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اَإيَذاءَ َاْلمهْسِلِميََََمعََََسلَّمَََوََََعَلْيهََِاللَهََصلَّىَالنَِّبَيََعاشََ ََِمنَََْشِديد 
َبَ ْعدَََيَ ْوم اََيْشَتدَيَاإليَذاءَهََهَذاََكانََََوَََاْلِبْعَثِة،َِبَدايَةََِمهْنذَهَق هَرْيشَ َكهفَّارَِ

،ََسَنةَََاْلِبْعَثةََِبَ ْعدَََاْلَعاِشَرةَهَالسََّنةَهََكاَنتََََْحّتَََّيَ ْومَ  ََماَتتََْإذََْحهْزن 
َِمنَََبِهََِآَمَنتَََْمنََْأوَّلََكاَنتَََْالَِّتََوَََالنَِّبَيََزْوَجةَهََخِدجَيةَهَِفيَها

َََكَماََ،َيهؤازِرههَهَوََيْدَعمههَهََكانََََالَِّذيََعميهَهَطَالبَ َأبهوَثهََّ،َالنيَساءَِ
ََلِقيََََماَالنَِّبَيََلِقيَََالَّتِ يَالطَّاِئفَرِْحَلةَهَالسََّنةَََِهِذهََِنَ ْفسََِِفَََكاَنتَْ

 .اإليَذاءََِوَََالتَّْكِذيبََِِمنََََأْهِلَهاَِمنَْ
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ََحِبيِبهَََِعَلىَسهْبَحانَهَهَاللَهََفَمنََّ ََبِ مهْعِجَزةَََِسلَّمَََوَََعلْيهََِاللَهَصّلىَ
َاإلْسرَاءَِ َنََمَِ بهَِ رىأسََْإذَْ .بِ َهاَي هَؤييَدهَهَوَََلِي هَواِسَيهَهَاْلِمْعرَاجَوَ

 ، سَِدَْالقَه مدينةََِف ىصََاألقَْ املسجدََِإىلَمكَّةَََفَاحلرامَِ جدَِ َمسَْالَْ
َلةَ َِفََ،ىرََب َْكَهالَْ آياتِهََِمن يَهَهيهَِِلَ العهلى؛َالسَّماواتََِإىلَِبهَََِعرَجَََثَّ َلَي ْ

ََعنََْبِ َهاَاللَهََخصَّهَهََرِفيَعةَ ََمْنزَِلةَ َوََعِظيَمةَ َمهْعِجَزةَ ََهِذهََِوََََواِحَدة ،
 .السَّالمََعَلْيِهمَاْلمهْرَسِليَََوَََاألنِْبَياءََِبَِقيَّةَِ
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َراءُ  سإ  اْلإ
َلةََِتِْلكَََِفَ َاللَهَصّلى للنبَّ السالمَعليهَجربيلَهَجاء اْلمهَبارََكِة،َاللَّي ْ

َرَهب ََكََْأَ وََََفَرسالََْنََمَِ أصغرَه ابّةَ دََ وََهَه وَََ،اقَِب هرََالََْةَِابَّدََِبَ سلَّمَََوَعليه
َِمنََْاْْلهْطَوةَهََتِصلَهَ،ََكاْلبَ ْرقََََِسرِيعَ َ،َاللَّْونََِأَبْ َيضَه ،مارَِاحلََِْنََمَِ
َوَََاْلب هرَاقََََسلَّمَََوََََعَلْيهََِاللَهََصلَّىَالنَِّبَيَرَِكبَََ.هَِرَِصَََبََدَيمَََىلإ هَِ اتَِوََطَهخَه

  دَِجَِسَْمََالْ َََنْوََ َمكَّةَََِمنَََْمابََِطََلقانَْفََ يقهودههَهَههوَََوَََِجرْبِيلَهََمَعهَه
 .ىصََاألقَْ
َأَماِكنَََِفََسلَّمَََوَعليهَاللَصلَّىَبالنَِّبَيَِجرْبِيلَهَتَ َوقَّفَََالطَّرِيِق،َِفَ
 .ِفيَهاَيهَصلييَََأنََِْمْنهَهَطََلبَََوََخاصَّةَ َبَ رََكةَ َوَقهدهِسيَّةَ َََلَا
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 ،(ال مهنَ وَّرَةَالْ َمِديَنة) َبةََيَْطََ َكانََََِجرْبيلَهَِفِيهََِتَ َوقَّفََََمَكانَ َفأوَّلَه
َِجرْبِيلَأنََّ َكَما ، رَْكَعتَ ْيَََِسلَّمَََوَعليهَاللَهَصّلىَالنَِّبَيَهاِفي فصلَّى

