رقم.532 :
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وك َّل َم ُه ر ُّبه بال واســطة كام ك َّلم آد َم وموسى عليهام الصالة

الصالة،
والســام ،فقد ســبق من حديث املعراج عند مبحث َّ

رب تبارك وتعاىل ،وبني موســى
قــال ﷺ « :فلم أزل أرجع بني ِّ
حممدَّ ،إن َّن مخــس صلوات َّ
كل يوم
عليه الســام حتَّى قال :يا َّ

وليلة »((( احلديث ،قال ابن حجــر رمحه اهلل( :هذا من أقوى ما
اســت َّ
ُدل به عىل َّ
حممد ًا ﷺ ليلة
أن اهلل ســبحانه وتعاىل ك َّلم نب َّيــه َّ

اإلرساء بغري واسطة)(((.

ٍ
نبــي َقبله ،حتَّى قال
ملكانة مل يب ُلغها
ورفعه اهلل يف املعــراج
ٌّ

عيل أحدٌ )(((.
موسى عليه السالمِّ :
(رب ،مل أظن أن ُيرفع َّ

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :اإلرساء برسول اهلل ﷺ ،رقم.162 :
((( فتــح الباري البن حجــر ( ،)216/7وقال ابن كثــر رمحه اهلل عند

قول اهلل عــز وجــل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
وم َّمد ًا ﷺ ،وكَذلِك
وســى ُ
ﭛ ﭜﭝ ﴾ [البقرة ،]253 :قال( :يعنيُ :م َ
آدم) [.]670/1

((( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،بــاب :قولــه ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ﴾ ،رقم.7517 :
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وأكرمــه اهلل بأن جعل أ َّمته هي أكثر األمم دخوالً اجلنَّة ،كام
سبق من حديث املعراج عند بكاء موسى عليه الصالة والسالم.
وأكرمه اهلل بأعظم معجزة ،القرآن العظيم ،املعجزة اخلالدة،
املنزل عليه ﷺ .فمن نظر يف معجزات األنبياء
كالمه عز وجلَّ ،
عليهم السالم ،بل ومعجزاته ﷺ غري القرآنَ ،ع ِلم َّ
أن اهلل مل ُي ِّلد

شــيئ ًا منها إال هذا القرآن ،فهو ِ
شاهد عىل ما سبقه ،وشاهد عىل
النبي ﷺ ورسالته ورشيعته.
صدق ِّ
وج َعل رشي َعتَــ ُه كا َّفة
الرســالةَ ،
هــذا وقد َختَــم اهلل بِــه ِّ

ِ
َ
خاصة ،و َقد َأ َ
األنبياء إن
امليثاق عىل مجيــع
خــذ اهلل
للنِّــاس ال َّ
خــرج فيهــم ﷺ أن يؤمنوا بــه ويتَّبِعوه وينرصوه ،وقد ســبق

بيان ذلك.
خصــه اهلل به وأكرمه من الفضائل العظيمة التي
وغريها مما َّ

ٍ
ألحد ســواه ﷺَّ ،
ولعل من أعظمهــا  -مع القرآن -
مل جيعلها
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املقام املحمود وهي َّ
املحش،
الشــفاعة ل َف ْصل القضاء يف أرض
َ
واستفتاح باب اجلنة((((((.
ُ

النبي ﷺ عىل َّأمته:
ُّ
حق ِّ
إذن...

قتص عــى اد ِ
ِ
عاء َم َّبتــه؟ أو ُم َّرد
فهــل ُّ
ِّ
حق نب ِّينــا علينا ُم ٌ

ِ
ٌ
رسول ِمن ِعند اهلل؟
االعرتاف بأنَّه

ليس األمر م ِ
قتص ًا عىل ذلك بال ٍّ
فح ُّق ُه أع َظم ِمن ُم َّرد
شكَ ،
ُ ُ

اد ٍ
عاء أو نُطق.
ِّ

تضمنَ ْت ُه شــها َد ُة َّ
(أن
فهل تأ َّملنا ُركن اإلســام َّ
األول ،وما َّ

ُ
رسول اهلل)؟
حممد ًا

((( انظر فيام رواه اإلمام البخاري من أحاديث الشفاعة واملقام املحمود،
رقم.7510 ،4718 ،1475 ،194 :

((( وقد كتب أهــل العلم يف خصائصه مؤلفات ،منها :غاية الســول يف
خصائص الرسول البن امللقن ،واخلصائص الكربى للسيوطي.

