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  جزء يف اإلسراء واملعراج بالنبي 

  للشيخ تقي الدين أبي عبداهللا حممد بن أبي احلسني اليونيني
  

 
Kאא 

אאאאאא 
אא 

א 

 
 )ملخص البحث(

 :أما بعد احلمد هللا , والصالة والسالم عىل رسول اهللا 
 صفحتان, ويف كـل صـفحة – لوح –فقد تكونت هذه املخطوطة من أربع ورقات, يف كل ورقة 

 , وحتـدث) هــ٦٥٨ت (عرشون سطرا, ألفها الشيخ تقي الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب احلسن اليـونيني 
 .فيها عن معجزة من أعظم معجزات نبينا صىل اهللا عليه وسلم, وهي معجزة اإلرساء واملعراج

 مـن − مل يـسمه اليـونيني–صنف اليونيني هذا اجلزء, وضمنه ما حصل بينه وبني احد الـشافعية 
رسي منظرة حول معجزة اإلرساء واملعراج, وكان هذا الشافعي ير أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم إنـام أ

بروحه فقط, دون جسده, فرد عليه اليونيني, وقرر أن اإلرساء كان بالروح واجلسد معـا, وجـرت بيـنهام 
 .مناظرة طويلة , كانت موضوع هذا املخطوط
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 :الـمقـدمـة
إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات 

 ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أال إلـه إال اهللا وحـده أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له,
  . ًال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

" $pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï%©!$# / ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n=yz uρ $pκ÷] ÏΒ 
$yγy_÷ρ y— £] t/ uρ $uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [™!$|¡ ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “ Ï%©!$# tβθ ä9 u™ !$|¡ s? ⎯Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{ $#uρ 4 

¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ " )١( . 
"$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝ ä3s9 

ö/ä3n=≈ yϑôã r& öÏ øótƒuρ öΝ ä3s9 3öΝ ä3t/θçΡ èŒ ⎯ tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$sù #·—öθsù $̧ϑŠÏàtã")٢( . 
"$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# ¨, ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) ΝçFΡ r&uρ 
tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β")٣( . 

 :أما بعد
 , ورش األمور حمدثاهتا, فإن أصدق احلديث كتاب اهللا, وخري اهلدي هدي حممد 

 . وكل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار
 tΒuρ$": ًلقد خلق اهللا عز وجل اخللق ليعبدوه وال يرشكوا به شيئا, كام قال تعاىل

àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9")ومن أجل حتقيق هذه الغاية اجلليلة )٤ ,
 الكتب, وأرسل الرسل مبرشين ومنذرين, – سبحانه وتعاىل –واملهمة العظيمة, أنزل اهللا 

: ًكلام مىض رسول بعث اهللا رسوال آخر; ليقيم الدين هللا, فأقام اهللا هبم حجته عىل العباد
"Wξß™ •‘ t⎦⎪ ÎÅe³t6•Β t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒ uρ ξy∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ È≅ß™ ”9 $#")٥(, 
"ô‰ s) s9 uρ $uΖ ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( ")٦( . 
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 من أعظم نعم اهللا عىل خلقه, ولقد – عليهم الصالة والسالم –إن إرسال الرسل 
 بأن أرسل إليها أفضل خلقه, وخاتم رسله, حممد  عىل هذه األمة– عز وجل –امتن اهللا 
 : "ô‰ s)s9 £⎯ tΒ ª!$# ’n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y] yèt/ öΝ ÍκÏù Zωθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜÎγÅ¡ àΡ r& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ ÍκÅe2 t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6 Ïtø:$# uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê 
A⎦⎫Î7•Β" )٧(  . 

 عىل حني فرتة مـن الرسـل, وانـدراس مـن ًبعث اهللا تعاىل عبده ورسوله حممدا 
َّالعلم, وقد عم األرض اجلهل والضالل, والفساد والطغيـان, والبعـد عـن ديـن اهللا عـز 
وجل, فبعثه اهللا باهلد ودين احلق; ليصلح به البالد والعباد, ولينقذ البرشية من ضـالهلا 

 وغوايتها, فأد األمانة, ونصح األمة, وجاهد يف اهللا حق جهاده, فوحد اهللا بـه األمـة 
بعد فرقتها, وأصلح به األرض بعد فسادها, ومجع به الناس عىل عقيدة صافية خالصة من 

tΠöθu‹ø9":  إال وقد أكمل اهللا بـه هـذا الـدينالشك والرشك والضالل والبدع, ومل يمت  $# 
àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3ø‹n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ 4)٨(" . 

tΒ$!": ً رمحــة للعــاملنيوقــد جعــل اهللا تعــاىل بعثــة حممــد  uρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ 
š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9" )فليست رمحة ألتباعه فقط, ولكنها رمحة ألهل األرض كلهم, خاصـة )٩ ,

 كانت تعج بملل ونحل شتى, من هيودية, ونرصانية, وجموسية, ن األرض قبل بعثته وأ
إىل غري ذلك من أنواع امللل والنحل التـي غلـب عليهـا الفـساد واالنحـراف ... وصابئة 

عــرهبم : إن اهللا نظــر إىل أهــل األرض":  يف احلــديثوالــضالل, كــام أخــرب املــصطفى 
 . )١٠(احلديث"...لكتاب وعجمهم فمقتهم إال بقايا من أهل ا

 خاتم األنبياء واملرسلني, فقد أوجب اهللا عىل الناس كافـة طاعتـه وملا كان حممد 
واالستجابة له, وأيده بالدالئل واآليات والرباهني الدالة عىل صدقه وإثبات نبوته, ومـن 

قه ما أجراه اهللا عز وجل عىل يديه من معجزات باهرة, أكدت صد: هذه اآليات والرباهني
 . يف دعواه
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 من هذه املعجزات الكثري والكثري, حتى قيل إهنـا بلغـت وقد حصل لنبينا حممد 
إنه ما من معجزة ظهرت : ألف معجزة, وبعضهم أوصلها إىل ثالثة آالف, وهناك من قال

 . )١١(عىل أيدي الرسل قبله إال ومثلها ظهر لنبينا حممد 
, والتـي "اإلرساء واملعراج"معجزة : من هذه املعجزات الباهرة والدالئل الصادقة

 . تعد بصدق من أعظم خصائص ومعجزات نبينا 
واعلم أن اإلرساء واملعراج حق ال خالف فيه, إذ هو نص القرآن الكريم, قال اهللا 

≈⎯z": تعاىل ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ uó  r& ⎯Íν Ï‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 $# ’n<Î) 
Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# $|Áø%F{ $# “Ï%©!$# $oΨ ø. t≈ t/ …çµs9 öθym …çµ tƒÎ ã∴ Ï9 ô⎯ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

çÅÁt7ø9 $# ")١٢( . 
 , فقد أرسي بـه )١٣(وقد جاءت السنة ببيانه وتفصيله, ورشح أحداثه وتفاصيله

ًإىل بيت املقدس, بروحه وجسده, يقظة ال مناما, صحبة جربيل  وكـان  – عليـه الـسالم –ً
ًراكبا َ عىل الرباق, فنزل هناك, وصىل باألنبياء يف املسجد األقـىص, ثـم عـرج بـه يف تلـك 
الليلة إىل السامء, ورأ بعض األنبياء يف السموات السبع, وحصل له مـا هـو معـروف يف 

 . )١٤(حديث اإلرساء واملعراج, من تكليم الرب عز وجل, وفرض الصالة, وغري ذلك
هذه املعجزة العظيمة, وأثبتوها كـام دلـت عليهـا النـصوص وقد تكلم العلامء عن 

 . )١٥(الرشعية, وبعضهم خصها بمؤلفات مستقلة
ًهـ, فقد ألـف جـزءا يف اإلرساء ٦٥٨حممد اليونيني ت : ومن هؤالء العلامء الشيخ

, ضمنه ما حصل بينـه وبـني أحـد الـشافعية مـن منـاظرة حـول هـذا واملعراج بالنبي 
 . املوضوع
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ً عىل حتقيق هذا اجلزء الذي ال يزال خمطوطا, وأحببت نرشه بني النـاس وقد عملت
 : ألمور

 . − فيام أعلم–مل يتم حتقيق هذه املخطوطة من قبل  :ًأوال
 . أمهية حمتواها وموضوعها, وعظم فائدهتا: ًثانيا
  إن–مصنفها من املشهود هلم بالعلم واحلفظ والفقه يف الدين, كام سيأيت بيانه  :ًثالثا

 يف هذا اجلزء, وكالمه فيـه يـدل عـىل – رمحه اهللا – يف ترمجته, وقد أجاد −شاء اهللا 
 . علم غزير, وسعة اطالع, وقوة حجة

وضحت هذه املخطوطة عقيـدة مهمـة مـن عقائـد أهـل الـسنة يف معجـزة  :ًرابعا
ً, وتـضمنت ردا عـىل "بالروح واجلـسد يف اليقظـة"اإلرساء واملعراج, وهي كونه 

 . ً يف ذلك, ونقضا لشبههم واحتجاجاهتماملخالفني
 أسلوب مهم لبيان احلق وإظهـاره, ودحـض شـبه املخـالفني, "عقد املناظرات": ًخامسا

ًوقد سار العلامء قديام وحديثا عىل استعامل هذا األسلوب; ألمهيته الكـرب وفائدتـه, مـع  ً
, مـن )١٦(املنـاظرةمراعاة أمهية توافر عدد من اآلداب والـرشوط والـضوابط يف املنـاظر و

ًأمهها أن يكون املناظر عىل درجة من العلم, متأهال لذلك, يعـرف مـا ينـاظر فيـه, وهـذا 
 . اجلزء ومؤلفه يسريان يف هذا االجتاه

ًكثري من كتب علامئنا وسلفنا الصالح ال يزال خمطوطـا, والشـك أن إبـراز :ًسادسا
 يف مجيـع املجـاالت جلـدير بـأن جهود العلامء يف بيان العقيدة الصحيحة, ونرش مؤلفـاهتم

 . يلقى كل عناية واهتامم من الباحثني وطلبة العلم
 :  عملت يف هذا البحث وفق التقسيم التايل:خطة البحث
 : التعريف باملؤلف وبالكتاب, ويشتمل عىل مبحثني: القسم األول
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 ترمجة املؤلف : املبحث األول
 : طة, وحتته عدة مطالبالتعريف بالكتاب, ووصف املخطو: املبحث الثاين

 . اسم اجلزء املخطوط: املطلب األول
 .توثيق نسبته إىل املؤلف: املطلب الثاين
 . موضوع املخطوط: املطلب الثالث
 . وصف النسخة املخطوطة: املطلب الرابع
 ). املخطوط(حتقيق الكتاب : القسم الثاين

 : منهجي يف التحقيق
طـوط موجـود يف مكتبـة اجلامعـة اعتمدت يف التحقيق عىل أصـل خم: ًأوال

 . , ويقع يف أربعة ألواح)٢٩٥٥(اإلسالمية باملدينة النبوية, حتت رقم 
 . عزوت اآليات :ًثانيا
خرجت األحاديث واآلثار, فـإن كـان احلـديث يف الـصحيحني أو أحـدمها : ًثالثا

, اكتفيت بتخرجيه منهام دون احلكم عليه, وإن كان يف غريمها حرصـت عـىل ذكـر درجتـه
ًونقل كالم العلامء املهتمني باحلكم عىل األحاديث قديام أو حديثا ً . 

 . رشحت األلفاظ الغريبة التي حتتاج إىل إيضاح :ًرابعا
 . علقت عىل ما حيتاج إىل تعليق أو رشح وبيان: ًخامسا
نبهت يف احلاشية عىل األخطاء الواقعة يف املخطوط, وتركت النسخة عـىل : ًسادسا
 , أو مـا جيـزم مامل يكن اخلطأ يف اآليات القرآنية أو يف أحاديث املـصطفى ما هي عليه, 

بداهة بأنه خطأ مل يقصده املؤلف, أو أنه سبق قلم من الناسخ, فهذا أصـلحته يف األصـل, 
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 . ونبهت إىل ذلك يف احلاشية
هذا وأسأل اهللا عز وجل أن يعينني عىل إخراج هـذا املخطـوط وحتقيقـه بالـصورة 

وقد بذلت جهدي من أجل ذلك, فإن أصبت فمن اهللا تعاىل, وله احلمد والـشكر الالئقة, 
 واملنة, وإن كان غري ذلك من خطأ أو نقص فمني وأستغفر اهللا منـه, ورحـم اهللا مـن رأ

 . ًشيئا من ذلك فأرشدين إىل صوابه
 أسأل اهللا تعاىل يل وجلميع املسلمني اهلداية والتوفيـق والـسداد, وأن يرزقنـا العلـم

النافع والعمل الصالح, إنه عىل كل يشء قدير, وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعـىل آلـه 
 . وصحبه أمجعني
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  القسم األول
  التعريف باملؤلف وبالكتاب

 : )١٧()ترمجة املؤلف: (املبحث األول
خ احلافظ الفقيه الزاهـد تقـي الـدين أبـو عبـد اهللا ـهو الشي :  " اسمه ونسبه " −أ 
أيب احلسني أمحد بن عبد اهللا بن عيـسى بـن أيب الرجـال أمحـد بـن عـيل اليـونيني حممد بن 

 . )١٨(البعلبكي احلنبيل
حدثني أخي أبو احلسن عيل : (وزاد ابنه الشيخ قطب الدين اليونيني يف نسبه, فقال

 أخربه قبل وفاته أنه من ذرية جعفر الصادق بن حممـد – رمحه اهللا – أن والده – رمحه اهللا –
 , وإنام أخربه بذلك ليعلم ما حيرم عليه من الصدقة, وما يرتتـب − ريض اهللا عنهام –اقر الب

عىل ذلك, وكان ال يرصح بذلك, وإنام أظهره قبل وفاته لولده خاصـة هلـذا املعنـى, واهللا 
حممـد :  يذكر فيها نسبه, ومن مـضموهنا– رمحه اهللا –أعلم, ووقفت عىل ورقة بخط أخي 

محد بن عبد اهللا بن عيسى بن أمحد بن عيل بن حممد بن حممد بن أمحد بـن ني أــبن أيب احلس
حممد بن احلسني بن إسحق بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر بـن زيـن الـدين عـيل ابـن 

 بـن أيب – ريض اهللا عـنهم أمجعـني –احلسني شهيد كربالء بن عيل املرتىض أمـري املـؤمنني 
 . )١٩()بن عبد منافطالب عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم 

ولد الشيخ اليـونيني يف الـسادس مـن شـهر رجـب, سـنة : "مولده ونشأته" –ب 
 . )٢٠( − من قر بعلبك–هـ, بيونني ٥٧٢

ًونشأ يتيام بدمشق, وأقبل عىل طلب العلم منذ صغره, حيث حفظ القرآن الكريم, 
 اجلمـع بــني"ًوسـمع احلـديث مـن مجاعـة, وبـرع فيـه حتـى صـار حافظـا, فقـد حفـظ 

 للحميدي, وحفظ صحيح مسلم يف أربعة أشهر, وأكثر مسند اإلمام أمحـد, "الصحيحني
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ًوكان حيفظ يف اجللسة الواحدة ما يزيد عىل سبعني حديثا, كام تعلم الفقه, ودرس العربية, 
 . )٢١(وبرع يف اخلط املنسوب

أخذ اليونيني العلم عن عدد من الشيوخ, فقد قرأ القرآن الكـريم : "شيوخه" –ج 
عىل الشيخ عامد الدين إبراهيم املقديس, وسمع احلديث من أيب طاهر اخلشوعي, واحلافظ 
عبد الغني املقديس, وأيب التامم القالنيس, وحنبل الرصايف, وتفقه عىل الشيخ موفق الدين 

, وأخذ العربية عن أيب اليمن الكندي, ولـزم صـحبة الـشيخ "صاحب املغني"ابن قدامة 
 . )٢٢(أسد الشام, وانتفع به: لذي يقال لهعبد اهللا اليونيني ا

: أخذ العلم عن الشيخ اليونيني تالميذ كثريون, فقد رو عنه ابناه: "تالميذه" –د 
  احلافظ أبو احلسن, واملـؤرخ قطـب الـدين, وأبـو عبـد اهللا بـن أيب الفـتح, وموسـى بـن 

اطبي, وأبو عبـد عبد العزيز األدمي, وإبراهيم بن حاتم, وحممد بن املحب, وعيل ابن الش
اهللا ابن الزراد, وعبد الرحيم ابن احلبـال, وأبـو إسـحق ابـن القرشـية, وعـيل بـن املظفـر 

 . )٢٣(الكاتب, وخلق سواهم
واشتغل عليه خلـق ال حيـصون كثـرة, بـالعلوم الـرشعية, : (قال ابنه قطب الدين

ًال, فـسمع ًواحلديث, والعربية, وعىل الطريق, وسمع ماال حيىص كثرة, وأسمع زمانا طوي
 ). )٢٤(ٌّعليه خلق كثري, وانتفع به جم غفري

تبوأ الشيخ اليونيني منزلة عالية, وبـرع يف علـوم : "مكانته وثناء العلامء عليه" −هـ
َّكثرية, حتى عد أحد األعالم وشيوخ اإلسالم ُ . 