  .إليها َسي هَهاِجرَه أَنَّهَهَههَرََب ََخََْأَ السَّالمَعليه
َعليهَمهوَسىَََتْتَ َهاَاْسَتَظلَََّالَِّتََالشََّجَرةََِِعْندَََبِ َم ْدَينَََأنزَلهَه بَ ْعَدَها
َالنَِّبَيََفَصلَّىَ،َِفْرَعْونَََِمنَََْخائِف اَِمْصرَََِمنَََْخرَجَََِحيَََالّسالم
  .ههَناكَََسلَّمَََوَعليهَاللَهََصلَّى

ََعَلْيهََِموسىَاللَهَكلَّمََََحيثَه ،َناءََيَْسَََورَِطَهَََنْوَََالطَّرِيقَََأْكَمالَثهَّ
َعليهَاللَهَصّلى النَِّبَيَنَ َزلَََوَبِاْلب هرَاقََِِجرْبِيلَهَتَ َوقَّفَََههَناكَََ، السَّالم

   .رَْكَعتَ ْيََِاْلَمَكانَََِهَذاَِفَ فصلَّى سلَّمَََو
َاإلْسرَاِء،َرِْحَلةََِِمنَََََمَطَّةَ َآِخرََِإىلَوهصهوَلَِِماَقَ ْبلَََوَََأخي ا،َوََ

َوهِلدَََالَِّذيَالْ َمَكانَهَههوَََوَََ،حلمَبيتَِ ِعْندَََبِاْلب هرَاقََِِجرْبيلَهَتَ َوقَّفََ
َاللَهَصّلىَاللَََِرسهولَهَههَناكََ لَّىصََفَََ، السَّالمَه عليهََِعيسى النَِّبَيَِفيهَِ

 .رَْكَعتَ ْيََِسلَّمَََوَعليه
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 إيران
 العراق

 العربية السعودية

 األردن

 لبنان

 فلسطين

 القدس

 بيت لحم

 الّطور

 سيناء

 مدين

 المدينة

 الّطائف مّكة

َنَ َزلَََههَناكَََ، املقِدسََِبيتََِإىل بالوهصهولََِاإلْسرَاءََِرِْحَلةَهَاْكَتَملتَْ
َاقََرََالب َه َرَبطََ وَ، اْلَمْسِجدَِ بابَِ ِعْندََ سلَّمَََوَعليهَاللَهَصّلىَالنَِّبَي

  دخلَََثََّ، قَ ْبلَهَِمنََْرَِكبهوهَهَالَِّذينَََاألنبياءَهَباَهَهيربطَكانََالتَباحللقةَِ
يع اَرهسهِلهََِوَََاللََِبأنِْبَياءََِِفيهََِاْلتَ َقىَوَََِجرْبِيلََمعََ َاللَهََخَلقَََمهْنذَهََجَِ
 .السَّالمَعليهَآدمََ

ة   (َعلى َخِريَطٍة َحِديَثةٍ )اْلَمَواِقُع اْلَمْذُكوَرة ِفي الِقصَّ

 العراق إيران

 العربية السعودية

 األردن

 لبنان
 فلسطين

 بيت لحم القدس

 الّطور

 سيناء

 مدين

 المدينة

 مّكة
 الّطائف
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َصّلىَحبيِبهََِوَلَِنِبييهَََِكرَاَمةَ ََاْلمه َق دَّسََِاْلَم َكانََِهَذاَفَاللَهَََجََعههمَه
َ، َرسهولَ 313َ وَََ،ََنِبَيَأْلف124َََ َعَددهههمََْوَََسلَّمَََوَعليهَالل
َِبِمََْيهَصلييَََأنََْسلَّمَََوَعليهَاللَه صّلى النَِّبَيَمنََجربيلَهَطََلبَََو