إضاءات إميانية من قصة اإلسراء واملعراج

91

فمقتــى هذه الشــهادة والزم اإليامن به ﷺ رســوالً من

عند اهللِ للنَّاس كا َّفة ،أربعة أمور(((:
أوالً :طا َعتُه فِيام َأ َمر.

ِ
وز َجر.
ناب ما َنى َعن ُه َ
ثاني ًا :اجت ُ
ِ ِ
خب.
ثالث ًا :تصدي ُق ُه فيام َأ َ

شع ﷺ.
رابع ًا :متابعته ،بأن ال ُيع َبدُ اهلل إال بام َ َ
ِ
ناب ما هنَى عن ُه وز ََجر:
طا َعتُه فيام َأمر ،واجت ُ

قال سبحانه﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ِ
الرسل إال ألجل أن ُيطا ُعوا،
ﮩﮪ ﴾ [النســاء ]64 :فلم ُيرسل اهلل ُّ
فهذا هو الزم الرسالة ،وال ِ
يص ُّح ٌ
الرسل.
إيامن إال بطاعة ُّ
ِّ

وقال سبحانه ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
((( للفائدة انظر :زاد املعاد البن القيم (.)69/1
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ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [النــور:

.]52-51
وقال ســبحانه﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﴾ [احلرش.]7 :
وقال ســبحانه﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [آل عمرانِ ،]32-31 :
فمصداق

ادعــاء حمبة اهلل عــز وجل يكون ِ
بصدق اتباع رســوله ﷺ قوالً
َّ
وعمالً ،أما من ادعى حم َّبة اهلل ومل ُيصدِّ ق ذلك باتباع رسوله فهو
 يف احلقيقة ِ -كاذ ٌب فيام ادعاه.

فطاعة اهلل ال تكون إال بطاعة رســوله ،وطاعة رسوله هي
طاعة هلل.
﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [النساء.]14 :
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فعىل املســلم أن يقابل األوامر والنواهي من اهلل ورســوله:

بااللتزام ،واعتقاد الوجوب ،واإلقرار بذلك.

فيعتقد أن هذه األوامر والنواهي الالزمة واجبة عليه .ف َي ُ
قبل

ُ
القــول بـ « ال إله
رشع اهلل ويلتــز ُم ويرىض به ،ويكون
املســلم َ
ُ
إال اهلل ،حممد رســول اهلل » عىل ِ
وجه العهد وامليثاق عىل األخذ

ِ
بوقت قوهلا،
برشع اهلل وال َّثبات عىل ذلك إىل املامت ،فليس مؤ َّقت ًا
بل يكون حكم ذلك ُمستصحب ًا إىل املامت.
تصديقه فيام أخرب:

فهو الص ِ
ــادق املصدُ وق ،الذي ُيب ِّلــغ كال َم ر ِّبه ،و ُيب ِّلغ عن ُه
َّ

تكذيب باهلل عز وجل.
فالتكذيب به هو
رسالتَه،
ٌ
ُ

فيجب تصديقه يف ك ُِّل ما أخــر به ،فمن مل ُيصدِّ ق ِ
بخربه مل

حممد ًا رسول اهلل.
حي ِّقق شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن َّ

