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  الشريط الرابع عشر الشريط الرابع عشر                 
 . اإلسراء والمعراج كانا بروحه وجسده معا   نقول: الصواب أن   ا  إذ

 ويدلُّ على ذلك أدلة منها:

  أن  هللا ﴿ را الَّرِذي قال ََْ ِِ ِِلَرا اْلَمْسرِجِد اْقَ سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيًلا ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحرَرا

 [1﴾]اإلسراء:ا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَابَاَرْكنَ 

هه ُّ  ، ولههيا اسههما  العبههد: اسههج للجسههد والههروح معهها   ﴾أَْسررَرى بِعَْبررِدهِ ﴿قولههه للههروح، وإنمهها الههروح     
، كما جاء في بعض األحاديه،، وكهذلك الجسهد «روح عبدي فًلن»باإلضافة، فيقال: روح العبد، 

  . عبدي فالن؛ يعني إذا كان من هللا  ، فيقال: جسد فالن، أو جسد    ي  
 أما إطالق لفظ العبد أو اإلنسان فإنه يكون لمجموع الروح والجسد. 

، وإذا اإلسهراء كهان بهالروح والجسهد معها   دليل علهى أن   ﴾سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدهِ ﴿في قوله  ا  فإذ
 كان في اإلسراء كذلك، فالمعراج كان بهما جميعا.

   ج السههق  فنههزل  أ بههر أنههه كههان مضههطجعا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبههي  أن فههي بي ههه، أو فههي بيههئ أج ُههانا، فف ههرل
فأ هذه جبريهل فشه   -فهي الصهحيحين-  1(كان مضرججعا فرا الحجريِ ملسو هيلع هللا ىلصأنه )رواية  جبريل، وفي

ةل نحره إلى أسفل بطنه، اس  رج قلبه إلهى آ هره، وُهذه إنمها  كهون للجسهد، و   صدره ما بين ث غر 
 .الجسد بدون روح، فصار ث ج   الزج ما بين اإلسراء بالجسد والروح معا  معنى لإلسراء ب

 إلى أدلة أ رى في ُذا المقاج معروفة.

 :المسألة الرابعة 
 اإلسراء والمعراج ا  لفئ فيها األحادي،.  أن  

، ون اإلسهراءومنهها مها أ فهرد فيهه المعهراج د، أ فهرد فيهه اإلسهراء دون المعهراج فمن األحاديه، مها
 وُي في الصحيح وفي غيره. 

ومهها جههرى فههي اإلسههراء ومهها جههرى فههي المعههراج يا ههذ مههن مجمههوع األحاديهه،؛ يعنههي أن   جمههع 
الّروايائ الصحيحة ال ي جاءئ في اإلسراء وجاءئ في المعهراج، وي نظظ هرظ مها حهد، فهي اإلسهراء 

 والمعراج.
فأترانا جبريرف فأنررذنا »ل قها -فيمها رواه الب هاري فهي صهحيحه مهثال  -بعهض الروايهائ  يعنهي أن  

وُهذا فيهه نقه ؛ « فاسرتتت  -أو فعرج با ِلا السرماء-فأركبنا علا البراق فعرجت فا السماء
 العروج في السماء إنما كان بعد الذُاب إلى بيئ المقدا.  ألن  

 وفي بعض الروايائ فيها نق . 

أحهد الروايهائ فهي  لج علهى أن  اإلسراء والمعراج  نوعئ الروايائ فيه، ونب ه أُل الع المقصود أن  

ي  عن أنا -اإلسراء والمعراج  ول ، وُهي روايهة شهريك بهن عبهد هللا بهن أبهي فيها  لطا   أن   مما ر 
 نمر في الب اري وفي غيره.

حينما ذكهر الروايهة فهي صهحيحه أشهار إلهى روايهة شهريك بهن عبهد هللا عهن أنها، وقهال:  /ومسلج 
هوأ   ج  د  وق ه فزاد ونقه  -يعني شريكا  -فزاد ونق   ولهج يسه  رواي هه، وفهي رواي هه أغهالط عنهد  ر    

وا ذلك عن الصحابة. و   أُل العلج،  ال  فيها مجموع أُل العلج الذين ر 
 فمسألة الروايائ بها ي علج ما حصل.  ا  إذ

؛ يعني مجمهوع الروايهائ، فيهه وبالنسبة للمعراج رواية اإلسراء فيها يعني اإلسراء والمعراج معا  
 فيه وص  الدابة، وفيه  سمي ها بالب راق.  أن  

 و سمية ُذه الدابة بالب راق ألمرين: 
 ضهع  -يعنهي البهراق أو أن  الدابهة-قد جاء فهي وصهفها أنهها و: أنها في سرع ها كالبرق، اقوف 

 وأن   اإلسهراء كهان بالليهل ومعنهى ذلهك أنهها  بصهر لههيال   معلهوج أن  وحافرُها حيه، ين ههي بصهرُا، 
هل  سمي ها بالبراق أن   سرع ها  سرع ها كالبرق. عظيمة، فلذلك كان من أوج 

                                   
 (3887البخاري ) 1
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 ولذلك جاء في وصهفها أنهها دابهة بيضهاء بهين البغهل والحمهار، ذلهك ألن  لها بريقا   أن   :الثانا ، 
 والبري  يا ذ من البياض.  لها بريقا  
 . في اإلسراء به مر  على أشياء كثيرة ح ى وصل إلى بيئ المقدا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  رابهط بينهمها مهن جههة العهروج إلهى  ه  قال طائفة من أُل العلج: ار بط اإلسراء بالمعراج مهع أن ه
؛ يعنهي يمكن أن يكون العروج إلى السماء من مكة، ار هبط اإلسهراء بهالمعراج ألمهور  فإنه السماء 

ك جظ فيما اس ظهروه:  للحل
 على أشياء  كون أقهوى لحج هه إذا في مسيره على األرض  ملسو هيلع هللا ىلص: أن يطلع النبي الحكمة اقولا

ي حج هه  ج  سأله المشركون، ولهو ع هرل  بهه إلهى السهماء مباشهرة فهإذا سهألوه فلهن يكهون عنهده مها ي ق هّول
ذا لما رجع سألوه فأ برُج عهن  بهر قافلهة، فلمها رجهع أُهل القافلهة سهألوُج هلعليهج بهذا األمر، و

 فقالوا: نعج حصل كذا وكذا.
 بيهئ المقهدا  فيها إظهارا  لل رابط ما بين مكة وما بهين بيهئ المقهدا، وأن   : أن  الحكمة الثانية

ه أ باع  األنبياء إ  إلى كان قبلة وأن   ج  -بيئ المقدا وإلهى مكهة المكرمهة  :مكة كانئ قبلة، فلج ي   و 
 .-يعني إلى الكعبة

ج يصلي بهج.حي، يل قي باألنبياء في بيئ المقدا ث ملسو هيلع هللا ىلص: أن يظهر فضل محمد الحكمة الثالثة 
 إلى المسجد األقصى. ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاءئ روايائ م  لفة صحيحة في د ول النبي 

هّلل ركع هين، فصهلى ركع هين أو صهلى جبريهل ركع هين، ثهج وجهد  ففيها أنه د ل فقال له جبريل ص 
ه جبريل عليه السالج فصلى بهج. األنبياء ووجد صفوفا     لفه فص  معهج، ثج ق د م 

ي  لهل باإلمامة على سائر األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلصففي ُذا إظهار لفضله  زل  .  ملسو هيلع هللا ىلصولمكان ه وم 
 .بموسى في قبره ر  م   ملسو هيلع هللا ىلصأيضا مما يذكر في اإلسراء أن ه 

ِّ يَُ رلَا فِرا ََْبرِرِه ِعْنرَد اْلَكثِيرِ  »-كما رواه مسلج -قال  َمرَرْرُت لَْيلَرةَ أُْسرِرَي بِرا بُموَسرا َوقُرَو ََراصِ

 .2«اقَْحَمرِ 

أو  في ُهذا الحهدي، شهذوذا   في الصحيح، وطائفة من أُل العلج قالوا: إن   وُذا الحدي، رواه مسلج
وجماعهة  /نكارة ولهج يقبلهوه، واألكثهرون علهى ق بولهه؛ يعنهي أن ُهذا الحهدي، صهحيح، وابهن القهيج 

 فيه مقا  . ممن يميلون إلى أن  
بلط ئظ  أيضا مما حد، في اإلسراء أن   ؟  أُل العلج ا  لفوا في الد ابة: ُل ر  ك ئظ  أج   رل