 من املشايخ املـشهورين اجلـامعني بـني العلـم والـدين, والزهـد – رمحه اهللا –كان 
وكان له أوراد وعبادات ال خيل هبا, وال يؤخرها عن وقتها لورود أحد عليه, ولو والورع, 

ًكان من امللوك, كام كان حسن اخللق, نفاعا للخلق, مطرحا للتكلف ً ّ)٢٥( . 
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 منزلة عالية عند امللوك واألمراء, فقد نال من احلرمة والتقدم – رمحه اهللا –وكان له 
 . )٢٦(بار وقصص مشهورةعندهم اليشء الكثري, وله يف ذلك أخ

وكذلك كان القضاة ومشايخ الفقهاء, كابن الصالح, والعز بن عبد السالم, وابـن 
احلاجب, واحلرصي, وشمس الدين ابن سني الدولة, وابن اجلوزي, وغريهم يعظمونـه, 

 . )٢٧(ويرجعون إىل قوله; لعلمه وعمله وديانته وأمانته
وقرأ واشتغل بالفقه : (... ه ابن احلاجبأثنى عليه كثري من أهل العلم, فقد قال عن

ًواحلديث وغريمها إىل أن صار إماما عاملا حافظا ثقة زاهـدا ورعـا وقـورا, وصـار متقـدم  ً ً ً ً ً
الطائفة, وسالك الطريقة, ومل ير يف زمانه مثل نفـسه يف كاملـه وبراعتـه, مجـع بـني علمـي 

لوجـه والـشكل, ظريـف الرشيعة واحلقيقة, وكان مليح الشيبة, فصيح اللهجـة, حـسن ا
الشامئل, مليح احلركات والـسكنات, لـه القبـول التـام يف تلـك الـديار, محيـد املـساعي 

 . )٢٨(...)واآلثار, وله الصيت املشهور 
نـال .... الفقيه شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا حممد بن أيب احلـسني : (... وقال الذهبي

ًتقبل يده, وتقـدم مداسـه, وكـان إمامـا من احلرمة والتقدم ما مل ينله أحد, وكانت امللوك 
ًعاملا عالمة زاهدا خاشعا قانتـا هللا, عظـيم اهليبـة, منـور الـشيبة, ملـيح الـصورة, حـسن  ً ً ً

 . )٢٩()السمت والوقار
بـرع يف ... الشيخ حممد الفقيه اليونيني احلنبيل البعلبكـي احلـافظ : (وقال ابن كثري

ء والواو, وحفظ قطعة صاحلة من مسند علم احلديث, وحفظ اجلمع بني الصحيحني بالفا
ًأمحد, وكان يعرف العربية, أخذها عن التاج الكندي, وكتب مليحا حسنا, وكـان النـاس  ً
ينتفعون بفنونه الكثرية, ويأخذون عنه الطرق احلسنة, وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند 

 . )٣٠(...)امللوك 
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هـ, ٦٥٨ شهر رمضان, سنة تويف الشيخ اليونيني يف التاسع عرش من: "وفاته" –و 
 . )٣١( – رمحه اهللا تعاىل –ببعلبك, عن ثامن وثامنني سنة 
  ):التعريف بالكتاب، ووصف املخطوطة: (املبحث الثاني

مل يسم الشيخ اليـونيني هـذا اجلـزء الـذي : "اسم اجلزء املخطوط" :املطلب األول
 مل يسمه, فأفـىض األمـر إىل ألفه, وإنام أشار يف مقدمته إىل أنه مجعه جملس واحد مع شافعي

كان اإلرساء بالروح فقط, وكـان رأي الـشيخ أن :  , فقال الشافعيذكر اإلرساء بالنبي 
 حجته عىل ذلك مـن الكتـاب والـسنة – رمحه اهللا –اإلرساء كان بالروح واجلسد, ثم ذكر 

 . )٣٢(واملعقول واملنقول
 الفقيـه احلـافظ بقيـة جزء للـشيخ اإلمـام: (وقد جاء عىل غالف املخطوط ما نصه

 رمحـه اهللا –السلف تقي الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب احلسني بن عبد اهللا اليونيني احلنبيل 
هـل كـان بـالروح  :  فيه حكاية مناظرة جرت له مع فقيه شـافعي يف اإلرساء بـالنبي –

 ...). فقط, أو بالروح واجلسد, وذكر حجاجهام له 
: ًا اجلزء اسام فقد رأيت أن يكون عنـوان هـذا املخطـوطوبام أن املؤلف مل يضع هلذ

 : ; ملا ييل) جزء يف اإلرساء واملعراج بالنبي(
الشتامله عىل موضوع املخطوط, حيث إنه منصب عىل تقريـر مـذهب :ًأوال

 . السلف الصالح يف اإلرساء واملعراج, وأنه بالروح واجلسد
 . طوجود اإلشارة إىل ذلك عىل غالف املخطو:ًثانيا
هو موجود هبذا العنوان يف مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية, وإن خـال مـن ذكـر : ًثالثا

املعراج, لكن مضمون كالم الشيخ اليونيني يف هذا اجلزء مل يستثن املعراج, بل حتدث عنـه 
 . − إن شاء اهللا–مع اإلرساء, كام سيتبني لنا 
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 هـذا اجلـزء للـشيخ الشـك يف نـسبة: "توثيـق نـسبته إىل املؤلـف" :املطلب الثاين
 : اليونيني, ومما يدل عىل ذلك

ما جاء عىل غالف املخطوط من كالم سبق نقله قبل قليـل, بـالنص عـىل أن : ًأوال
 . مؤلفه هو الشيخ اليونيني

وقع بني الشيخ اليونيني ومعارصه الـشيخ أيب شـامة الـشافعي, املتـوىف سـنة :ًثانيا
ملعراج, ويف هـذا يقـول أبـو شـامة يف ترمجـة هـ, منازعة وردود يف مسألة اإلرساء وا٦٦٥

 ليلـة املعـراج, وأخطـأ فيـه ًوهو الذي صنف أوراقا فيام يتعلق بإرساء النبي : (اليونيني
ًأنواعا من اخلطأ الفاحش, فصنفت أنا يف الرد عليه كتابا سميته الواضح اجلـيل يف الـرد ": ً

 . )٣٤())٣٣("عىل احلنبيل
ينه وبني اليونيني, يثبت صحة نسبة هذا اجلزء إىل فكالم أيب شامة هذا, وما حصل ب

 . اليونيني, وستأيت اإلشارة إىل ما وقع بني الشيخني
هناك من العلامء وأصحاب السري والرتاجم من نسب هذا اجلـزء لليـونيني, :   ًثالثا

 : ومنهم
 . )٣٥("البداية والنهاية"ابن كثري يف كتابه − ١
 . )٣٦("ل طبقات احلنابلةذي"ابن رجب احلنبيل يف كتابه − ٢
 . )٣٧("معجم املؤلفني"عمر رضا كحالة يف كتابه − ٣

 . ًهذا ومل تذكر لنا املصادر مؤلفا غري هذا اجلزء للشيخ اليونيني
ألـف الـشيخ اليـونيني : "موضوع املخطوط, ومنهج املؤلف فيه" :املطلب الثالث

بينه وبني أحـد الـشافعية مـن ّ, وضمنه ما حصل هذا اجلزء يف اإلرساء واملعراج بالنبي 
 . مناظرة حول هذا املوضوع
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 إنام أرسي بروحـه  ير أن النبي – الذي مل يسمه اليونيني –وكان هذا الشافعي 
:  أهنـا قالـت– ريض اهللا عنهـا –ًفقط, دون جسده, مستدال عىل ذلك بام روي عن عائشة 

 . )٣٨(إنام أرسي بروحه, ومل يفقد جسده
 وقرر أن اإلرساء كان بالروح واجلسد, وجـرت بيـنهام منـاظرة فرد عليه اليونيني,

 وغريها يف هذا الباب مـن – ريض اهللا عنها –طويلة, رد فيها اليونيني ما روي عن عائشة 
 : وجوه

 .ضعف هذا األثر; النقطاع السند: أحدها
 إنام حتدثت هنا عن سامع, ال عن مشاهدة, – ريض اهللا عنها –عائشة : الثاين
 هبا كان باملدينة, فكان بـني حادثـة ن اإلرساء كان بمكة, وبناء الرسول وذلك أل

 . اإلرساء وزواجها عدة سنوات
 إن صح ذلك – مجهور الصحابة – ريض اهللا عنها –خالفت عائشة : الثالث

 . , فال يعتد بخالفها−عنها 
ملعـراج كام بني اليونيني أن قول هذا الشافعي ومن تبعه, املتضمن كـون اإلرساء وا

 : ًبالروح فقط, ليس صحيحا من وجوه, هي باختصار
أنه ال معجزة يف ذلك; ألن الروح قد تذهب وجتيء, وتـصعد وتنـزل, − ١

وتفارق اجلسد, فهذا أمـر طبيعـي, وهنـا تنتفـي املعجـزة يف اإلرساء واملعـراج إذا 
 . قرصناه عىل الروح فقط

ًأن هذا ال يسمى إرساء, بل يسمى كشفا − ٢ ً . 
لو كان اإلرساء بالروح فقط, ملا أنكره أحد مـن الكفـار; ألن هـذا قـد يكـون  − ٣

 . ًمقبوال عندهم
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أي فائدة يف ركوب الـرباق إذا كـان اإلرساء بـالروح; ألهنـا غـري حمتاجـة إىل  − ٤
 . الركوب
ًتضمنت حادثة اإلرساء واملعراج رشفا عظيام لنبينا − ٥ ً وبخاصـة عنـدما كـان , 

ى مـن البـاري عـز وجـل, وهـذا ال حيـصل إذا كـان اإلرساء قاب قوسني أو أدنـ
 . واملعراج بالروح فقط دون اجلسد

 : هذا وقد أطال اليونيني الكالم يف هذا اجلزء عن مسألتني, مها
إثبات أن اإلرساء واملعراج كان بالروح واجلسد يف اليقظة, وهذا هو مـذهب مجهـور  − ١

احلـق الـذي دلـت عليـه النـصوص , وهـو )٣٩(أهل السنة, كـام تقـدمت اإلشـارة
 . الرشعية, وقد أطال اليونيني يف تقريره, والرد عىل من خالفه

 لربه ببرصه ليلة املعراج, وقد أطال اليونيني يف تقرير هذه املسألة, إثبات رؤية نبينا − ٢
ًمستدال عليها بعدد من األدلة, ومـستدال هبـا عـىل إثبـات كـون اإلرساء واملعـراج  ً

ًسد, يقظة ال مناما, وقد ذكر أن هذا هو رأي اإلمام أمحد الذي ينتـسب بالروح واجل ً
 . )٤٠(إىل مذهبه

هذه املسألة وقع فيها اخلالف بني العلامء, وقبـل بيـان هـذا أود اإلشـارة إىل : قلت
 يف احلـديث , قال النبـي )٤١(إمجاع األمة عىل أن اهللا عز وجل ال يراه أحد يف الدنيا بعينه

َّتعلموا أنه لن يـر أحـد مـنكم ربـه عـز وجـل حتـى ": َّأمته من الدجالالذي حذر فيه 
 . )٤٢("يموت

 ليلة املعـراج, وألهـل العلـم يف هـذه واخلالف إنام وقع يف حصول الرؤية لنبينا 
 : املسألة كالم طويل ليس هذا موضع بسطه, وهم فيها عىل ثالثة أقوال هي باختصار

, فقـد أثـر عنهـا اإلنكـار − ريض اهللا عنها–ئشة  أنه مل ير ربه, وهذا قول عا:األول
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 رأ ربه بعينه, حتى إهنا قالت ملرسوق حـني سـأهلا عـن الشديد عىل من قال بأن النبي 
ّلقد قف شعري مما قلت, أين أنت من ثالث من حدثكهن فقد كذب, من حدثك ": ذلك

 . )٤٣("... رأ ربه فقد كذب ًأن حممدا 
:  هل رأيـت ربـك? قـالسألت رسول اهللا :  قال–  ريض اهللا عنه–وعن أيب ذر 

 . )٤٤( "ًرأيت نورا", ويف رواية "ّنور أنى أراه"
 بخمـس كلـامت, قـام فينـا رسـول اهللا :  قال– ريض اهللا عنه –وعن أيب موسى 

إن اهللا ال ينام, وال ينبغي له أن ينام, خيفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليـل ": فقال
النار, لو كـشفه : , وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, ويف روايةقبل عمل النهار

 . )٤٥("ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه برصه من خلقه
, كـابن مـسعود, وأيب هريـرة, − ريض اهللا عـنهم–وهذا قول مجاعة من الـصحابة 

 . واختلف عنه, وهو قول مجاعة من املحدثني والفقهاء واملتكلمني
, − ريض اهللا عـنهام–ّنه رأ ربه تلك الليلة, وهذا مروي عـن ابـن عبـاس أ: الثاين

tΒuρ $uΖ$": فقد روي عنـه يف تفـسري قـول اهللا تعـاىل ù=yèy_ $tƒ ö™”9 $# û© ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ωÎ) Zπ uΖ ÷FÏù 
Ä¨$̈Ζ= Ïj9")هي رؤيا عني أرهيا رسول اهللا : ( قال)٤٦٤٧() ليلة أرسي به( . 

 . )٤٨(بهرآه بقل: ورو عطاء عنه
 . وهذا قول بعض العلامء, ورجحه النووي, وإليه مال اليونيني يف هذا اجلزء

ً التوقف يف هذه املسألة, وعدم اجلـزء نفيـا أو إثباتـا, رجحـه أبـو العبـاس :الثالث ً
 . )٥٠(, وغريه)٤٩("املفهم"القرطبي يف 

 رأسـه;  مل ير ربـه بعـنيالقول األول, وهو أن النبي  : − واهللا أعلم –والصحيح 
لرصاحة األدلة السابق ذكرها عىل ذلك, إضافة إىل أنه ليس هنـاك دليـل رصيـح عـىل أن 
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وأما : ( رأ ربه بعني رأسه, قال القايض عياض, بعد ذكر األقوال يف هذه املسألةالنبي 
ً, والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا وال نص, إذ املعـول فيـه عـىل وجوبه لنبينا 

 نجم, والتنازع فيهام مأثور, واالحتامل هلام ممكن, وال أثر قاطع متواتر عن النبـي آيتي ال
 . )٥١(...)بذلك 

وليس يف األدلة ما يقتيض أنه رآه بعينـه, وال ثبـت : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ذلك عن أحد من الصحابة, وال يف الكتاب والـسنة مـا يـدل عـىل ذلـك, بـل النـصوص 

 . )٥٢(...) أدل الصحيحة عىل نفيه
 فليس فيه ترصيح بالرؤيـة البـرصية, – ريض اهللا عنهام –وما روي عن ابن عباس 

بل هو قول مطلق, فتارة يرو عنه إطالق الرؤية, بدون أن يذكر متعلقها, وتـارة يقيـدها 
 . برؤية الفؤاد, فيحمل املطلق عىل املقيد

 وأخـر مقيـدة, جاءت عن ابـن عبـاس أخبـار مطلقـة,: (قال احلافظ ابن حجر
وعىل هذا فيمكن اجلمـع بـني إثبـات ابـن : إىل أن قال... فيجب محل مطلقها عىل مقيدها 

عباس ونفي عائشة بأن حيمل نفيها عىل رؤية البرص, وإثباته عىل رؤيـة القلـب, ثـم املـراد 
ً كـان عاملـا بـاهللا عـىل الـدوام برؤية الفؤاد رؤية القلب ال جمـرد حـصول العلـم; ألنـه 

(...)٥٣( . 
 :  , فقد رويت عنه ثالث روايات يف هذه املسألة− رمحه اهللا –أما اإلمام أمحد 

 .أنه رآه: أحدها
 . رآه بفؤاده: الثانية
 . )٥٤(من ترصف بعض أصحابه, وهي أنه رآه بعيني رأسه: الثالثة

  فهذه الروايـات بعـضها مطلـق, وبعـضها مقيـد برؤيـة القلـب, فيحمـل املطلـق 
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  ورد يف بعضها من إشـارة إىل الرؤيـة البـرصية فهـو مـن تـرصف الـرواة, عىل املقيد, وما 
رأيت ريب تبـارك ":  أنه قال−  أي النبي –وقد صح عنه : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

, ولكن مل يكن هذا يف اإلرساء, ولكن كان يف املدينة ملا احتبس عنهم يف صالة )٥٥("وتعاىل
رك وتعاىل تلك الليلة يف منامه, وعىل هذا بنى اإلمـام الصبح, ثم أخربهم عن رؤية ربه تبا

ّنعم رآه حقا, فإن رؤيا األنبياء حق والبد, ولكـن مل يقـل : , وقال− رمحه اهللا تعاىل –أمحد  ً
إنه رآه بعيني رأسه يقظة, ومن حكى عنه ذلك فقد وهـم عليـه,  : − رمحه اهللا تعاىل–أمحد 

ده, فحكيت عنه روايتان, وحكيت عنه الثالثة من رآه بفؤا: رآه, ومرة قال: ولكن قال مرة
أنه رآه بعيني رأسه, وهذه نـصوص أمحـد موجـودة, لـيس فيهـا : ترصف بعض أصحابه

 . )٥٦()ذلك
وهبذا يتبني أنه مل يصح عن اإلمام أمحد القول بالرؤية البـرصية, ال يف ليلـة املعـراج 

 . وال يف غريها
قـال بـالرأي املرجـوح يف هـذه املـسألة, مما سبق نخلص إىل أن الشيخ اليونيني قد 

 .  رأ ربه ببرصه ليلة املعراجعندما قرر أن نبينا 
هذا ومما جيدر التنبيه عليه يف هناية هذا املطلب أن منهج املؤلف يف هذا اجلـزء قـائم 
ًعىل االعتامد عىل النصوص الرشعية, فقد كان يستشهد كثريا باآليات القرآنية واألحاديث 

وبأقوال أهل العلم, سواء كان يف التقرير أو الرد عىل املخالفني, كام أنه كان يعضد النبوية, 
كل ذلك باحلجج والرباهني العقلية املوافقة واملؤيدة لألدلة النقلية, فها هو يقول يف مقدمة 

وهـذا احلنـبيل يـذكر اآلن حجتـه مـن الكتـاب والـسنة واملعقـول واملنقـول : (هذا اجلزء
 .  يف رسد هذه األدلة, ثم بدأ)٥٧(...)