وحــي ِمن اهلل ،قال تعاىل﴿ :ﭛ
الشع هو
فام ينطِق به من َّ
ٌ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [النجم.]4-3 :
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ويوحــي ِ
ِ
ِ
إليه،
الرســل إال
وال يرســل ر ُّبنــا رســوالً من ُّ
قــال تعــاىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾
[يوسف.]109 :
وعا َقب ِّ
املكذبني ُبر ُســله يف الدنيا عقاب ًا أليــ ًا ،وتوعَّدَ ُهم
يف اآلخرة عذاب ًا شــديد ًا ،قال تعاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾
[سبأ.]45 :
وقال﴿ :ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ﴾
[الزخرف.]25 :
وقال عن فِرعون وآلــه ِّ
املكذبني ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [غافر.]46 -45 :
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ِ
متنوعة:
النبي ﷺ ون ُب َّوته كثرية ِّ
ودالئل صدق ِّ
فأعظمها القرآن العظيم ،كالم اهلل عز وجل ،فقد حتدَّ ى اهلل
فيه األمم أن يأتوا بمثله ،فلم يســتطيعوا ولن يقدروا .و َأخرب فيه
ِ
أخبار َمن ســلف ما ال يمكن معرفتــه َّإل ِمن اهلل عز وجل،
ِمن
فقصة موسى عليه السالم  -مث ً
ال َ -و َر َدت يف كتاب اهلل يف أكثر
َّ

من موضع وسورة ،وهي أكثر ال َقصص ُورود ًا ،فلم ختتلف ،ومل

رب
تضطرب ،مع اختالف زمن نزوهلا ،واختالف ُس َ
ــو ِرها .وأخ َ

ٍ
ِ
ُ
الغيب سبحانه ،كفتح
بأمور ستأيت وال يعلم ذلك إال عامل
القرآن
رب ﷺ عن
السنَّة أخ َ
مكة ،و َموت أيب هلب وزوجه عىل الكفر .ويف ُ
أمور لوال وحي اهلل َله َلـم ِ
ٍ
عل َمها.
َ
ُ

النبي ﷺَّ ،
وأل ُيعبد اهلل إال بام رشع
متابعة ِّ
فال تكون العبــادة صحيحة مقبولــة إال بأمرينْ :
أن تكون
خالصــ ًة هلل عز وجل َّ
رشك مــع اهلل يشء يف العبادة ،وأن
بــأل ُي َ
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يصح
شعه .فال ُّ
تكون العبادة مما جاء من طريق رسوله ﷺ ومما َ َ

عبــادة مل ِ
ٍ
الشع ،وال يصح فِ ُ
عل عبادة ثابتة عىل
إحداث
يأت هبا َّ

ٍ
السنَّة(((.
وجه أو هيئة مل ِترد يف ُ
واألصل يف هذا:

قــول اهلل عــز وجــل ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ [الكهــف ،]110 :قــال ابن كثري

ِ
ِ
رمحــه اهلل ﴿( :ﰕ ﰖ ﰗ﴾ َمــا ك َ
ش ِع اهللِ
َان ُم َوافقــ ًا ل َ ْ

ِ
ــرا ُد بِ ِه َو ْج ُه اهللِ َو ْحدَ ُه
﴿ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ َو ُه َو ا َّلذي ُي َ

ــذان ُر ْكنَا ا ْل َع َم ِ
ــل املتق َّب ِل .ال ُبــدَّ َأ ْن َيك َ
َ
ال ش َ
ُون
يك َلــ ُهَ ،و َه
َ

شي َع ِة رس ِ
َخالِص ًا لِِ ،صواب ًا عىل َ ِ
ول اهللِ ﷺ)((( .ويف قوله تعاىل
َ ُ

﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﴾ [هــودَ ]7 :ق َال الفضيل بن

َان َخالِص ًا َ
عياض رمحه اهللَ ( :أ ْخ َل ُصــ ُه َو َأ ْص َو ُب ُه؛ َفإِنَّــ ُه إِ َذا ك َ
ول ْ
((( انظر :االعتصام للشاطبي (.)142 - 141/1
((( تفسري ابن كثري (.)205/5
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َي ُك ْن َص َواب ًا َل ْ ُي ْق َب ْ
ــلَ ،وإِ َذا ك َ
َان َص َواب ًا َو َل ْ َيكُــ ْن َخالِص ًا َل ْ ُي ْق َب ْل