َمواساةَوَأخرىَكراَمةََهذهَكانتََوَ،َتَ ْيَِعََكََْرَ بمََفَصلَّىَإَمام ا،
َِدينََِإَماَمةََِإىَلََإَشاَرةَ َوَََسلَّمَََوَعليهَاللَصلَّىَاحْلَِبيبََِِلَرسهولَِنا
 .اإلْسالمَِ
َياءَهَََتَدَّثََ َتَ َعاىَلََاللَََِعلىَِمن ْههمََْكهلَ َََفأثْ َنََاْلمه ْرَسلهونَََوَاألنْ ب ْ
يلَ َِبَكالمَ   : سلَّمَََوَعليهَاللَصّلىََمّمدََسييدهنَاََقالَََثهََّ.َجَِ

 
دُ  َمةُ ُأرإَسَلنهيُالَّذهيُللُهُالإـَحمإ ير اُللنَّاسُهَُكافَّةُ ُُوَُُللإَعاَلمهينََُُرحإ َُبشه

َيانُ ُفهيهُهُالإق رإآنََُُعَليَُُّأنـإَزلَُُوََُُنذهير ا،ُو ءُ ُلهك لُ ُتهبـإ َُجَعلَُُوَُُ،َُشيإ
رَُُأ مَّتهي رهَجتُإُأ مَّةُ َُخيـإ َُجَعلَُُوَُُ،َُوَسط اُأ مَّتهيَُجَعلَُُوَُُ،ُللنَّاسُهُأ خإ
ر ونَُُوُاألوَّل ونَُُه مُ ُأ مَّتهي  .اآلخه
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 الإمهعإَراجُ 
نْ َياَالسََّماء  الدي

نْ َياَالسََّماءََِإىَلَََسلَّمَََوََََعَلْيهََِاللَهَصلَّىَبِالنَِّبَيَِجرْبِيلَهََصِعدََ  الدي
َوَََبِالديخهولََِالسََّماءَََِخَزنَةَََاْلَمالِئَكةَََِجرْبِيلَهََفاْسَتْأَذنَََ،(األهوىَلَ)

  : َلهَهََفِقيلََ سلَّمَوَعليهَاللَهَصّلىَالنَِّبََََّمَعهَهَأنََّ َأْخبَ َرههم
لُ ُوَُُبههُهَُمرإَحب ا ُاألخُ َُفنهعإمَُُ،َُخلهيَفةُ ُمهنُإُوََُُأخُ ُمهنُإُاللُ َُحيَّاهُ ُ،َُأهإ

يءُ ُنهعإمَُُوَُُالإَخلهيَفةُ ُنهعإمَُُوَُ  .لَ ههَماَفهِتحَََوََ . الإَمجه
َآَدمََََسييَدنَاَالسََّماءَََِهِذهََِِفََسلَّمَوَعليهَاللَصّلىَالنبَََّرأىَ

ََعَلْيهَََِفردََََّعَلْيهَََِسلَّمَََ،َاْلَقاَمةَََِطِويلََََرجهالَ ََكانََوَ،َالسَّالمََعَلْيهَِ
بإنُهَُمرإَحب ا : قالَوَََِبهَََِرحَّبَََوَََالسَّالمََ ُالنَّبهيُ ُوَُُالصَّالهحُهُبهاْلإه
  .الصَّالهحُه

ََفَكانَََ،َأْيض اَِش َمالِهََِعنََْوََكِثيهونََََأهنَاسَ َآَدمََََيَِيَََِعنَََْكانََ
َِش َمالِهَََِعنََْيَ ْنظهرَهَوَ،ََيْسَتْبِشرَهَوَََفَ َيْضَحكَهَيَ ِميِنهَََِعنََْيَ ْنظهرَه

ََََقدََْوَََ،َََيَْزنَهَوَََفَ َيْبِكي ََسلَّمَََوََََعَلْيهََِاللَهََصلَّىَللنَِّبَيَِجرْبِيلَهَبَ يَّ
ََعنََْالَِّذينَََوَََذهرييَِّتِه،َِمنََْاْْلَنَّةَََِأْهلَهَههمََْيَ ِميِنهَََِعنََْالَِّذينََََأنََّ

   .النَّارَََِأْهلَهَههمََِْش َمالِهَِ
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 الثّانيةَالسََّماء
َوََََعَلْيهََِاللَهََصلَّىَبِالنَِّبَيَالسَّالمَهَعليهَِجرْبِيلَََصهعهودََِرِْحَلةَهَتَ تَ َواَصلَه

