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ذكير الحثيث بأنه ال يصح في تحديد تاريخ حادثة اإلسراء والمعراج أثر الت

 وال حديث

 

لين، وأيَّد إرسالهم الحمد هلل الذي أنعم على الخلق ورحمهم بإرسال المرس  

بالمعجزات والُحجج والبراهين، والصالة والسالم على خاتم النبيين، وسي ِّد 

الذي أظهر هللا برسالته اإلسالم بعد اندراس قواعده،  ولد آدم أجمعين،

وأُفول ُشموخه، ونِّسيان آياته، وعلى آل بيته وأصحابه الذين ُهم بهديه 

ن على سبيله  ان إلى هللا يسيرمستمسكون، وم  ، وعنَّا معهم في كل عصر وأ و 

 .يا رحمن يا رحيم

ا بعد، أيُّها الف   فكم هللا باالستقامة على السُّنَّة النَّبوية  ــضالء النُّبهاء أمَّ شرَّ

 :ــإلى الممات 

 :ــدهم هللا إلى مراضيه سدَّ  ــن المسلمين قد شاع عند كثير م  لف

ن شهر كانت في السابع والعشرين م   "عراجراء والم  اإلس  "حادثة  أنَّ »

 .«رجب

ِّ صحيح، وال يُ  ته حديث نبوي  ثبِّ وهذا االعتقاد ال يُ  نعن أحد  يه أثر  قو   مِّ

ير، وال ذهب إليه فق عليه أهل التأريخ والس ِّ ، وال اتَّ أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .أكثرهم

ْنُت كل ما وقفت عليه  نفكتبت هذا الجزء عن تأريخ حصولها، ود وَّ كالم  مِّ

نألهل العلم  ا ، وتبصيرً الخطألهذا  تصحيًحاخين، ثين ومؤر ِّ حد ِّ فقهاء ومُ  مِّ

ـا قد يقع في هذا التاريخ  ث والمعرفة، وتنبيًهاألهل البح نلِّـم  أقوال وأفعال  مِّ

 .ة الصالحلف األمَّ ن ما كان عليه س  بايِّ خالف الشرع، وتُ أو احتفاالت تُ 

 .ه جواد كريموالناشر، إنَّ  ،والقارئ ،ينفع به الكاتب وأسأل هللا أنْ 

في ثالثة الباهرة، العظيمة، والمعجزة وقد جعلت الكالم عن هذه الحادثة 

 :ثمباح  

  :لث األوَّ ح  ب  الم  

ثبت فيه حديث ه لم ي  ، وأنَّ "عراجراء والم  اإلس  "ن وقوع حادثة عن زم  

 .نبوي  
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حديث عن النبي  "اإلسراء والمعراج"ن وقوع حادثة ثبت في تحديد زم  لم ي  

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .عدم ثبوت ذلك تأكيدفي ودونكم ــ سلَّمكم هللا ــ بعض كالم أهل العلم 

اني الدمشقي المولود اإلمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرَّ قال  ــ 1

 (:45/ 1)" زاد المعاد"كما في كتاب  ــرحمه هللا  ــ( هـ 661)نة س  

قم دليل معلوم ال على شهرها، وال على عشرها، وال على عينها، بل لم ي  »

 اهـ.«قطع بهليس فيها ما يُ  النقول في ذلك منقطعة مختلفة،

س نة الشريف دمحم بن إسماعيل األمير الصنعاني المولود العالمة قال  ــ 2

/ 1)" التنوير شرح الجامع الصغير"في كتابه ــ رحمه هللا ــ ( هـ 1911)

 (:1119:رقمــ  393

 اهـ.«رد بتعيينها ُسنَّة صحيحةنة، لم ي  عيَّ هي ليلة مُ »

ــ رحمه جدي ث عبد العزيز بن عبد هللا ابن باز النَّ المحد   قال العالمة  ــ 3

 (:183/ 1)" مجموع فتاويه"كما في ( هـ 1339)المولود سنة هللا ــ 

وهذه الليلة التي حصل فيها اإلسراء والمعراج لم يأت في األحاديث »

وكل ما ورد في تعيينها فهو غير  وال غيره، ،الصحيحة تعيينها ال في رجب

 اهـ.«ثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند أهل العلم بالحديث

 :قلت

اإلسراء "حادثة  ن وقوعفي تحديد زم  ــ رحمهم هللا ــ اختلف العلماء 

 .اختالفـًا كثيًرا "والمعراج

 :ن أقوالما وقفت عليه م  ــ سلَّمكم هللا ــ ودونكم 

 : لالقول األوَّ 

 .ها كانت في شهر رجبأنَّ 

اص، وبه قال ابن الجوزي وعبد الغني ب هذا القول إلى بعض القُصَّ ونُسِّ 

نالمقدسي  نووي الحنابلة، والنَّ  مِّ الشافعية في أحد أقواله الثالثة، وابن  مِّ

 .كانل ِّ خِّ 
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ن أهل العلم ــ  عديدضعَّف هذا القول وبيَّن أنَّه ال يصح حديث فيه وقد  مِّ

 .رحمهم هللا ــ

 :ن تكلم عنه هؤالءمَّ وم  

ث  أوالا ــ حد   اب األندلسي المالكي الشهير بابن دحية أبو الخطَّ الفقيه الم 

أداء ما وجب "في كتابه ( هـ ه456)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ  الكلبي

ن  .(119:ص)" ين في رجباع  ع الوضَّ بيان وض   م 

 :ــ رحمه هللا ــ قال حيث

اإلسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل  أنَّ اص ر بعض القُصَّ ك  وذ  »

 اهـ.«والتجريح عين الكذب

 (:9:ص)" االبتهاج في أحاديث المعراج"في كتابه أيًضا وقال 

 اهـ.«كان اإلسراء في رجب، وفي إسناده رجال معروفون بالكذب :وقيل»

 :أيضااهذا كالمه قل وقد ن  

المولود ــ رحمه هللا ــ ين أبو شامة المقدسي الشافعي شهاب الد ِّ الفقيه  ــــ

" الباعث على إنكار البدع والحوادث"في كتابه ( هـ 999)سنة 

 .(232:ص)

 773)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ ابن حجر العسقالني الشافعي الحافظ و ــــ

 .(23:ص" )جب بما ورد في شهر رجبتبيين الع  "في كتابه ( هـ

 .ه بشيءباتعقَّ ولم ي  

ــ رحمه هللا ــ ار الشافعي الدمشقي علي بن إبراهيم ابن العطَّ الفقيه  ثانياا ــ

كم صوم رجب وشعبان وما الصواب ح  "في كتابه ( هـ 645)المولود سنة 

نث فيهما وما يلزمه حد  رفان وما أ  فيه عند أهل العلم والع   البدع التي  م 

 .(35:ص)" ن إزالتها على أهل اإليمانيتعيَّ 

 :حيث قال ــ رحمه هللا ــ

 اهـ.«ثبت ذلكعراج واإلسراء كان فيه، ولم ي  المِّ  أنَّ وقد ذكر بعضهم »
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ــ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي الحافظ  ثالثاا ــ

/ 3)" والنهايةالبداية "في كتابه ( هـ 191)المولود سنة رحمه هللا ــ 

198). 