كام أن كالم الشيخ يف هذا اجلزء يدل عىل تبحر يف العلم, وسـعة اطـالع, ورسعـة 
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 إن شاء –استحضار للنصوص الرشعية, وقوة حجة يف الرد عىل املخالفني, كام سيتبني لنا 
 .  يف ثنايا هذا اجلزء–اهللا تعاىل 

 اجلـزء الـذي ضـمنه حكايـة  بعد أن ألف اليونيني هـذا:رد أيب شامة عىل اليونيني
مناظرة جرت له مع فقيه شافعي, وفيها الرد عليه زعمه أن اإلرساء كان بالروح فقط, قام 

الواضـح اجلـيل يف ": ًالشيخ أبو شامة املقديس بالرد عىل اليونيني, حيث ألف كتابـا سـامه
 . )٥٨( خمطوط"الرد عىل احلنبيل

نور املرس يف تفسري ": اء واملعراج, هوًكام أن أليب شامة كتابا آخر يف مسألة اإلرس
 . )٥٩( مطبوع"آية اإلرساء

 كـام –ًوكالم أيب شامة يف هذين الكتابني طويل جـدا, وقـد خـصص األول مـنهام 
ً للرد عىل اليونيني, وأوضح فيه أن اإلرساء واملعراج كان بالروح واجلـسد, خالفـا –سبق 

قد بني أبو شامة أن ذلك الشافعي الـذي لذلك الشافعي الذي ناظره ورد عليه اليونيني, و
َّزعم أن اإلرساء كان بالروح فقط إنام هـو قليـل علـم, وال يعـول عـىل كالمـه, ومعظـم 

, وهـو الـصحيح يف −رمحـه اهللا−, وهذا جيد من أيب شـامة )٦٠(الشافعية عىل خالف قوله
 .اإلرساء واملعراج, كام سبق بيانه

رساء وقع أكثر مـن مـرة, وكأنـه أراد أن ولكن أبا شامة أخطأ عندما رصح بأن اإل
 يف – وهللا احلمـد –وقـد نظـرت : (جيمع بني روايات احلـديث املختلفـة, ويف هـذا يقـول

اختالف األحاديث, وما سبق من أقوال العلامء, فوقع يل يف اإلرساء معنى حسن فيه مجـع 
, قبـل البعثـة ً مـراراأرسي بـالنبي : , وهـو أن يقـال− إن شاء اهللا تعاىل–بني ذلك كله 

 . )٦١(...)وبعدها 
 ثـالث مـرات, مـرة إىل بيـت َّثم فصل القول يف ذلك, وذكر أنـه أرسي بـالنبي 
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املقدس فقط, ثم رجع منه, ومرة عرج به إىل السموات, ومل يأت فيها بيت املقدس, وثالثة 
 . )٦٢(أرسي به إىل بيت املقدس, ورفع منه إىل السامء: مجع له األمران
ب أن اإلرساء واملعراج كان مرة واحدة, يف اليقظة, بالروح واجلـسد, الصوا: قلت

 . بمكة املكرمة, بعد البعثة, وهذا هو ما عليه األئمة, وتشهد له النصوص
ًمرة يقظـة, ومـرة منامـا, : وكان اإلرساء مرة واحدة, وقيل مرتني: (قال ابن القيم

ثـم اسـتيقظت, : يـك, وقولـهوأرباب هذا القول كأهنم أرادوا أن جيمعوا بني حديث رش
بل كان هـذا مـرتني, مـرة قبـل الـوحي; لقولـه يف : وبني سائر الروايات, ومنهم من قال

 , ومرة بعـد الـوحي, كـام دلـت عليـه سـائر "وذلك قبل أن يوحى إليه": حديث رشيك
بل ثالث مرات, مرة قبل الوحي, ومرتني بعـده, وكـل هـذا : األحاديث, ومنهم من قال

ريقة ضعفاء الظاهريـة مـن أربـاب النقـل الـذين إذا رأوا يف القـصة لفظـة خبط, وهذه ط
ختالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخر, فكلام اختلفت عليهم الروايـات عـددوا 
الوقائع, والصواب الذي عليه أئمة النقل أن اإلرساء كان مرة واحدة بمكـة بعـد البعثـة, 

ًويا عجبا هلؤالء الذين زعموا أنه مرارا , كيف ساغ هلم أن يظنوا أنه يف كـل مـرة تفـرض  !ً
أمـضيت ": ًعليه الصالة مخسني, ثم يرتدد بني ربه وبني موسى حتى تصري مخسا, ثم يقول

ً, ثم يعيدها يف املرة الثانيـة إىل مخـسني, ثـم حيطهـا عـرشا "فريضتي, وخففت عن عبادي
ًعرشا, وقد غلط احلفاظ رشيكا يف ألفاظ من حديث اإلرساء , ومسلم أورد املسند منه )٦٣(ًَّ

 . )٦٤()− رمحه اهللا–فقدم وأخر وزاد ونقص, ومل يرسد احلديث, فأجاد : ثم قال
وإذا حـصل  : (−ً بعد أن أورد كثريا من األحاديث يف هذا البـاب –وقال ابن كثري 

الوقوف عىل جمموع هذه األحاديث, صحيحها وحسنها وضعيفها, فحصل مـضمون مـا 
 من مكة إىل بيـت املقـدس, وأنـه مـرة واحـدة, وإن  رسول اهللا اتفقت عليه من مرس

اختلفت عبارات الرواة يف أدائه, أو زاد بعضهم فيه, أو نقص منه, فإن اخلطـأ جـائز عـىل 
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 , ومن جعل من الناس كل رواية خالفت األخر مرة − عليهم السالم –من عدا األنبياء 
وأغـرب, وهـرب إىل غـري مهـرب, ومل عىل حدة, فأثبـت إرساءات متعـددة; فقـد أبعـد 

 أرسي به مرة مـن مكـة إىل يتحصل عىل مطلب, وقد رصح بعضهم من املتأخرين بأنه 
بيت املقدس فقط, ومرة من مكة إىل السامء فقط, ومرة إىل بيت املقدس ومنـه إىل الـسامء, 

 ومل ًوفرح هبذا املسلك, وأنه قد ظفر بيشء خيلص به من اإلشـكاالت, وهـذا بعيـد جـدا,
 به أمته, ولنقله الناس ينقل هذا عن أحد من السلف, ولو تعدد هذا التعدد ألخرب النبي 

 . )٦٥()عىل التعدد والتكرر
اعتمـدت يف التحقيـق عـىل نـسخة : "وصف النسخة املخطوطـة" :املطلب الرابع

, وعدد أوراقها أربع ورقات, يف )٢٩٥٥(خمطوطة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية, حتت رقم 
ً صفحتان, ويف كل صفحة عرشون سطرا, يف كل سـطر مـا بـني تـسع – لوح –كل ورقة 

ًسم تقريبا, وهي مكتوبة بخط نسخ ) ٢٢.٥×١٥(ًكلامت إىل عرش تقريبا, ومقاس الكتابة 
يقرأ, أخطاؤها قليلة, وفيها بعض الكلامت املطموسة, وقد أحلـق بآخرهـا صـفحة كتـب 

 . عليها بعض السامعات بخط غري واضح
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 غالف املخطوط



      ٥٤٦        ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

 الورقة األوىل من املخطوط
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 الورقة األخرية من املخطوط
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  القسم الثاني
  "حتقيق الكتاب"

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني, وصلواته وسالمه عىل حممـد سـيد 
 : ًاملرسلني, وعىل آله وصحبه أمجعني, وسلم تسليام إىل يوم الدين, أما بعد

 يف جملس, فأفىض األمر إىل ذكر اإلرساء بـالنبي )٦٧( وشافعي)٦٦(اجتمع حنبيلفإنه 
اهللا بروحــه: , فقــال الــشافعي اهللا بجــسده : , فقــال احلنــبيل)٦٨(إنــام أرس إنــام أرس

, وقـد ذكـر )٦٩(الصحيح أنه أرسي بروحه, وهو قـول اجلمهـور: وروحه, فقال الشافعي
, )٧١( أرسي بروحه, وما برح جسده عنديإنام:  عن عائشة أهنا قالت)٧٠(صاحب احلاوي

 دخـل بعائـشة يف هذا ليس بصحيح, يعني املنقول عن عائشة; ألن النبي : فقال احلنبيل
, واإلرساء إنام كان من مكة, كـام قـال اهللا )٧٢(املدينة, وما كانت معه وال مصاحبة له بمكة

 . )٧٣(عز وجل
املعقول واملنقول, ومهـام كـان وهذا احلنبيل يذكر اآلن حجته من الكتاب والسنة و

 . للشافعي من حجة أتى هبا, ورحم اهللا من وقف عىل قول الرجلني, وأنصف وقال احلق
≈⎯z ": قال اهللا عز وجل ysö6 ß™ ü“Ï% ©! $# 3“u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9 $# 

ÏΘ# t ysø9 $# ’ n<Î) Ï‰Éfó¡yϑø9 $# $|Áø% F{ $# “Ï% ©! $# $oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθym … çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™ ")٧٤(  ,
عبدي حـر, يعتـق مجيعـه, : بعبده, والعبد يقع عىل اجلسد والروح, بدليل ما لو قال: فقال
…": وقال çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™"ومتى أطلقت الرؤية كانت للبرص, ولتكون الداللة أتم  . 

 اإلرساء مـن مكـة إىل  حديث− صلوات اهللا عليه وسالمه–وقد صح عن الرسول 
 )٧٥(بيت املقدس, ثم إىل حيـث شـاء اهللا مـن ملكوتـه يف غـري حـديث, فـرو البخـاري

 حديث اإلرساء عـن أيب ذر, وابـن عبـاس, وأنـس بـن مالـك, ومالـك بـن )٧٦(ومسلم
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صعصعة, وجابر بن عبد اهللا, وأيب هريرة, من طرق مجاعة, ورواه غري البخـاري ومـسلم 
قـال :  قـاال– ريض اهللا عنهم –أخر عن عائشة وابن عباس من هذه الطرق, ومن طرق 

ُملا كانت ليلة أرسي يب, وأصبحت بمكة فظعت بأمري: )٧٧( رسول اهللا  ْ ِ , وعرفـت )٧٨(َ
ً معتزال حزينا, فمر به أبو جهل عـدو اهللا, فقعد رسول اهللا : أن الناس ال يصدقوين, قال ً

نعـم : , قلـت)٧٩(نعم: دت من يشء? قالهل استف: فأتاه فجلس إليه, فقال كاملستهزئ به
: ثم أصبحت بني ظهرانينا, قال: إىل بيت املقدس, قال: أرسي يب الليلة, قال إىل أين? قال

أحتدث قومك : فلم ير أبو جهل أنه يذكر احلديث خمافة أن جيحده احلديث, قال: قال! نعم
ّلـم, فانتفـضت ه: يا معـرش بنـي كعـب بـن لـؤي: قال أبو جهل! نعم: بام حدثتني? قال

أرسي يب ! حدث قومك ما حدثتني, قـال نعـم: املجالس فجاؤوا حتى جلسوا إليهام, قال
! نعـم: ثم أصبحت بني ظهرانينا, قال: إىل بيت املقدس, قالوا: إىل أين? قال: الليلة, قالوا

ًقال فمن بني مصفق, ومن بني واضع يده عىل رأسه متعجبا للكذب, وارتد ناس ممن كان 
هل لـك :  فقالوا– ريض اهللا عنه – وصدقه, وسعى رجال من املرشكني إىل أيب بكر آمن به

! نعم: أو قد قال ذلك? قالوا: من صاحبك يزعم أنه أرسي به الليلة إىل بيت املقدس, قال
وتصدقه أنه ذهب إىل بيت املقدس يف ليلة وجاء قبـل : لئن كان قال لقد صدق, قالوا: قال

 ألصدقه بام هو أبعد من ذلك, أصدقه بخرب الـسامء يف غـدوة أو إين! نعم: أن يصبح? قال
, قالوا ويف القوم من قد سافر هناك,          ومـن )٨٠(روحة, فلذلك سمي أبو بكر الصديق

 : قال رسـول اهللا ! نعم: هل تستطيع أن تنعت لنا املسجد, قال: , فقالوا)٨١(أتى املسجد
  فجـــيء باملـــسجد : , قـــالّفـــذهبت أنعـــت, فامزلـــت أنعـــت حتـــى التـــبس عـــيل

ــه ــر إلي ــا أنظ ــسجد وأن ــل, فنعــت امل ــى وضــع دون دار عقي ــه حت ــر إلي ــا أنظ   , )٨٢(وأن
أخربنـا عـن عرينـا فهـي   ! يا حممد : , ثم قالوا)٨٣(أما النعت فقد واهللا أصاب: فقال القوم

ً أضلوا بعريا هلم )٨٦( وقد )٨٥(نعم, مررت عىل عري بني فالن بالروحاء: , قال)٨٤(....أهم 
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وهم يف طلبه, ويف رحاهلم قدح من ماء, فعطشت فأخذته ورشبته, ثم وضـعته كـام كـان, 
ومـررت بعـري : هذه آية, قال: فسلوهم هل وجدوا املاء يف القدح حني رجعوا إليه? قالوا

َبني فالن, وفالن وفالن راكبان قعودا هلام بذي مر ً ٌ  منـي فانكـرست )٨٨( فنفـر بكرمهـا)٨٧(ٌ
مررت : أخربنا عن عرينا نحن, قال: هذه آية أخر, قالوا: قالوايده, فسلومها عن ذلك? 

كنت يف شغل عن ذلك, ثم مثلت : فام عدهتا وأمحاهلا وهيئتها? قال: , قالوا)٨٩(هبا بالتنعيم
نعـم, هيئتهـا كـذا وكـذا, :  بعدهتا وأمحاهلا وهيئتها ومن فيها, قـال)٩٠(له مكانه باحلزورة
 خميطتان, تطلع علـيكم بعـد )٩٢(, عليه غرارتان)٩١(رقيقدمها مجل أو: وفيها فالن وفالن

: , وهم يقولون)٩٣(وهذه آية أخر, ثم خرجوا يشتدون نحو الثنية: طلوع الشمس, قالوا
ًواهللا لقد قص حممد شيئا وثبته, حتى أتوا كدأ َ , فجلسوا عليه فجعلـوا ينتظـرون متـى )٩٤(ً
: شمس قد طلعت, وقال آخـرونواهللا هذه ال: تطلع الشمس فيكذبونه, إذ قال قائل منهم

وهذه  واهللا اإلبل قد طلعت يقدمها بعري أورق, فيها فالن وفالن كام قال هلم, فلم يؤمنـوا 
 . )٩٥(ما سمعنا بمثل هذا قط, إن هذا إال سحر مبني: ومل يفلحوا, وقالوا

 ال ينكره ذو دين, فقد رفـع اهللا إدريـس إىل الـسامء )٩٦(واإلرساء باجلسد إىل السامء
, فـال عجـب )٩٨(ً, ورفع عيسى إىل السامء أيضا )٩٧(ابعة باتفاق أهل العلم من كل دينالر

يف ذلك; ملساواة من هو خري منهام فيه, وقـد زاده اهللا علـيهم يف العلـو لزيادتـه علـيهم يف 
 . الفضل والعلوم

, واإلرساء به إىل سدرة وهذه األحاديث الصحاح التي فيها ذكر املعراج بالنبي 
, فإن )١٠١(.... , فاستغني بذلك عن ذكرها )١٠٠( كلها صحاح ثابتة مشهورة)٩٩(املنتهى
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ــرصه ــرة بب ــؤاده, وم ــرة بف ــرتني, م ــا رأ م ــه رأ م ــاىل أن ــت اهللا تع   , )١٠٣(فأثب
  , )١٠٤(وأن الرؤيــة كانــت عنــد ســدرة املنتهــى, وســدرة املنتهــى بــال خــالف يف الــسامء 

ــرآن,  ــذلك الق ــد رصح ب ــه رأ, وق ــاه بأن ــيام علمن ــتالف ف ــة اخ ــني األم ــع ب   ومل يق
ــاهال, ــون ج ــدا, إال أن يك ــان معان ــالف ك ــالف خم ــو خ ًفل ــي, ً ــام اخلــالف يف املرئ    وإن

رأ :  عليه السالم? فقال ابن مسعود وعائشة ومـن تـابعهام–هو اهللا عز وجل, أو جربيل
, والكـل جممعـون أن الرؤيـة )١٠٥(رأ ربـه: جربيل, وقال ابن عباس وأنس ومن تابعهام

 . حصلت له ليلة اإلرساء
 ويرتك إال رسـول كل أحد يؤخذ من كالمه : − ريض اهللا عنها –وقد قالت عائشة 

 . )١٠٧(أنه رأ ربه عز وجل: , وقد قال رسول اهللا )١٠٦( اهللا 
ــل  ــن حنب ــد ب ــال أمح ــه –ق ــاس  : − ريض اهللا عن ــن عب ــن اب ــة ع ــديث الرؤي   ح

   نــرد عــىل عائــشة يف )١٠٨(بــام:  صــحيح مــن ثــالث طــرق, وقــالوا ألمحــدعــن النبــي 
   : قــول بعلهــا : ال قــ)١٠٩()ًمــن زعــم أن حممــدا رأ ربــه فقــد أعظــم الفريــة: (قوهلــا

 . )١١٠(رأيت ريب
 أنه أثبت الرؤية للـروح, ومنـع – وفقه اهللا للصواب –والعجب من هذا الشافعي 

 −ق من أهنا رأت احلق, وال خالف بني أهـل تأويـل الرؤيـا يف جـواز رؤيـة األرواح احلـ
العظـيم, , وقد ذكروا ذلك يف كتبهم, وقد رأ اهللا يف املنام اخللـق )١١١( يف املنام–سبحانه 
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ً مناما ما باملصطفى )١١٢(..ولعلهم كانوا يف رؤياهم أقرب إليه من قاب قوسني أو أدنى,
 أحد من الكفار, وال أفـىض األمـر إىل ارتـداد )١١٣(كان يف ذلك كبري فضيلة له, وال أنكره