  َفاْسَتْأَذنَََ، ةَِيََانَِالثَّ السََّماءَِ إىل ِبهَََِوَصلََََقدََْههوََََهاَوََ َسلَّمََ
  : سلَّمَوَعليهَاللَهَصّلىَالنَِّبََََّمَعهَهَأنَََّعهِلمََََلمَّاََلهَهََفِقيلََ بِالديخهولَِ

لُ ُوَُُبههُهَُمرإَحب ا ُوَُُاألخُ َُفنهعإمَُ ، َخلهيَفةُ ُمهنُإُوََُُأخُ ُمهنُإُاللُ َُحيَّاهُ َُأهإ
يءُ ُنهعإمَُُوَُُالإَخلهيَفةُ ُنهعإمَُ  .َدَخالَوَََلَ ههَماَفهِتحَََوَََ.الإَمجه

َعيسى وََيىي السََّماءَََِهِذهََِِفَ سلَّمَوَعليهَاللَصّلى النَِّبَيَأىرََ
 : َلهَهََقالَوَََالسَّالمَََعليهَفَ َردَّاَ، عليهما فسّلم ، السالمَعليهما
 .الصَّالهحُهُاألخُه وَُُالصَّالهحُهُبهالنَّبهيُ َُمرإَحب ا
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 الثّالثة السََّماء
َاللَهََصلَّى بِاحْلَِبيبََِالصيعهودََِرِْحَلةَََالّسالمَعليهَجربيلَهَاْسَتْأَنفََ

  بِالديخهولََََِفاْسَتْأَذنَََ،َةَِثََالَِالثَّ السََّماءَِ إىل ِبهَََِوَصلَََوََََسلَّمََ وََََعَلْيهَِ
ُبههُهَُمرإَحب ا : َلهَهََفِقيلَََسلَّم وَعليهَاللَهَصّلىَالنَِّبََََّمَعهَهَأنََّ َأْعَلمَََوََ
لُ ُوَُ ُنهعإمَُُوَُُاألخُ َُفنهعإمَُُ،َُخلهيَفةُ ُمهنُإُوََُُأخُ ُمهنُإُاللُ َُحيَّاهُ َُأهإ

يءُ ُنهعإمَُُوَُُالإَخلهيَفةُ   .َفَدَخال لَ ههَماَفهِتحَََوَََ.الإَمجه
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َعليهَيوسفََ السََّماءَََِهِذهََِِفَ سلَّمَوَعليهَاللَصّلى النَِّبَيََرأى
َ،َالنَِّبَيَحهْسنَََِشْطرَََأيَْ) الْ حهْسنَِ َشْطرَََأهوِتََََقدََْههوََََفإَذاَالسالم

ََعَلْيهَِ َسلَّمََ . (كهلَّهَهََاحلهْسنََ سلَّمَََوََعَلْيهَاللَهَصّلى أهوِتَََفقدَْ
َُمرإَحب ا : َقال و السَّالمََََعَلْيهَِ فَ َردََّ سلَّمَوَعليهَاللَصّلى الْ َحِبيبَه

خُهُوَُُالصَّالهحُهُبالنَّبهيُ   .ِِبَْيَ ََلهَهََدَعاَوََ .الصَّالهحُه األإ

 الرّابعةَالسََّماء
َأنََْإىل َسلَّمَََوََََعَلْيهََِاللَهََصلَّى بِالنَِّبَيَاْلِمْعرَاجََِرِْحَلةَََِجرْبِيلَهَأْكَملََ
َلِ ِجرْبيلَََِقيلَََوَََََلهَماََفأهِذنَََفَاْسَتْأَذنَ،َالرَّاِبَعةََِالسََّماءَِ إىلَِبهَََِوَصلََ
لُ ُوَُُبههُهَُمرإَحب ا : سلَّمَوَعليهَاللَهَصّلىَبالنَِّبَيَتَ ْرِحيب ا ُاللُ َُحيَّاهُ َُأهإ

ُنهعإمَُُوَُُالإَخلهيَفةُ ُنهعإمَُُوَُُاألخُ َُفنهعإمَُُ،َُخلهيَفةُ ُمهنُإُوََُُأخُ ُمهنُإ
يءُ   .َفَدَخالَلَ ههَماَفهِتحَََوَََ.الإَمجه