 :حيث قال ــ رحمه هللا ــ

د حديثًا»  أنَّ  "فضائل شهر رجب"نده، ذكرناه فيال يصح س   وقد أور 

ناإلسراء كان ليلة السابع والعشرين   .رجب، وهللا أعلم مِّ

ناإلسراء كان أول ليلة جمعة  أنَّ ن يزعم ن الناس م  ومِّ  هر رجب، وهى ش مِّ

 اهـ.«ثت فيها الصالة المشهورة، وال أصل لذلكحدِّ ليلة الرغائب التي أُ 

ين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي ج زين الد   أبو الفر  الحافظ  رابعاا ــ

لطائف "في كتابه ( هـ 131)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ البغدادي 

 .(111:ص)" المعارف

 :حيث قال ــ رحمه هللا ــ

اإلسراء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان في  أنَّ " :عن القاسم بن دمحم وُروي بإسناٍد ال يصح  »

نسابع وعشرين   اهـ.«وغيره ،، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي"رجب مِّ

ــ رحمه هللا ــ جدي عبد العزيز بن عبد هللا ابن باز النَّ العالمة  خامساا ــ

 .(282/ 5)" مجموع فتاويه"كما في ( هـ 1339)المولود سنة 

 :ــحيث قال ــ رحمه هللا 

نحيح ا ليلة اإلسراء والمعراج فالصَّ أمَّ » ، ها ال تُعرفأقوال أهل العلم أنَّ  مِّ

نوما ورد في تعيينها  ح عن النبي األحاديث فكلها أحاديث ضعيفة ال تصِّ  مِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

نها ليلة سبع وعشرين إنَّ  :ن قالوم   ة رجب فقد غلط، ألنَّ  مِّ ه ليس معه ُحجَّ

 اهـ.«شرعية تؤيد ذلك

 (:192/ 1) وقال أيًضا

نحيح الصَّ » نوقول ، ها ال تُعرفأقوال العلماء أنَّ  مِّ ها ليلة سبع أنَّ  :قال م 

نوعشرين   اهـ.«باطل ال أساس له في األحاديث الصحيحة قول  ، رجب مِّ

 (:183/ 1) ًضاوقال أي
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عراج لم يأت في األحاديث وهذه الليلة التي حصل فيها اإلسراء والمِّ »

د في تعيينها فهو غير وال غيره، وكل ما ور   ،الصحيحة تعيينها ال في رجب

كمة البالغة في إنساء ثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند أهل العلم بالحديث، وهلل الحِّ 

 اهـ.«الناس لها

المولود ــ رحمه هللا ــ جدي  بن صالح العثيمين النَّ العالمة دمحم ــ سادساا

 .(289/ 22)" مجموع فتاويه ورسائله"كما في ( هـ ه1351)سنة 

 :حيث قال ــ رحمه هللا ــ

عراج كان في رجب، في ليلة سبعة اإلسراء والمِّ  أنَّ ظن بعض الناس ي  »

 .لف أبدًار عن السَّ فيه أث   وعشرين، وهذا غلط، ولم يصح  

عراج اإلسراء والمِّ  أنَّ ى اإلجماع على حك  ــ رحمه هللا ــ ابن حزم  إنَّ حتى 

 .لكان في ربيع األوَّ 

ولكن الخالف موجود، فال إجماع، وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو 

 :ــ رحمه هللا ــعشرة أقوال، ولهذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ل عليهاكلُّ األحاديث في ذلك ضعيفة منقطعة مختلفة ال يُ "  ".عوَّ

 اهـ.«في ربيع أنَّهب ما يكون عراج في رجب، وأقر  المِّ  ليس إذن

 (:99/ 22)وقال أيًضا 

نثبت ذلك لم ي   أنَّ عراج، والواقع ها ليلة اإلسراء والمِّ يظنون أنَّ » الناحية  مِّ

ُ  أنَّ ثبت التاريخية، فلم ي   الذي يظهر  إنَّ ي به في تلك الليلة، بل سرِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أ

 اهـ.«لالمعراج كان في ربيع األوَّ  أنَّ 

 (:272/ 22) وقال أيًضا

في  أنَّهعراج الذي اشتهر عند كثير من الناس أو أكثرهم ا اإلسراء والمِّ وأمَّ »

حة له إطالقًارجب، وفي ليلة السابع والعشرين مِّ  ، وأحسن نه، فهذا ال صِّ

 هـا.«لعراج كان في ربيع األوَّ اإلسراء والمِّ  أنَّ وأظهر األقوال 

 (:979/ 1)" نور على الدرب"كما في كتاب  وقال أيًضا
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ا» نثبت عراج لم ي  ليلة المِّ  إنَّ  :ث مَّ إنَّنا نقول أيضا ِّ  مِّ ليلة  حيث التاريخ في أي 

نعلى ما في هذا ــ أقرب األقوال في ذلك  إنَّ هي، بل  ها في أنَّ  ــظر النَّ  مِّ

 .هو مشهور عند الناس اليوم ل، وليست في رجب، كماربيع األوَّ 

ها ليلة المعراج، وهي ليلة الناس أنَّ  عراج التي يزُعمليلة المِّ  لم تصح   فإذن

نالسابع والعشرين   ها لم تصح  كما أنَّ  تاريخيًّا، شهر رجب، لم تصح   مِّ

 اهـ.«شرًعا

 : القول الثاني

 .لن شهر ربيع األوَّ ها كانت في ليلة سبع وعشرين م  أنَّ 

غوي المؤرخ أبو إسحاق الحربي، وأبو ث الفقيه اللُّ حد ِّ قال اإلمام المُ  وبه

نووي ن المالكية، والنَّ اب ابن دحية مِّ الخطَّ  الشافعية في أحد أقواله الثالثة،  مِّ