 . من ارتد, إذ ال مانع من رؤية منام يف حمل بعيد أو قريب
 :  عن عائشة فمن وجوه)١١٤(ويوأما الكالم عىل ما رواه صاحب احلا

, ويلـزم مـن احـتج بـه تـصحيحه, )١١٥(ّأننا ال نسلم صحة احلديث عنها: أحدها
والدليل  عىل أنه ليس بصحيح عن عائشة أن التفاسري كلها فيها مذكور أن مذهب عائـشة       

,   فكيف )١١٦( رأ جربيل عىل صورته التي خلق عليها وله ستامئة جناحأن رسول اهللا 
ًن مضاجعا هلا, وجسده عندها, والرؤية جلربيل ببرصه عند سدرة املنتهى, فبطل هـذا يكو

أنا أول األمة سأل عن ذلـك رسـول اهللا : املذهب, وصحة ذلك عنها, والسيام وقد قالت
وألن البخاري ومسلام رويـا عنهـا أن رسـول اهللا "هو جربيل":  , فقال ,ً)ويف )١١٧ ,
وأدخلـت عليـه وهـي بنـت تـسع, ومكثـت عنـده أنه تزوجها وهـي بنـت سـت, : لفظ
ً, وأصله بنى عليهـا بيتـا ثـم دخـل هبـا, )١١٩(, ويف لفظ بنى هبا وهي بنت سبع)١١٨(ًتسعا

 . )١٢٠(ًفصار الدخول بمعنى ذلك, وإن مل يبن بيتا
تزوجني رسـول اهللا :  قالت– ريض اهللا عنها –ورو البخاري ومسلم عن عائشة 

بن اخلـزرج, فوعكـت )١٢١( املدينة نزلنا يف بني احلرث وأنا بنت ست سنني, فلام قدمنا 
 يل, ومعـي )١٢٣(, فأتتني أمي أم رومـان وأنـا يف أرجوحـة)١٢٢(فتمزق شعري فوىف مجيمة

 عـىل بـاب الـدار, )١٢٤(صواحب يل فأخذت بيدي وال أدري ما تريد مني, حتى أوقفتنـي
َ حتى سكن بعض نفيس)١٢٥(وإين ألهنج ه وجهي, ً, فأخذت شيئا من ماء فمسحت ب)١٢٦(َ

عـىل اخلـري والربكـة, وعـىل خـري : ثم أدخلتني الـدار, فـإذا نـسوة مـن األنـصار, فقلـن
 , فأسـلمنني , فأسلمتني هلن, فأصلحن من شأين, فلم يرعني إال رسـول اهللا )١٢٧(طاير

 يف شوال بعد قدومه املدينة يف الشهر الثـامن مـن )١٢٩(.. ..,)١٢٨(إليه وأنا بنت تسع سنني
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 . )١٣١(ء قبل اهلجرة بسنة, واإلرسا)١٣٠(اهلجرة
أننا لو سلمنا صحته لعارضه قول ابن عباس ومذهبه, وهو صحيح, : الوجه الثاين

tΒuρ $uΖ$": رواه البخاري يف صحيحه, قال يف قولـه تعـاىل ù=yèy_ $tƒ ö™”9 $# û© ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ωÎ) 
Zπ uΖ ÷FÏù Ä¨$̈Ζ= Ïj9")ليلـة –عليه وسـالمه  صلوات اهللا –هي رؤيا عني أرهيا النبي : , قال)١٣٢ 

 . )١٣٣(أرسي به
ــذي صــنفه ــد ال ــشافعي يف املعتق ــن أصــحاب ال ــي م ــك البيهق ــال ذل   , )١٣٤(وق

ــع ــدة مجي ــوال يف عقي ــذكر ق ــن ي ــي )١٣٥(ًوحــسبك م ــا رآه النب ــن  م ــة اإلرساء م    ليل
  األنبياء, واجلنة والنـار, ومـا ذكـر مـن اآليـات هـي رؤيـا عـني, وذلـك يف اليقظـة, ويف 

   عــىل قــول عائــشة; ألنــه إثبــات, فيقــدم عــىل قــول عائــشة; قــول ابــن عبــاس تــرجيح
 . ألنه نفي لإلرساء باجلسد, واإلثبات يقدم عىل النفي عىل ما استقر من القواعد

ً فيـه حـديثا, فـصار األمـر راجعـا  أن ابن عباس رو عن النبي :الوجه الثالث ً  
  آن يـصدق إىل صاحب الرشع, وهو خمـرب عـن نفـسه يف قـضية جـرت لـه, وظـاهر القـر

ــه  ــصلت ل ــة ح ــأن الرؤي ــك ب ــالمه –ذل ــه وس ــلوات اهللا علي ــد – ص ــسامء عن    يف ال
 . )١٣٦(سدرة املنتهى

 "ّمـا كـذب الفـؤاد مـا رأ": ويؤيد أن الرؤية كانت لبـرصه أنـه قـرئ يف الـسبع
ّما كذب الفؤاد ما رأ البرص; ألنه فعل متعد: , فيكون معناه عند النحاة)١٣٧(بالتشديد ُ ُ ّ . 

 أن مذهبه وما يعتقده جواز الرؤية هللا – أيده اهللا – من هذا الشافعي اينوالعجب الث
 رأ تلك الليلة ما أراه اهللا إيـاه يف حمـل دار عز وجل باألبصار يف دار القرار, والرسول 

? وقـد قـال القرار, فكيف جيوز لنا أن نراه يف دار القرار يف اجلنة, وال جيوز ذلـك لنبيـه 
, )١٣٨(]حممد وموسى, فكلم موسى مـرتني[ قسم كالمه ورؤيته بني إن اهللا: كعب األحبار
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 . ورآه حممد مرتني
 اصطفى إبراهيم باخللـة, وموسـى بـالكالم, وحممـد )١٣٩(إن اهللا: وقال ابن عباس

 . − صلوات اهللا عليهم أمجعني وعىل إخواهنم املرسلني– )١٤٠(بالرؤية
الـسلف قـالوا إن  يف تفـسري القـرآن أن علـامء )١٤١(وقد حكى صاحب اإليـضاح

الرؤية كانت يف اليقظة, فإن زعم زاعم أنه أرسي بروحه يف اليقظة, ومـازال جـسده عنـد 
 :  لألولياء, فليس بصحيح من وجوه)١٤٢(عائشة, عىل معنى الكشوف

أنه ال معجزة فيه; ألن ذلـك يـراه املـوقن بنـور اليقـني مـرات يف عمـره, : أحدها
, ومـا نقـل )١٤٣("فراسة املؤمن فإنه ينظر بنـور اهللاتقوا " : ويسمى فراسة, بدليل قوله 

 .  يف عمره إال مرة واحدةذلك عنه 
ًأن هذا ال يسمى إرساء, إنام يـسمى كـشوفا, وألن الـروح إذا رست : الوجه الثاين

عن اجلسد حصل املوت بمفارقتها إياه, وإن كان اإلرساء من غري مفارقـة, فهـذا خـالف 
 . اللغة

لو كان كام زعم الزاعم ملا أنكره أحد من الكفار; ألن هـذا مـن أنه : والوجه الثالث
 . جنس األفكار الصحيحة

 يف ركوب الرباق إذا كان اإلرساء بالروح, وهي غري )١٤٤(أي فايدة: والوجه الرابع
ّحمتاجة إىل ركوب, ويف احلديث الذي ذكرناه آنفا أنه رشب املاء من القدح, وفرغ املاء مـن  ً

 .  عىل ما قلناه; ألنه مل يسمع قط بأن الروح ترشب, وذلك مستحيلاإلناء, وهذا دليل
 إنـام − صلوات اهللا عليـه وسـالمه–أن أرشف منزلة ورتبة للنبي : والوجه اخلامس

 . هو كونه حصل له منزلة قاب قوسني, فنريد ندفع هذا ألجل قول قيل
اب  من هذا الشافعي أنه يتـأول كـل مـا ذكـر مـن نـصوص الكتـوالعجب الثالث
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والسنة واملعقول واملنقول ألجل تصحيح قول صاحب احلاوي, ولعـل الرجـل ال يعتقـد 
, ولـذلك سـامه )١٤٥(.....ذاك وال يدين بـه, وإنـام رواه ألن كتابـه حـو أكثـر مـا قيـل 

, وكان تأويله لقول الرجل, ووقوفه مع ظـواهر النـصوص أوىل, وكيـف )١٤٦("احلاوي"
ًولو صح وثبـت كـان معارضـا بـام ذكرنـا وبغـريه, ًيقلد اإلنسان قوال ما صح وال ثبت, 

 . وجيعله له عقيدة, وأصول عقيدته التي عليها بناء دينه ومعتقده بخالف ذلك
السالم عليـك ": أن الرجل طول عمره كلام صىل يقول يف صالته: والعجب الرابع

وال يفهـم , )١٤٧("أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته, الـسالم علينـا وعـىل عبـاد اهللا الـصاحلني
:  بقولـه سـالم مواجهـة, وعـىل مـن رد معناه, أتر من هو الذي سلم عـىل النبـي 

: السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني, إن كان جربيل أو غـريه مـا كـان حيـسن أن يقـول
ًالسالم علينا; ألنه ال يكون ردا للسالم, ورد السالم واجب, وال حيسن هذا القـول إال هللا 

 .  هو السالم, ومنه السالمتعاىل; ألنه
, )١٤٩( والغالم املمسك بالركـاب)١٤٨(....ّثم إن جربيل كان ليلة اإلرساء الركاب 

ّفلام أوصله إىل سدرة املنتهى من عليه بأنه أراه الذي جاء معه, ومازال يـرتدد إىل خدمتـه, 
 الذي    ال يا جربيل أها هنا يفارق احلبيب حبيبه, ملا أوصله إىل احلجاب: وأي معنى لقوله

tΒ$": يقدر جياوزه, فقال uρ !$̈Ζ ÏΒ ωÎ) …çµ s9 ÓΘ$s) tΒ ×Πθè=÷è̈Β ")واهللا ما وطئـت هـذا املكـان )١٥٠ ,
ًقط لوال حرمتك, ولقد أعطاك اهللا شيئا ما أعطاه أحدا من األولـني واآلخـرين, ال ملـك  ً

لحـق وفقنـا اهللا ل. )١٥١(مقرب, وال نبي مرسل, فأبرش واشـكر اهللا, إنـه حيـب الـشاكرين
 .  ومجيع املسلمني)١٥٢(وإياه

آخر اجلزء, واحلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا عىل حممد النبي وآله وصحبه أمجعني 
 . )١٥٣(وسلم تسليام
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  اهلوامش
 ). ١(اآلية : سورة النساء   )١ (
 ).٧١ – ٧٠(اآليتان : سورة األحزاب  ) ٢  (
 ). ١٠٢(اآلية : سورة آل عمران  ) ٣  (
 ). ٥٦(اآلية : سورة الذاريات  ) ٤  (
 ). ١٦٥(من اآلية : ة النساءسور  ) ٥  (
 ). ٣٦(من اآلية : سورة النحل  ) ٦  (
 ). ١٦٤(اآلية : سورة آل عمران  ) ٧  (
 ). ٣(من اآلية : سورة املائدة  ) ٨  (
 ). ١٠٧(اآلية : سورة األنبياء  ) ٩  (
 ). ٢٨٦٥( رقم ٤/٢١٩٧أخرجه مسلم يف صحيحه   ) ١٠(
ً كامال, عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري, الشفا, للقايض عياض, اجلزء األول: انظر  )١١(

 ومابعـدها, عالمـات النبـوة, للبوصـريي, ٢/٢٨٦: البن سيد الناس, مواضع متفرقة, وانظـر
 .  ومابعدها٣١١ص

 ). ١(اآلية : سورة اإلرساء  ) ١٢(
 . ١٥٤ – ١/١٤٥, صحيح مسلم ٦٥ – ٣/٦٣ , ٢/٤٢٢صحيح البخاري : انظر  ) ١٣(
 ١/٢٧٠ وما بعدها, رشح العقيدة الطحاوية, البن أيب العـز احلنفـي ٣/٢تفسري ابن كثري : انظر  ) ١٤(

 – ٢/٢٨٠, لوامـع األنـوار, للـسفاريني ٢١٨ – ٧/١٩٦وما بعدها, فتح الباري , البن حجـر 
٢٨٩ . 

 النور الوهاج يف الكالم عىل اإلرساء واملعراج, لألجهـوري,: من ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص  ) ١٥(
الرساج الوهاج يف اإلرساء واملعـراج, أليب الـنعامن الـشافعي, يواقيـت التـاج الوهـاج يف قـصة 
اإلرساء واملعراج, للكتاين, اإلرساء واملعـراج, جلـامل الـدين القاسـمي, اإلرساء واملعـراج مـن 
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الكتــاب, لعطيــة حممــد ســامل, الــرساج الوهــاج ملحــو أباطيــل الــشلبي عــن اإلرساء واملعــراج, 
ري, اإلرساء واملعراج, بحث مقـدم لنيـل درجـة املاجـستري يف قـسم العقيـدة بجامعـة أم للتوجي

 . عمر القرمويش, وغري ذلك كثري/ القر, مقدم من الطالب
, آداب ٥٤٨ – ٢/٥٤٥, اإلبانـة الكـرب, البـن بطـة ٦٧ – ٦٥الرشيعة, لآلجـري ص : انظر  ) ١٦(

 . لرد عىل املخالف, للشيخ بكر أبوزيدالبحث واملناظرة, للشيخ حممد األمني الشنقيطي, ا
, تاريخ ابنه الـشيخ قطـب الـدين  ٢٠٧الذيل عىل الروضتني, أليب شامة ص : من مصادر ترمجته  ) ١٧(

, وتـذكرة ٣/٢٩١ , العـرب, للـذهبي "ترمجـة مطولـة" ٧٢ – ٢/٣٨ذيل مرآة الزمان : اليونيني
ــه  ــاظ,  ل ــضا ١٤٤١ – ٤/١٤٣٩احلف ــه أي ـــالم, ل ــاريخ اإلسـ ــوايف ٨٩٤ – ١٤/٨٨٩ً, ت , ال

, ذيـل طبقـات ٢٢٩ – ١٣/٢٢٧, البداية والنهايـة, البـن كثـري ٢/١٢١بالوفيات,  للصفدي 
, املـنهج ٣٥٧ – ٢/٣٥٦, املقصد األرشد, البـن مفلـح ٢٧٣ – ٢/٢٦٩احلنابلة, البن رجب 

, التـاج املكلـل, ٥/٢٩٤, شـذرات الـذهب, البـن العـامد ٢٨٩ – ٤/٢٨٦األمحد, للعليمـي 
 . ٥/٣٢٢, األعالم, للزركيل ٢٤٩ي ص للقنوج

, املنهج ٢/٢٦٩, ذيل طبقات احلنابلة ١٣/٢٢٧, البداية والنهاية ٢/٣٨ذيل مرآة الزمان : انظر  ) ١٨(
 . ٤/٢٨٦األمحد 

 . ٥٧ – ٢/٥٦ذيل مرآة الزمان   ) ١٩(
 . ٤/٢٨٦, املنهج األمحد ٢/٢٦٩, ذيل طبقات احلنابلة ٣٩ – ٢/٣٨املصدر السابق : انظر  ) ٢٠(
, ٢/٢٦٩, ذيـل طبقـات احلنابلـة ١٣/٢٢٨, البداية والنهايـة ١٤/٨٩٠تاريخ اإلسالم : انظر  ) ٢١(

 . ٥/٢٩٤شذرات الذهب 
, املـنهج ٢/١٢١, الـوايف بالوفيـات ٤/١٤٣٩, تـذكرة احلفـاظ ٢/٦٠ذيل مرآة الزمان : انظر  ) ٢٢(

 . ٤/٢٨٦األمحد 
, ذيـل طبقـات ٢/١٢١, الـوايف ٤/١٤٤٠, تـذكرة احلفـاظ ١٤/٨٩١تـاريخ اإلسـالم : انظر  ) ٢٣(

 . ٢/٣٥٧, املقصد األرشد ٢/٢٧٣احلنابلة 
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 . ٢/٤٠ذيل مرآة الزمان   ) ٢٤(
 . ٢٨٧ – ٤/٢٨٦, املنهج األمحد ٢٧٠ – ٢/٢٦٩ذيل طبقات احلنابلة : انظر  ) ٢٥(
 . ٢٨٩ – ٤/٢٨٧ ومابعدها, املنهج األمحد ٢/٦٧ذيل مرآة الزمان : انظر  ) ٢٦(
 . ٢/٢٧٢, ذيل طبقات احلنابلة ١٣/٢٢٩هاية البداية والن: انظر  ) ٢٧(
 . ٥٨ – ٢/٥٧ يف ذيل مرآة الزمان "ابن الشيخ"نقله عن ابن احلاجب قطب الدين اليونيني   ) ٢٨(
 . "باختصار" ٣/٢٩١العرب   ) ٢٩(
 . "باختصار" ٢٢٨ – ١٣/٢٢٧البداية والنهاية   ) ٣٠(
, ١٤/٨٩٤, تـاريخ اإلسـالم ٢/٣٩, ذيـل مـرآة الزمـان ٢٠٧الذيل عىل الروضتني ص : انظر  ) ٣١(

 . ٢/٢٧٣, ذيل طبقات احلنابلة ١٣/٢٢٩البداية والنهاية  
 .  وما بعدها من هذا البحث٢١وصفحة . ١لوح : انظر  ) ٣٢(
 . ً لوحا٤٩, ويقع يف )٢٩٧٣(منه نسخة خمطوطة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية, حتت رقم   ) ٣٣(
 . ٢٠٧الذيل عىل الروضتني ص   ) ٣٤(
)١٣/٢٢٩  ) ٣٥ . 
)٢/٢٧٣  ) ٣٦ . 
)٨/٢٨٢  ) ٣٧ . 
 ). ٧١( هامش رقم ٢١سيأيت خترجيه ص   ) ٣٨(
 ).٣(ص : انظر  ) ٣٩(
 . ٤ – ٢ لوح جزء يف اإلرساء واملعراج بالنبي : انظر  ) ٤٠(
, رشح ٦/٥١٠, جممـوع الفتـاو, البـن تيميـة ١٠٥الرد عـىل اجلهميـة, للـدارمي ص : انظر  ) ٤١(