ُون َخالِص ًا ،و ْ ِ
اب :إِ َذا ك َ
ص :إِ َذا ك َ
َحتَّــى َيك َ
َان
الص َو ُ
َان لَِِ ،و َّ
الَال ُ
َ
السن َِّة)(((.
عىل ُّ

وكل ُمدثة يف الدِّ يــن فهي مردودة :قــال ﷺَ « :م ْن َع ِم َل

ا َل ْي َس َع َل ْي ِه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َر ٌّد »((( ،وقولهَ « :م ْن َأ ْحدَ َ
َع َمــ ً
ث ِف َأ ْم ِرنَا

َه َذا َما َل ْي َس فِ ِيهَ ،ف ُه َو َر ٌّد »((( ،ويف رواية مسلم « :ما ليس منه ».

وقد ُروي عن اإلمام مالــك رمحه اهلل قولهَ ( :من َأحدَ َ
ث يف

ذه األُم ِة َشــيئ ًا مل يكُن َع ِ
ه ِ
أن َر َ
ليه َس َل ُفها؛ َف َقد َز َعم َّ
سول اهلل ﷺ
َ
َ
َّ
الرسالة؛ َّ
َخ َ
ألن اهلل يقول ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ان ِّ
((( حلية األولياء أليب نعيم  ،95/8تفسري البغوي .176/8

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :نقض األحكام الباطلة ،ورد حمدثات
األمور ،رقم.1718 :

((( متفق عليه :أخرجه البخــاري يف صحيحه ،باب :إذا اصطلحوا عىل
صلح جور فالصلح مردود ،رقم .2697 :وأخرجــه مســلم يف

صحيحه ،باب :نقض األحكام الباطلة ،ورد حمدثات األمور ،رقم:

.1718
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾ [املائدةَ ،]3 :ف َم مل َيكُن
يوم ٍ
ئذ ِدين ًا؛ فال َيك ُ
ُون ال َيو َم ِدين ًا)(((.
َ َ

عظيم ،وحتقيق شــهادة أن حممد ًا رسول اهلل
فح ُّق نب ِّينا ﷺ
َ
ٌ

حيب ويرىض.
واجب عظيم ،و َّفق اهلل اجلميع ملا ُّ
•

•

•

((( االعتصــام للشــاطبي ( ،)320/2هتذيــب الفــروق (،)225/4
واإلحكام البن حزم (.)58/6
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات:
فهذه قصــة اإلرساء واملعراج ،من أعظم فضائل النبي ﷺ،
تضمنت دروســ ًا وعرب وفوائد ،اقتبسنا منها شيئ ًا يسري ًا ،من
قد َّ
كالم أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل.
وقد َب َســ ْطنا الــكالم يف بعــض جزئيات املــادة ألمه َّيتها.

واملقام هنا مقا ُم ٍ
إجياز واختصــار ،فأوجزنا يف احلديث والفوائد
املستنبطة منه.
ومــن أراد احلديــث بطولــه ومــا فيــه مــن تفاصيــل
الســنَّة ورشوحهــا ومــا ذكــر
الرجــوع إىل كتــب ُ
يمكنــه ُّ
الرســالة ،أســأل اهلل أن جيعلها
مــن مصــادر يف أثنــاء هــذه ِّ
نافعة مباركة.
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ونسأل اهلل سبحانه أن يف ِّقهنا يف دينه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا،
وأن ينفعنــا بام علمنا ،وأن يزيدنا علام وعم ً
ال صاحلا يرضاه عنا،
وأن جيعلنا هداة مهتدين.
َّ
حممــد ،وعىل آله
واهلل أعلــم،
وصل اهلل وســ َّلم عىل نب ِّينا َّ
وصحبه أمجعني.
•