 .ر اإلسكندري المالكيني ِّ ين ابن المُ والقاضي زين الد ِّ 

ــ رحمه هللا ــ الكلبي  اب األندلسي المالكي الشهير بابن دحيةقال أبو الخطَّ ف

: ص)" االبتهاج في أحاديث المعراج"في كتابه ( هـ 456)المولود سنة 

6-1:) 

ل، قاله ن شهر ربيع األوَّ وكان اإلسراء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليلة سبع وعشرين مِّ »

 اهـ.«اإلمام العالم أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي

 : القول الثالث

 .لن شهر ربيع األوَّ كانت في ليلة سبع عشرة م  ها أنَّ 

 ــ رحمه هللا ــعمري األندلسي الشافعي ابن سيَّد الناس الي  الحافظ ب ون س  

 :هذا القول إلى( 128/ 1)" عيون األثر"في كتابه ( هـ 971)المولود سنة 

ن  ،وابن عباس ،وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،سلمة وأم ِّ  ،عائشة مِّ

 .الصحابة

 :بعد ذلك قال مَّ ث  

 اهـ.«وهذا هو المشهور»

ث وقال  حد   خاوي المصري ين دمحم بن عبد الرحمن السَّ شمس الد   الم 

األجوبة "كما في كتاب  (هـ 831)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ الشافعي 
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ــ  554/ 2) "ن األحاديث النبويةخاوي عنه م  ئل السَّ ضية فيما س  المر  

 (:112:سؤال رقم

 .ف في ليلة اإلسراءلِّ قد اختُ »

نسبع عشرة خلت لِّ  :فقيل ليلة سبع  :وقيلنة، ل قبل الهجرة بس  ربيع األوَّ  مِّ

نوعشرين  نت ليلة السبت لسبع عشرة خل   :وقيلر، ربيع اآلخِّ  مِّ رمضان  مِّ

 .نة ونصف، وقيل غير ذلكقبل الهجرة بس  

وابن  ،هانئ وأم ِّ  ،سلمة وأم ِّ  ،وي عن عائشةل هو المشهور، فقد رُ واألوَّ 

 .ــ رضي هللا عنهم ــوابن عباس  ،عمر

/ 1)" الطبقات الكبرى"في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن سعد الحافظ وقال 

166:) 

عن عمرو  ،حدثني أسامة بن زيد الليثي: قال ،أخبرنا دمحم بن عمرو األسلمي

 .هعن جد ِّ  ،عن أبيه ،بن شعيب

،وحدثني موسى بن يعقوب : قال ي  ْمعِّ  .سلمة ه عن أم ِّ عن جد ِّ  ،عن أبيه الزَّ

 .عن عائشة ،وحدثني أبو األسود: قال موسى

عن أبي  ،سانيْ ب بن ك  عن وهْ  ،وحدثني إسحاق بن حازم: قال دمحم بن عمر

 . ابنة أبي طالب ىءهان عن أم ِّ  ،قيلة مولى ع  رَّ مُ 

عن  ،ليكةعن ابن أبي مُ  ،عن زكريا بن عمرو ،وحدثني عبد هللا بن جعفر

 .ابن عباس

 :بعضهم في حديث بعض، قالوا وغيرهم قد حدثني، دخل حديث

ي برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليلة سبع عشرة م  أ س  ))  ل قبل الهجرة ن شهر ربيع األوَّ ر 

 .((… عب أبي طالب إلى بيت المقدسن ش  نة، م  بس  

نه ألنَّ  ،وإسناده ضعيف جدًا  .الواقدييق دمحم بن عمر بن واقد طر مِّ

ــ  والنسائي ،ومسلم ،والبخاري ،ينيدِّ علي ابن الم  األئمة وقد قال عنه 

 : هللا ــ مرحمه

 اهـ.«متروك الحديث»
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 اهـ.«كذاب»: ــ رحمه هللا ــ أحمد بن حنبلاإلمام وقال 

 اهـ.«ع  على تركهم  جْ مُ »: ــ رحمه هللا ــ الذهبيالحافظ وقال 

  :القول الرابع

 .رشهر ربيع اآلخ  ها كانت في أنَّ 

نوبه قال القاضي عياض  نووي المالكية، والنَّ  مِّ الشافعية في أحد أقواله  مِّ

 .الثالثة

  :القول الخامس

 .ن شهر رمضانها كانت في ليلة السبت لسبع عشرة خلت م  أنَّ 

/ 1)" الطبقات الكبرى"في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن سعد الحافظ حيث قال 

1 /152-153:) 

ةعن أبي بكر بن عبد هللا بن  ،أخبرنا دمحم بن عمر  ،ن رجالهوغيره مِّ  س ْبر 

 :قالوا

فلما كان ليلة السبت  ،ريه الجنة والناري   كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسأل ربه أن  )) 

ا لسبع عشرة خلت م   ن شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا

ا أتاه جبريل وميكائيل فقال  .((…انطلق: ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نائم في بيته ظهرا

نه وإسناده ضعيف جدًا، ألنَّ   .يق دمحم بن عمر بن واقد الواقديطر مِّ

ع  على تركهوقد   .تقدم قريبًا أنَّه متروك كذاب، بل ُمْجم 

 : دسالقول السا

 .ها كانت في شهر شوالأنَّ 

ناوردي وبه قال الم    .الشافعية مِّ

 :القول السابع

 .دةع  ي الق  ها كانت في شهر ذ  أنَّ 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن كثير الدمشقي الشافعي الحافظ وأشار إليه 

 (.127/ 2)" البداية والنهاية"
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 :القول الثامن

 .شهر رمضانن ها كانت في ليلة تسع وعشرين م  أنَّ 

في تفسيره ــ رحمه هللا ــ  الش امي ين القاسميجمال الد ِّ الفقيه وأشار إليه 

 (.231/ 9)" محاسن التأويل"

 :القول التاسع

 .لن شهر ربيع األوَّ ها كانت في الثاني عشر م  أنَّ 

المولود سنة  ــ رحمه هللا ــقال الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي حيث 

 (:198/ 3)" البداية والنهاية"في كتابه  (هـ 191)

عن  ،يناءعن سعيد بن مِّ  ،[كذا]حدثنا عثمان : وقال أبو بكر بن أبي شيبة»

 :وابن عباس، قاال ،جابر

لد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام الفيل يوم االثنين الثاني عشر م  ))  ن ربيع األول، و 