َعليهَإدريس سلَّمَوَعليهَاللَهََصلَّىَالنَِّبَي ىأََرََ السََّماءَََِهِذهََِِفَ
َعليهَاللَهَصلىَالنَِّبَيََعَلْيهَََِسلَّمَََ.َعِليًّاََمَكان اَاللَهََرفَ َعهَهََقدََْ،َالسالم

خُهُوَُُالصَّالهحُهُبالنَّبهيُ َُمرإَحب ا : َقالَوَالسَّالمَََعليهَفردََّسّلمَو   األإ
 .ِِبَْيَ ََلهَهََدَعاَوََ .الصَّالهحُه
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 اْلامسةَالسََّماء
َالسََّماءَِ إىلََسلَّمَََوََََعَلْيهََِاللَهََصلَّىَبِالنَِّبَيَِجرْبِيلَهَدََعَِصََ َذِلكَََبَ ْعدََ

َصّلىَبالنَِّبَيَتَ ْرِحيب اَلِ ِجرْبيلَََِقيلَََوَََََلهَماََفأهِذنََََفاْسَتْأَذنَ،َاْْلَاِمَسةَِ
لُ ُوَُُبههُهَُمرإَحب ا : سلَّمَوَعليهَاللَه ُمهنُإُوََُُأخُ ُمهنُإُاللُ َُحيَّاهُ َُأهإ

يءُ ُنهعإمَُُوَُُالإَخلهيَفةُ ُنهعإمَُُوَُُاألخُ َُفنهعإمَُُ،َُخلهيَفةُ   لَ ههَماَفهِتحَََوَََ.الإَمجه
 .لَِيْدخهال

َ،السالمَعليهََهارهونَََفيهاَسّلمَوَعليهَاللَهَصّلىََمّمدََسييدهنَاَفَ َلِقيََ
ََعَلْيِهمَيَ قهصَيَإْسرَائيلََََبِنََِمنَْ ََمْمهوَعةَ  َحْوَلهَهَوََطِويَلةَ َلِ ْحَيةَ ََلهَهََفإَذا

َفردََّسّلمَوَعليهَاللَهَصلىَالنَِّبَيََعَلْيهَََِسلَّمَََ. اْلَماِضَيةََِاألهَممََِأْخَبارََ
خُهُوَُُالصَّالهحُهُبالنَّبهيُ َُمرإَحب ا : َقالَوَالسَّالمَََعليه  َكَماََ.الصَّالهح األإ
 .ِِبَْيَ ََلهَهََدَعا

حاشية أبي البركات 

على قصة المعراج 

  الغيطيلنجم الدين 
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 الّسادسةَالسََّماء
َالسَّاِدَسِة،َالسََّماءَِ إىلََسلَّمَََوََََعَلْيهََِاللَهََصلَّىَبِالنَِّبَيَِجرْبِيلَهَدََعَِصَََثهَّ
لُ ُوَُُبههُهَُمرإَحب ا : ِقيلَََوَََََلهَماَأهِذنَََاْسَتْأَذنََََماَبَ ْعدَََوََ ُاللُ َُحيَّاهُ َُأهإ

ُنهعإمَُُوَُُالإَخلهيَفةُ ُنهعإمَُُوَُُاألخُ َُفنهعإمَُُ،َُخلهيَفةُ ُمهنُإُوََُُأخُ ُمهنُإ
يءُ   .َفَدَخالَلَ ههَما فهِتحَََوَََ.الإَمجه
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ََفإَذاَأتْ َباِعِهْم،َوَََبِاألَنِْبَياءََِيَ مهرَيَسّلمَوَعليهَاللَصّلىََرسهولهَناََجَعلََ
َِمن ْههمََْوَََأَقلَّ،َأوَأْكثَ رَََأوَأتْ َباعَ ََعشَرةََِِمنََََْمْمهوَعةَ ََمَعهَهَِمن ْههمََْبِ النَِّبَي

 : للنَِّبَيَِقيلَوَََ.َكِثيهونََأتْ َباعَ ََمَعهَهَوَََبِ مهوَسىََمرَََّثهََّ.َوْحدهَهَههوََََمنَْ
اََعَدد اَيَ َرىَِبهَََِفإَذاَ.رَأإَسكَُُارإَفعُإ اََضْخم    : َلهَهَِقيلَََوَََالنَّاسََِِمنَََِجدًّ