 . ١/٢٢٢العقيدة الطحاوية 
 ). ٢٩٣١( رقم ٤/٢٢٤٥أخرجه مسلم يف صحيحه   ) ٤٢(
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 – ١/١٥٩, ومـسلم بنحـوه )٤٨٥٥( رقـم ٣/٢٩٨أخرجه البخاري يف صحيحه هبذا اللفـظ   ) ٤٣(
 ). ١٧٧( رقم ١٦١

 ). ١٧٨( رقم ١/١٦١أخرجه مسلم يف صحيحه   ) ٤٤(
 ). ١٧٩( رقم ١٦٢ – ١/١٦١أخرجه مسلم يف صحيحه   ) ٤٥(
 ). ٦٠(سورة اإلرساء, من اآلية   ) ٤٦(
 ). ٤٧١٦( رقم ٣/٢٥٢أخرجه البخاري يف صحيحه   ) ٤٧(
 ). ١٧٦( رقم ١/١٥٨أخرجه مسلم يف صحيحه   ) ٤٨(
)١/٤١٩  ) ٤٩ . 
 وما بعدها, الشفا, للقايض عياض ١٩٧التوحيد, البن خزيمة ص : انظر هذه األقوال بأدلتها يف  ) ٥٠(

, األسـنى يف رشح ٥٦ – ٧/٥٥, تفسري القرطبـي ٤٣٣ – ١/٤١٧ وما بعدها, املفهم ١/١٩٥
, زاد املعاد, البـن ١٥ – ٣/٤, رشح النووي ملسلم ١٥٣ – ٢/١٤٦ًأسامء اهللا احلسنى, له أيضا 

 . ٦٠٩ – ٨/٦٠٦, فتح الباري ٢٢٤ – ١/٢٢٢, رشح العقيدة الطحاوية ٣/٣٣القيم 
 . ١/٢٠١الشفا   ) ٥١(
)٥٢ (   ٢/١٦٧سري أعالم النبالء : , وانظر٥١٠ – ٦/٥٠٩جمموع الفتاو . 
 . "باختصار" ٨/٦٠٨فتح الباري   ) ٥٣(
  املسائل والرسائل املروية عن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل يف العقيـدة, لعبـد اإللـه األمحـدي : انظر  ) ٥٤(

١٥١–٢/١٤٥ . 
أتاين ريب عز وجل الليلة يف أحسن صورة, أحـسبه يعنـي " بلفظ ١/٣٦٨أخرجه أمحد يف املسند   )٥٥(

 – ٥/٣٤٢ احلديث, والرتمـذي "... فيم خيتصم املأل األعىل هل تدري: يا حممد: يف النوم, فقال
: , وقال الرتمذي− ريض اهللا عنهام –كالمها من حديث ابن عباس ) ٣٢٣٤ , ٣٢٣٣( رقم ٣٤٣

  , والرتمـذي ٥/٢٤٣هذا حديث حسن غريب مـن هـذا الوجـه, كـام أخرجـه أمحـد يف املـسند 
ا حديث حسن صـحيح, سـألت هذ:  من حديث معاذ بن جبل, وقال الرتمذي٣٤٤ –٥/٣٤٣
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هذا حـديث حـسن صـحيح, كـام أخرجـه أمحـد يف : حممد ابن إسامعيل عن هذا احلديث, فقال
 ,  من حديث عبد الرمحن بـن عـائش عـن بعـض أصـحاب النبـي ٥/٣٧٨  و ٤/٦٦املسند 

, وصـححه ٢٠٥ – ٢٠١, ١٨٩ – ١/١٨٨وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة من طرق متعـددة 
, ٢٢١ – ٢١٥يقه عليها بمجموع طرقه وشواهده, وابن خزيمـة يف التوحيـد ص األلباين يف تعل

 من حديث ١/٢٣٧, كام أورده اهليثمي يف جممع الزوائد ٤٩٧ – ٤٩٦واآلجري يف الرشيعة ص 
رواه الطرباين يف الكبري, وفيه عبد اهللا بن إبراهيم بن احلسني عن أبيه, ومل أر من : (أيب رافع, وقال

صحح احلديث اإلمام أمحد, وقواه ابـن خزيمـة كـام ذكـر ابـن حجـر يف هتـذيب , وقد )ترمجهام
, وقد رصح ابن تيمية يف كالمه هذا أنه صـحيح, وذكـر ابـن كثـري يف تفـسريه ٦/٢٠٥التهذيب 

 . ٣٠١ – ٢/٢٩٥ّ أن إسناده عىل رشط الصحيح, وحسنه ابن حجر يف نتائج األفكار ٤/٢٥٠
ذا احلديث, كالدارقطني, وابـن اجلـوزي يف العلـل ّومن جهة أخر ضعف بعض أهل العلم ه

, وأورد حمققو مـسند اإلمـام أمحـد بعـض رواياتـه وطرقـه, وحكمـوا بـضعفها ١/٣٤املتناهية 
 . ً, وأشاروا أيضا إىل من قال بتضعيفه, واهللا أعلم٤٤٢ – ٥/٤٣٧

 – ٢١٥التوحيد, البـن خزيمـة ص : هذا وللعلامء كالم طويل حول هذا احلديث, انظر للمزيد
, هتـذيب التهـذيب ١٦٧ – ٤/١٦٥, اإلصابة ٢٥ – ٢/٢٣, األسامء والصفات, للبيهقي ٢٢١
, وأفرد احلافظ ابن ١٧٠ – ١/١٦٩, تعليق األلباين عىل السنة البن أيب عاصم ٢٠٥ – ٦/٢٠٤

 , تكلم فيه "اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األعىل"رجب هذا احلديث بتأليف سامه 
 .  إسناده, واختالف ألفاظه, ثم رشحهعن طرق

 . ٣٣٦ – ٢/٣٣٥جمموع الفتاو : , وانظر٣٤ – ٣/٣٣نقله ابن القيم يف زاد املعاد   ) ٥٦(
 .  وما بعدها من هذا البحث٢١, وانظر ص ١ لوح جزء يف اإلرساء واملعراج بالنبي   ) ٥٧(
 . ً لوحا٤٩ , ويقع يف)٢٩٧٣(منه نسخة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية برقم   ) ٥٨(
 . طبع يف مكتبة املعارف بالرياض, بتحقيق الدكتور عيل بن حسني البواب  ) ٥٩(
 .  وما بعده٢الواضح اجليل لوح : انظر  ) ٦٠(
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 . ١٢١نور املرس ص   ) ٦١(
 . ٢٢ ولوح ٨, الواضح اجليل لوح ١٢٧ – ١٢٢املصدر السابق ص : انظر  ) ٦٢(
 . ٤٠٥ – ١٣/٤٠٤فتح الباري : انظر  ) ٦٣(
 . ٣٨ – ٣/٣٧زاد املعاد    )٦٤(
, ٧/١٩٧, فتح البـاري ٢٧٣−١/٢٧١رشح العقيدة الطحاوية : , وانظر٣/٢٢تفسري ابن كثري   ) ٦٥(

 . ٢٨٩−٢/٢٨٨لوامع األنوار 
 .١٠ – ٩هو الشيخ اليونيني, وقد تقدم بيان نسبة هذا اجلزء إليه ص    ) ٦٦(
بة ما حصل من هذا الرجل لإلمـام الـشافعي وال ينبغي أن يفهم من هذا نس. مل يسمه لنا اليونيني  )٦٧(

ًأو للشافعية عموما, أو تنقص هذا املذهب والشناعة عليه بنسبة هذا القول إليه, فإن هـذا خطـأ, 
ُ قليـل علـم ال يعـول عـىل كالمـه, ومعظـم −١٥ كام قال أبو شامة فيام سبق ص –وهذا الرجل 

 . الشافعية عىل خالف قوله
, وقد "حنبيل وشافعي"د يرد يف هذا املوطن عىل هاتني العبارتني, ًوخروجا من اإلشكال الذي ق

 عنـدما اعتـرب هـذا ٢ – ١ًورد فعال من أيب شامة يف رده عىل اليـونيني يف الواضـح اجلـيل, لـوح 
 . اجتمع شخصان, أو فقيهان, أو نحو ذلك: ًتعصبا وشناعة, كان األوىل أن يقال

ًإن اإلرساء كان مناما, وبينهام فرق عظيم, :  وقول من قالينبغي أن يعرف الفرق بني هذا القول,  )٦٨(
ًإذ ما يراه النائم قد يكون أمثاال مرضوبة للمعلوم يف الصورة املحسوسة, فري كأنه قد عـرج بـه 
إىل السامء, أو ذهب به إىل أي مكان, وروحه مل تصعد ومل تذهب, وإنـام ملـك الرؤيـا رضب لـه 

ًحابه أن اإلرساء كان مناما, وإنـام ذكـروا أن الـروح ذاهتـا أرسي املثال, وهذا القول مل يقصد أص
, فـإن غـريه ال تنـال ذات هبا, ففارقت اجلسد, ثم عادت إليه, وجيعلون هـذا مـن خصائـصه 

 . روحه الصعود الكامل إىل السامء إال بعد املوت
 . ١/٢٧١, رشح العقيدة الطحاوية ٣/٣٦زاد املعاد : انظر  
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فإن مجهور أهل العلم عىل أن اإلرساء واملعراج كان بالروح واجلسد, انظـر مـا هذا غري صحيح,   )٦٩(
 .٣سبق ص 

هو أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيـب البـرصي املـاوردي الـشافعي, اإلمـام العالمـة, قـايض   )٧٠(
 . هـ٤٥٠ًالقضاة, له تصانيف كثرية, كان عظيم القدر, مقدما عند اخلاصة والعامة, تويف سنة 

ــه يفانظــر ترمج ــتظم, البــن اجلــوزي : ت ــان, البــن خلكــان ٢٠٠−٨/١٩٩املن   , وفيــات األعي
 . ٦٨ – ١٨/٦٤, سري أعالم النبالء ٢٨٤ – ٣/٢٨٢

احلـاوي ":  يف كتابه املـشار إليـه هنـا– ريض اهللا عنها –وقد نقل املاوردي هذا القول عن عائشة 
ً , وأشـار إليـه أيـضا يف ١٤/٢١ وهو رشح خمترص املـزين "الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي

, ومل يعلق املاوردي عىل ٢٢٨ – ٥/٢٢٧, ٢٢٦ – ٣/٢٢٤ "النكت والعيون": تفسريه املسمى
 . هذا القول, أو يبني رأيه يف هذه املسألة

حـدثني : , قـال٢٧٥ابن إسحق يف السرية ص  : − ريض اهللا عنها –أخرج هذا األثر عن عائشة   )٧١(
 , ولكن اهللا عز وجـل ما فقد جسد رسول اهللا ": أهنا كانت تقولبعض آل أيب بكر عن عائشة 

ِّ, فلم يسند األثر, فضعف النقطاع السند, وانظـر"أرس بروحه  البـن هـشام سـرية النبـي : ُ
 . ١/٢٧٠, رشح العقيدة الطحاوية ٣/٢٣, تفسري ابن كثري ٦ – ٢/٥

 .٢٥ – ٢٤سيأيت بيان هذا ص   ) ٧٢(
ـــاىل  )٧٣( ـــه تع ≈⎯z": يف قول ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’ n< Î) 

Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$#"..اآلية, فهذا نص يف أن اإلرساء كان من مكة, من املسجد احلرام . 
 ). ١(سورة اإلرساء, من اآلية   ) ٧٤(
ج, مـن كتـاب مناقـب , بـاب حـديث اإلرساء, وبـاب املعـرا٦٥ – ٣/٦٣الـصحيح : انظر  ) ٧٥(

 . األنصار
 إىل الـسموات, وفـرض  وما بعدها, بـاب اإلرساء برسـول اهللا ١/١٤٥صحيح مسلم : انظر  )٧٦(

 . الصلوات, من كتاب اإليامن
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 . أورد الشيخ هنا أحاديث بنحوها, ومجعها يف حديث واحد, مع أهنا متفرقة يف كتب السنة  ) ٧٧(
ُفظعت بأمري  )٧٨( ْ ِ النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر, البـن األثـري : انظـر. بتـهَّأي اشتد عـيل وه: َ

٣/٤٥٩ قطعـت ":  وغريه وردت هذه اللفظة هكـذا٦/٣٧٧, وعند النسائي يف السنن الكرب
قطعت بام يرجع إليه أمري من تكذيب الناس إياي, وعند اآلجري يف الرشيعة : , بمعنى"بأمري

 . , واهللا أعلم"فضقت بأمري" ٤٨٩ص 
:  املخطوط, ولفظ أمحد يف املسند, والنسائي يف السنن الكرب, وابن أيب شيبة يف املصنفهكذا يف  )٧٩(

إين أرسي : ما هـو? قـال: قال! نعم : هل كان من يشء? فقال رسول اهللا : فقال له كاملستهزئ
: هـل كـان مـن يشء? قـال: فقال كاملستهزئ:  احلديث, وعند الطرباين يف الكبري"....يب الليلة 

 . احلديث"...إنه أرسي يب :  قال"نعم"
إىل هنا غري موجود يف حديث ابن عباس, وإنام هـو يف .... وارتد ناس ممن كان آمن به : من قوله  )٨٠(

, وقد أورده اليونيني هنا بنحـوه, أخرجـه احلـاكم يف − ريض اهللا عنها –حديث آخر عن عائشة 
 . , وصححه, ووافقه الذهبي٦٣ – ٣/٦٢املستدرك 

 –املطعم بن عدي, والد جبـري بـن مطعـم :  , عن صفة بيت املقدس إن الذي سأل النبي قيل  )٨١(
 . ٧/٢٠٠فتح الباري : انظر... ريض اهللا عنه 

عـن جـابر بـن ) ١٧٠( رقم ١/١٥٦ومسلم ) ٣٨٨٦( رقم ٣/٦٣أخرج البخاري يف صحيحه   )٨٢(
تني قـريش قمـت يف احلجـر, ملا كذب":  يقول أنه سمع رسول اهللا – ريض اهللا عنهام –عبد اهللا 

, وجاء يف حديث أيب هريـرة "فجىل اهللا يل بيت املقدس, فطفقت أخربهم عن آياته وأنا أنظر إليه
لقد رأيتني يف احلجر, وقريش تـسألني عـن " : قال ) ١٧٢( رقم ١٥٧ – ١/١٥٦عند مسلم 

: ثلـه قـط, قـالمرساي, فسألتني عن أشياء من بيت املقدس مل أثبتها, فكربت كربة مـا كربـت م
احلديث, وحيتمل أن املسجد محـل "....فرفعه اهللا يل أنظر إليه, ما يسألوين عن يشء إال أنبأهتم به 

فجـيء باملـسجد وأنـا ": إىل أن وضع بحيث يراه ثم أعيد, ففي حديث ابن عباس املذكور أعاله
غ يف املعجـزة, وال , وهـذا أبلـ"أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل, فنعت املسجد وأنا أنظر إليه
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 , وهـذا يقتـيض أنـه أزيـل مـن استحالة فيه, فقد أحرض عرش بلقيس يف طرفة عني لـسليامن 
 . مكانه حتى أحرض إليه, وما ذلك عىل اهللا بعزيز

ًوحيتمل أن يكون املراد أنه مثل قريبا منه, يؤيد هذا ما وقع يف حديث أم هـانئ ِّ فخيـل يل بيـت ": ُ
 , "فجـىل"ً إذا ثبت هذا احلديث, ومل يكن مغـريا مـن قولـه "ن آياتهاملقدس, فطفقت أخربهم ع

 . ٧/٢٠٠انظر فتح الباري . جيء بمثاله, واهللا أعلم:  أي"فجيء باملسجد": ويكون معنى قوله
إىل هنا هناية حديث ابن عباس, وقد أورده اليونيني بنحوه, وهو حديث صحيح, أخرجـه أمحـد   )٨٣(

  , والنـسائي يف الـسنن الكـرب ٢٩ – ٥/٢٨و املـسند إسـناده , وصحح حمقق١/٣٠٩يف املسند 
ـــم ٣٧٨ –٦/٣٧٧ ـــصنف )١١٢٨٥( رق ـــيبة يف امل ـــن أيب ش ـــم ٤٦٢ – ١١/٤٦١, واب  رق
 ٢/٣٦٣, والبيهقي يف دالئل النبـوة )١٢٧٨٢( رقم ١٢/١٣٠, والطرباين يف الكبري )١١٧٤٦(
رواه : , وقـال٦٥ – ١/٦٤, وصحح حمققه إسـناده, وأورده اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ٣٦٤ –

أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط, ورجال أمحد رجال الصحيح, وذكـره الـسيوطي يف 
 . , وصحح إسناده٥/٢٢٢الدر املنثور 

 . بياض باملخطوط بمقدار أربع كلامت  ) ٨٤(
َّقرية جامعة ملزينة بالقرب من املدينة النبوية, قيل إن تبع ملا رجع: الروحاء  )٨٥(  من قتال أهـل املدينـة ُ

يريد مكة نزل هبا, فأقام وأراح, فسامها الروحاء, وقيل إهنا سميت بذلك النفتاحهـا ورواحهـا, 
, الروض املعطار, للحموي ٣/٧٦معجم البلدان, لياقوت : انظر.  واهللا أعلم, والتزال معروفة

 . ٢٧٨ –٢٧٧ص
 . هناية اللوح األول من املخطوط  )٨٦(
ًط, ولعل املراد هنا موقع يسمى مر, ويقال أيضاهكذا يف املخطو  )٨٧( ّ ّمر الظهران, موقع عىل مرحلة : َ