 .((وفيه هاجر، وفيه مات  وفيه ب عث، وفيه ع رج به إلى السماء،

 اهـ.«فيه انقطاع

 :قلت

 .ن أنواع الحديث الضعيفنقطع مِّ والمُ 

ا (252/ 2) رفي موضع آخ  ــ رحمه هللا ــ الحافظ ابن كثير وقال   :أيضا

عن  ،يناءعن سعيد بن مِّ  ،عن عفان، "مصنفه" ورواه ابن أبي شيبة في»

 :هما قاالأنَّ  ،وابن عباس ،جابر

ن شهر ربيع يوم االثنين الثاني عشر م    ملسو هيلع هللا ىلص عام الفيلولد رسول هللا)) 

األول، وفيه ب عث، وفيه ع رج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات 

 اهـ.((

 :قلت

، وال وجدته "ف ابن أبي شيبةصنَّ مُ " نسخ مِّ ة نُ دَّ ولم أجد هذا األثر في عِّ 

 ."سندهمُ "في أيًضا 

 ."عن عثمان" :لوقد جاء في اإلسناد األوَّ 
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 ."عن عفان" :وفي اإلسناد الثاني

 .وهو الصواب

 ألنَّ  ،عقبهــ رحمه هللا ــ ابن كثير الحافظ نقطع كما ذكر وهذا اإلسناد مُ 

 .يناءان بن مسلم لم يُدرك التابعي سعيد بن مِّ عفَّ 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن حجر العسقالني الشافعي  الحافظ قال حيث

 :يناءفي شأن سعيد بن مِّ  ،(2223)" التهذيبتقريب "

ن»  اهـ.«الثالثة مِّ

نالطبقة الوسطى  :"الثالثةب"راد والم    .التابعين مِّ

: وقيل، (هـ 219)فقد كانت وفاته سنة ــ رحمه هللا ــ ا عفان بن مسلم وأمَّ 

 (.هـ 222)سنة 

تقريب "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن حجر العسقالني الشافعي الحافظ وقال 

 :في شأنه ،(2929)" التهذيب

 اهـ.«ن كبار العاشرةمِّ »

لق  ن لم ي  مَّ ع األتباع مِّ ب  ذين عن ت  كبار اآلخِّ  :"كبار العاشرةب"راد والم  

 .التابعين

األباطيل والمناكير "في كتابه ــ رحمه هللا ــ الجوزقاني الحافظ وقال 

 (:122:رقم ــ121-126/ 1)" حاح والمشاهيروالص   

أخبرنا أحمد بن دمحم بن  ،أخبرنا أبو الفضل دمحم بن طاهر بن علي الحافظ

حدثنا أبو : حدثنا عيسى بن علي بن علي بن عيسى إمالء قال: أحمد قال

حدثنا أبو بكر بن أبي : القاسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز البغوي قال

عن جابر  ،يناءمِّ عن سعيد بن  ،انعن س ليم بن حيَّ  ،حدثنا عفان: شيبة قال

 :هما قاالأنَّ  ،وعبد هللا بن عباس ،بن عبد هللا األنصاري

ن شهر ربيع ولد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفيل، يوم االثنين الثاني عشر م  )) 

ل، وفيه ب عث، وفيه ع رج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات صلى هللا األوَّ 

 .((عليه وسلم 

 :قلت
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 .دمحم بن طاهر شيخ الجوزقاني ــــ

 اهـ.«ـًاكان صدوق»: ــ رحمه هللا ــ ندهقال عنه أبو زكريا يحيى بن م  

 .اهـ.«كان ثقة صدوقـًا حافظـًا»: ــ رحمه هللا ــ يرويه بن شهرداروقال ش

نَّف في جواز النظر إلى به، ص حتجُّ ال يُ »: ــ رحمه هللا ــ وقال ابن ناصر

 اهـ.«الـُمرد

إسماعيل بن دمحم الحافظ عن  سألت»: ــ رحمه هللا ــ وقال أبو سعد السمعاني

 اهـ.«، ثم أساء الثناء عليهابن طاهر، فتوقف

 اهـ.«ملكنه كثير الوهْ  ،مصنفاته كثيرة»: ــ رحمه هللا ــ وقال ابن عساكر

ا و ــــ لفيفأحمد بن دمحم أمَّ  .هو أبو طاهر الس  

ااًل في اآلفاق حافًظا »: ــ رحمه هللا ــ ابن نقطة وقد قال عنه لفي جوَّ كان الس ِّ

 اهـ.«ثقة ُمتقنًا

لفي ثقة ورع مُ »: ــ رحمه هللا ــ معانيوقال السَّ  م ت فهِّ تقن متثب ِّ الس ِّ

 اهـ.«حافظ

نًا خي ًِّرا حافًظا ناقدًاوكان مُ »: ــ رحمه هللا ــ وقال الذهبي  اهـ.«تقنًا ُمتثبتًا دي ِـّ

 .احالقاسم عيسى بن علي بن عيسى بن الجرَّ وأبو  ــــ

 اهـ.«ماع، صحيح الكتابكان ثبت السَّ »: ــ رحمه هللا ــ قال عنه الخطيب

نى مجالس عن البغوي وطبقته، ووقع أمل  »: ــ رحمه هللا ــ وقال الذهبي  مِّ

 .اهـ.«عواليه، وسماعاته صحيحة

 .وباقي رجال اإلسناد ثقات

ْكُر  يناء وهو الواسطة بين عفان بن مسلم وسعيد بن مِّ وهذا اإلسناد فيه ذِّ

 .انس ليم بن حيَّ 

 .ان خطأ، فيبقى األثر على انقطاعهكر س ليم بن حيَّ ذِّ  األرجح أنَّ و

 :ويدل عليه هذه األمور

  :لاألوَّ األمر 
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ف ابن صنَّ مُ " قد وقف على هذا األثر فيــ رحمه هللا ــ ابن كثير الحافظ  أنَّ 

م عليه باالنقطاع، فيُقدَّم على ما في كر الواسطة، وحك  ، بدون ذِّ "أبي شيبة

 .ــ رحمه هللا ــ للجوزقاني "األباطيل"كتاب 

  :الثانياألمر 

جامع اآلثار في "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ين الدمشقي ابن ناصر الد ِّ  أنَّ 

نقد أكَّد ما ذ كره ابن كثير ( 299-298/ 2) "ختارر ومولد المُ ي  الس ِّ   مِّ

 :كر الواسطة، فقالاالنقطاع، فأسنده عن ابن أبي شيبة بدون ذِّ 

 ،عن جابر ،يناءعن سعيد بن مِّ  ،عن عفان، وروى أبو بكر بن أبي شيبة»