ع ونََُُمَعه مُإُوَُُأ مَّت َك،َُهؤ ْلءُه خ ل ونَُُألإف اَُسبـإ َسابُ ُبهَغيإرُهُالإَجنَّةََُُيدإ  حه
َََمعَََاْْلَنَّةَََيهْدِخلَََبِأنََْأهمََّتهَهَأْكَرمَََاللَأنََََّحِديثَ َِفََالنَِّبَيََبشَّرََََكَما)

 (آَخرِينَََأْلف اََسْبِعيََََهؤهلءََِِمنَََْواِحدَ َكهلَي
َعليهَفردََّالّسالمَعليهَموسىَعلىَسّلمَوَعليهَاللَصّلىَالنَِّبَيََسلَّمََ

خُهُوَُُالصَّالهحُهُبالنَّبهيُ َُمرإَحب ا : َقالَوََ  .ِِبَْيَ ََلهَهََدَعا ثهَّ .الصَّالهحُاألإ

حاشية أبي البركات 

على قصة المعراج 

  الغيطيلنجم الدين 
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 السَّاِبَعة السََّماء
َبَِنِبي يَناَاْرتَ َقىَالسَّالمَهََعَلْيهََِِجرْبِيلَهَههوََ َهاَوَََالْ ِمْعرَاجََِرِْحَلةَهََتْسَتِمرَي
ََخازِنَََأْخبَ رَََوََََفاْسَتْأَذنَََالسَّاِبَعةََِالسََّماءََِإىلَسّلمَوَعليهَاللَهَصّلى

لُ ُوَُُبههُهَُمرإَحب ا : َلهَهَفَ َقالَاْلَكِريَََالرَّسهولََمَعهَهَأنَََّالسََّماءَِ َُحيَّاهُ َُأهإ
ُنهعإمَُُوَُُالإَخلهيَفةُ ُنهعإمَُُوَُُاألخُ َُفنهعإمَُُ،َُخلهيَفةُ ُمهنُإُوََُُأخُ ُمهنُإُاللُ 

يءُ    .َدَخالَوََ لَ ههَماَفهِتحََ ثهَّ .الإَمجه
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َإبْ َراِهيمَََِبَسييِدنَاَالسََّماءَََِهِذهََِفَسّلمَوَعليهَاللَصّلىَالنَِّبَيَاْلتَ َقى
اََوَجَدهَهََحْيثَهَالسَّالمه،َعليه َههوَََوَََاْلَمْعمهوِر،َاْلبَ ْيتََِإىَلَََظْهَرهَهَمهْسِند 
َََيْدخهلههَهَِعْنَدنَا،َمهَقدََّسةَ َاْلَكْعَبةَهَِمثْ َلَماَالسََّماءََِأْهلََِِعْندَََمهَقدَّسَ َبَ ْيتَ 
اَإلَْيهََِيَ عهودهونَََلََمَلكَ َأَْلفََََسب ْعهونَََيَ ْومَ َكهلََّ  .أََبد 

َفَ َردَََّالسَّالمََََعَلْيهََِإبْ َراِهيمَََعلىََسلَّمَََوََعَلْيهََِاللَهَصلَّىَالنَِّبَيَفَسلَّمََ
بإنُهَُمرإَحب ا : َلهَهََقالَََوَالسَّالمََََعَلْيهَِ  .الصَّالهحُهُالنَّبهيُ ُوُالصَّالهحُهُبهاْله

بهرإه مُإُوَُُالسَّلمَُُمهن يُأ مََّتكََُُأقإرهئُإ : َقاِئالََأْرَدفَََثهَّ ُالإَجنَّةَُُأنََُُّأخإ
بَةُ ُالتُّرهبَةُهُطَي َبةُ  دُ  و اللُهُس بإَحانَُ غهَراَسَهاُإنَُُّوَُُ،ُالإَماءُهَُعذإ   للُهُالَحمإ