 في الص رة.  ئظ ط  بل فأنكر طائفة أن  كون ر  
ز  الص رة فانثقبئ فربط الدابة فيها. ُذه الرواية أكثر أُل العلج فقالوا: إن   وق بلل    جبريل و   

 أ وا إلى السماء األولى فاس ف ح جبريل. ملسو هيلع هللا ىلصأما المعراج فلما ع رج به 
 فقيل له: أمعك أحد؟

 قال: نعج.
 قيل من؟

 محمد بن عبد هللا. قال:
ق دظ أوحي إليه؟( ق دظ أرسل؟( أو )أ و  ق دظ بع،؟(  أو )أ و   فقيل له: )أ و 

 له. ف ف  لحظ ، فقال: نعج
إلهى آ هره،  -يعنهي السهماء األولهى-فلما ولجنا السماء وجهدئ  فيهها آدج عليهه السهالج : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 فقيل لي: ُذا أبوك آدج فسلّلج عليه. 
 با بن الصالح والعبد الصالح.  علي السالج، فقال: مرحبا   ثج رد  قال: فسلمئ عليه، 

ق هدظ أرسهل؟  ،يعني حصل مثل الذي حصهل؛ مهن معهك؟-ث ج ع رج به إلى السماء الثانية، فاس ف ح  أ و 

 فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السالج ويحيى وُما ابنا  الة. -إلى آ ره
 وس . ث ج إلى السماء الثالثة وجد فيها ي

                                   
 (1631(/ النسائي )6306مسلم )  2
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 ث ج السماء الرابعة وجد فيها إدريا. 
 ث ج السماء ال امسة وجد فيها ُارون. 

 ث ج السماء السادسة وجد فيها موسى عليهج جميعا السالج. 
 باألخ الصالح والعبد الصالح، إ  آدج ث ج السماء السابعة وجد فيها إبراُيج، وكل يقول له مرحبا  

 لصالح والعبد الصالح. وإبراُيج فيقو ن: مرحبا با بن ا
فلمها انصهرفئ أو فلمها : ملسو هيلع هللا ىلصعلى موسى عليهه السهالج وسهلج عليهه ورد عليهه موسهى، قهال  ر  ولما م  

،  غالج مهن بعهدي يكهون  ذُبئ إذا بموسى عليه السالج يبكي فقيل له: ما ي بكيك؟ قال: أبكي أ نظ ب عل
 من يد ل الجنة من أم ه أكثر ممن يد ل الجنة من أم ي. 

فلع هئظ لهي سهدرة المن ههى، فهإذا ث ج لق ي إبراُيج ال ليل عليهه السهالج فهي السهماء السهابعة، قهال: ثهج ر 
 .ا مثل آذان الفيلةه  ق  ا مثل قالل ُجر وإذا ور  ه  نب   

قال: ثج رفع لهي نههران باطنهان ونههران ظهاُران، فسهألئ: فقيهل لهي النههران الباطنهان مهن الجنهة 
 والنهران الظاُران النيل والفرائ. 

يئ  ثج أ  ليظئ  بإناء من  مر وإناء من لبن وإناء من عسهل، فشهربئ اإلنهاء مهن اللهبن، فقيهل لهي: ُ هدل
 إلى آ ر الحدي،. ملسو هيلع هللا ىلصللفطرة أو ُذه الفطرة فيك وفي أم ك. أو كما قال 

ُههذا حههدي، المعههراج ومهها فيههه، ُههذه إحههدى الروايههائ والروايههائ فههي ذلههك كثيههرة،  المقصههود أن  
ياء، وا  ال  المقالهة، ا ه ال  مها حصهل وكهذلك فهي مها حصهل فهي السهماء با  ال  أماكن األنب

 السابعة.
 لألنبياء والمرسلين. ملسو هيلع هللا ىلصإذا  بين ذلك فث ج  كالج ُنا على ل قظيا النبي 

 :المسألة ال امسة 
  لقي أرواحهج دون أجسادُج؟ ملسو هيلع هللا ىلصمع أرواحهج؟ أج إنه  األنبياء أجساد   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُل لقي

 قو ن: العلماء لهج في ذلك 
 :القوف اقوف  
 ، واس دلوا على ذلك بدليلين:طائفة من أُل العلج: ل قلي  أرواحا وأجسادا   قال

 ع وا له وأنه كلّهج آدج وكلّهج  - عظ مظ : أن ُذا ُو الظاُر من الج  الدليف اقوف مل يعني من أنهج ج 
 فالن وكلّج فالن إلى آ ره.

 ( وب عظث هة  األنبيهاء لهه، وبُِعثَرْت لرا اقنبيراءله ): أنه جاء في أحد الروايائ قووالدليف الثانا
 ذلك  ا  في ذلك الموق  ال ا . ن  على أ    دلُّ 

  :القوف الثانا 
فلهع  إلهى السهماء بروحهه  أن ذلك إنما ُهو لهألرواح دون األجسهاد حاشها عيسهى عليهه السهالج فإنهه ر 

 وجسده.
ة فيهه قهو ن، ُهل كهان رفعهه للسهماء وفي إدريا قو ن؛ إدريا عليهه السهالج فهي السهماء الرابعه

الرابعههة بروحههه فقههط أج كههان بروحههه وجسههده؟ وفههي ذلههك  ههال  عنههد المفسههرين وعنههد أُههل العلههج 

[ فههي قصهة    ثبهئ؛ يعنهي فههي 57﴾]مهريج:َوَرفَْعنَراهُ َمَكانارا َعِلي رامهأ وذ أو  جهده عنهد قولهه  عههالى ﴿

 قصة لسبب الّرفع    ثبئ.
 ذلهك كهان بهاألرواح دون األجسهاد  هال عيسهى عليهه السهالج؛  أن   يواقظهر من القرولين عنرد

 :ملسو هيلع هللا ىلصحين ال قى باألنبياء وصلوا معه  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أن  النبي 
   مل ل  إما أن ي قال ص جعهئ إلهى ع هوا معهه بأجسهادُج، وقهد ج  ئ أجسهادُج لهه مهن القبهور، ثهج ر 

 القبور وبقيئ أرواحهج في السماء. 

 لقيهج في السماء. ه  ن  وإما أن ي قال ُي باألرواح فقط؛ أل 

فظعهها  حيّهها   هه   بههه عيسههى عليههه السههالج إلههى السههماء ر  ف ع ههون ومعلههوج أن  الّرفههع إنمهها    ، وكههونهج ي رظ
و  وجهود لههج فهي القبهور، ُهذا   دليهل عليهه؛ بهل ي هال   بأجسادُج وأرواحهج إلى السهماء دائمها  

  األنبياء في قبورُج إلى قياج الساعة. أدلة كثيرة أن  
 .أجسادُج في األرض، وُذا ُو األصل فمعنى كونهج ما وا ود فنوا أن  
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 .ى بهج ولقيهج في السماءل  ص  له األنبياء ف   ئظ ث  عل أنه ب   ملسو هيلع هللا ىلص النبيومن قال ب الفه قال ُذا  ا  ب
لي يعارضه.  وُذه ال صوصية  بد لها من دليل واضح، وكما ذكرئ لك فالدليل ال أمُّ

 ل العلج من الم قدمين والم أ رين.وعلى كل ُما قو ن ألُ

 سة:سادالمسألة ال 
فههع إلهى مهها فهوق السهماء السههابعة، ورأى البيهئ المعمههور، ورأى سهدرة المن هههى،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبهي  حهين ر 

 [. 18﴾]النجج:لَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َربَِِه اْلكُْبَرى﴿ رأى أشياء من آيائ هللا الكبرى، كما قال 

[، 11﴾]الهنجج:َمرا َكرذََ  اْلتُرَداُد َمرا َرأَى﴿ اء بقلبه ورآُا بعينه، كما قال رأى ُذه األشي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي و

 [ فصار للبصر راية. 17﴾]النجج:َما َزاَغ اْلبََ ُر َوَما َجغَافصار للفااد راية، وقال ﴿

الكبهرى لمها فهوق السهماء السهابعة وفهي السهماء السهابعة ومها  هل بّل ر   آليائل ملسو هيلع هللا ىلص لهذا نقول: راية النبي 
، و  يقهال بالبصهر وحهده و  يقهال بهالفااد وحهده؛ بهل ى صار بشيئين: بالبصهر وبالقلهب جميعها  رأ