 :قاالــ رضي هللا عنهما ــ وابن عباس 

ن شهر ربيع ولد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام الفيل، يوم االثنين الثاني عشر م  )) 

ب عث، وفيه ع رج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات ل، وفيه األوَّ 

 اهـ.«((

 :الثالثاألمر 

وهو  ،دمحم بن طاهرشيخه ــ رحمه هللا ــ الجوزقاني  الحافظ في سند أنَّ 

 .تكلَّم فيهمُ 

 اهـ.«مه كثير الوهْ لكنَّ » :ــ رحمه هللا ــابن عساكر الحافظ قال عنه  بل

نالواسطة  في غلُب على الظن أنَّ زيادة  .أوهامه مِّ

  :الرابعاألمر 

 .ف كل ما ورد في هذا البابيضعتفي  هللا ــ مــ رحمهأقوال العلماء 

اإلمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي المولود  حيث قال

قد  (45/ 1)" زاد المعاد"كما في كتاب ــ رحمه هللا ــ ( هـ 661)سنة 

 :عراجقال عن ليلة اإلسراء والم  

م دليل معلوم ال على شهرها، وال على عشرها، وال على عينها، بل لم يقُ »

 اهـ.«قطع بهالنقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يُ 

لعالمة دمحم بن صالح العثيمين النَّجدي ــ رحمه هللا ــ المولود سنة وقال ا

 (.289/ 22" )فتاويه ورسائلهمجموع "كما في ( ه هـ1351)
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عراج كان في رجب، في ليلة سبعة » ي ظن بعض الناس أنَّ اإلسراء والمِّ

 اهـ.«وعشرين، وهذا غلط، ولم يصح  فيه أث ر عن السَّلف أبدًا

ــ رضي هللا ن جابر وابن عباس يناء م  سبة لسماع سعيد بن م  ا بالن   أمَّ و

 .عنهما ــ 

 912/ 3)" التاريخ الكبير"في كتابه ــ رحمه هللا ــ البخاري اإلمام فقد قال  

 (:1721:رقم ــ

ي أبو الوليد، سمع جابر بن عبد هللا وأبا تري المك ِّ خْ يناء مولى الب  سعيد بن مِّ »

 اهـ.«نيسةان وزيد بن أبي أُ وى عنه س ليم بن حيَّ هريرة، ر  

 :هللا ــ ــ رحمهموابن حجر العسقالني  ،والذهبي ،يز ِّ المِّ األئمة وأشار 

ج حديثه عن جابر بن عبد هللا  إلى أنَّ  وأبي  ،ومسلم ،عند البخاريُمخرَّ

 .وابن ماجه ،والترمذي ،داود

 .ــ رضي هللا عنهما ــ عباس وى عن ابنر   أنَّهولم أقف على نص ٍ ألحد 

وعبد هللا بن عمرو بن  ،وأبي هريرة ،ذكروا روايته عن جابرولكن 

 .ــرضي هللا عنهم  ــوعبد هللا بن الزبير  ،العاص

  :ث الثانيح  ب  الم  

ن حصول ن العلماء إلى االختالف في زم  ن أشار م  كر بعض م  عن ذ  

 .نةن جهة اليوم والشهر والسَّ م   "عراجراء والم  حادثة اإلس  "

ن ي ر العلماء والمؤرخين أشار جمع  كثير جدًا مِّ إلى والمغازي  وأهل الس ِّ

 :ن وقوع حادثةفي زم  العلماء ــ رحمهم هللا ــ اختالف 

 ."اإلسراء والمعراج"

 :ومرجعه ،كر كالمهممع ذ   ،بعضهمــ سلَّمك هللا ــ ودونكم 

ــ مري القرطبي المالكي النَّ  ر   قال الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الب   الا ــأوَّ 

 (:58 /8)" التمهيد"في كتابه ( ـه 368)المولود سنة رحمه هللا ــ 

 اهـ.«واختلفوا في تاريخ اإلسراء»
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ج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي أبو الفر  الفقيه قال  ثانياا ــ

الوفا "في كتابه ( ـه 498)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ البغدادي الحنبلي 

 (:162-161/ 1)" بتعريف فضائل المصطفى

 .ملسو هيلع هللا ىلص عراج رسول هللاكر مِّ الثالث والثالثون في ذِّ  الباب»

ى ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت ))  :قال الواقدي عن رجاله ر  س  كان الم 

عث، قبل الهجرة بثمانية عشر ن المبنة الثانية عشرة م  ن رمضان في السَّ م  

ا  .(( شهرا

وى أيًضا ي برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليلة سبع عشرة ))  :عن أشياخ له قالوا ور  ر  أ س 

 .((ل قبل الهجرة بس ن ة ن ربيع األوَّ م  

 .وعائشة ،ابن عباس :وهذا قول

سراء قبل : قال قوم :شيخنا أبا الفضل بن ناصر يقول وسمعت كان اإلِّ

 .الهجرة بس نة

 .قبل الهجرة بستة أشهر :وقال آخرون

ن قال لثمانية أشهر فيكون ذلك ل، وم  ن قال لِّس نة فيكون ذلك في ربيع األوَّ فم  

 .ستة أشهر فيكون ذلك في رمضانن قال لِّ رجب، وم  في 

 اهـ.«ن رجبوقد كان في ليلة سبع وعشرين مِّ  :قلت  

خالقال  ثالثاا ــ ين أبو السعادات ابن األثير الموصلي د الد   مج   فقيه المؤر  

" د الغابةأ س  "في كتابه ( ـه 445)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ الشافعي 

(1 /12:) 

 .ي بهرِّ الوقت الذي أُسْ  واختلفوا في»

ي  به ليلة سبع م  أنه أ س   )): هعن جد ِّ  ،عن أبيه ،عيبفروى عمرو بن شُ  ن ر 

 .(( ل قبل الهجرة بس نةربيع األوَّ 

ي به قبل الهجرة بس نةأ س  )) : وقال ابن عباس وأنس  .(( ر 

 .قبل الهجرة بستة أشهر: وقال السُّدي

ي به لسبع عشرة مِّ : وقال الواقدي ضان قبل الهجرة بثمانية عشر ن رمأُسرِّ

 .شهًرا
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ي به في رجبأُسْ : وقيل  اهـ.«رِّ