•

•
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 اإلحكام يف أصــول األحكام ،أبو حممد عــي بن أمحد بنســعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهــري (املتوىف456 :هـ)،
املحقق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،النارش :دار اآلفاق اجلديدة.
 إرشــاد الســاري لرشح صحيح البخاري ،املؤلف :أمحدبن حممــد بن أبى بكر بن عبد امللك القســطالين القتيبي املرصي،
أبو العباس ،شــهاب الدين (املتوىف923 :هـــ) ،النارش :املطبعة
الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة1323 ،هـ.
 اإلصابــة يف متييز الصحابة ،املؤلف :أبــو الفضل أمحد بنعيل بن حممد بن أمحد بن حجر العســقالين (املتــوىف852 :هـ)،
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجــود وعىل حممد معوض ،النارش :دار
الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1415 -هـ.
 -اال ْعتِ َصام للشــاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي

الغرناطي الشهري بالشــاطبي (املتوىف790 :هـ) ،حتقيق ودراسة:
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اجلــزء األول :د .حممــد بن عبد الرمحن الشــقري ،اجلــزء الثاين:

د .ســعد بن عبد اهلل آل محيد ،اجلزء الثالث :د هشــام بن إسامعيل
الصيني ،النارش :دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل1429 ،هـ.

 -اآلية الكربى يف رشح قصة اإلرساء ،املؤلف :عبد الرمحن بن

أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :هـ) ،دار احلديث -
القاهرة ،نسخة الوورد.

 -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمــذي ،املؤلف :أبو العال

حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى (املتوىف1353 :هـ)،
النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.

 -تذكرة احلفــاظ ،حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،دراســة

وحتقيــق :زكريا عمريات ،النارش :دار الكتــب العلمية بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل 1419هـ.

 -تعظيــم قــدر الصــاة ،أبو عبــد اهلل حممد بــن نرص بن

احلجاج ا َمل ْر َو ِزي (294هـ) ،املحقــق :د .عبد الرمحن عبد اجلبار
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الفريوائــي ،النــارش :مكتبة الــدار  -املدينــة املنــورة ،الطبعة:
األوىل1406 ،هـ.
 تفســر ابن أيب حاتم = تفســر القرآن العظيم مسند ًا عنرسول اهلل وصحابته والتابعني ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم
الرازي (327هـ) ،املحقق :أسعد حممد الطيب ،النارش :مكتبة نزار
مصطفى الباز ،ط :األوىل 1417هـ.
 تفســر البغوي = معــامل التنزيل ،حميي الســنة ،أبو حممداحلســن بن مســعود البغوي (516هـ) ،املحقــق :حققه وخرج
أحاديثه حممــد عبد اهلل النمــر  -عثامن مجعة ضمريية  -ســليامن
مسلم احلرش ،النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة :الرابعة،
1417هـ.
 تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان،املؤلف :عبد الرمحن بن نارص بن الســعدي ،املحقق :عبد الرمحن
بن معــا اللوحيــق ،النارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعة :األوىل
1420هـ.
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 تفسري الشــوكاين = فتح القدير ،املؤلف :حممد بن عيل بنحممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني (املتوىف1250 :هـ) ،النارش :دار
ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشــق ،بريوت ،الطبعة :األوىل -
1414هـ.
 تفســر الطــري = جامع البيــان عن تأويــل آي القرآن،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي
(310هـ) ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي ،بالتعاون
مع مركز البحوث والدراســات اإلســامية بــدار هجر الدكتور
عبد السند حسن ياممة ،النارش :دار هجر ،ط :األوىل 1422هـ.
 تفســر ابــن كثري = تفســر القــرآن العظيم ،أبــو الفداءإسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (774هـ)،
املحقق :سامي بن حممد سالمة ،النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع،
الطبعة :الثانية 1420هـ.
 تفســر القرطبــي = اجلامع ألحــكام القــرآن ،املؤلف:أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي
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شــمس الدين القرطبي (املتوىف 671 :هـ) ،املحقق :هشام سمري
البخــاري ،النارش :دار عــامل الكتب ،الريــاض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة1423 :هـ.
 التمهيــد ملا يف املوطــأ من املعــاين واألســانيد ،أبو عمريوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي
(463هـــ) ،املحقق :مصطفى بن أمحد العلوى و حممد عبد الكبري
البكري ،النارش :مؤسسة القرطبة.
 هتذيب األســاء واللغات ،املؤلف :أبــو زكريا حميي الدينحييى بــن رشف النووي (676هـــ) ،عنيت بنــره وتصحيحه
والتعليق عليــه ومقابلة أصولــه :رشكة العلامء بمســاعدة إدارة
الطباعة املنريية ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان.
 هتذيــب التهذيب ،أبــو الفضل أمحد بن عــي بن حممد بنأمحد بن حجر العســقالين (املتوىف852 :هـ) ،النارش :مطبعة دائرة
املعارف النظامية ،اهلند ،الطبعة :الطبعة األوىل1326 ،هـ.
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 جامع العلــوم واحلكم ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بنرجب بن احلسن البغدادي ثم الدمشقي احلنبيل (795هـ) ،حتقيق:
شــعيب األرنؤوط وإبراهيم باجس ،النارش :مؤسســة الرسالة،
الطبعة الثامنة1419 ،هـ.
 حليــة األوليــاء وطبقات األصفيــاء ،أبو نعيــم أمحد بنعبد اهلل بن أمحد بن إســحاق بن موســى بن مهــران األصبهاين
(430هـ) ،النــارش :دار الفكر من ط الســعادة  -بجوار حمافظة
مرص1394 ،هـ.
 الدر املنثور يف التفســر باملأثور ،عبــد الرمحن بن أيب بكر،جالل الديــن الســيوطي (911هـــ) ،املحقق :د .عبــد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي ،النارش :مركز هجر ،ط :األوىل1424 ،هـ.
 -دالئل النبــوة ومعرفة أحوال صاحــب الرشيعة ،أمحد بن