 . رأى بهما جميعا  
 ، وث ج  أشياء رآُا بفااده دون بصره. وُذا يعني أن ه  قد يكون ث ج  أشياء رآُا ببصره وقلبه جميعا  

ه، وُههذا يجرنهها إلههى المسههألة بفههااد رأى ربههه  ملسو هيلع هللا ىلصلهههذا قههال مههن قههال مههن أُههل العلههج: إن النبههي 

 المشهورة:
 ربه أج  ؟  ملسو هيلع هللا ىلصُل رأى نبينا 

 في قولين للصحابة:
  .منهج من قال: رأى ربه 

  .ومنهج من قال: لج يره 

 كما ُما قو ن لعائشة وابن عباا رضي هللا عنهج أجمعين.
   ِدِه َمررا فَررأَْوَحا ِِلَررا َعْبررلههج يههر  ربههه وإنمهها سههمع كالمههه، ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصأن النبههي وال ررحي  مررن ذلرر

أ يظههئ   ملسو هيلع هللا ىلص[، كمهها ثبههئ فههي الصههحيح مههن حههدي، أبههي ذر أن النبههي 10﴾]الههنجج:أَْوَحررا ُ ههلظ ر  قيههل لههه: 

؟؟ قال  بّك    ؟3«نُوّر فأَنََا أََراهُ »ر 

، وفهي روايهة أ هرى «ثرِ نرور أنرا أراه»نور، قهال  يعني ث ج  نور وُو الحجاب، حجاب الرب 

 يعني نور الحجاب.  ؛«رأيت نوراا »قال 
 حصلئ له أنواع راية:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فالصحيح أن   ا  إذ
 .منها راية أشياء بالبصر  .وراية أشياء بالقلب، بالفااد   ورايههههههة أشههههههياء بهمهههههها

 .جميعا  

 .ملسو هيلع هللا ىلصفلج يره وإنما سمع كالمه  وأما هللا 

 ة:بعالمسألة السا 
 ملسو هيلع هللا ىلصلنبههي مههن المشهههور المعههرو  فههي قصههة اإلسههراء والمعههراج المراجعههة ال ههي حصههلئ بههين ا

 وموسى في فرض الصالة.

 ملسو هيلع هللا ىلصالصالة المفروضة على ُذه األمة  مسين صالة، ثج رجع جبريل مهع النبهي  ض  ر  ف   فإن  هللا 

هها ل   ، فقههال: إنههها لكثيههرة وقههد «فرررع علررا نمسررين  ررًل »موسههى سههأله فقههال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبههي  ي  قلههث ههج لم 
: ملسو هيلع هللا ىلصاسههأل ربههك ال  فيهه . أم ههك لههن  طيهه  ذلههك، فههارجع ف عالجههئ مههن أمههر أم ههي مهها علمههئ  أن  

 . 4«فاستأذنت جبريف فأذن لا فسألت ربا التنتيف»

 عشهرا   ؟ أج كهان ال  فيه  عشهرا   مسها   ُنا وقهع  هال  فهي الروايهائ: ُهل صهار ال  فيه   مسها  
 ح ى وصلئ إلى  ما في آ رُا؟

  فّله   عنهه  ؛ يعنيعشرا   واألصح أن  ال  في  وقع عشرا   وال وا عشهرا  كانهئ  مسهين ث هج    

                                   
 (172) سبق ذكره 3
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فّل   عنه عشرا  فصارئ ثالثين، ثج  ف  عنه عشرا  فصارئ عشهرين، ثهج  فصارئ أربعين، ث ج    
، ثهج لمها رجهع إلهى موسهى قهال: إنهها كثيهرة ، ثج  ف  عنه  مسها   ف  عنه عشرا  فصارئ عشرا  

د لقر: »ملسو هيلع هللا ىلصفقهال نبينها  ،أم ك لن  طي  ذلك، فقهد عالجهئ  مهن أمهر أم هي مها عالجهئ أو كمها قهال إن  
 قال فسمعئ من يقول لقد أمضيئ فريض ي و ففئ عن عبادي. «استحييت من ربا

ي ئظ أج  ؟   ُذه بعض المسائل المشهورة في مسألة اإلسراء والمعراج، و  ندري ُل غ ّطل
 نرجع إلى ألفاظ المال .

، َوََْد أُْسِرَي بِالنَّبَِاِ   اْليَقََظِة(.، َوعُِرَج بَِشْنِ ِه فِا ملسو هيلع هللا ىلصَاف)َواْلِمْعَراُج َحقٌّ
 ( يعني ليا في المناج.فِا اْليَقََظةِ )
( أنههه عههروج َوعُررِرَج بَِشْنِ ررهِ ( يعنههي بجسههده يعنههي بروحههه، فههنفهج مههن قولههه )َوعُررِرَج بَِشْنِ ررهِ )

 .والجسد معا   بالّروح
 ( أنها ليسئ في المناج.فِا اْليَقََظةِ وقوله )
  الزمان كما قررئ  لك سالفا.( نفهج منه أنهما مَوََْد أُْسِرَي َوعُِرجَ وقوله)

 َاف)ِِلَا السََّماِء( 
 ( جنا السماء وُي السموائ.السََّماءِ والمقصود بـ)

ُ ِمَن اْلعًَُل(َاف  َِّ ِِلَا َحْيُث َشاَء َّللاَّ ُ  )ث
 يعني مما فوق السماء السابعة. 

ُ بَِما َشاَء( َاف   )َوأَْكَرَمهُ َّللاَّ

ه  أشياء ملسو هيلع هللا ىلصيعني من  كليمه ومن أنه رأى   به. وما حباه هللا  ملسو هيلع هللا ىلصلج يرُا غير 

 َاف )َوأَْوَحا ِِلَْيِه َما أَْوَحا( 
 في شأن الصالة وفي غيره.

 [(11َما َكذََ  اْلتَُداُد َما َرأَى﴾]النجِ:﴿
ج على أن  ﴿َما َكذََ  اْلتَُداُد َما َرأَى﴾   يعني من حي، صياغة المال .  ،بفااده ه  ب  ى ر  أ  ر   ه  ُذه قد   فه 

جظ أنه أراد ا س شهاد باآليهةوقد  يعنهي مها رآه فهي أثنهاء الهوحي مهن ﴿َمرا َكرذََ  اْلتُرَداُد َمرا َرأَى﴾  ي فظه 

 األنوار واآليائ العظاج. 

 :5المسألة الثامنة 
َِ فِا اْْلِنَرِ  َواْقُولَا في قوله ُ َعلَْيِه َوَسلَّ ُ َعلَْيهِ ) ()فََ لَّا َّللاَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلى النبهي ( الصالة ُنا عَ لَّا َّللاَّ

 الصالة لها اس عما ئ:إن  ف ملسو هيلع هللا ىلصمعناُا الثناء عليه  من هللا 

 ل ًل  مرن هاف  ،قُرَو الَّرِذي يَُ رلَِا علهى األنبيهاء والمرسهلين وعلهى المهامنين ﴿ علهى عبهده

ِْ َوَمًَلصَِكتُهُ  فهي  بمعنى الثناء؛ يعنهي ي ثنهي علهى نبيهه [،  كون الصالة من هللا 43﴾]األحزاب:َعلَْيكُ

 المإل األعلى.
 .  ملسو هيلع هللا ىلصيعني اللهج أثظنل على محمد في المإل األعلى بما ُو أُله  (اللهِ  َفِ علا محمد)
 علههى المههامنين ُههو الههدعاء لهههج وا سهه غفار  وال ررًل  مررن المًلصكررة﴿ ِْ قُررَو الَّررِذي يَُ ررلَِا َعلَررْيكُ

 ج ارحمههه،  سهه غفر لههه كمهها قههال يعنههي المالئكههة  ههدعو  بههن آدج: اللهههج اغفههر لههه اللههه ﴾َوَمًَلصَِكتُررهُ 

 [.7﴾]غافر:َويَْستَْغِتُروَن ِللَِّذيَن آَمنُوا﴿

 للعبد: اللهج صّلل على فالن؛ يعني اللهج أثني علهى فهالن، صهليئ  عليهك أو ال ًل  من العبد و

ِْ ﴿ لك؛ يعني دعوئ لك، لهذا قال  يِه ِْ َوتُرَزَكِ رُرقُ ِْ َ رَدََةا تَُجَهِ ِْ ُنرْذ ِمرْن أَْمرَواِلِه بَِهرا َوَ رَفِ َعلَرْيِه