أبو عبد هللا األنصاري الخزرجي القرطبي األندلسي الفقيه قال  رابعاا ــ

الجامع ألحكام "في كتابه ( هـ611)نة المتوفى س  ــ رحمه هللا ــ المالكي 

 (:138/ 19أو  219/ 19)" القرآن

 .في تاريخ اإلسراء :المسألة  الثانية»

 اهـ.«وقد اختلف العلماء في ذلك أيًضا

ــ رحمه عمري األندلسي الشافعي ابن سي  د الناس الي   حافظال قال خامساا ــ

عيون األثر في فنون المغازي "في كتابه ( ـه 611)المولود سنة هللا ــ 

 (:151-156/ 1)"يروالشمائل والس   

 كانا في ليلة واحدة أم ال؟ واإلسراء هلعراج وقد اختلف العلماء في المِّ »

 ر؟هما كان قبل اآلخ  وأيُّ 

بعضه في اليقظة وبعضه في وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في المنام أو 

 المنام؟

 ة أو مرات؟وهل كان المعراج مرَّ 

 اهـ.«واختلفوا في تاريخ ذلك

المولود ــ رحمه هللا ــ ابن حجر العسقالني الشافعي الحافظ قال  سادساا ــ

/ 1)" فتح الباري بشرح صحيح البخاري"في كتابه ( ـه 113)سنة 

 (:3888:، عند حديث رقم252-253

 .عراجف في وقت المِّ وقد اختُلِّ »

نام ه وقع حينئذ في الم  ُحمل على أنَّ  ، إال إنْ وهو شاذ   ،بعثكان قبل الم   :فقيل

 .كما تقدم

 .بعثبعد الم  ه كان وذهب األكثر إلى أنَّ 

ووي، قبل الهجرة بس نة، قاله ابن سعد وغيره، وبه جزم النَّ  :فقيل ثم اختلفوا

 .زم فنقل اإلجماع فيه، وهو مردودوبالغ ابن ح
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ما حكاه ابن  :نهام  يزيد على عشرة أقوال،  في ذلك اختالفـًا كثيًرا فإنَّ 

 .كان قبلها بثمانية أشهر أنَّهالجوزي 

 .بستة أشهر :وقيل

قتضى الذي قبله، ى ابن حزم مُ بيع بن سالم، وحك  وحكى هذا الثاني أبو الرَّ 

ننة اثنتي عشرة كان في رجب س  : ه قالألنَّ   .بوةالنُّ  مِّ

كان في ربيع ": ، جزم به إبراهيم الحربي حيث قالبأحد عشر شهًرا :وقيل

حه ابن المُ "نةر قبل الهجرة بس  اآلخِّ  بن عبد ال ،"يرةشرح الس ِّ " نير في، ورجَّ

 .ر ِّ الب  

 .ر  نة وشهرين، حكاه ابن عبد الب  قبل الهجرة بس   :وقيل

 .نة وثالثة أشهر، حكاه ابن فارسقبلها بس   :وقيل

ري ب  ن طريقه الطَّ دي، وأخرجه مِّ نة وخمسة أشهر، قاله السُّ بس   :وقيل

 .والبيهقي

ن ربيع نه ومِّ ى هذا كان في شوال أو في رمضان على إلغاء الكسرين مِّ فعل  

 .ل، وبه جزم الواقدياألوَّ 

أنَّه كان قبلها " :ر ِّ تيبة وحكاه ابن عبد الب  وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قُ 

ة، وعند ابن سعد عن ابن أبي "بثمانية عشر شهًرا كان في  أنَّه": س ْبر 

 ."ضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهًرارم

 ."وضةالرَّ " ووي في، وجزم به النَّ ر  كان في رجب، حكاه ابن عبد الب   :وقيل

 .نين، حكاه ابن األثيرقبل الهجرة بثالث سِّ  :وقيل

كان قبل الهجرة  أنَّه: ووي عن الزهريرطبي والنَّ ياض وتبعه القُ ى عِّ وحك  

حه عِّ بخمس سِّ   اهـ.«ن تبعهياض وم  نين، ورجَّ

ث قال  سابعاا ــ حد   المصري  خاويين دمحم بن عبد الرحمن السَّ شمس الد   الم 

األجوبة "كما في كتاب  (ـه 831)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ الشافعي 

 ــ 554/ 2)" ن األحاديث النبويةخاوي عنه م  ضية فيما س ئل السَّ المر  

 (:112:سؤال رقم
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نلسبع عشرة خلت  :، فقيلف في ليلة اإلسراءقد اختُلِّ » ل قبل ربيع األوَّ  مِّ

 .نةالهجرة بس  

نبع وعشرين ليلة س   :وقيل  .رربيع اآلخِّ  مِّ

نليلة السبت لسبع عشرة خلت  :وقيل  .نة ونصفرمضان قبل الهجرة بس   مِّ

 .وقيل غير ذلك

وابن  ،هانئ وأم ِّ  ،سلمة وأم ِّ  ،ل هو المشهور؛ فقد ُروي عن عائشةواألوَّ 

 اهـ.«ــرضي هللا عنهم  ــوابن عباس  ،عمر

حدَّث قال  ثامناا ــ المولود  ــ رحمه هللا ــين السيوطي الشافعي جالل الد   الم 

" اآلية الكبرى في شرح قصة اإلسراء"في كتابه ( ـه 851)سنة 

 (:61-63:ص)

 :ا الشهر الذي كان فيهوأمَّ »

حه ابن المُ   .ربيع اآلخر: نةر على قوله في السَّ ني ِّ فالذي رجَّ

ل، األوَّ ل في ربيع ، وعلى القول األوَّ "شرح مسلم"وجزم به النووي في

 ."فتاويه" ووي فيوجزم به النَّ 

 ."وضةالرَّ " في رجب، وجزم به في :وقيل

 .في رمضان: وقال الواقدي

 .في شوال :والماوردي

 .ه في رجبلكن المشهور أنَّ 

نا تعيين تلك الليلة وأمَّ   :الشهر م 

نفعيَّنها ابن سعد ليلة السبت لسبع عشر   .رمضان مِّ

نها ليلة سبع وعشرين أنَّ  :نير كالحربيوقال ابن المُ  ر، وبذلك ربيع اآلخِّ  مِّ

ح القول بأنَّ  ه أحاط ، ألنَّ ر قبل الهجرة بأحد عشر شهًراه في ربيع اآلخِّ رجَّ

 اهـ.«رها بخالف غيرهبتفصيل القضية وحرَّ 
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 ــ رحمه هللا ــعلي قارئ الهروي المكي الحنفي الفقيه قال  تاسعاا ــ