من مكة, وقيل إنه يبعد عن مكة مخسة أميـال, بـه عيـون كثـرية ونخـل, وهـو ألسـلم وهـذيل 
 . ١٠٦ – ٥/١٠٤معجم البلدان : انظر. وغارضة, واهللا أعلم
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, خمتـار ١/١٤٩نهاية يف غريب احلـديث واألثـر ال: انظر. ّالفتي من اإلبل, واألنثى بكرة: البكر  )٨٨(
 . ٥٩, املصباح املنري, للفيومي ص ٢٥الصحاح ص 

 للعمـرة, قيـل إنـه – ريض اهللا عنهـا –ّموقع مشهور بمكة يف احلل, أحرمت منه عائشة : التنعيم  )٨٩(
ادي ناعم, والو: نعيم, والذي عن يساره يقال له: سمي بذلك ألن اجلبل الذي عن يمينه يقال له

 . ١٣٩ – ١٣٨, الروض املعطار ص ٥٠ – ٢/٤٩معجم البلدان : انظر. نعامن
َاحلزورة  )٩٠( ََ بفتح احلاء وسكون الزاي, وفتح الواو والراء, كانت سوق مكة, ثم دخلت يف املسجد : ْ

 . ١٩٥ – ١٩٤, الروض املعطار ص ٢/٢٥٥معجم البلدان : انظر. ملا زيد فيه
, ٦٥٦املـصباح املنـري ص : انظر. ونه بياض إىل سواد, يشبه لون الرمادما يف ل: األورق من اإلبل  )٩١(

 . ٣/٢٨٩القاموس املحيط 
 . ١٩٧خمتار الصحاح ص : انظر. البينة والعالمة: الغرارة  )٩٢(
كل عقبة يف جبل أو طريق عالية فيه تسمى ثنية, واملراد هبا هنـا الثنيـة العليـا, وهـي التـي : الثنية  )٩٣(

احلجون, جاء يف احلديث الصحيح عند : َ, ويقال هلا أيضا"مقربة أهل مكة"عالة ينزل منها إىل امل
 دخل مكـة أن رسول اهللا " – ريض اهللا عنهام –عن ابن عمر ) ١٥٧٦( رقم ١/٤٨٦البخاري 

  . "من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء, وخيرج من الثنية السفىل
 . ٣/٤٣٧, فتح الباري ٢٥٤لطربي ص القر لقاصد أم القر, للمحب ا: انظر    

ًكدأ , هكذا يف املخطوط, وتكتب يف الغالب   )٩٤( َ : الثنية العليـا, قـال املحـب الطـربي:  وهي"كداء"َ
وكداء بالفتح واملد, غري مرصوف, هي الثنية العليا, مما ييل مقابر مكة, عنـد احلجـون, وبمكـة (

الثنيـة : , بالضم والقرص والتنوين"ُكدو"ثالث كدايا, هذه وهي التي يستحب الدخول منها, 
ّكدي": السفىل, مما ييل باب العمرة, والثالثة موضع بأسفل مكة, : , بالضم وتشديد الياء مصغر"ُ

واألوليان مها املشهورتان, وهذه خيرج منها من خيرج إىل جهة اليمن, هكذا ضبط عن املحققـني 
, العقـد الثمـني يف تـاريخ البلـد ٤٤١ – ٤/٤٣٩معجم البلـدان : , وانظر٢٥٤القر ص ...) 

 . ٤٣٨ – ٣/٤٣٧, فتح الباري ١١١ – ١/١١٠األمني , للفايس 
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, أورده بنحوه من حديث أم هانئ اهليثمي       "الخ...يا حممد أخربنا عن عرينا : ثم قالوا": من قوله  )٩٥(
عىل بـن أيب املـساور,    رواه الطرباين يف الكبري, وفيه عبد األ: , وقال٧٦ – ١/٧٥يف جممع الزوائد 

, والـسيوطي يف الـدر املنثـور ٣/٢٢وهو مرتوك كذاب, كام أورده بنحوه ابـن كثـري يف تفـسريه 
٢٠٩–٥/٢٠٨ . 

رواه البـزار : (ً حديثا بنحوه عن شـداد بـن أوس, وقـال٧٤ – ١/٧٣وأورد اهليثمي يف املجمع 
 وثقـه حييـى بـن معـني, وضـعفه , وفيه إسحق بن إبراهيم بـن العـالء,....والطرباين يف الكبري 

 . , وصحح إسناده٣٥٧ – ٢/٣٥٥, وأخرجه البيهقي يف دالئل النبوة )النسائي
املعروف عند أهل العلم أن اإلرساء كان إىل بيت املقدس, واملعراج إىل الـسامء, فقـد نـصت آيـة   )٩٦(

ثـم عـرج بـه مـن ً من املسجد احلرام ليال إىل املـسجد األقـىص, اإلرساء عىل أنه أرسي بالنبي 
≈⎯z ": قال اهللا عز وجل. املسجد األقىص إىل السامء, كام هو ثابت يف أحاديث كثرية ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 

3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$#..... " ,ـــة  اآلي
:  أهـل العلـم يف معنـى قولـه تعـاىلمأخوذ من الرس, وهو سـري الليـل, قـال: "أرس"فقوله 
جعل الرباق يرسي به, وحـذف املفعـول لداللـة الـسياق عليـه, وألن :  أي"ًأرس بعبده ليال"

 , ال ذكر الدابة, ثم نـص بعـد ذلـك عـىل أنـه كـان مـن املراد ذكر املرس به, وهو املصطفى 
 من العـروج, أي اآللـة التـي فعىل وزن مفعال,: أما املعراج.  املسجد احلرام إىل املسجد األقىص

يعرج فيها, أي يصعد, وهو بمنزلة السلم, لكننا ال نعلم كيف هو, وحكمـه كحكـم غـريه مـن 
املغيبات, نؤمن به وال نشتغل بكيفيته, وقد ثبت يف عدد مـن األحاديـث إطـالق لفـظ العـروج 

, فـتح ١/٢٧٠يـة , رشح الطحاو٣/٢٢تفسري ابن كثـري : انظر.  إىل السامء, واهللا أعلمبالنبي 
 . ٢٦٩ – ٣/٢٦٧ وما بعدها, فتاو اللجنة الدائمة ٢/٢٨٠, لوامع األنوار ٧/١٩٦الباري 

 تلـك الليلـة وهـو يف ّ مـر بـإدريس ثبت يف الصحيح من حديث اإلرساء واملعراج أن نبينا   )٩٧(
 – ١/١٤٥, صحيح مـسلم )٣٨٨٧( رقم ٦٥ – ٣/٦٣صحيح البخاري : السامء الرابعة, انظر

 – لألنبيـاء , عىل خالف بني أهل العلم يف كيفية مقابلـة املـصطفى )١٦٤ – ١٦٢( رقم ١٥١
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هـل كانـت بـأرواحهم أم بأجـسادهم? فقـال :  يف الـسموات الـسبع–عليهم الصالة والسالم 
ً تلك الليلة ترشيفا له وتكـريام, وقـال آخـرون بـأن أحرضت أجسادهم ملالقاة نبينا : بعضهم ً

ر أجسادهم; ملا ثبـت أن أجـسادهم مـستقرة يف قبـورهم بـاألرض, إال أرواحهم تشكلت بصو
.  , فقد ثبت أن اهللا رفعه بروحه وجسده إىل السامء, ولعل هذا هو الراجح, واهللا أعلـمعيسى 
, فتـاو اللجنـة ٢١٠, ٧/٢٠٠ ومـا بعـدها, فـتح البـاري ٦٣الروح , البن القـيم ص : انظر

 . ١٩٦ – ٣/١٩٥الدائمة 
.  إىل السامء الرابعة ما حصل تلك الليلة فهـذا صـحيح ثابـتنيني برفع إدريس فإن قصد اليو

وإن قصد أنه حي هناك كام يرو, فنقل االتفاق عىل مثل هذا فيه نظر, وقد تعـددت األقـوال يف 
≈çµ ": هذه املسألة, عند تفسري قول اهللا تعاىل oΨ ÷è sùu‘ uρ $ ºΡ% s3tΒ $ †‹Î= tæ ") فهناك مـن قـال )٥٧: مريم ,

أي رفع اهللا ذكره يف العاملني, ومنزلته بني املقربني, فكان عـايل الـذكر, عـايل املنزلـة, : أن املعنىب
رفـع إىل الـسامء : وهناك من ذهب إىل أن اهللا رفعه وهو حـي إىل الـسامء الرابعـة, وقـال آخـرون

 . الخ...السادسة, وزعم بعضهم أنه مات فيها 
 مل يثبت من طريق مرفوعة قوية, وقد رو الطربي ّوكون إدريس رفع وهو حي: (قال ابن حجر

≈çµ ": ًأن كعبا قال البن عباس يف قوله تعاىل oΨ ÷è sùu‘ uρ $ ºΡ% s3tΒ $ †‹Î= tæ " أن إدريس سأل صديقا له من ً
: املالئكة فحمله بني جناحيه ثم صعد به, فلام كان يف السامء الرابعة تلقاه ملـك املـوت فقـال لـه

إن هـذا : هـو معـي, فقـال: وأين إدريس? قال: ن أجل إدريس? قالأريد أن تعلمني كم بقي م
! كيـف ذلـك وهـو يف األرض?: ليشء عجيب, أمرت أن أقبض روحه يف السامء الرابعة, فقلت

≈çµ ": فقبض روحه, فذلك قولـه تعـاىل oΨ ÷è sùu‘ uρ $ ºΡ% s3tΒ $ †‹Î= tæ " وهـذا مـن اإلرسائيليـات, واهللا , 
ًوساق ابن كثري بعضا من أخبار الرفع, ثم علق عليها . ٦/٣٧٥فتح الباري ). أعلم بصحة ذلك

) هــذا مــن أخبــار كعــب األحبــار اإلرسائيليــات, ويف بعــضه نكــارة, واهللا أعلــم: ( ... بقولــه
, ١١٩ – ١١/١١٧, تفـسري القرطبـي ٣٥٣ –٨/٣٥٢تفسري الطربي : وانظر. ٣/١٢٦التفسري
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كتب التفسري, ملحمد أبو شـهبة ص , اإلرسائيليات واملوضوعات يف ٥/١١٩تفسري ابن سعدي 
٢٦٣ – ٢٦٢ . 

ُ مل يمـت, وإنـام رفـع بروحـه هذا ثابت صحيح, وهو اعتقاد أهـل الـسنة واجلامعـة, فعيـسى   )٩٨(
, ثـم يمـوت, قـال اهللا عـز وجسده إىل السامء, وسينزل يف آخر الزمان, وحيكم برشيعة حممـد 

öΝÎγ ": وجـــــــــل Ï9öθ s% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖù= tG s% yx‹Å¡pRùQ$# © |¤ŠÏã t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ tΑθ ß™ u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tFs% $ tΒ uρ 
çνθ ç7n= |¹ ⎯Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝçλm; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ àn= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλm; ⎯Ïµ Î/ ô⎯ÏΒ 

AΟù= Ïæ ω Î) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯©à9$# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tFs% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµ yè sù§‘ ª!$# Ïµ ø‹s9Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã 
$ \ΚŠ Å3ym")وهبـذا جـاءت األحاديـث عـن املـصطفى )١٥٨–١٥٧:النساء , . تفـسري : انظـر
, ٣٢٣ – ٤/٣٢٢, جممـوع الفتـاو ١٠٢ – ٤/٩٩, تفسري القرطبي ٢٩٠ – ٣/٢٨٧الطربي 

, ٧/٢٠٩, ٤٩٤ – ٦/٤٩١, فـتح البـاري ٤١ – ٤/٣٧اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 
 . ٣/١٩٦زول عيسى بن مريم آخر الزمان, للسيوطي, فتاو اللجنة الدائمة ن

ًالسدر شجر النبق, واحده سـدرة, وهـي شـجرة عظيمـة جـدا, بالغـة احلـسن, : سدرة املنتهى  )٩٩(
 مثل قالل هجر, وورقها كآذان الفيلة, قيل إهنـا سـميت سـدرة "ثمر السدر"وصفت بأن نبقها 

 يعرج به من األرض, فيقبض منها, وإليها ينتهي ما هيبط به من فوقها, املنتهى ألنه ينتهي إليها ما
, )١٧٣( رقـم ١/١٥٧ عند مـسلم – ريض اهللا عنه –فيقبض منها, وهذا ثابت عن ابن مسعود 

وقيل إهنا سميت بذلك النتهاء علم املخلوقات إليها, وقيل ألن علم املالئكـة ينتهـي إليهـا, ومل 
 , وقيل ألهنا ينتهي إليها أرواح الشهداء, وقيـل غـري ذلـك, واهللا  جياوزها أحد إال رسول اهللا

 . أعلم
, رشح النـووي ملـسلم ٩٧ – ١٧/٩٤, تفسري القرطبي ٥١٨ – ١١/٥١٤تفسري الطربي : انظر
٣/٢ ,  

, تفـسري ٢٨٧ – ٢/٢٨٦, لوامع األنوار ٢١٤ – ٧/٢١٢, فتح الباري ٤/٢٥٢تفسري ابن كثري 
 . ٢٠٧ – ٧/٢٠٦ابن سعدي 
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, باب حـديث اإلرساء, وبـاب املعـراج, مـن كتـاب ٦٥ – ٣/٦٣صحيح البخاري : ًانظر مثال  )١٠٠(
ــسلم  ــصار, وصــحيح م ــاب اإلرساء برســول اهللا ١/١٤٥مناقــب األن ــدها, ب ــا بع  إىل  وم

 . السموات, وفرض الصلوات, من كتاب اإليامن
 . بياض يف املخطوط بمقدار أربع أو مخس كلامت  )١٠١(
 ). ١٧ – ١(يات اآل: سورة النجم) ١٠٢(
الصحيح من أقوال املفرسين يف املراد باملرئي كام ورد يف اآليات التي ذكرهـا املؤلـف مـن سـورة   )١٠٣(

:  يف صورته األصلية التي هـو عليهـا مـرتني , فقد رآه نبينا − عليه السالم –النجم أنه جربيل 
 ريض –قد ثبـت عـن عائـشة  , ومرة يف األرض, ومرة ثانية عند سدرة املنتهى, ليلة أرسي به 

أنا أول هذه األمة سأل عن ذلك رسـول اهللا :  قوهلا ملرسوق عندما سأهلا عن هذه اآلية–اهللا عنها 
احلـديث "....إنام هو جربيل, مل أره عىل صورته التي خلق عليها غري هاتني املـرتني ":  , فقال 

 رقـم ٣/٢٩٨ صـحيحه , والبخـاري بنحـوه يف)١٧٧( رقم ١/١٥٩أخرجه مسلم هبذا اللفظ 
صحيح البخـاري :  نحوه, انظر– ريض اهللا عنهام –, وثبت عن ابن مسعود وأيب هريرة )٤٨٥٥(
, وانظـر للمزيـد )١٧٥ , ١٧٤( رقم ١/١٥٨, صحيح مسلم )٤٨٥٧ , ٤٨٥٦( رقم ٣/٢٩٨

, رشح ٢٥٣ – ٤/٢٤٧, تفـسري ابـن كثـري ٥١٤ – ١١/٥١١تفسري الطربي : حول هذه املسألة
, ٢٠٧ – ٧/٢٠٥, تفسري ابن سعدي ٦١١ – ٨/٦٠٦, فتح الباري ١/٢٧٦طحاوية العقيدة ال

 . ٢/١٣٠فتاو اللجنة الدائمة 
 أن – ريض اهللا عنـه –من قـول ابـن مـسعود ) ١٧٣( رقم ١/١٥٧وقع عند مسلم يف صحيحه   )١٠٤(

 – ٣/٦٣البخـاري " املتفـق عليـه السدرة يف السامء السادسة, وظاهر حديث أنس عن النبي 
 أهنا يف السامء السابعة; لقوله بعد ذكر ")١٦٢( رقم ١٤٧ – ١/١٤٥ومسلم ) ٣٨٨٧( رقم ٦٤

 . "ثم ذهب يب إىل السدرة": السامء السابعة
 وغريه بأن حديث أنس هو قول األكثر, ويـرتجح بأنـه مرفـوع, "صاحب املفهم"قال القرطبي   

ا التـي ينتهـي إليهـا علـم وحديث ابن مسعود موقوف, كام أنه هو الـذي يقتـضيه وصـفها بأهنـ
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ويمكن : (وذهب النووي إىل عدم التعارض بني القولني, فقال. املخلوقات من املالئكة وغريهم
 . ٣/٢رشح مسلم ) أن جيمع بينهام فيكون أصلها يف السادسة, ومعظمها يف السابعة

سة ما دلت كام قرر ابن حجر عدم التعارض, فال يعارض حديث ابن مسعود أهنا يف السامء الساد  
عليه األخبار أنه وصل إليهـا بعـد أن دخـل يف الـسامء الـسابعة; ألنـه حيمـل عـىل أن أصـلها يف 
. السادسة, وأغصاهنا وفروعها يف السابعة, وليس يف السادسة منها إال أصل سـاقها, واهللا أعلـم

 – ٧/٢١٢, فـتح البـاري ٣ – ٣/٢, رشح النووي ملـسلم ٤٠٣–١/٤٠٢املفهم : انظر للمزيد
 . ٢/٢٨٧, لوامع األنوار ٢١٤

سبق قبل قليل بيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم يف تفسري هذه اآليات أن املرئي هو جربيـل   )١٠٥(
 .  , وقد تقدم الكالم حول مسألة الرؤية يف مقدمة هذا البحث− عليه السالم–

والتحري, وإنام هو مـشهور  عىل أثر, بعد البحث – ريض اهللا عنها –مل أعثر هلذا األثر عن عائشة   )١٠٦(
 .  وغريهم– رمحهم اهللا –عن جماهد, واحلكم بن عتيبة, ومالك 