 ِْ  [. 103﴾]ال وبة:ِِنَّ َ ًَلتََ  َسَكّن لَُه

 ة باألنبياء والمرسلين.ص      ظ م   إذا  بين ذلك، فالصالة من هللا 

 .أو رسو    إ  أن يكون نبيا   (اللهِ  فَّ علا فًلن)يعني   يقال على وجه ا نفراد 
ل ى عليه على وجه ا نف ل ى عليه على وجه ال   أما غيرُج فال ي ص  اللهِ  رف علرا )ع ب  راد، وقد ي ص 

                                   
 هذه المسألة لم يجعلها الشيخ مستقلة، وإنما قمت بجعلها مستقلًَّة تمييزًا لها. 5
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، ( لا ه عليه وآلره و رحبه)، (اللهِ  ف علا محمد وآله و حبه)، (محمد وعلا آف محمد
، فقههط (، رلا ه علررا آف محمرد)ُهذا يجهوز مههن جههة ال ّبههع، أمها مهن جهههة ا سه قالل فههال يقهال: 

 فقط.  ( لا ه علا ال حابة)
،  ار ين ونحهو ذلهك، و  يكهون شهعارا   ة مر ين  ارة  ر  ، م  على المفرد إذا لج يكن شعارا  وقد يجوز 

، ُهذا دعهاء 6«اللهرِ  رف علرا آف أبرا أوفرا»لما جاءه ابن أبهي أوفهى بالصهدقة قهال  ملسو هيلع هللا ىلصكما قال 

 . لهج، ُذا يكون على وجه ا نفراد، و  يكون شعارا  

ها ن  ن هأ   يكون شعارا     ا  فإذ قلنها عليهه السهالج، أو بعهض اآلل  كلمها ذكهر علهي ،  ّي  للهي علهى ع  لل ص 

 نقول عليهج الصالة والسالج أو نحو ذلك، فهذا م ال  للهدي ُدي الصحابة رضوان هللا عليهج. 
 :-ذكر هما لك- جوز الصالة على المفرد بشرطين 

 كون أحيانا  بمعنى أن  ،أ   كون دائما   :الشرج اقوف  . 
  صلى هللا على )األئمة مثل على ش   أو على مجموعة؛  أن    كون شعارا   :الثاناالشرج

 ُذه كلها من شعارائ أُل البدع. (،األئمة
، وناجل الكالج على الحوض في المرة القادمة إن شاء هللا  عالى. لظ م   ُذا ما ي علّ  بهذه الج 

  بهارائ، ونواصهل إن ُذا الدرا حسب رغبة الكثيرين يكون كالعادة آ ر درا ألجل ق هرب ا 
وصهلى هللا وسهلج وبهارك علهى ، بعد العيد -إن شاء هللا  عالى- شاء هللا مع اليوج األول من الّدراسة

 نبينا محمد.
 اقسصلة

عظ في بني سعد؟ كان   هل رل دظ ما صحة الرواية ال ي فيها أن  ش  ص   /1س ض  سظ  رظ  وُو م 

ة مهرائ بكهل مهرة مها يناسهبه، ثهال، مهرائ صهدره عهد ش ه    ملسو هيلع هللا ىلصالجواب أن ُذا صحيح، النبي  /ج
كرران يُررَرى  ملسو هيلع هللا ىلصأنرره )لكههل مههرة بمهها يناسههبها، ومههن العجيههب مهها رواه اإلمههاج أحمههد مههن حههدي، أنهها 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، الم يط في صدره من أثر شّ ل صدره 7(المنيج فا  دره من أثر الشق

 في بيئ المقدا ُل باألجساد واألرواح؟ ملسو هيلع هللا ىلص عندما صل ى النبي /2س

 .ُذه ذكرناُا /ج

 ربه في قصة اإلسراء والمعراج؟ ملسو هيلع هللا ىلصُل كلّج النبي  /3س

 ُذه األسئلة قبل  ماج الدرا جاء الجواب عليها. /ج

 ُل كان المعراج بالب راق؟ /4س
كل  /ج عليها ما بين مكة إلى بيئ المقدا فقط، أمها المعهراج فبهالمعراج، يعنهي  ب   ، البراق دابة ر 

 ج.را ما ف هل الد يكون الساال بهذا الشكل معناه أن  

إبراُيج كان في السماء السابعة وموسى في السادسة وفهي فهرض  كي  نّوف  بين رواية أن   /5س

 الصالة كان أول من قابل موسى؟
  ، ُو نزل فلما بلغ موسى راجعه موسى؛ يعني سأله موسى   يعني أنه كان في السابعة./ج

 يصل مباشرة أج ُو وحي؟ ُل الكالج من هللا  /6س

َوَمرا َكراَن ِلبََشرَر أَْن يَُكلََِمرهُ ثالثة أنواع كما قهال سهبحانه فهي أ هر سهورة الشهورى ﴿ كالج هللا  /ج

ُ َِِّلَّ َوْحياا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاَ  أَْو يُْرِسَف َرسُوَّلا فَيُوِحَا بِِإْذنِِه َما يََشاءُ   [:51﴾]الشورى:َّللاَّ
ا اقوف ُ َِِّلَّ َوْحيارراَوَمررا َكرراَن ِلبََشرر﴿ : أن يكررون وحيررا ُههذا يههد ل فيههه الههنفخ بههالروع  و ﴾َر أَْن يَُكلََِمررهُ َّللاَّ

 ويد ل فيه اإللهاج ويد ل فيه المناج ويد ل فيه أشياء كثيرة.
وُو ما ك لّلج به موسهى عليهه السهالج ومها  ﴾أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجا َ ﴿ : أن يكون من وراء حجا الثانا

 وراء حجاب. فكان من ملسو هيلع هللا ىلصبه النبي محمد  ج  لّل ك  

                                   
 (1796(/ ابن ماجه )2459(/ النسائي )1590(/ أبو داود )2544(/ مسلم )1497البخاري )  6
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ِّ ﴿الثالث: أن يرسف رسوَّلا   سبحانه. ﴾أَْو يُْرِسَف َرسُوَّلا فَيُوِحَا بِِإْذنِِه َما يََشاُء ِِنَّهُ َعِلاٌّ َحِكي

 ما معنى النهران في الجنة، النيل والفرائ و..؟ /7س

ههران أعلهج بحقيق هه، ن أعلج بحقيق ه، نهامن بمها جهاء فهي الحهدي، وهللا  ُذا نامن به وهللا  /ج

 باطنان ونهران ظاُران.

 باألنبياء فقط أو يد ل فيه غيرُج؟ ُل ال كليج م  صا   /8س

مهن  ملسو هيلع هللا ىلصمباشرة إ  موسى عليه السالج ومحمد بهن عبهد هللا  ، فهو لج يكلج هللا أما  كليج هللا  /ج
 الرسل، ونضي  عليهج آدج عليه السالج من األنبياء.

 ؟]ساال عن الروح وشكلها[/9س

ههشههكلها شههكل الجسههد؛ يعنههي بمعنههى لههو ف   الههروح ج/ روحههك عنههك صههارئ الصههورة واحههدة،  ئظ ل  صل

 أعلج بحقيق ها لكن من حي، الصورة واحدة. يكون الجسد الجثمان، والروح م لوق، هللا 

ومعلهوج  8«من رآنا فا المناِ فقد رآنا فإن الشيجان َّل يتمثف با»قال  ملسو هيلع هللا ىلصويدل عليه أن النبي 

مهدفون، وإذا كهان رأى روحهه فإنهه  ملسو هيلع هللا ىلصي المناج إنما يرى روحهه؛ ألن جسهده فملسو هيلع هللا ىلص ي للنبي أّن الرائل 
 الذي كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. ملسو هيلع هللا ىلصيرى روحه على صورة جسده 

لهذا الروح صور ها صهورة الجسهد، الهروح والجسهد نفها الصهورة، الهروح  هد ل فهي اإلنسهان؛ 
ُيئهة الهروح ُهي ُيئهة الجسهد وهللا أعلهج  يعني في النفخ فيه حينما يكون جنينا و  شكل مع الجسد،

 بحقائ  األشياء. 

؟ /10س ل  ظ ا   ُل يجوز أن نقول إن القرآن م 

ما بهين   ظ لّل ا  ، ال ألي  معناه الجمع، ي    يجوز ذلك، ُذا من ام هان القرآن؛ القرآن كالج هللا  /ج
 مله ومباحثه وإلى آ ره. ونس   بينه؛ بين ج ه  ع  م  جملة وجملة ويناس  بينها، أل فه؛ يعني ج  

القهرآن  أن   ، القرآن نزل علهى سهبعة أحهر ، ُهذا مهن العجيهب فهي كهالج هللا القرآن كالج هللا 

 أنزل على سبعة أحر .
ظ هجل كهالج  ةالقرآن  سمعه جبريل على ُذا النحو سبع يعني أن   أحر  فنهزل، ُهذا ممها يهدل علهى عل

 .الرب 

ع  ف /11س ضل ل مسجد و   ي األرض؟ما ُو أو 

ههع  ُههذا المسههجد  /ج ضل ههع  المسههجد األقصههى، يعنههي و  ضل المسههجد الحههراج ث ههج  بعههده بههأربعين عامهها  و 
 الموجود.

 والمسجد الحراج بن ه المالئكة، يعني الكعبة بن ها المالئكة.
ه ، يعني ما حول الكعبة. م  ر   والمسجد الحراج حدد حرم ه ابراُيج عليه السالج، وُو الذي ح 

سُرْبَحاَن الَّرِذي أَْسرَرى بِعَْبرِدِه ﴿ والمسجد األقصى أيضا  بن ه المالئكة بعد بناء الكعبة بهأربعين سهنة 

ََْ را الَّرِذي بَاَرْكنَرا َحْولَرهُ﴾ ِِ ِِلَا اْلَمْسرِجِد اْقَ ََْ را﴿[ لفظهة 1]اإلسهراء:لَْيًلا ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَرا ُهذه  ﴾أَ

فيهها بشهارة  جدا ليا قاصي ولكنه ليا بأقصى، ولذلك ف هج من اآلية أن  ث ج  مس أ فظع ل ف دل على أن  
عن المسهجد  مسجد س ي ع ظ جظ سيكون قاصيا   ج  بالهجرة، وف هج من اآلية فيها إرُا  بالهجرة، وأنه ثّ 

 الحراج ولكنه ليا أقصى. 
ََْ ا﴿ولهذا قال  عالى  المسهاجد؛ يعنهي فيهه جمهع  فكونه كان أقصهى يعنهي أقصهى ﴾ِِلَا اْلَمْسِجِد اْقَ

 والمسجد األقصى. ملسو هيلع هللا ىلصمن المساجد، والمساجد ُذه ُي الثالثة المسجد الحراج ومسجد النبي 
 بيئ المقدا أعج، المسجد  ا  مثل ما  قول مكة والكعبة أو المسجد الحراج.

ههج بالمناسبة فيه  شوفون في الصور، في القبة الموجهودة ُهذه الزرقهاء وأنهها ذُبيهة أو شهيء، الم
ضهعئ علهى الصه رة، لهذلك الهذي  ح هها يسهمى مسهجد الصه رة مها  (9)القبة المعروفة ُذه القبة و 

هّظل ؛ ألّن ُهذا ع  ُو المسجد األقصى، وُذا الذي حول الص رة   يصل ى فيه يعني ا  يارا   فيهه  ئظ م 
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ُهي مهن الص رة، الص رة   يجوز  عظيمها   ببناء قبة عليها و  ب حويطها وإلى آ هره، وإنمها 
جملة ما وصل إليه المسجد، فال عظيج صار للص رة بالبناء عليها ووضع القبة الحاليهة عليهها ُهذا 

 بعد زمن الصحابة رضوان هللا عليهج. 
أما المسجد األقصى وُو مسجد قديج  شوفونه بعيد، لو شهف وا الصهورة ُهذا ُهو الهذي فيهه حصهل 

 واإلسراء كان إليه.  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة؛ صالة النبي 
 وسعة المسجد األقصى  وّسع وشمل الص رة ُهذه وزيهادة عليهها، فللجميهع ا سهج اآلن، اسهج نعج 

المسههجد األقصههى للجميههع للمسههجد القههديج الع يهه  ولمهها ألحهه  بههه مههن ال وسههعة؛ لكههن لههيا المسههجد 
األقصهى الههذي فيههه المحهراب وفيههه يعنههي اإلمههاج الهذي ُههو مهها يسههمى بمسهجد الصهه رة، وُههذا مههن 

 .األغالط الشائعة

 بالنسبة للنيل والفرائ كي  أنهما من أنهار الجنة؟ /12س
 بمعنهى أن السهماء نهها مهن السهماءأ و  يعنهيُذا قلنا نامن بهها علهى حقيق هها، النيهل والفهرائ  /ج

أنئ إذا ذُبئ إلى الجبال رأيئ منابع النيهل  جهدُا ومنهابع  ، من ُذا الموضع، باألرض م صلة 
في السماء وُذا ح  نهامن بهه، كيه  ذلهك؟  ملسو هيلع هللا ىلصلفرائ وجدُما النبي الفرائ  جدُا؛ ولكن النيل وا

 وما ا صال النهرين اللذين في السماء بالنهرين الذين في األرض؟ هللا أعلج بحقيقة ذلك.

 أليا الذي بنى المسجد الحراج ُو ابراُيج واسماعيل؟ /13س

ُِ اْلقََواِعررَد ِمرَن اْلبَْير﴿ ج/ قهال  ُُ ِِْبرَراِقي ا جهاء ابههراُيج 127﴾]البقههرة:ِت َوِِْسرَماِعيفُ َوِِْذ يَْرفَر [ ولهـم 
يَّتِرا بِرَواَد َ ْيرِر ِذي عليه السالج إلى الوادي، الوادي ليا فيه أحهد فقهال ﴿ بَّنَرا ِِنَِرا أَْسرَكنُت ِمرن ذَُرِ رَّ

 ، فهو قصد ُذا المكان، ُذا الوادي عند البيئ.﴾اْلُمَحرَّمِ  َزْرعَ ِعنَد بَْيتِ َ 

 كنه ما وجد منه إ  قواعده.فالبيئ موجود ل
 لكن م ى أقيج؟

ا بلههغ اسههماعيل وشههارك أبههاه ابههراُيج عليهمهها الصههالة والسههالج فههي بنائههه ﴿ ُِ لههـم  ُُ ِِْبررَراِقي َوِِْذ يَْرفَرر
يعنهي بعهد بلهوس اسهماعيل وإ  فالبيهئ موجهود مهن  ﴾اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوِِْسَماِعيُف َربَّنَرا تَقَبَّرْف ِمنَّرا

 .قبل
 يقال إن  يعقوب ُو الذي بنى المسجد األقصى؟ /14ا

 ج/ ليا بصحيح، المسجد األقصى بن ه المالئكة مثل المسجد الحراج.
َُ فررا اقرع، َرراف الكعبررة، َيررف ثررِ أي، َرراف المسررجد  ملسو هيلع هللا ىلصوسررصف النبررا ) عررن أوف مسررجد ُوِضرر

 .10(اقَ ا، َيف كِ كان بينهما، َاف أربعين سنة

لّلي، وما مفهوج اآلية والحدي،؟ا ُل من صفائ هللا /15ا  ل  د 

، وال دلّي الذي جاء فهي الحهدي، ُهذا أُهل العلهج مهنهج مهن ُذا ال دلي الذي في اآلية ليا هلل  /ج
ُهذه مهن  أثب ه صفة، وذلك منه ألجل  صحيح الرواية، ومهنهج مهن أنكهر ذلهك وُهو الّصهحيح؛ ألن  

، وعامة أُهل العلهج الهذين رووا الحهدي،  هالفوه أفراد شريك بن عبد هللا بن أبي نمر فال يا ذ منه
 في ذلك، أصحاب أنا  الفوه في ذلك.

 ُل الص رة لها مكانة شرعية معينة، وما سبب شهر ها؟ /16ا

  الصهه رة بنههاء القبههة عليههها حههراج، وال علهه  بههها حههراج، والصهه رة لههيا لههها مكانههة، وُههي مثههل 
 غيرُا من األمكنة.

بلط  به بلط  بهها البهراق ومشهى وسبب شهر ها أنها ر  ا البراق، وُي قريبة من المسهجد األقصهى، فهر 
 ود ل المسجد.  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ج  بهه منهها، يعنهي صهعد عليهها  ملسو هيلع هللا ىلص أن هويقولون، وُذا لج أره في رواية ثاب ة ويح اج إلى  أمل  ع رل
 بههها ومنههها طلههع، لكههن ُههذا   أعرفههه فههي روايههة ثاب ههة، يعنههي لههج أره فههي روايههة ثاب ههة، ويقههال إن  

 من ُنا  رج، يعني ث ج  بها  علُّقائ. ملسو هيلع هللا ىلصمغارة، وأن  النبي 
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وقد نب ه  أُل العلهج أئمهة السهنة أن  كهل ُهذه ال علقهائ بالصه رة وبنهاء القبهة عليهها ...إلهخ، كهل ُهذا 
 حراج، ومن ال علقائ  علقائ بدعية ومن وسائل الشرك. 

 وفقكج هللا جميعا وصلى هللا وسلج على نبينا محمد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هللا ح  الحمد وأوفاه، وأشهد أن   إلهه إ  هللا وحهده   شهريك لهه، وأشههد أن محمهدا عبهده  الحمد
 ، أما بعد:ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وس لّلجظ اللهج  سليما مزيدا  

 اقسصلة

، وُهذا يعنهي أنهه بقهي سهن ان بها  و هج شهرح ثله، الك هاب  قري ،أكملنا سنة منذ بدايهة الهدروا /1س
 والعمر قصير فنرجوا منكج النظر في ذلك؟

الشرح الذي نشرح به الطحاوية اآلن شرح م وسط، لهيا بالطويهل و  بالقصهير؛  الجواب أن   /ج
ألنههي أراعههي فههي الشههرح حههال الههذين حضههروا قبههل ذلههك فههي شههروح ك ههب العقيههدة الم  لفههة مثههل 

سهب  لهه الحضهور، والمباحه، القادمهة ربمها كانهئ أقصهر مههن  الواسهطية وغيرُها كهي يسه فيد مهن
 المباح، الماضية.

أمهور  لقد صدر لكج ك هاب بعنهوان ُهذه مفاُيمنها، وقهد رأيهئ أن  بعهض أُهل العلهج يهذكر أن   /2س

عليه الك اب والسنة   إلهى  ل  العقيدة    طل  عليها مفاُيج؛ ألنها  رجع إلى ما يع قده المرء مما د  
 لناا، فما  عليقكج على ذلك، إلى آ ره؟فهوج ا

ى بحهو، العقيهدة م  الجواب أن  كالج بعض أُل العلج فيما ذكر إنمها ُهو با ب هداء؛ يعنهي مهن س ه /ج
، مفهوج القدر في اإلسالج، مفهوج الشفاعة في اإلسالج، يعنهي مهن قهّرر العقيهدة اب هداء  اب داء  ف هوما  
 باسج مفهوج. 

 يدة مبنية على النصو  وليسئ اب داء يطل  عليها مفهوج أو نحو ذلك. وُذا ظاُر ألن  العق
يعنههي فههي غيههر المسههائل قطعيههة -وقههد ي قههال إن  المسههألة إذا ا  لهه  فيههها أُههل القبلههة فإنههه يقههال فهههج 

يقال فهج أُل السنة والجماعة كذا، وفهج الّسل  الّصالح كذا، وُذا ظاُر ب عبير عدد مهن  -الّد لة
حي، عبّروا عن فهمهج ألصول اع قاد أُل السنة والجماعة بقهولهج: والهذي يفهمهه أُهل أُل العلج 

 السنة والجماعة من ُذه النصو  كذا.
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ُ ا من ظن  السائل أنه أراد بها ك ابي )ُذه مفاُيمنها(، الحالهة  دظ الحال الثانية وُي في الظاُر لج ي رل
إذا كان فيه دفهع  ي قاب ل  فيه ]األصل[ ويكون كما   الثانية أن  كون في مقابلة الرد، والرد معلوج أنه 

 للمب دع. 
د  عليهه بك هاب ُهذه مفاُيمنها س ه وُذا فيه مناسبة بالغية أيضا   ى ك ابهه )مفهاُيج يجهب م  ألّن الذي ر 

 ل أكيد قوة األمر و ثبي ه بقوله: ُذه مفاُيمنا.  و  ( فالرد يكون باس عمال لفظ اس عمله ُ  حظ ح  ص  أن    

ه  يجهوز عليهه اب هداء أن ي   هللا  له أصل في اللغة العربيهة وفهي القهرآن والسهنة فهإن   وُذا     وص 

لكن إذا كان في مقابلهة نقه  البشهر أو مكهرُج أو اسه هزائهج فإنهه يوصه ، مثهل المكهر بصفائ؛ 
مكهر فيقهال يمكهر فال يطل  اب داء المكهر وإذا كهان فهي مقابلهة  [30]األنفال:﴾َّللَاُ  َويَْمكُُروَن َويَْمكُرُ ﴿

 هللا يس هزئ بهج، أو الم ادعة ونحو ذلك. هللا بمن مكر، أو ا س هزاء يس هزئون
 ففي  سمية الك اب ُذه مفاُيمنا في مقاج الرد فيه صواب وذلك من جه ين:

 : أّن الرد فيه القوة وفيه ا س عالء، بما اس على به صاحب الن  والدليل.اقولا
بالغيها؛ ألّن مقابلهة الهن  ب ثبي هه؛  ثبيهئ اللفهظ والزيهادة علهى ذلهك بصهحة فيه وجهها  أن   :ةالثاني

المعنى، فإنه جائز بل مس عمل في اللغة وفي القرآن والسنة، ومن اس عماله في اللغهة قهول عمهرو 
 ابن كلثوج في معلق ه: 

فنجهررررررررف فررررررررروق جهرررررررررف  علينا أَّل َّل يجهلن أحدّ 
 الجاقلينا

ل من صفائ السفهاء، لكّن لما كان في مقابلة جهل الجاُل صهار الجه مع إجماع العقالء على أن  
 ألنه يدّل على قوة. كما   

؛ (ُهذه مفاُيمنها)كان من الكمال والرفعهة أن ي قهال  (مفاُيج يجب أن  صحح)فلما سّمى ذاك ك ابه 
 وجوب  صحيحها الذي ادعاه إنما ُو باطل ومردود. يعني أن  

 ُذه اللفظة يريد الوجه األول وُو ا ب داء   الوجه الثاني. من ك ب في ان قاد مع ظنّلي أن  
 نك في بهذا القدر ونبدأ في الك اب.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه  َّللا     ع ال ى بلهل  م  ر  ي أ كظ ض  ال ذل وظ الظح  ي اث ا ألل م  لهل -و  .   -غل  ح  ٌّ
ي  فل  ول ا ر  ، ك م  ُ ا ل ه جظ ح  ٌّ ر  الش ف اع ة  ال  لي اد    . و  ب ارل  ي األظ  ظ

. ي  لهل ح  ٌّ ذ ّرل نظ آد ج  و  ذ ه  َّللا     ع ال ى مل ي أ    يث اق  ال ذل الظمل  و 

ُ تَعَالَا بِِه ) /َاف الجحاوي  تِهِ -َواْلَحْوُع الَِّذي أَْكَرَمهُ َّللاَّ .( -ِ يَاثاا ِقُمَّ  َحقٌّ
 ألة الحههوض، فقههال: إن  ُههذه الجملههة مشهه ملة علههى  قريههر عقيههدة أُههل السههنة والجماعههة فههي مسهه

 الحوض حّ . 
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، كما أ بهر علهى ظهاُر مها ورد فيهه فهي    ح   ملسو هيلع هللا ىلصومعنى أّن الحوض ح  يعني أنه كما أ بر نبينا 
علهى  هال  ظهاُره، فإنهه  لظ و  ا  و  ي ه دظ شهيء مهن ذلهك ي هر   صف ه، وفيما جاءئ األ بار، فليا ث هج  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصبه محمدا  ُذا أكرج هللا  حّ  يجب اع قاد ما دل  عليه الدليل في ذلك، والحوض

لهههذا نقههول: إن  الحههوض مههن المسههائل العظيمههة ال ههي يبحثههها أُههل السههنة والجماعههة فههي ا ع قههاد، 
 ج لها من جهائ؛ يعني سبب بحثهج له في العقائد من جهائ: ه  ث  حظ وب  
 سهبحانه الحوض أمر غيبهي، واألمهور الغيبيهة اإليمهان بهها واجهب، فهإن  هللا : أن  الجهة اقولا 

(الَّرررِذيَن يُْدِمنُررروَن 2ذَِلرررَ  اْلِكتَررراُ  ََّل َرْيرررَ  فِيرررِه قُرررداى ِلْلُمتَِّقررريَن)أثنهههى علهههى  اصهههة عبهههاده بقولهههه ﴿

 صفا هج اإليمان بالغيب.    [، فجعل أ   3-2﴾]البقرة:بِاْلغَْي ِ 

  ال هوا ر النقلهي -ئ عليهه األدلهة مهن السهنة بمها يبلهغ حهد ال هوا ر ل هالحهوض د   : أن  ةالثانيرالجهة
ويئ من طري  أكثر من  مسين صحابيا  -وال وا ر المعنوي ، وبعض أُهل العلهج أوصهلها ؛ ألنها ر 

 إلى طري  ثمانين صحابيا، كما سيأ ي بعض مزيد بيان لذلك.
 الحوض  ال  فيه المب دعة من ال وارج والرافضة والمع زلة. : أن  الجهة الثالثة 

 لحوض أصال   ال  المع زلة في إنكارُج ل. 
 .و ال  الروافض وال وارج في فهج أحادي، الحوض، كما سيأ ي بيانه 

، ه  دُّ مسألة الحهوض مهن المسهائل العقديهة ال هي  هر بط بهأمر غيبهي، وبنقهل م هوا ر   يجهوز ر   نفإذ
 وبم الفة المب دعة من أصحاب الفرق الضالة.

ُ تَ قال الطحاوي ) تِهِ -عَالَا بِِه َواْلَحْوُع الَِّذي أَْكَرَمهُ َّللاَّ .( -ِ يَاثاا ِقُمَّ الحهوض إكهراج  أن   ر  ك  فذ   َحقٌّ
 به، أكرج هللا نبيه بهذا الحوض. ملسو هيلع هللا ىلصلنبينا 

َِن لكرف »؛ بهل قهد جهاء فهي الحهدي، ملسو هيلع هللا ىلصوإكرامه بهذا الحوض   يعنهي أن الحهوض  ها  بهالنبي 

يعنهي ممهن لهيا مهن  الناا  عنه؛ يذود   ملسو هيلع هللا ىلصوُذا يناسب ما سيأ ي بيانه من أن  النبي 11«نبا حوضا

هج  لهج عن إ يهان حوضهه إلهى الهذُاب إلهى أحهواض األنبيهاء كمها و   أم ه صارفا   طائفهة مهن أُهل  ه  ه 
 العلج.
بهذلك الحهوض الهذي سهيأ ي وصهفه إن  ملسو هيلع هللا ىلصألم هه  اج  رل كظ إل  هل امل ر  ، وفي إكظ ملسو هيلع هللا ىلصالحوض إكراج للنبي  ا  فإذ

 شاء هللا  عالى.
تِِه( قال ) الحهوض   غها،  بهه األّمهة،  أراد أن   /الطحاوي  ( ُذه نفهج منها أن  ثاا)ِ يَا وكلمةِ يَاثاا ِقُمَّ

 وكون األّمة   غا، بالحوض يعني بماء الحوض؛ يعني أنها   غا، به وقئ حاج ها إلى الحوض.
ههائ القيامههة قبههل ورود  الطحههاوي يههذُب إلههى أن   علههى أن   وُههذا يههدلُّ  ص  الحههوض يكههون فههي ع ر 

النار وقبهل  جهاوز الصهراط، يكهون قبهل ذلهك إذا اشه ّد بالنّهاا الحاجهة الصراط وقبل العبور على 
 إلى أن يشربوا من ذلك الحوض.

مقاج الساعة عظيج والزمن طويل يلب، الناا في يوج كان مقهداره  مسهين أله  سهنة، ويشه ّد  فإن  

هبالحوض، وي   ملسو هيلع هللا ىلصنبيّه  عليهج البالء، ويش ّد عليهج الكرب، فيكرج هللا   بهأن يجعلهه غياثها   ه    هم  أ   ج  رل كظ

ِ يَاثارا ، فههذا معنهى قولهه )لهج، فمن شرب منه شربة في ذلك اليوج العصيب لهج يضمهـأ بعهدُا أبهدا  
تِهِ   (. ِقُمَّ
(َاف)   َحقٌّ

 يعني أنه واقع وحاصل، وأنه موجود، وأّن اإليمان به فرض، وأّن غير ذلك باطل.
 في مسألة الحوض مسائل: ف /إذا  بيّن ذلك في بيان معنى ما قاله الطحاوي 

 المسألة األولى: 
 أن  الحوض دل  عليه القرآن باح مال، ودل ئ عليه السنة بقطع: 

(ِِنَّ َشرانِصََ  2(فََ َفِ ِلَربََِ  َواْنَحْر)1ِِنَّا أَْعَجْينَاَ  اْلَكْوثََر)أما القرآن فدليل الحوض فيه قوله  عالى ﴿

حروع أعجراه ه )الكهوثر بأنهه  ر  س هف   ملسو هيلع هللا ىلصالنبهي  د ثبئ فهي الصهحيح أن  ﴾]الكوثر[، وق(3قَُو اْقَْبتَُر)

                                   
 (2443الترمذي )  11
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فيهه  ب  ك  سظ الحوض ي   ، وُناك عدة  فاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة، وقد جاء أيضا أن  12(ِياه

 من الكوثر ميزابان يعني يغذونه بماء الكوثر.
وض وفهي صهف ه، وقهد رواُها فهي وجهود الحه ملسو هيلع هللا ىلصوأما من السنة فقد  وا رئ األحاديه، عهن النبهي 

، معنويهها   وم ههوا رة  ههوا را   ، ولهههذا نقههول: ُههي م ههوا رة نقههال  أكثههر مههن  مسههين صههحابيا   ملسو هيلع هللا ىلصعنههه 
 فجمعئ بين نوعي ال ّوا ر.

 وُذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة.
عهن فمرويائ الحوض ثاب ة عن الصحابة عن أبي بكر رضي هللا عنه وعن عمر وعهن عثمهان و

علي وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبد هللا بن عباا وعبد هللا بن عمهر وأبهي ذر إلهى غيهر 
 ُا ء.
ل   كهان يكهّرر الكهالج  ملسو هيلع هللا ىلصة الصحابة رووا أحادي، الحوض على  ال  بينهج في ألفاظها، والنّبي فج 

ارا َّل سرمعته مرر)عن أحادي، الحوض كما روى أبو داوود في سننه عهن أحهد الصهحابة أنهه قهال 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيعني عن النبي  13(أَوف مر  أو مرتين

 فكان يكرر األحادي، في الحوض فلذلك حصل فيها بعض ا   ال  كما سيأ ي فيما نس قبل.

  :المسألة الثانية 
 صفة الحوض ال ي دل عليها الدليل من صحيح السنة.  أن  
  من حيث شكله :أوَّلا: 
َراف جولره شرهر » ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وقد ثبئ في الصحيح أن  ُو مربع زواياه سواء وأضالعه م ساوية،  

 زوايهاه قائمهة، وأن   شهكل الحهوض مربهع، وأن   فهذا يدل على أن   14«وعرضه شهر زواياه سواء

 طوله وعرضه واحد وُو شهر. 
هل ها مها ذكهرئ  لهك مهن أنهه شههر فهي شههر،  ص  ح  وا  لفئ الروايائ كثيرا في طولهه وعرضهه، وم 

قرو »، وفهي روايهة قهال «قو كما بين المدينرة وبيرت المقردس»ايائ قال وقد جاء في بعض الرو

رران»أو قههال  15«كمررا بررين المدينررة وعَُمرران قررو كمررا بررين المدينررة ِلررا »، وفههي روايههة قههال «َعمَّ

 وث ج  غير ذلك.  17«قو كما بين أيلة ِلا  نعاء»، وفي رواية قال 16« نعاء

س ير الجمال الّسهير المع هاد؛ ألنهه ُهو الفصهل فهي وإذا قلنا مسيرة شهر في شهر، فالمراد بالشهر ب
 ال قدير.

 ُذا من حي، طوله وعرضه وشكله، شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر.
 ا ثاني  :مكانه من حيث :ا

ل ههب  ُههو فههي األرض الم   مكانههه يعنههي يههوج يبههّدل هللا األرض غيههر األرض والسههموائ، ُههو فههي  ،ةد 
ل  ب  األرض الم    ة. د 

  ا  من حيث آنيته: :ثالثا
آنيتررره كنجررروِ »كمههها فهههي حهههدي، عبهههد هللا بهههن عمهههر بهههن العههها  وغيهههره قهههال  ملسو هيلع هللا ىلصآني هههه وصهههف ها 

 ( نفهج منه صف ين:كنجوِ السماءوُذا ال شبيه بقوله )18«السماء

                                   
 (904(/ النسائي )784(/ أبو داود )921مسلم )  12
 (4749أبو داود )  13
 (6111مسلم )  14
 (6451(/ ابن حبان )4304ابن ماجه )  15
 (4304(/ ابن ماجه )6591البخاري )  16
 (6135(/ مسلم )6580ي )البخار   17
 (6452ابن حبان )  18
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 كثر ها كثرة نجوج السماء، وُذا يدل على مزيهد راحهة وطمأنينهة  في أن   ،: الكثرةال تة اقولا
النهههاا  وأ  يكهههون ُنهههاك  هههزاحج علهههى كيزانهههه، أو أن  فهههي الشهههرب منهههه و ناولهههه، 

 يشربون بأيديهج. 

 كيزانههه أو كيسههانه أو أباريقههه أو نحههو ذلههك كنجههوج السههماء فههي اإلشههراق  : أن  وال ررتة الثانيررة
 والبهاء والنور. 

  .فنجوج السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النوروالبهاء
 ن حي، الشكل.ُذا من جهة وص  كيزانه من حي، العدد وم

  ا  ه:صمن حيث ما :رابعا
حوضررا جولرره شررهر »مههن اللههبن، كمهها ثبههئ فههي الحههدي، قههال  مههااه مههن حيهه، اللههون أشههد بياضهها  

مراده »، وقد جاء فهي روايهة قهال 19«وعرضه شهر ماده أشد بياضا من اللَبن وأحلا من العسف

 يعني من الفضة. 20«أشَد بياضا من الَوِرقْ 

 . 21«كراصحة المس راصحته »ورائحة مائه قال 

الكررروثر نهرررر أعجانيررره ه فرررا » ملسو هيلع هللا ىلصومصهههدر مائهههه مهههن الكهههوثر؛ النههههر الهههذي فهههي الجنهههة، قهههال 

 .22«الجنة

 .23«يشن  فيه من الكوثر ميزابان»وقد جاء في صفة الحوض 

 ُذه من جملة صفا ه.

  :المسألة الثالثة 
 على قولين: ا  ل  العلماء أين يكون الحوض؟ ُل ُو قبل الصراط أج بعد الصراط؟

 :ه قبهل الصهراط ولهيا بعهد الصهراط؛ ألّن أُهل العلهج علهى أن ه جمههوروُو قهول  القوف اقوف
ذ بههج إلهى النهار،  ن  أ   ر  كل األحادي، ال ي فيها صفة الحوض فيها ذ   ف ع ون وي اظ   أناسا ي ذ اد ون عنه وي دظ

فيقروف: ِنر  َّل تردري  أ حابا أ حابا» أو قال، 24«ربا أ يحابا أ يحابا» ملسو هيلع هللا ىلص فيقول النبي

 .25«ما أحدثوا بعد 

 :الحههوض حوضههان حههوض قبههل الصههراط  ة مههن أُههل العلههج إن  قههال طائفههوبههه  القرروف الثررانا
ه وحوض   هللعهذاب مهن ُهذه األمهة ثهج ن  ذ  بعد الصراط، فمن لج يشرب منه قبل الصهراط بهأن أ  ل ى ج 

 حوض آ ر بعد الصراط يشرب منه. ج  ث  بعد ذلك، ف  
  الحوض يكون قبل الصراط   بعده.  دل عليه األحادي، بظهور وكثرة أن  ولكن الذي 
 ا  لفوا: ُل ُو قبل الميزان أج بعد الميزان؟  القائلون بأنه قبل الصراط أيضا   ج  ث  

 على قولين ألُل العلج، واألكثر أيضا أنّهه قبهل الميهزان، وأنّهه فهي العرصهائ قبهل أنظ يهأ ي هللا 
   طاير الصح  وإلى آ ر ذلك. لفصل القضاء وقبل أن

ب منههه المامنههون فههال  ملسو هيلع هللا ىلصالنههاا فههإّن هللا يكههرج نبيههه  .[....]ولشههدة طههول  بهههذا الحههوض ح ههى يشههر 
 يظماون و  يقلقون في شدة ُول الموق .

                                   
 (4302(/ ابن ماجه )2444(/ الترمذي )6129مسلم )  19
 (6111مسلم )  20
 (6579البخاري )  21
 (266)سبق ذكره   22
 (6129مسلم )  23
 (3057(/ ابن ماجه )6136مسلم )  24
 (6582البخاري )  25
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 أنه قبل الميزان.  قبل الصراط وأيضا   ه  نقول الصواب أن   ا  فإذ
والمعنرا يقتضرا )ور عنه ي ناقله العلماء قهالقال القرطبي صاحب ك اب ال ذكرة في الكالج المشه

النرراس ينرجررون مررن َبررورقِ عجاشررا فررإذا وافرروا الموَررف فررإنهِ يحترراجون مررُ جرروف  قررذا؛ قنَّ 
برالحوع  ملسو هيلع هللا ىلصالموَف ِلا ما بره ذقرا  ظمرصهِ و ردورقِ، وقرذا يناسر  أن يكرون ِكرراِ النبرا 

 .(َبف الميزان

  :المسألة الرابعة 
 عن الحوض.  يذود أناسا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فقد جاء أن  ، ض ي ذاد عنهالحو جاء في األحادي، أن  

يأ يهه قههوج فيعهرفهج في ههذاد ون عهن الحههوض؛ يعنهي يههذودُج  ملسو هيلع هللا ىلصوجهاء فهي أحاديهه، أ هرى أن  النبههي 
 إلى آ ر األحادي، ال ي سيأ ي  وجيهها. « يا ربا أ يحابا أ يحابا»، فيقول ملسو هيلع هللا ىلصغيره 

د   عن الحوض نوعان:وُذا يدّل على أّن ال حقي  أّن الذ وظ
 ذود عاِ اقَوف : 

غيهر أم هه أن يسه قوا مهن الحهوض فيهدفعهج أو يمهنعهج ويهذودُج عهن الحهوض  ملسو هيلع هللا ىلصوُو ذود النبهي 
 وإبعاد الناا عن حوضه إ  أم ه يفيد فائد ين: ملسو هيلع هللا ىلص، وُذا الذّود العاج منه ملسو هيلع هللا ىلصال ا  بأم ه 

   اقولاالتاصد: 
فيريد أن      أم ه بحوضه، وذلهك فيهه إكهراج  للمامنين به في ُذه األمة راو  رحيج، ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

 لهج ومزيد عناية بهذه األمة. 
 التاصد  الثانية : 

يريد مهن كهل كهل  هابع لنبهي ومهامن بنبهي  ملسو هيلع هللا ىلصأن لكل نبي حوضا، والنبي  -كما ذكرنا-أنه قد جاء 
-لة إ وانه األنبياء والمرسلين، يريد أن يذُب إلهى النبهي ليكهون أبلهغ فهي ظههور عظهج الرسها من

 لمن آمن بكل نبي على من لج يامن بذلك النبي.  ، وإظهارورأفة قومه به -رسالة النبي إلى قومه
 ومن  بعه. /وُذا  وجيه جيد أفاده عدد من أُل العلج منهج الحافظ ابن حجر 

  ناص ذودّ الثانا : 
 ملسو هيلع هللا ىلص، كثيهرة عنهه فهذا ي ذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده، قد جاء فيهه أحاديه

عهن الحهوض؛ يعنهي  ون  اد  ذ  م عددة: أنه إذا ورد الحوض ورد عليهه أنهاا يعهرفهج ويعرفونهه ثهج ي ه
وفههي روايههة ألنهها فههي « أ ررحابا»وفههي روايههة « يررا ربررا َرروما َرروما»بشههدة فيقههول  ون  ع  ي ههدف  

 ، فهي روايهة«ِنر  َّل تردري مرا أحردثوا بعرد »، فينادي المنهادي «أ يحابا أ يحابا»الصحيح 
فظهع  بشهدة عهن الحهوض لطائفهة مههن «ِنهرِ لرِ يزالروا مرترَدين علرا أدبرارقِ مرذ تررركتهِ» ، فههذا د 

ثلين.  دل حظ  المر ّدين ومن الم 
 على أقوال: (26) ولهذا ا  ل  أُل العلج في ُا ء الذين ي دفعون عن الحوض من ُج؟
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