بَـرُ ُاللُ  وُاللُ ُإْلُإَلهَُُْل و   .أكإ
يَلةَ ََشَجَرةَ َِهيَََوَََاْلمه ْنتَ َهى،َِسْدَرةََِإىلََوَصالَبَ ْعَدَها ََيِسيَهََعِظيَمةَ ََجَِ
َالنَِّبَيََرَأىَِعْنَدَهاَ.آِخرِهََِإىلََيِصلَهَلََعام اََسْبِعيَََِظليَهاَِفََالرَّاِكبَه
ََلهَهَ: الْ َح ِقيِقيَّةََِالْ َمالِئِكيَّةَََِهْيأتِهَََِعَلىَِجرْبِيلَََسّلمَوَعليهَاللَهَصّلى
،َِمائَةََِِستَي َهاََجَناحَ َكهلَيَََجَناح  َهاَيَ تَ َناثَ رَهَاأْلهفهَق،ََسدََََّقدََِْمن ْ رَيَِمن ْ َالدي

 .اْلَياقهوتَه وََ
َرَأىَوَأْهِلَهاَنَِعيمَََوَاْْلَنَّةَََسّلمَوَعليهَاللَهَصلىَالنَِّبَي َرَأىََكَما
 .َأْهِلَهاَعَذابَََوَالنَّارَََرََأى أَْيض اَوَََ، اْلَكْوثَرَِ نَ ْهرََ

حاشية أبي البركات 
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 تَ َعاىلَوَسهْبَحانَهَهَاللَََِتْكِليمَََِمَقامَه
َلََمْنزَِلةَ َإىلَسّلمَوَعليهَاللَصّلىَالنَِّبَيَرهِفعَََاْلَمْرَحَلةَََِهِذهََِِفَ

لهغهَها ،َلَوََنِبَ َيَ ب ْ َلَهاَِجرْبِيلَهَتَ َوقَّفَََوََََمَلك  َََتَاوهَزَهاََحاَولََََلوََْوَََقَ ب ْ
 .بِاألنْ َوارََِلْحتَ َرقََ

اََفَخرََََّربَّهَهَسلَّمَوَعليهَاللَصّلىَالنَِّبَيََرَأىَههَناكََ َيديهََِبيََساِجد 
 .ِحَجابَ َدهونََِمنَََْكلََّمهَهََوَتَ َعاىلَوَسهْبَحانَهَه
َََخِْسيَََأهمَِّتهََِعلىَفَ َرضََََقدََْأنَّهَهَالنَِّبَََّتَ َعاىلَوَسهْبَحانَهَهَاللَهَفأْخبَ رََ
َلةََِوَاْليَ ْومََِِفَََصالةَ  ََنَصَحهَهَثَانَِيةَ َالسََّماواتََِإىلََرَجعَََفَ َلمَّاَ.اللَّي ْ
ََلنََْأهمََّتهَهَأِلَنَََّالتَّْخِفيفَََِمْنهَهَفَ َيْطلهبََََربيهََِإىلَيَ ْرِجعَََأنَمهوَسىََسييدهنَا
،َََخْسَََأهمَِّتهَََِعنََْوََعْنهَهَاللَهََفَخفَّفَََفَ َرَجعَََ.َذِلكَََتهِطيقََ َوََََصَلوات 

َاللَهََخفَّفَََِبَاَأْخبَ َرهَهَوَمهوسىَإىلَسلَّمَََوََعَلْيهَاللَهَصّلىََرَجعََََلمَّا
َوَفَ َرَجعَََأْكثَ َر،َالتَّْخِفيفَََفَ َيْسأََلهَهَيَ ْرِجعَََأنَََْسأَلهَهَأهمَِّتهَََِعنََْوََعْنهَه

َََخْسََََأْصَبَحتََْأنَإىلََهَكَذاَوَََ... َلهَهََفَخفَّفَََالتَّْخِفيفَََاللََََسألََ
َلةََِوَََاْليَ ْومََِفََمْفرهوَضةَ ََصَلواتَ   .َصالةَ َََخِْسيَََأْجرَهَأْجرهَهاَوَََاللَّي ْ

حاشية أبي البركات 

على قصة المعراج 
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َِفرَاَشهَه َوَجدَََرِْحَلِتهََِِمنَْ سلَّمَََوَعليهَاللَهَصّلىَالنَِّبَيََرَجعَََِعْنَدَما
 .تَ رََكهَهََكَماَََداِفئ اََمازَالََ

َتَ َفاِصيلَََسلَّمَوَعليهَاللَصّلىَالنَِّبَيََقصَََّالتَّاِلََاْليَ ْومَََِصَباحََِِفَ
َإي َمانههَهَزَادَََوََصدَّقََََمنَََْفِمن ْههمََْاْلمهْسِلمهونََََفأمَّاَ.قَ ْوِمهََِأََمامَََرِْحَلِتهَِ

بهوهَهَاْلكهفَّارَهَأمَّاَوَََ.اْرَتدََََّمنََِِمن ْههمََْوَََ،َق هوَّةَ  َوَعليهَاللَصّلىََفَكذَّ
َاألْقَصىَاْلَمْسِجدََِتَ َفاِصيلَََِعنَََْيْسألهونَهَهَوَََََيَْتربهونَهَهَأَخذهواَوَسلَّمََ

 .َلهَهََدِقيق اََوْصف اَِمْنهَهََيْطلهبهونَََو
َِفََإلَْيهََِيَ ْنظهرَهََكاَنَّهَهََوَََاأْلَْقَصىَاْلَمْسِجدََِصهورَةَََأَماَمهَهَاللَهََلهَه َفأْوَحى

 .ََلهمَْ َيِصفههَهََبَدأَوَتَ َفاِصيِلِه،َبَأَدقَيَوَََأرَْكانِهََِكهلَيَََوإىَلََاللَّْحَظةََِتِْلكََ
 .َذِلكَََِمنََْاْلكهفَّارَهََفدهِهشََ

َاْلَقْومَِ يِقََوََتْكِذيبه َالصيدي  َتْصِديقه

14 
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ََِتَارِيَّةَ ََقاِفَلةَ ََعنَََْفَسألهوهَِمْنهه،َأْصَعبَََِبسهؤالَ َي هْعِجزهوهَهَأنََْأَحبيواَثهَّ
َاْلَقاِفَلةََِصهورَةََََلهَهَاللَهََفأْوَحىَ؟ََتِصلَهََمَّتََ: إلَْيِهمَََْطرِيِقَهاَفَََلهمَْ
،ََثالثَةََِبَ ْعدَََإلَْيِهمَََْتِصلَهَأن ََّهاََفأْخبَ َرههمَََْمَكانَ َها،َو ََكَماَََفَكانَََأيَّام 
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َاللَهََرِضيَََالصََّحابَةََِِمنََََكاَنتَََْالَِّتََاْلَمَواِقفََِأْصَدقََِوَأَْجَلََِِمنََْوََ
قهواَلَََََْمْمهوَعةَ ََجاَءهَهَفَ َقدَََْبْكرَ َأِبَََسييِدنَاََمْوِقفَهََعن ْههمَْ  النَِّبَََّيهَصدي
ثَ ههم فِ يَما ََصاِحِبكَََِإىَلَََلكََََهلَْ : َلهَهََقالهواَوَرِْحَلِتهَََِعنََِْبهَََِحدَّ
َلةَََِبهََِأهْسرِيَََأَنَّهَهَيَ ْزعهمَه َ؟َذِلكََََقالََََأوََ :َقالَََ.اْلَمْقِدسََِبَ ْيتََِِإىَلََاللَّي ْ
قههَهََأوََ :َقالهواَ.َصَدقََََلَقدَََْذِلكََََقالََََكانََََلَِئنَْ :َقالَََ.نَ َعمَْ :َقالهوا َتهَصدي
َلةََََذَهبَََأَنَّهَه َ:َقالَََ؟يهْصِبحََََأنََْقَ ْبلََََوَجاءَََاْلَمْقِدسََِبَ ْيتََِِإىَلََاللَّي ْ
قههَهَِإِنَيََعْم،ن ََ قههَهََذِلَك؛َِمنََْأَبْ َعدَهَههوَََِفيَماَأَلصهدي َِفََالسََّماءََِِِبَرَبََِأهَصدي

   .َرْوَحةَ ََأوَََْغْدَوةَ 
ةَِ ص د يقال أبوبكر سه مّْ يََ َفِلَذِلكََ َماَِلكهلَيََتْصِديِقهَََِكثْ َرةَََِوَََِلِشدَّ
 .سلَّمَََوَعليهَاللَصلَّىَالرَّسهولَهَيَ قهولههَه