, وقد صحح إسناده عن جماهد, سري أعالم ٢/٩١جامع بيان العلم وفضله, البن عبد الرب : انظر  
وقد اتفق سلف األمة وأئمتها عىل إثبات ما تضمنه هذا األثر, فكل أحـد يؤخـذ . ٨/٩٣النبالء 
 . ه ويرتك إال رسول اهللا من قول

  وما بعدها١١سبق الكالم حول هذه املسألة يف املقدمة ص   )١٠٧(
 . بم: هكذا يف املخطوط, ولعل الصحيح  )١٠٨(
 ). ٤٣(  هامش ١٢تقدم خترجيه ص   )١٠٩(
−١٣سبق معنا بيان مذهب اإلمام أمحد ورأيه يف هذه املسألة, واألقوال الواردة عنه فيهـا ص    )١١٠(

١٤. 
احلـديث, "....رأيت ريب تبـارك وتعـاىل يف أحـسن صـورة ":  حديث١٤معنا فيام سبق ص مر   )١١١(

, فإن صح فهو أصل يف هذه املسألة, قال شيخ اإلسالم ابن )٥٥(وكالم أهل العلم حوله هامش 
, ولكن مل يكـن هـذا "رأيت ريب تبارك وتعاىل": وقد صح عنه أنه قال: (تيمية فيام تقدم نقله عنه



                   אאאאLKאא             ٥٧١ 

  

 ولكن كان يف املدينة ملا احتبس عنهم يف صالة الصبح , ثم أخـربهم عـن رؤيـة ربـه يف اإلرساء,
نعـم رآه :  , وقال− رمحه اهللا تعاىل –تبارك وتعاىل تلك الليلة يف منامه, وعىل هذا بنى اإلمام أمحد 

 ومل يثبت عن ابن عباس , وال عن اإلمام أمحـد, وأمثـاهلام أهنـم: (, وقال يف موضع آخر...)ًحقا 
 احلديث الـذي رواه "أتاين البارحة ريب يف أحسن صورة": ًقالوا إن حممدا رأ ربه بعينيه, وقوله

ًالرتمذي وغريه إنام كان باملدينة يف املنام, هكذا جاء مفرسا, وكذلك حديث أم الطفيل, وحديث 
..... اديـث ً إنـام كـان باملدينـة كـام جـاء مفـرسا يف األح– مما فيه رؤية ربه –ابن عباس وغريمها 

ًفالصحابة والتابعون وأئمة املسلمني عىل أن اهللا ير يف اآلخرة باألبصار عيانا, وأن أحدا ال يراه  ً
يف الدنيا بعينيه,     لكن ير يف املنام, وحيصل للقلوب من املكاشفات واملـشاهدات مـا يناسـب 

فاإلنـسان قـد يـر . : (..ً, وقال أيـضا"باختصار" ٣٣٧ – ٢/٣٣٥جمموع الفتاو ...) حاهلا 
ربه يف املنام وخياطبه, فهذا حق يف الرؤيا, وال جيوز أن يعتقد أن اهللا يف نفسه مثل ما رأ يف املنام, 
ًفإن سائر ما ير يف املنام ال جيب أن يكون مماثال, ولكن البد أن تكـون الـصورة التـي رآه فيهـا 

ًقـاده مطابقـا أيت مـن الـصور وسـمع مـن مناسبة ومشاهبة العتقاده يف ربه, فإن كان إيامنـه واعت
وهذه مـسألة معروفـة, وقـد ذكرهـا العلـامء مـن ... الكالم ما يناسب ذلك, وإال كان بالعكس 

 . "باختصار" ١/٧٣بيان تلبيس اجلهية ) أصحابنا وغريهم يف أصول الدين
لة ممـا يـسع املـرء  رأ اهللا تعاىل بعينيه, وهذه املسأومل يأتنا نص جيل بأن النبي : (وقال الذهبي

سـري ...) املسلم يف دينه السكوت عنها, فأما رؤية املنام فجاءت مـن وجـوه متعـددة مستفيـضة 
 . ٢/١٦٧أعالم النبالء 

فأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد, حدثنا أسود بن عامر, حدثنا محـاد بـن : (... وقال ابن كثري  
 : قـال رسـول اهللا :  قـال–اهللا عـنهام  ريض –سلمة, عن قتادة, عن عكرمة, عن ابـن عبـاس 

 فإنه حديث إسناده عـىل رشط الـصحيح, لكنـه خمتـرص مـن حـديث "...رأيت ريب عز وجل "
ًاملنام, كام رواه اإلمام أمحد أيضا, حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر, عن أيوب, عن أيب قالبة, عن 



      ٥٧٢        ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

  

 − أحـسبه يعنـي يف النـوم – صـورة أتاين ريب الليلة يف أحسن":  قالابن عباس أن رسول اهللا 
 . ٤/٢٥٠التفسري ).  احلديث".....

ًومما ينبغي أن يعلم هنا أن هذه الرؤية عىل وجه ال يكون فيه تـشبيه, كـأن يـر نـورا, أو يـسمع   
ًكالما, أو ير ربه يف املنام عىل صورة حسنة, أو غري ذلك عىل حسب عمله, وال يلزم مـن هـذه 

 – ٢/١٢٩فتـاو اللجنـة الدائمـة : وانظـر. عاىل مثل ما رآه, واهللا أعلمالرؤية أن يكون الرب ت
 . ٤٤ – ٤٢, تقييد الشوارد من القواعد والفوائد, لعبد العزيز الراجحي ص ١٣٠

 . ولو كان اإلرساء: بياض بمقدار كلمتني أو ثالث يف املخطوط, ولعلها  )١١٢(
 . هناية اللوح الثاين من املخطوط) ١١٣(
 ).٧٠( هامش رقم ٢١دي, كام تقدم ص وهو املاور  )١١٤(
 ).٧١( هامش رقم ٢١تقدم خترجيه ص   )١١٥(
 ).١٠٣(انظر هامش رقم    )١١٦(
 . هكذا يف املخطوط) ١١٧(
 رقم ٢/١٠٣٩, ومسلم بنحوه )٥١٣٣( رقم ٣/٣٧١أخرجه البخاري هبذا اللفظ يف صحيحه   )١١٨(

)١٤٢٢ .( 
ا عبد بن محيد, أخربنا عبد الـرزاق, حدثن: ٢/١٠٣٩وردت هذه الرواية عند مسلم يف صحيحه   )١١٩(

 تزوجها وهـي بنـت سـبع سـنني أخربنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, أن النبي 
بنت ست, وقد مجع بينهام النووي فذكر أنـه كـان هلـا سـت :  احلديث, ويف أكثر الروايات"....

. خلـت فيهـا, واهللا أعلـموكرس, ففي رواية اقترصت عىل السنني, ويف رواية عدت السنة التي د
 . ٩/٢٠٧رشح مسلم : انظر

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ٢٧خمتار الصحاح ص : انظر  )١٢٠(
 . بني احلارث: هكذا يف املخطوط, والصحيح كام يف احلديث  )١٢١(
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َّاجلميمة تصغري اجلمة, وهي: فوىف مجيمة  )١٢٢( جمتمع شعر الناصية, ويقـال للـشعر إذا بلـغ املنكبـني : ُ
 .  كثر الشعر وصار إىل هذا احلد بعد أن كان قد ذهب باملرض:مجة, واملعنى

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ١١٠, املصباح املنري ص ٩/٢٠٧رشح النووي ملسلم : انظر  
خشبة يلعب عليها الصبيان واجلواري الصغار, يكون وسـطها عـىل مكـان مرتفـع, : األرجوحة  )١٢٣(

رشح النووي ملـسلم : انظر. ا وينزل جانبوجيلسون عىل طرفيها, وحيركوهنا, فريتفع جانب منه
٩/٢٠٧ . 

 . وقفتني, بحذف اهلمزة واأللف: هكذا يف كتب احلديث, ويف املخطوط  )١٢٤(
ًأتنفس تنفسا عاليا, والنهج: أهنج  )١٢٥( , القـاموس ٢٨٤خمتـار الـصحاح ص : انظـر. تتـابع الـنفس: ً

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ١/٢١٠املحيط 
 . ني ذلك النفس العايلأي زال ع: سكن بعض نفيس  )١٢٦(
 . عىل خري حظ ونصيب: , واملعنى"طائر"ويف احلديث : عىل خري طاير  )١٢٧(

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ٩/٢٠٧رشح النووي ملسلم : انظر  
 ). ١٤٢٢( رقم ٢/١٠٣٨, ومسلم بنحوه )٣٨٩٤( رقم ٣/٦٦أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١٢٨(
 . وهذا كان: بام أهناكلمة أو كلمتان غري واضحة يف املخطوط, ور  )١٢٩(
 . ٧/٢٢٤فتح الباري : انظر  )١٣٠(
اختلف العلامء يف حتديد تأريخ اإلرساء واملعراج عىل أقوال كثرية, تزيد عـىل عـرشة, فقيـل كـان   )١٣١(

قبل اهلجرة بسنة, قاله ابن سعد وغريه, وبه جزم النووي, وبالغ ابن حـزم فنقـل اإلمجـاع عليـه, 
 ذهب املؤلف هنا, وقيل كان اإلرساء واملعـراج قبـل اهلجـرة وهذا غري صحيح, وإىل هذا القول

ًبستة أشهر, وقيل بثامنية أشهر, وقيل بأحد عرش شهرا, وقيل قبلها بسنة وشـهرين, وقيـل بـسنة 
 . ًوثالثة أشهر, وقيل بثامنية عرش شهرا, وقيل قبلها بثالث سنني, وقيل بخمس سنني, واهللا أعلم

ــر   ــسلم : انظ ــووي مل ــاد ٢١٠ – ٢/٢٠٩رشح الن ــة ٣/٣٧, زاد املع ــدة الطحاوي , رشح العقي
 . ٢/٢٨٠, لوامع األنوار ٧/٢٠٣, فتح الباري ١/٢٧٢
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 ). ٦٠(من اآلية : سورة اإلرساء) ١٣٢(
 .١٢سبق ذكره وخترجيه ورشحه يف مقدمة البحث ص   )١٣٣(
ي ص   االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلـديث, للبيهقـ: انظر  )١٣٤(

, وقد ذكر ما نقله اليونيني عنه هنا من أن اإلرساء واملعراج كان يف اليقظة, وأن كـل ٢٣٦−٢٣٥
 من رؤية من رآه تلك الليلة من املالئكة والنبيني, واجلنة والنار, وغري ذلـك ما أخرب عنه النبي 

 . من آيات ربه, كان رؤية عني, ومل يذكر رؤية اهللا عز وجل
 . عبارة يف املخطوطهكذا وردت ال  )١٣٥(
أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن املرئـي عنـد سـدرة ) ١٠٣( هامش رقم ٢٣تقدم معنا ص   )١٣٦(

 . − عليه السالم–املنتهى هو جربيل 
 من السبعة هو هشام, وكذلك أبو جعفر من العرشة, وقـرأ البـاقون "ّكذب"الذي قرأ بالتشديد   )١٣٧(

َكذب"بالتخفيف  َ  : , قال الشاطبي"َ
 ّوكذب يرويه هشام مثقال   اد كزاي قام باخللف ضبعه صو

والذي هو أوىل القـراءتني يف ذلـك عنـدي بالـصواب قـراءة مـن قـرأه : (قال ابن جرير الطربي
, ١٧/٩٣تفسري القرطبـي : انظر. ١١/٥١١التفسري ) بالتخفيف; إلمجاع احلجة من القراء عليه

, القـراءات ٣٦٤ – ٣٦٣بد الفتاح القـايض ص الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع, لع
العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة يف هامش القرآن الكريم, إعداد حممد كـريم راجـح, 

 . ٥٢٦ص 
الكلامت اخلمس التي بني القوسني مكاهنا بياض باملخطوط, وقد أثبتها من هذا األثر املروي عن   )١٣٨(

ؤيته وكالمه بني حممد وموسى, فكلـم موسـى مـرتني, ورآه إن اهللا قسم ر: (كعب الذي قال فيه
, وابــن خزيمــة يف )٣٢٧٨( رقــم ٣٦٨ – ٥/٣٦٧, أخرجــه الرتمــذي يف ســننه )حممــد مــرتني
 . ٥١٠ – ١/٥٠٩, واألصبهاين يف احلجة يف بيان املحجة ٢٢٩التوحيد ص 

 . هناية اللوح الثالث من املخطوط  )١٣٩(
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, وصححه األلباين يف تعليقه عليهـا, وابـن )٤٣٦( رقم ١/١٨٩أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة   )١٤٠(
, واألصـبهاين يف احلجـة يف بيـان ٤٩١, واآلجري يف الـرشيعة ص ١٩٩خزيمة يف التوحيد ص 

 . ١/٥٠٨املحجة 
, أليب القاسـم "اإليـضاح يف التفـسري" أن كتـاب ١/٢١١كشف الظنون : ذكر حاجي خليفة يف  )١٤١(

 . هـ, وهو كبري يف أربع جملدات٥٣٥املتوىف سنة إسامعيل ابن حممد األصبهاين, 
ًوقد حاولت الوقوف عىل هذا الكتاب مطبوعا أو خمطوطا, ولكنـي مل أعثـر عليـه بعـد البحـث    ً

احلجـة يف بيـان املحجـة ورشح عقيـدة أهـل "والتحري, وبالرجوع إىل كتاب آخر للشيخ, هـو 
, وقد ذكـر املحقـق يف مقدمـة حتقيقـه حممد بن ربيع املدخيل:  مطبوع يف جملدين, بتحقيق"السنة

 ضمن مؤلفات الـشيخ, وأوضـح أنـه يف حكـم "اإليضاح يف تفسري القرآن" كتاب ٥٥−١/٥٤
 . املفقود

 وضح لنا الشيخ األصبهاين عقيدته يف هذا الباب, حيث قرر "احلجة يف بيان املحجة"ويف كتاب   
ًال, ساق فيه كثريا من النصوص واآلثار ًأن اإلرساء واملعراج كان يقظة ال مناما, وعقد لذلك فص ً

 . ٥١٤ – ١/٥١١احلجة يف بيان املحجة : انظر. الدالة عىل ذلك
ً ربه ليلة املعراج, وعقـد لـذلك فـصوال يف كتابـه كام حتدث الشيخ األصبهاين عن رؤية النبي   

احلجـة يف : انظر.  رأ ربه بعينههذا, ذكر فيها االختالف يف هذه املسألة, ومال إىل ترجيح أنه 
 .٥١٠−١/٤٨٧بيان املحجة

االطالع عـىل مـا وراء احلجـاب مـن املعـاين الغيبيـة : ًرفع احلجاب, واصطالحا: لغة: الكشف  )١٤٢(
ًواألمور احلقيقية وجودا أو شهودا  . ١٨٤التعريفات, للجرجاين ص : انظر. ً

غريب إنـام نعرفـه هذا حديث : (وقال) ٣١٢٧( رقم ٢٧٩ – ٥/٢٧٨أخرجه الرتمذي يف سننه   )١٤٣(
, ويف سـنده ٧/٥٢٨, والطـربي يف التفـسري )من هذا الوجه, وقد روي عن بعض أهـل العلـم

رواه : (, وقــال١٠/٢٦٨عطيــة العــويف, وهــو ضــعيف, كــام أورده اهليثمــي يف جممــع الزوائــد 
: , قلت)٢٧( رقم ٢٠, وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري ص )الطرباين, وإسناده حسن
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 . ّهليثمي حسنه لشواهده, واهللا أعلمولعل ا
عايـشة, : ًهكذا يف املخطوط, فقلب اهلمزة ياء, ومثل هذا قد يرد أحيانا يف كالم اليونيني, كـام يف  )١٤٤(

 .وستاميه, ونحو ذلك
 . بياض بمقدار كلمتني يف املخطوط  )١٤٥(
 نقل هـذا القـول ًأن املاوردي يف احلاوي, ويف تفسريه أيضا) ٧٠( هامش رقم ٢١تقدم معنا ص   )١٤٦(

 .  فقط, ومل يعلق عليه, أو يبني رأيه يف هذه املسألة– ريض اهللا عنها –عن عائشة 
 رقـم ٣٧٢ – ١/٣٧١هذا جزء من حديث التشهد يف الصالة, أخرجـه البخـاري يف صـحيحه   )١٤٧(

 ). ٤٠٢( رقم ٣٠٢ – ١/٣٠١, ومسلم )١٢٠٢(
 . كلمة غري واضحة يف املخطوط  )١٤٨(
 : يه نظر من جهتنيهذا الكالم ف  )١٤٩(

 هبذا الوصـف غـري الئـق, فهـو رسـول اهللا, وأمينـه عـىل – عليه السالم –وصف جربيل : ًأوال
 .  يف تبليغ الوحي– عليهم الصالة والسالم –وحيه, والواسطة بينه وبني رسله 

ً قائدا ودليال, أم كـان راكبـا مـع النبـي – عليه السالم –هل كان جربيل : ًثانيا ًًاق?  عـىل الـرب
قوالن للعلامء يف هذه املسألة, وقد دلت النصوص عىل ترجيح القـول الثـاين, قـال احلـافظ ابـن 

 بالرباق, فلم يزايـل ظهـره هـو أيت رسول اهللا : ووقع يف حديث حذيفة عند أمحد قال: (حجر
, فيحتمل أنـه قـال عـن وجربيل حتى انتهيا إىل بيت املقدس, فهذا مل يسنده حذيفة عن النبي 

هو وجربيل يتعلق بمرافقته يف الـسري ال يف الركـوب, قـال ابـن : تهاد, وحيتمل أن يكون قولهاج
وإنام جزمنـا بـذلك ألن قـصة املعـراج : معناه وجربيل قائد أو سائق أو دليل, قال: دحية وغريه