الشفا بتعريف حقوق "في شرحه على كتاب  (ـه 1915)المتوفى سنة 

 (:521-529/ 1)" المصطفى

ي به ملسو هيلع هللا ىلصف في الشهر الذي أُسْ اختُلِّ  مَّ ثُ » ل، وجزم في الربيع األوَّ : فقيلفيه،  رِّ

 ."الفتاوى" ووي فيبه النَّ 

تبعًا  ،"شرح مسلم" ووي أيًضا فير، وبه جزم النَّ في الربيع اآلخِّ  :وقيل

 .صن ِّفياض المُ للقاضي عِّ 

 ."وضةالرَّ " ووي أيًضا فيفي رجب، وجزم به النَّ  :وقيل

 .في رمضان :وقال الواقدي

 .في شوال: وقال الماوردي

 اهـ.«وهللا أعلم بالحال

ا ــ الشريف دمحم بن إسماعيل األمير الصنعاني الحسني العالمة قال  عاشرا

التنوير شرح الجامع "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ( ـه 1911)المولود سنة 

 (:1119:رقم ــ393/ 1)" الصغير

د بتعيينها ُسنـَّة صحيحة، وفيها ثالثة أقوال، نة، لم ي  عي  هي ليلة مُ »  :أحدهارِّ

نها ليلة سابع وعشرين وقد شاع أنَّ  نرجب، ويخصُّونها بأنواع  مِّ ب،  مِّ القُر 

نوهي   اهـ.«البدع التي شاعت كغيرها مِّ

كري األلوسي الشريف أبو الفضل محمود ش  العالمة قال  حادي عشر ــ

في كتابه ( ـه 1211)المولود سنة ــ رحمه هللا ــ الحسيني البغدادي 

 (:8/ 14أو  8)" روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"

 :ف في شهره وليلتهوكذا اخت ل  »

 .لكان في شهر ربيع األوَّ  :"الفتاوى" ووي فيفقال النَّ 

 .ره في شهر ربيع اآلخِّ إنَّ  :ا للقاضي عياضتبعا  "شرح مسلم" وقال في

 .ه في رجببأنَّ  :"الروضة" وجزم في

 .في شهر رمضان :وقيل
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 .في شوال :وقيل

نوكان على ما قيل الليلة السابعة والعشرين  الشهر، وكانت ليلة السبت،  مِّ

 .ن عن رواية الواقديكما نقله ابن الملق ِّ 

 .لجمعة لمكان فضلها وفضل اإلسراءكانت ليلة ا :وقيل

ل يوم بعد اإلسراء صلَّى بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أوَّ  :ــعليه السالم  ــجبرائيل  بأنَّ  دَّ ور  

هر، قاله دمحم بن عمر الظهر، ولو كان يوم الجمعة لم يكن فرضها الظ

 …السفيري، 

ها كانت ليلة حيح عندي أنَّ الصَّ  :ه قالميري عن ابن األثير أنَّ قل الدَّ ون  

 .نيراالثنين، واختاره ابن المُ 

ناإلسراء كان في سبع عشرة  إنَّ  :قيل :"البحر" وفي ل، شهر ربيع األوَّ  مِّ

 .وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوًما نةوالرسول ابن إحدى وخمسين س  

نليلة السابع والعشرين  :هاى أنَّ ك  وح    اهـ.«ر عن الجرميشهر ربيع اآلخِّ  مِّ

يق حسن بن علي يب صد   الشريف أبو الط   العالمة قال  ثاني عشر ــ

نزيل الهند المولود سنة  ــ رحمه هللا ــوجي الحسيني البخاري الق نَّ 

 (:193/ 5)" فتح البيان في مقاصد القرآن"في كتابه ( ـه 1258)

 اهـ.«ف أيًضا في تاريخ اإلسراءوقد اختُلِّ »

خ قال  ثالث عشر ــ ــ رحمه هللا ــ دمحم بن يوسف الصالحي الشامي المؤر  

كر فضائله وأعالم يرة خير العباد وذ  في س   بل الهدى والرشادس  "في كتابه 

 (:64/ 3)" نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

« ِّ  :الشهور كان اإلسراء واختلفوا في أي 

 سخ المعتمدةكما في النُّ  "فتاويه"ووي في النَّ : نهمفجزم ابن األثير وجمع  مِّ 

ليلة سبع وعشرين، وجرى عليه : وويل، قال النَّ ه كان في ربيع األوَّ بأنَّ 

، وهكذا عن عي "المهمات" األسنوي في ،"الفتاوى" جمع  بفتح  ــ، واأل ْذر 

، والزركشي في "التوسط"في  ــله والراء وسكون الذال المعجمة بينهما أوَّ 

سخ ة نُ وغيرهم، وكذا رأيته في عدَّ " حياة الحيوان"ميري في ، والدَّ "الخادم"

 .كذلك "شرح مسلم"ن سخ مِّ وفي بعض النُّ  "الفتاوى"ن مِّ 
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حية في ، ونقله ابن دِّ "الفتاوى"سخ ر كما في نُ وفي أكثرها ربيع اآلخِّ 

، وجمع  عن الحربي، والذي نقله عنه ابن "الفتح"، والحافظ في "االبتهاج"

، "الباعث"، وأبو شامة في "المعراج الصغير" و "التنوير"حية في كتابيه دِّ 

 .لربيع األوَّ : "فضائل رجب"والحافظ في 

 .تبعًا للرافعي" الروضة"ووي فيكان في رجب، وجزم به النَّ  :وقيل

 .في رمضان :وقيل

 اهـ.«في شوال :وقيل

ــ جدي أبو عبد هللا دمحم بن صالح العثيمين النَّ  العالمة قال رابع عشر ــ

مجموع فتاويه "كما في كتاب ( ـه 1351) نةالمولود س  رحمه هللا ــ 

 (:289/ 22)" ورسائله

 اهـ.«وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو عشرة أقوال»

 :حث الثالثب  الم  

في شهر رجب أو  "عراجراء والم  اإلس  "رى حادثة ذك  عن حكم االحتفال ب   

ن الشهور غيره  .م 

ة الباهرة، جَّ العظيمة، واآلية الكبيرة، والمعجزة الظاهرة، والحُ هذه الحادثة 

بوية، ة النَّ نَّ ا نصوص السُّ فيهقد جاء إثباتها في القرآن المجيد، وتكاثرت 

 .فق العلماء على حصولهاواتَّ 

ر وال أثر، وال قول وال فعل، ومع هذا كله لم يأت في االحتفال بذكراها خب  

ن، وال عن أحد ــ رضي هللا عنهم ــ، وال عن أصحابه ال عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مِّ