س ْو ِجردي اخلراســاين ،أبو بكر
احلســن بن عيل بن موســى اخلُ ْ َ

البيهقي (458هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة:
األوىل 1405 -هـ.
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 زاد املعاد يف هدي خري العباد ،املؤلف :حممد بن أيب بكر بنأيوب بن سعد شــمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،
النارش :مؤسســة الرســالة ،بــروت  -مكتبة املنار اإلســامية،
الكويت ،الطبعة :السابعة والعرشون1415 ،هـ.
 ســبل اهلدى والرشاد ،يف ســرة خري العباد ،وذكر فضائلهوأعــام نبوته وأفعالــه وأحواله يف املبدأ واملعــاد ،املؤلف :حممد
بن يوسف الصاحلي الشــامي (املتوىف942 :هـ) ،حتقيق وتعليق:
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ عيل حممد معوض ،النارش:
دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ.
 سلســلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها،أبو عبد الرمحــن حممد نارص الدين ،بن احلاج نــوح بن نجايت بن
آدم ،األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،النــارش :مكتبة املعارف للنرش
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل.
 ســنن ابن ماجه ،أبو عبــد اهلل حممد بن يزيــد  -ماجة -القزويني (املتوىف273 :هـ) ،املحقق :شــعيب األرنؤوط  -عادل
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حممد كامل قره بليل َ -عبد ال ّلطيف حرز اهلل ،النارش :دار
مرشد َّ -
الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،هـ.

 -ســنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود ســليامن بن األشعث بن

الس ِج ْستاين (املتوىف:
إســحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ

275هـــ) ،املحقق :شــعيب األرنؤوط  -حمَمد ِ
كامــل قره بليل،
َ
َّ
النارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،هـ.

 سنن الرتمذي = اجلامع الكبري ،املؤلف :حممد بن عيسى بنــورة بن موســى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيســى (املتوىف:
َس ْ
279هـــ) ،املحقق :بشــار عواد معــروف ،النــارش :دار الغرب
اإلسالمي بريوت ،سنة النرش1998 :م.
 سنن الدارمي = مســند الدارمي ،أبو حممد عبد اهلل بن عبدالرمحن بن الفضل بــن َبرام بن عبد الصمــد الدارمي ،التميمي
السمرقندي (255هـ) ،حتقيق :حسني سليم أسد الداراين ،النارش:

دار املغني للنــر والتوزيع ،اململكة العربية الســعودية ،الطبعة:
األوىل1412 ،هـ.
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 الســنن الصغــرى للنســائي = املجتبى من الســنن ،أبوعبد الرمحن أمحد بن شــعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي (املتوىف:
303هـ) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،النارش :مكتب املطبوعات
اإلسالمية  -حلب ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ.
 السنن الكربى ،املؤلف :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بنعيل اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه:
حسن عبد املنعم شلبي ،أرشف عليه :شعيب األرناؤوط ،النارش:
مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ.
 السرية النبوية البن هشام ،املؤلف :عبد امللك بن هشام بنأيوب احلمريي املعافري ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوىف213 :هـ)،
حتقيق :مصطفى الســقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي،
النارش :رشكــة مكتبة ومطبعــة مصطفى البــايب احللبي وأوالده
بمرص ،الطبعة :الثانية1375 ،هـ.
 رشح صحيــح البخــاري البن بطال ،املؤلــف :ابن بطالأبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك (املتوىف449 :هـ) ،حتقيق:
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أبو متيم يارس بن إبراهيم ،دار النرش :مكتبة الرشــد  -الســعودية،
الرياض ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ.
 صحيح البخاري = اجلامع املســند الصحيح املخترص منأمور رسول اهلل ﷺ وســننه وأيامه ،حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل
البخاري اجلعفي (256هـ) ،املحقق :حممد زهري بن نارص النارص،
النارش :دار طــوق النجاة (مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيم
حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 صحيح مسلم = املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عنالعدل إىل رســول اهلل ﷺ ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي
النيسابوري (261هـ) ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
 الصــاة وأحكام تاركهــا ،املؤلف :حممد بــن أيب بكر بنأيوب بن سعد شــمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،
املحقق :عبد اهلل املنشاوي ،النارش :مكتبة اإليامن.
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 طبقات احلنابلــة ،حممد بن أيب يعىل الفراء البغدادي احلنبيلأبو احلســن (526هـ) ،املحقق :عبد الرمحن بن سليامن العثيمني،
النــارش :األمانة العامــة لالحتفال بمرور مائة عام عىل تأســيس
اململكة العربية السعودية ،ط :األوىل 1419هـ.
 الطبقات الكربى ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن ســعد بنمنيع اهلاشــمي بالوالء ،البرصي ،البغدادي املعروف بابن ســعد
(املتوىف230 :هـ) ،املحقق :إحســان عباس ،النارش :دار صادر -
بريوت ،الطبعة :األوىل1968 ،م.
 طــرح التثريب يف رشح التقريب ،أبــو الفضل زين الدينعبد الرحيم بن احلســن العراقي (املتــوىف806 :هـ) ،أكمله ابنه:
أمحد بن عبد الرحيم ،أبــو زرعة ،ابن العراقي (862هـ) ،النارش:
إحياء الرتاث من الطبعة املرصية القديمة.
 طريق اهلجرتني وباب السعادتني ،حممد بن أيب بكر شمسالدين ابن قيم اجلوزية (751هـ) ،املحقق :حممد أمجل اإلصالحي
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 زائــد بن أمحد النشــري ،النارش :دار عــامل الفوائد ،ط :األوىل1429هـ.

 -عمدة القاري رشح صحيح البخــاري ،املؤلف :أبو حممد

حممود بن أمحد بن موســى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر
الديــن العينى (املتــوىف855 :هـ) ،النــارش :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل 1421هـ.

 -فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر

أبو الفضل العسقالين الشــافعي (852هـ) ،النارش :دار املعرفة -
بريوت1379 ،هـ.

 -الفروق للقرايف = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،أبو العباس

شــهاب الدين أمحد بن إدريــس بن عبد الرمحن املالكي الشــهري
بالقرايف (املتوىف684 :هـ) ،النارش :دار النوادر 1431هـ.

 -القامــوس املحيط ،جمد الدين أبو طاهــر حممد بن يعقوب

الفريوزآبــادى (املتوىف817 :هـ) ،حتقيــق :مكتب حتقيق الرتاث
العرقسويس ،النارش:
يف مؤسســة الرســالة ،بإرشاف :حممد نعيم
ُ
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مؤسســة الرســالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بــروت  -لبنان،
الطبعة :الثامنة1426 ،هـ.
 لســان العرب ،حممد بن مكرم بن عــى ،أبو الفضل ،مجالالدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف711 :هـ)،
النارش :دار صادر  -بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ.
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،املؤلف :أبو احلسن نور الدينعيل بن أيب بكر بن ســليامن اهليثمي (املتــوىف807 :هـ) ،املحقق:
حسام الدين القديس ،النارش :مكتبة القديس ،القاهرة ،عام النرش:
1414هـ.
 مدارج الســالكني بني منــازل إياك نعبد وإياك نســتعني،حممد بن أيب بكر شمس الدين ابن قيم اجلوزية (751هـ) ،النارش:
دار الصميعي ،ط :األوىل 1432هـ.
 مرقــاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيــح ،املؤلف :عيل بن(سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري (املتوىف:
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1014هـ) ،املحقــق :مجال عيتاين .النــارش :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 املســتدرك عىل الصحيحني ،أبو عبــد اهلل احلاكم حممد بنعبد اهلل بــن حممد بن محدويه بن نُعيم بــن احلكم الضبي الطهامين
النيســابوري املعــروف بابن البيــع (املتوىف405 :هـــ) ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،النــارش :دار الكتب العلمية  -بريوت،
الطبعة :األوىل1411 ،هـ.
 مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بنحنبل بن هالل بن أســد الشــيباين (املتوىف241 :هـــ) ،املحقق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحســن الرتكي ،النارش :مؤسسة الرســالة ،الطبعة :األوىل،
1421هـ.
 املعجم األوســط ،ســليامن بــن أمحد بن أيــوب بن مطرياللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) ،املحقق:

إضاءات إميانية من قصة اإلسراء واملعراج

115

طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحســن بن إبراهيم احلسيني،
النارش :دار احلرمني  -القاهرة.

 -املعجم الكبري ،املؤلف :ســليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري

اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) ،املحقق:
محدي بن عبــد املجيد الســلفي ،دار النرش :مكتبة ابــن تيمية -

القاهرة ،الطبعة :الثانية.

 مقاييس اللغة ،أبو احلســن أمحــد بن ِفارس بــن زك َِر ّيا،

الســام حممد َه ُارون ،النارش :احتاد الكتاب العرب،
املحقق :عبد َّ

الطبعة.1423 :

 -املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجــاج ،أبو زكريا حميي

الدين حييى بن رشف النووي (676هـ) ،النارش :املرصية باألزهر،
ط :األوىل1347 ،هـ.

 -املواهــب اللدنيــة باملنح املحمدية ،أمحد بــن حممد بن أبى

بكر بن عبد امللك القسطالين (923هـ) ،النارش :املكتبة التوفيقية،
القاهرة  -مرص 1408هـ.
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 املوطأ ،مالك بن أنــس بن مالك بن عامر األصبحي املدين(املتــوىف179 :هـ) ،النــارش :دار إحياء الــراث العريب  -مرص،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.
 النكــت املــاح عىل دليــل أربــاب الفــاح لتحقيق فناالصطالح ،حلافــظ بن أمحد احلكمي (1377هـ) ،عمل وحتقيق:
حممد بن عيل الصومعي البيضاين اليمني.
 النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين أبو السعاداتاملبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري
ابن األثري (املتوىف606 :هـ) ،النــارش :املكتبة العلمية  -بريوت،
1399هـــ 1979 -م ،حتقيــق :طاهــر أمحد الــزاوى  -حممود
حممد الطناحي.
•

•

•
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