ويرد التأويـل املـذكور : − القائل ابن حجر –, فال مدخل لغريه فيها, قلت كانت كرامة للنبي 
ً يف صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أن جربيل محله عىل الرباق رديفـا لـه, ويف روايـة أن

أيت بالرباق فركب خلف جربيل, فسار هبام, فهذا رصيح يف ركوبه معه, فـاهللا : احلارث يف مسنده
 . ٧/٢٠٧فتح الباري ) أعلم
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قلنـا يـا :  قـال–نـه  ريض اهللا ع–ًورد الترصيح أيضا بالركوب يف حديث شداد بـن أوس : قلت
صليت ألصحايب صالة العتمة بمكة معتام, وأتـاين جربيـل ": كيف أرسي بك? قال! رسول اهللا

ّاركب, فاستصعبت عـيل, فـدارها :  بدابة بيضاء فوق احلامر ودون البغل, فقال– عليه السالم –
ًبلغنـا أرضـا بأذهنا, ثم محلني عليها, فانطلقت هتوي بنا, يقع حافرها حيث أدرك طرفهـا, حتـى 

 احلـديث, أخرجـه البيهقـي يف دالئـل "...صل, فصليت, ثم ركبنـا : ذات نخل فأنزلني, فقال
 . , واهللا أعلم)هذا إسناد صحيح: (, وقال٣٥٧ – ٢/٣٥٥النبوة 

 ). ١٦٤(سورة الصافات, اآلية   )١٥٠(
$"هذه اآليات الـثالث : ( عن مقاتل أنه قال١٥/١٣٧ذكر القرطبي يف تفسريه   )١٥١( tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çµ s9 

ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∉⊆∪ $ ¯ΡÎ)uρ ß⎯ós uΖs9 tβθ —ù!$ ¢Á9$# ∩⊇∉∈∪ $ ¯ΡÎ)uρ ß⎯ós uΖs9 tβθ ßs Îm7|¡çRùQ$# " نزلت ورسـول 
مـا أسـتطيع أن : , فقـال"أهنا تفارقني":  عند سدرة املنتهى, فتأخر جربيل, فقال النبي اهللا 

 ....). أتقدم عن مكاين 
 . يعني الشافعي: وق هذه الكلمةكتب يف املخطوط ف  )١٥٢(
 . بعد هذه العبارة هناك سامعات وكتابات يف اهلامش غري واضحة  )١٥٣(
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  املصادر واملراجع
آداب البحث واملناظرة, ملحمد األمني الشنقيطي, مـن مطبوعـات اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة   − ١

 . النبوية, رشكة املدينة للطباعة والنرش, جدة
بانة عن رشيعة الفرق الناجية وجمانبة الفرق املذمومة, البن بطـة العكـربي, حتقيـق رضـا بـن اإل  − ٢

 . هـ١٤٠٩نعسان معطي, دار الراية, الرياض, الطبعة األوىل, 
حممد أبو شهبة, مكتبة السنة, القـاهرة, / اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري, للدكتور  − ٣

 . هـ١٤٠٨الطبعة الرابعة, 
األسامء والصفات, تأليف البيهقي, حتقيق عامد الدين أمحد حيدر, دار الكتاب العـريب, بـريوت,   − ٤

 . هـ١٤٠٥الطبعة األوىل, 
حممـد حـسن جبـل, طـارق . األسنى يف رشح أسامء اهللا احلسنى, أليب عبد اهللا القرطبي, حتقيق د  − ٥

 . هـ١٤١٦وىل, أمحد حممد, جمدي فتحي السيد, دار الصحابة, طنطا, الطبعة األ
 . اإلصابة يف متييز الصحابة, البن حجر العسقالين, دار الكتب العاملية, بريوت  − ٦
االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلـديث, أليب بكـر البيهقـي,   − ٧

 . هـ١٤٠٨السيد اجلمييل, دار الكتاب العريب, بريوت, الطبعة األوىل, . حتقيق د
 . م١٩٨٩األعالم, تأليف خري الدين الزركيل, دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة الثامنة,   − ٨
 .البداية والنهاية, البن كثري, مكتبة املعارف, بريوت  − ٩
بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية, لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة, تـصحيح وتعليـق   −١٠

 . ؤسسة قرطبةحممد بن عبد الرمحن ابن قاسم, م
التاج املكلل من جواهر مـآثر الطـراز اآلخـر واألول, لـصديق القنـوجي, مكتبـة دار الـسالم,   −١١

 . هـ١٤١٦الرياض, الطبعة األوىل, 
بشار عواد معـروف, دار الغـرب . تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم, للذهبي, حتقيق د  −١٢

 . هـ١٤٢٤اإلسالمي, الطبعة األوىل, 
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 . تذكرة احلفاظ, للذهبي, دار الكتب العلمية, بريوت  −١٣
 . هـ١٤٠٨التعريفات, لعيل اجلرجاين, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الثالثة,   −١٤
 . تفسري القرآن العظيم, البن كثري, مكتبة دار الرتاث, القاهرة  −١٥
تبـة الرشـد, الريـاض, الطبعـة تقييد الشوارد من القواعد والفوائد, لعبد العزيز الراجحـي, مك  −١٦

 . هـ١٤٢٧الثانية, 
 . هتذيب التهذيب, البن حجر العسقالين, دار الكتاب اإلسالمي, القاهرة  −١٧
التوحيد وإثبات صفات الرب, البن خزيمة, راجعه حممد خليل هـراس, دار الكتـب العلميـة,   −١٨

 . هـ١٤٠٣بريوت, 
ن, لعبد الرمحن بن نارص السعدي, حتقيق حممد النجـار, تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنا  −١٩

 . املؤسسة السعيدية, الرياض
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحلـه, البـن عبـد الـرب, تـصحيح إدارة الطباعـة   −٢٠

 .املنريية, نرش دار الكتب العلمية, بريوت
 الكتـب العلميـة, بـريوت, الطبعـة األوىل, , دار"تفسري الطـربي"جامع البيان يف تأويل القرآن   −٢١

 . هـ١٤١٢
, طبع بعناية حمب الدين اخلطيب, وحممد فؤاد عبد البـاقي, "صحيح البخاري"اجلامع الصحيح   −٢٢

 . هـ١٤٠٠وقيص حمب الدين اخلطيب, املطبعة السلفية, القاهرة, الطبعة األوىل, 
 . هـ١٣٨٧اب العريب, الطبعة الثالثة, , دار الكت"تفسري القرطبي"اجلامع ألحكام القرآن   −٢٣
عـيل بـن حـسن بـن . اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح, لشيخ اإلسالم ابن تيمية, حتقيـق د  −٢٤

محـدان احلمـدان, دار العاصـمة, الريـاض, الطبعـة الثانيـة, . عبد العزيز العـسكر, د. نارص, د
 . هـ١٤١٩

ي وهو رشح خمتـرص املـزين, للـاموردي, حتقيـق عـيل احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافع  −٢٥
 . هـ١٤١٤حممد معوض, وعادل أمحد عبد املوجود, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
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احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة, أليب القاسم إسامعيل األصـبهاين, حتقيـق حممـد   −٢٦
 . هـ١٤١١وىل, املدخيل, دار الراية, الرياض, الطبعة األ

 . م١٩٩٣هـ, ١٤١٤الدر املنثور يف التفسري باملأثور, للسيوطي, دار الفكر, بريوت,   −٢٧
عبـد املعطـي قلعجـي, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, الطبعـة . دالئل النبوة, للبيهقي, حتقيق د  −٢٨

 . هـ١٤٠٥األوىل, 
وثري, نـرشه عـزت العطـار, دار الذيل عىل الروضتني, أليب شامة املقديس, صححه حممـد الكـ  −٢٩

 . م١٩٧٤اجليل, بريوت, الطبعة الثانية, 
 .الذيل عىل طبقات احلنابلة, البن رجب احلنبيل, دار املعرفة, بريوت  −٣٠
ذيل مرآة الزمان, ملوسى اليونيني, دار الكتاب اإلسالمي, الفـاروق احلديثـة, القـاهرة, الطبعـة   −٣١

 . هـ١٤١٣الثانية, 
جلهميــة, للــدارمي, حتقيــق بــدر البــدر, الــدار الــسلفية, الكويــت, الطبعــة األوىل, الــرد عــىل ا  −٣٢

 . هـ١٤٠٥
 .الرد عىل املخالف من أصول اإلسالم, لبكر أبوزيد, دار اهلجرة, الدمام  −٣٣
 . هـ١٤٠٢الروح, البن القيم, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل,   −٣٤
إحـسان عبـاس, مؤسـسة نـارص . ر, ملحمـد احلمـريي, حتقيـق دالروض املعطار يف خرب األقطا  −٣٥

 . م١٩٨٠للثقافة, الطبعة الثانية, 
زاد املعاد يف هدي خري العباد, البن القيم, حتقيق شعيب األرناؤوط, وعبـد القـادر األرنـاؤوط,   −٣٦

 . م١٩٩٨هـ, ١٤١٩مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثالثة, 
أيب عاصـم, ختـريج األلبـاين, املكتـب اإلسـالمي, الطبعـة األوىل, السنة, أليب بكـر عمـرو بـن   −٣٧

 . هـ١٤٠٠
 . , حتقيق أمحد حممد شاكر, دار الكتب العلمية, بريوت"اجلامع الصحيح"سنن الرتمذي   −٣٨
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عبد الغفـار البنـداري, وسـيد كـرسوي حـسن, دار الكتـب . السنن الكرب, للنسائي, حتقيق د  −٣٩
 . م١٩٩١هـ, ١٤١١ألوىل, العلمية, بريوت, الطبعة ا

 .سري أعالم النبالء, للذهبي, مؤسسة الرسالة, بريوت  −٤٠
, حتقيـق حممـد محيـد اهللا, معهـد الدراسـات "كتاب املبتدأ واملبعث واملغازي"سرية ابن إسحاق   −٤١

 . واألبحاث للتعريب
ع رئاسـة إدارات  , البن هشام, ضبط وتعليق حممد حميي الدين عبد احلميد, توزيـسرية النبي   −٤٢

 . البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد, الرياض
 . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, البن العامد احلنبيل, دار الكتب العلمية, بريوت  −٤٣
 . رشح صحيح مسلم, للنووي, دار إحياء الرتاث العريب  −٤٤
 عبد اهللا الرتكي, وشـعيب األرنـاؤوط, .رشح العقيدة الطحاوية, البن أيب العز احلنفي, حتقيق د  −٤٥

 . هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل, 
الرشيعة, لآلجري, حتقيق حممـد حامـد الفقـي, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, الطبعـة األوىل,   −٤٦

 . هـ١٤٠٣
 . , للقايض عياض, دار الكتب العلمية, بريوتالشفا بتعريف حقوق املصطفى   −٤٧
 مسلم بن احلجاج, حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي, دار احلديث, القـاهرة, الطبعـة األوىل, صحيح  −٤٨

 . هـ١٤١٢
 . هـ١٤١٠ضعيف اجلامع الصغري وزيادته, لأللباين, املكتب اإلسالمي, بريوت, الطبعة الثالثة,   −٤٩
, بريوت, الطبعـة العرب يف خرب من غرب, للذهبي, حتقيق حممد السعيد زغلول, دار الكتب العلمية  −٥٠

 . هـ١٤٠٥األوىل, 
العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني, لتقي الدين حممد بن أمحد الفايس, حتقيق حممد حامد الفقي,   −٥١

 . هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية, 
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 السوادي, عالمات النبوة, تأليف أمحد البوصريي, حتقيق أم عبد اهللا بنت حمروس العسيل, مكتبة  −٥٢
 . هـ١٤١١جدة, الطبعة األوىل, 

العلل املتناهية يف األحاديث الواهية, البن اجلوزي, حتقيق إرشـاد احلـق األثـري, إدارة العلـوم   −٥٣
 . هـ١٣٩٩األثرية, باكستان, الطبعة األوىل, 

لطبعـة عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري, البن سـيد النـاس, دار اجليـل, بـريوت, ا  −٥٤
 . م١٩٧٤الثانية, 

فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع أمحد الدويش, دار أويل النهـي, الريـاض,   −٥٥
 . هـ١٤١١الطبعة األوىل, 

فتح الباري رشح صحيح البخاري, البن حجر, حقق أجزاءه الثالثة األوىل عبد العزيز بن بـاز,   −٥٦
 . هـ١٣٨٠ف عىل طبعه حمب الدين اخلطيب, الطبعة السلفية, ّرقمه حممد فؤاد عبد الباقي, أرش

 .القاموس املحيط, ملجد الدين الفريوز آبادي, دار املعرفة, بريوت  −٥٧
القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة يف هـامش القـرآن الكـريم, فكـرة علـوي   −٥٨

 . هـ١٤١٤ة الثالثة, بلفقيه, إعداد حممد كريم راجح, دار املهاجر, الطبع
القر لقاصد أم القر, للمحب الطربي, حتقيق مـصطفى الـسقا, دار الفكـر, الطبعـة الثالثـة,   −٥٩

 . هـ١٤٠٣
, املكتبـة الفيـصلية, )حاجي خليفة(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ملصطفى احلنفي   −٦٠

 . مكة املكرمة
ثريـة رشح الـدرة املـضية يف عقيـدة الفرقـة املرضـية, لوامع األنوار البهية وسـواطع األرسار األ  −٦١

 . هـ١٤١١للسفاريني, املكتب اإلسالمي, ودار اخلاين بالرياض, الطبعة الثالثة, 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد, لعيل بـن أيب بكـر اهليثمـي, دار الكتـاب العـريب, بـريوت, الطبعـة   −٦٢

 .هـ١٤٠٢الثالثة, 
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سالم ابن تيمية, مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد, الطبعة الثانيـة, جمموع الفتاو, لشيخ اإل  −٦٣
 . هـ١٣٩٩

 . م١٩٨٨خمتار الصحاح, ملحمد بن أيب بكر الرازي, مكتبة لبنان, بريوت,   −٦٤
املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة, لعبد اإلله األمحـدي, دار طيبـة, الريـاض,   −٦٥

 . هـ١٤١٢الطبعة األوىل, 
املستدرك عىل الصحيحني, للحاكم النيسابوري, وبذيله تلخيص الذهبي, دار الكتـاب العـريب,   −٦٦

 . بريوت
 . هـ١٤٠٥مسند اإلمام أمحد, املكتب اإلسالمي, بريوت, الطبعة اخلامسة,   −٦٧

ريوت, املسند بتحقيق جمموعة من العلامء, إرشاف الدكتور عبد اهللا الرتكي, مؤسسة الرسـالة, بـ  *
 . هـ١٤١٤الطبعة األوىل, 

 . املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي, تأليف أمحد الفيومي, دار الفكر  −٦٨
املصنف يف األحاديث واآلثار, أليب بكر بن أيب شيبة, حتقيق عبد اخلالق األفغاين, الدار الـسلفية,   −٦٩

 .  والدعوة واإلرشاداهلند, توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء
 . هـ١٣٩٧معجم البلدان, للحموي, دار صادر, بريوت,   −٧٠
املعجم الكبري, للطرباين, حتقيـق محـدي الـسلفي, مطبعـة األمـة, بغـداد, نـرش وزارة األوقـاف   −٧١

 . بالعراق
 . معجم املؤلفني, لعمر رضا كحالة, دار إحياء الرتاث العريب, القاهرة  −٧٢
ح مسلم, أليب العباس القرطبي, حتقيق الدكتور احلسيني أبو فرحة, والدكتور املفهم رشح صحي  −٧٣

األمحدي أبو النور, وإبراهيم األبياري, ومحـزة الـزين, وحممـد القـايض, دار الكتـاب املـرصي 
 . بالقاهرة, ودار الكتاب اللبناين ببريوت

 مفلح, حتقيـق الـدكتور عبـد املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد, إلبراهيم بن حممد بن  −٧٤
 . هـ١٤١٠الرمحن العثيمني, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة األوىل, 
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 . هـ١٣٥٩املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم, البن اجلوزي, دائرة املعارف العثامنية, الطبعة األوىل,   −٧٥
ق مجاعـة مـن العلـامء املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد, لعبد الرمحن العليمـي, حتقيـ  −٧٦

 . م١٩٩٧بإرشاف       عبد القادر األرناؤوط, دار صادر, ودار البشائر, دمشق, الطبعة األوىل, 
نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار, البن حجر, حتقيق محدي السلفي, مكتبـة ابـن تيميـة,   −٧٧

 . هـ١٤١١القاهرة, 
وعلق عليه الـسيد عبـد املقـصود عبـد الـرحيم, دار , راجعه "تفسري املاوردي"النكت والعيون   −٧٨

 . هـ١٤١٢الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
النهاية يف غريب احلديث واألثر, البن األثري, حتقيق طاهر الـزاوي, وحممـود الطنـاحي, املكتبـة   −٧٩

 . العلمية, بريوت
قيـق الـدكتور عـيل البـواب, مكتبـة نور املرس يف تفسري آيـة اإلرساء, أليب شـامة املقـديس, حت  −٨٠

 . هـ١٤٠٦املعارف, الرياض, 
, أليب شـامة املقـديس, مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية, "خمطوط"الواضح اجليل يف الرد عىل احلنبيل   −٨١

 ). ٢٩٧٣(حتت رقم 
الوايف بالوفيات, لصالح الدين الصفدي, باعتناء جمموعة من املستـرشقني, نـرش فرانـز شـتاينر,   −٨٢

 . هـ١٤٠٢ادن, أملانيا, فيسب
الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع, لعبد الفتاح القايض, مكتبة السوادي بجدة, ومكتبة   −٨٣

 . هـ١٤١٢الدار باملدينة النبوية, الطبعة الرابعة, 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, البن خلكان, حتقيق الدكتور إحسان عباس, دار صادر,   −٨٤
 .تبريو