نالتابعين، وال عن أحد  نأتباع التابعين، وال عن أحد  مِّ أئمة المذاهب  مِّ

نوأحمد، وال عن أحد  ،والشافعي ،ومالك ،أبي حنيفة: األربعة أئمة أهل  مِّ

 .ة والحديث في زمنهمنَّ السُّ 

ل  ت رْ وعليه  ع خلفاءه الراشدين ف ع م  سِّ ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وو  سِّ ُكه وع د م فِّْعلِّه قد و 

ع التابعين لهم، ع جميع الصحابة، ووسِّ ، ووسِّ ــ رضي هللا عنهم ــالمهديين 

ة نَّ ع أئمة أهل السُّ ع أئمة المذاهب األربعة، ووسِّ ن تبعهم، ووسِّ ع م  ووسِّ 

 .والحديث في زمانهم
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عهم، فنتركه كم أفال يسعنا نحن أيًضا سِّ تركوه، وال نفعله كما لم ا ما و 

 .يفعلوه

شاء هللا مقتدون، وعلى  هم إنْ ون، وبِّ بُّ حِّ ا لهم لمُ عنا، وإنَّ س  ه لي  بلى وهللا إنَّ 

 .طريقهم سائرون

نر لالحتفال ك والهج  وهذا التر    :هؤالء القوم األكابر األجالء م 

نال يكون  ر، في أنْ وق ِّ ومُ  مٍ عظ ِّ لرسوله ومُ  ب ٍ حِّ يكفي كل مؤمن باهلل، ومُ   مِّ

ى المحتفلين ْكر  ن الداعين إلي االحتفال، وال بهذه الذ ِّ ن، وال مِّ كين المبارِّ  مِّ

نبه، وال   .مين بمال وطعام وشراب ألهلهالداعِّ  مِّ

ا   :ويكفيه أيضا

ن  ِّ ل ويهو  نفي إبطاله واإلنكار على أهله، أو على من يسه ِّ  .شأنه مِّ

نإذ لو كان هذا االحتفال  ، ر  قى والبِّ شد والصالح، والتُّ دى، والرُّ الخير والهُ  مِّ

ا تر   م  هم في الخير، ة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأرغب  ومحبَّ  اوانقيادً  الناس تعظيًما كه أشدُّ لـ 

عل الطاعات، وأقواهم فيها، عهم إلى فِّ صهم على اإلكثار منه، وأسر  وأحر  

لة رون الثالثة األولىأال وهم أهل القُ  ــ ، وعلى رأسهم الصحابة الُمفضَّ

 .رضي هللا عنهم ــ

ر فال ك والهجْ رْ ن التَّ ن بعدهم مِّ ن لم يسعه ما وسع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وم  وم  

في سبيل  ، وال يمشي إاله ال يسير إال على طريق هلكةيلومنَّ إال نفسه، فإنَّ 

ة والخُ اإلثم والم   جني إال  غواية وابتداع، وال ي   عن رسول  سران، وقد صحَّ ذمَّ

ا ب ع د   )) :طبهه كان يقول في خُ أنَّ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي ر  ال   :أ مَّ ت اب  هللا ، ف إ نَّ خ  يث  ك  د  ح 

ي ر   خ  ش رَّ ا و  ٍد، و  مَّ ح  ك لَّ األ    ل ه د ى ه د ى م  ا، و  ث ات ه  د  ح  ور  م  ل   م  ال  ع ٍة ض   .((ةٌ ب د 

 (.98)" صحيحه"في رواه اإلمام مسلم 

دٌّ  )) :ه قالوصحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  ن ا ف ه و  ر  ر  ل ي ه  أ م  الا ل ي س  ع  ل  ع م  ن  ع م   .((م 

، وعلَّقه اإلمام البخاري في (1718)" صحيحه"في رواه اإلمام مسلم 

 .جازًما به" صحيحه"

 :العلمومعنى هذا الحديث عند أهل 
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ر ب إلى هللا بعمل ليس عليه أمْ ين هللا تعالى عبادة أو تقرَّ من أحد ث في دِّ  أنَّ 

هذا العمل وهذا اإلحداث  ته وهديه، فإنَّ نَّ ينه وشرعه وسُ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهو دِّ 

 .به، وال مقبول منه عتد ٍ مردود على صاحبه، وباطل غير مُ 

ر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يكن رى لم يكن عليه أمْ كْ االحتفال بهذه الذ ِّ  أنَّ وال ريب 

ن كمه بنص ِّ الحديث نين، فيكون حُ دِّث بعده بمئات الس ِّ ما أُحْ هديه، وإنَّ  مِّ

م هو  :المتقد ِّ

 .الذمُّ والردُّ ال المدح و القبول

 دهم هللاسدَّ  ــن المسلمين ن يحتفل بهذه الذكرى م  م  وفي الختام أقول ل  

ن الشُّرور وسلَّمهم  :ــم 

كبير نشاط ورغبة لفعل الطاعات،  ــوفقكم هللا إلى كل خير  ــكم كان بِّ  إنْ 

وعظيم منافسة ومسابقة إلى الحسنات المنجيات، وشديد اجتهاد في 

ت، فاتركوا عنكم هذا رباالعبادات، وحماسة إلى اإلكثار والزيادة في القُ 

خاطروا بأنفسكم، واسألوها م، وال تُ ما بعد ما قرأتم عنه ما تقدَّ سيَّ االحتفال ال

 : وقولوا لها

من العبادات والطاعات التي جاءت في القرآن الكريم، وثبتت  كم يا ن ف س  

 .بوية، وأنت ال تفعلينها، وال تجتهدين في تحصيلها؟ة النَّ نَّ في السُّ 

ض وقبل العرْ  زود قبل الوفاة،نها، والتَّ علها واإلكثار مِّ إلى فِّ  هلم   ن ف س   يا

 .والجزاء

ري أو يُ تُ  ن العيب أنْ مِّ  إنَّ  يا ن ف س    عف أو تتكاسلين في صيبك الضَّ قص ِّ

دت، عت وتعدَّ صوص الشرعية وتنوَّ عبادات عديدة قد ثبتت فيها النُّ 

ري ويزيد نشاطك في ما لم يدعو إليه أو يفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال دعا إليه شم ِّ وتُ 

 .وال فعلوه ــضي هللا عنهم ر ــأصحابه 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد


