
The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصية أصول الشريعة لة جم   
م.2020 يناير ،  كانون الثاين    ،  1عددال ،  6جمللدا    

 

THE PLACE FROM WHICH THE PROPHET WAS TAKEN TO THE HEAVENS 

 دراسة حديثي   -  إىل السماء   املكان الذي عرج منه النيب  
 

 إبراهيم بن حممد العبيكي د.

 األستاذ املساعد يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جامعة القصيم
iabeeke@gmail.com 

 
 

 

 م  2020  -  هـ  1441
 
 

      

e ISSN 2289-9073 

mailto:iabeeke@gmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 
 2 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                                                                               

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  20  /8 / 2019 

Received in revised form 1/10/2019 

Accepted 24/ 01 /2019 
Available online 15/1/2020 

 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

 

            

 
ABSTRACT 

The place from which the prophet was taken to the Heavens . 

The place of Al-Meraj was a point of disagreement among scholars . 

Most scholars think that is Jerusalem where as some of them think it is the Holy 

mosque . 

That's exactly what Al-Waqidi and Ibn Saad thought . 

There are many hadiths supporting the first point of view : 

a)  Anas' hadith narrated from yazeed Ibn Abi Malik and Thabit’s narration from 

Hammad Ibn Salama. Both of the two narrations aren't nearly proven  . 

b) Abu Horaira's hadith and it is weak . 

c) Abi Saeed Al-khodari's hadith and it is very weak . 

d) Hozaifa Ibn Al-Yaman's and it appears to be weak, although it is the strongest 

in this respect . 

e) There are two hadiths show that Mecca was the place where the prophet left 

for heavens . 

a) Anas' Hadith, in the group's narration, and it is the strongest in this respect . 

b) Abdal-Rahman Ibn qirt and it is nearly not valid . 

There are two matters that support the idea that the place was mecca (incision .) 
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Firstly, there is an agreement among the news narrations that the (opening of the 

prophet's chest) was in mecca and they all assured that the ascension (departure) was 

exactly afterward and this meant that the prophet's departure was from Mecca . 

Secondly, It is that when the prophet told people about his departure to Jerusalem, he 

didn't mention the ascension. If he had been taken for the heavens from there, he 

would have mentioned that first at least to his relatives and companions since this 

matter is the biggest and the greatest . 
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 لخص امل

 املكان الذي عرج منه ابلنيب  
مكان املعراج مما وقع اخلالف فيه بني العلماء، فذهب اجلمهور إىل أنه من بيت املقدس، وذهب بعضهم إىل أنه من  -

 املسجد احلرام، وهو قول الواقدي، وابن سعد من أهل السري. 
 دل على أن املعراج كان من بيت املقدس عدة أحاديث: -
 ت فيما رواه محاد بن سلمة، واألقرب عدم ثبوهتما. حديث أنس من رواية يزيد بن أيب مالك، ورواية اثب-أ

 ، وهو ضعيف. رضي هللا عنه  حديث أيب هريرة  -ب
 ، وهو شديد الضعف. رضي هللا عنه    حديث أيب سعيد اخلدري -ج
 حديث حذيفة بن اليمان، وهو ضعيف على األظهر، وإن كان هو من أقوى ما يف الباب.-د
 حديثان: دل على أن املعراج كان من مكة -
 ، وهو أقوى ما يف الباب. -يف رواية اجلماعة- حديث أنس  -أ

 حديث عبد الرمحن بن قرط، واألقرب أنه مرسل. -ب
 مما يعضد القول أبن املعراج كان من مكة أمران:   -

أن   كان مبكة، وتواردها على أن املعراج كان بعده مباشرة، والزم هذا   األول: اتفاق األخبار على أن شق صدر النيب  
 املعراج كان من مكة. 

ملا أخرب الناس مبسراه إىل بيت املقدس مل يذكر املعراج، ولو كان قد عرج به معه، لذكر ذلك من ابب الثاين: أن النيب 
 أوىل، ولو ألقاربه ومقربيه، إذ أمره أكرب وأجل. 
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 املقدمة: 
 ، أما بعد، نياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجع

، كما أهنا من الرباهني الواضحة على ، واملعجزات الكربى لنبينا حممد  مىفإن حادثة اإلسراء واملعراج من احلوادث العظ
 نبوته وصدق رسالته. 

، يلحظ وقوع زايدات أحاديثهاوهذه احلادثة قد تواترت هبا األخبار، واحتفى بنقلها رواة اآلاثر، إال أن الناظر يف بعض  
 -وهو قليل–، وبعضها  احلفظثبات القدم يف  مل يعرف ب  ُشِهر بكثرة الوهم، أو  منكرة، وغرائب مستبعدة، أييت هبا من 

 استغرب من رواية احلفاظ. 
من مكة، وروي أنه من   عرج به، فروي أنه املكان الذي عرج منه ابلنيب اليت وقع فيها االختالف:  ومن أبرز اجلوانب

 عن ليلة املعراج.   بيت املقدس، وعلى األول، تكون ليلة اإلسراء منفصلة  
املقريزي، ظ ابن سيد الناس، و ا حكى اختالفهم احلف  ، وقد مكان املعراجاختالف الرواايت هذا تبعه اختالف العلماء يف  و 

 .  (i) -رمحهم هللا–وابن كثري، وابن حجر  
 .(ii) ونقل ابن حجر عن اجلمهور أنه من بيت املقدس 

إىل أهنما يف اترخيني؛ املعراج  ، فذهبالواقدي  بينما ذهب غري واحد من أهل السري إىل أن املعراج كان من مكة، ومنهم
يف السابع عشر من شهر ربيع األول قبل   ،يف السابع عشر من رمضان، قبل اهلجرة بثمانية عشر شهرا، واإلسراء بعده

 . (iii) اهلجرة
وهو كذلك اختيار ابن سعد، فإنه ترجم بـ "ذكر املعراج وفرض الصلوات"، وذكر فيه حديث املعراج يف رمضان، مث ترجم 

 . (iv) إىل بيت املقدس"، وذكر فيه حديث اإلسراء يف ربيع   "ذكر ليلة أسري برسول هللا   بـ
 . (v) حمتملصنيع ابن هشام و 
 

ابلدراسة، إسهاما يف جتلية طرف من أطراف هذه الواقعة الكربى، إذ مل أقف على دراسة خاصة   هذا املوضعفرأيت إفراد  
 فيها.  

 وهللا املسؤول أن أيخذ أبيدينا للحق والرشاد، ويوفقنا للهدى والسداد. 
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 أمهية املوضوع: 
 تظهر أمهية املوضوع يف النقطتني التاليتني:

، وحترير حوادثهامكانة حادثة اإلسراء واملعراج، وجاللة قدرها، وهذه املكانة تنعكس على كل حبث يتعلق بدراسة  -1
 وقائعها. 

 حاجة األحاديث الواردة يف مكان املعراج إىل رفع االختالف والتعارض الذي يظهر للناظر فيها. -2

 أهداف املوضوع: 
 أحاديث.   مخسةإىل السماء كان من بيت املقدس، وهي   لنيب مجع األحاديث الدالة على أن العروج اب -1

 ختريج هذه األحاديث، والنظر يف ثبوهتا، وفيما وقع فيها من اختالف يف حتديد مكان املعراج. - 2

وغرض هذا البحث هو دراسة هذه القضية على وجه اخلصوص، دون تعرض لالختالفات األخرى اليت ال عالقة هلا هبا، 
  نقدها. وال أثر هلا يف 

 املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي، التحليلي، النقدي. منهج البحث:  

 إجراءات البحث: 
 أذكر نص احلديث إبسناده من أعلى مصادره من الكتب الستة، وإن كان خارجها فأعتمد من املصادر أقدمها. -1

 أخرج احلديث على املتابعات التامة فالقاصرة. -2

ة املتابعة الواحدة حسب املصادر املخرجة، مبتدائ ابلكتب الستة على ترتيبهم املعهود، مث من بعدهم على أرتب روا-3
 الوفيات.

 

 أرتب مصادر كل راو يف املتابعة على الرتتيب السابق: الكتب الستة مث من بعدهم على الوفيات.-4

الوسائط بينه وبني املصنفني، مامل يكن هناك حاجة لذكر أكتفي يف التخريج بتسمية الراوي موضع املتابعة، دون ذكر  -5
 الوسائط.
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 أكتفي يف التخريج بذكر رقم احلديث إن كان املصدر مرقم األحاديث، وإن مل يكن مرقما، أحيل على اجلزء والصفحة. -6

 ها أثر يف الدراسة.يف بيان الفروق املنت واإلسناد أذكر ما له صلة مبوضوع البحث، دون ما سواه من فروق ليس لذكر -7

 مشكلة البحث: 

 إىل السماء؟   ما املكان الذي عرج منه ابلنيب  التايل:    سؤالة البحث يف الشكلتتمثل م
 

 الدراسات السابقة:

 مل أقف على حبث حديثي يف دراسة مكان املعراج.  

 خطة البحث: 

البحث من مقدمة،   للمصادر واملراجع، وفهرس   وستةيتكون هذا  البحث، وفهرس  نتائج  فيها أهم  مباحث، وخامتة 
 للموضوعات. 

 وكانت اخلطة وفق ما يلي: 

 املقدمة، وتضمنت: -أ

 أمهية املوضوع. -1

 أهداف املوضوع. -2

 منهج البحث وإجراءاته.-3

 

 الدراسات السابقة. -4

 خطة البحث، وتتكون من: -ب

 . -رضي هللا عنه–أنس  املبحث األول: دراسة حديث  

 . -رضي هللا عنه–املبحث الثاين: دراسة حديث أيب هريرة  
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 . -رضي هللا عنه–اخلدري  املبحث الثالث: دراسة حديث أيب سعيد  

 . -رضي هللا عنه–املبحث الرابع: دراسة حديث حذيفة  

 املبحث اخلامس: دراسة حديث عبد الرمحن بن قرط رضي هللا عنه. 

 السادس: دالئل أخرى يف بيان حمل املعراج.املبحث  

 اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. -ج

 الفهارس.-د

 . -رضي هللا عنه–املبحث األول: دراسة حديث أنس  
،  : حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا اثبت البناين، عن أنس بن مالك رمحه هللا مسلماإلمام  قال 

فه، ر  فوق احلمار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى ط   ،تيت ابلرباق، وهو دابة أبيض طويل أُ " قال:  أن رسول هللا 
األنبياء، قال: مث دخلت املسجد، فصليت فيه  قال: فركبته، حىت أتيت بيت املقدس، قال: فربطته ابحللقة اليت يربط به  

 ركعتني، مث خرجت. 
 : اخرتت الفطرة. فجاءين جربيل  إبانء من مخر، وإانء من لنب، فاخرتت اللنب، فقال جربيل  

مث عرج بنا إىل السماء، فاستفتح جربيل، فقيل: من أنت؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد بعث 
قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أان آبدم، فرحب يب، ودعا يل خبري، مث عرج بنا إىل السماء الثانية، فاستفتح   إليه؟ قال: 

جربيل، فقيل: من أنت؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح 
 اي، فرحبا، ودعوا يل خبري، مث عرج يب إىل السماء الثالثة، فاستفتح عيسى ابن مرمي، وحيىي بن زكر   ؛ لنا، فإذا أان اببين اخلالة

 
جربيل، فقيل: من أنت؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح 

مث عرج بنا إىل السماء الرابعة، فاستفتح   ، ودعا يل خبري  ،لنا، فإذا أان بيوسف، إذا هو قد أعطي شطر احلسن، فرحب 
جربيل، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، 

مث عرج بنا إىل السماء ،  [57مرمي: فإذا أان إبدريس، فرحب، ودعا يل خبري، قال هللا عز وجل: }ورفعناه مكاان عليا{ ] 
امسة، فاستفتح جربيل، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد اخل
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بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أان هبارون، فرحب، ودعا يل خبري، مث عرج بنا إىل السماء السادسة، فاستفتح جربيل، قيل: من 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أان مبوسى، هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل:  

فرحب، ودعا يل خبري، مث عرج بنا إىل السماء السابعة، فاستفتح جربيل، فقيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ 
البيت املعمور، وإذا قال: حممد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أان إببراهيم، مسندا ظهره إىل  

 . هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ال يعودون إليه
مث ذهب يب إىل السدرة املنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا مثرها كالقالل، قال: فلما غشيها من أمر هللا ما غشي، 

ففرض علي مخسني صالة يف تغريت، فما أحد من خلق هللا يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى هللا إيل ما أوحى،  
كل يوم وليلة، فنزلت إىل موسى، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: مخسني صالة، قال: ارجع إىل ربك، فاسأله 
التخفيف، فإن أمتك ال يطيقون ذلك، فإين قد بلوت بين إسرائيل وخربهتم، قال: فرجعت إىل ريب، فقلت: اي رب، 

إىل موسى، فقلت: حط عين مخسا، قال: إن أمتك ال يطيقون ذلك،   خفف على أميت، فحط عين مخسا، فرجعت 
فارجع إىل ربك، فاسأله التخفيف، قال: فلم أزل أرجع بني ريب تبارك وتعاىل، وبني  موسى، حىت قال: اي حممد، إهنن 

، فإن مخس صلوات كل يوم وليلة، لكل صالة عشر، فذلك مخسون صالة، ومن هم حبسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة
عملها، كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها، مل تكتب شيئا، فإن عملها، كتبت سيئة واحدة، قال: فنزلت، حىت 

: فقلت: انتهيت إىل موسى صلى هللا عليه وسلم، فأخربته، فقال: ارجع إىل ربك، فاسأله التخفيف، فقال رسول هللا  
 .  (vi) قد رجعت إىل ريب، حىت استحييت منه( 

 
 
 

 ختريج احلديث: 
(، والقاضي عياض 3(، وقوام السنة يف دالئل النبوة)106/ 3، ويف التفسري )(3753شرح السنة )*أخرجه البغوي يف  

 . مبثله عن مسلم به    ،النيسابوري  إبراهيم بن حممد بن سفيان ( من طريق  1/177يف الشفا ) 

 (، 3451( و)3450)و  ( 3447( و)3375)   أبو يعلى*وأخرجه  

 ، النسوي  احلسن بن سفيان( من طريق  413وأبو نعيم يف املستخرج على مسلم )
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 عمران بن موسى اجلرجاين، ( من طريق 708وابن منده يف اإلميان )

السنة يف   )وقوام  األثر )338احلجة  عيون  الناس يف  سيد  وابن  طريق  1/245(،  من  احلسن (  بن  بن حممد  أمحد 
 املاسرجسي،

 أربعتهم )أبو يعلى، واحلسن بن سفيان، وعمران بن موسى، واملاسرجسي( عن شيبان بن فروخ به بنحوه. 

  عفان بن مسلم، ( من طريق2/468(، واحلاكم ) 11466*وأخرجه النسائي يف الكربى ) 

 سليمان بن حرب،   من طريق( 2/468(، واحلاكم ) 1210وعبد بن محيد )

 احلسن بن موسى بن األشيب، ( عن  12505(، وأمحد ) 36570وابن أيب شيبة )

 روح بن أسلم، ( من طريق  6964والبزار )

(، وضياء الدين 3/495(، وابن عساكر يف التاريخ )413وأبو نعيم يف املستخرج على مسلم )   ،(3499وأبو يعلى )
  هدبة بن خالد، ( من طريق 77/ 1املقدسي يف فضائل بيت املقدس )

  أمحد بن إسحاق احلضرمي، من طريق    (، 344وأبو عوانة )

(، والبيهقي يف دالئل 707اإلميان )  (، وابن منده يف275( ويف أحكام القرآن ) 5010والطحاوي يف شرح املشكل ) 
 حجاج بن منهال، ( من طريق  2/382النبوة )

 آدم بن أيب إايس، ( من طريق  3705(، والبيهقي يف الشعب )69ومتام يف الفوائد )

 

 داود بن احملرب، ( من طريق  413وأبو نعيم يف املستخرج على مسلم )

ح بن أسلم، وهدبة بن خالد، وأمحد بن إسحاق، وحجاج تهم )عفان، واحلسن بن موسى، وسليمان بن حرب، ورو تسع
 بن منهال، وآدم بن أيب إايس، وداود بن احملرب( عن محاد بن سلمة به بنحوه. 

 ورواية روح بن أسلم، اقتصر فيها على اإلسراء.
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 . ذكر البيت املعمور  ورواية عفان، وسليمان بن حرب، وآدم بن أيب إايس، اقتصر فيها على

(، وابن عساكر يف التاريخ 147/ 1(، والبيهقي يف دالئل النبوة )706(، وابن منده يف اإلميان ) 162م )*وأخرجه مسل
  سليمان بن املغرية،( من طريق  408/ 3(، واتج الدين السبكي يف طبقات الشافعية )3/493)

 عبد ربه بن سعيد، ( من طريق  250(، وقوام السنة يف دالئل النبوة ) 312(، ويف الكربى )452)  الصغرى والنسائي يف  

 احلسن بن أيب جعفر اجلفري، ( من طريق  335/ 14وابن عساكر يف التاريخ )

 ثالثتهم )سليمان بن املغرية، وعبد ربه بن سعيد، واحلسن بن أيب جعفر( عن اثبت البناين به بنحوه. 

 بن املغرية بذكر املعراج من مكة، دون ذكر اإلسراء. ورواية سليمان  

 واقتصر احلسن بن أيب جعفر، وعبد ربه بن سعيد على طرف من حوادث املعراج. 

(، وأبو القاسم 999(، وابن قانع )338(، وأبو عوانة )309(، والنسائي يف الكربى )3207*وأخرجه البخاري )
 ( الصحابة  معجم  يف  والطرباين  2055البغوي   ،)(599( املستخرج  يف  وأبونعيم  التفسري 420(،  يف  والواحدي   ،)

 ( من طريق يزيد بن زريع، 3/483(، وابن عساكر يف التاريخ )536)

( من طريق حممد 1323( و)338، وأبو عوانة )-(1436ومن طريقه ابن األثري يف أسد الغابة )–(  164ومسلم )
 بن املثىن، 

( 722( ويف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر ) 22/36( و) 14/414)   (، والطربي يف التفسري 3346والرتمذي )
 (، عن حممد بن بشار والطربي 301(، وابن خزمية ) 723و)

 

 كالمها )حممد بن املثىن، وحممد بن بشار( عن حممد ابن أيب عدي، 

(، وابن خزمية 722(، ويف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )414/ 14(، والطربي يف التفسري )3346والرتمذي )
 ( عن حممد بن بشار، 301)

 (، 17836وأمحد ) 
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 كالمها )حممد بن بشار، وأمحد( عن حممد بن جعفر، 

 (، 30وحيىي بن سالم يف التفسري )

 ( من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة، 420تخرج ) (، وأبو نعيم يف املس36571وابن أيب شيبة )

 ، الربساين  ( عن حممد بن بكر17837وأمحد ) 

(، وأبو القاسم البغوي يف 338(، وأبو عوانة )7(، وحممد بن نصر املروزي يف الوتر )117وهناد بن السري يف الزهد )
 سليمان، ( من طريق عبدة بن  420(، وأبو نعيم يف املستخرج ) 2055معجم الصحابة ) 

 ( من طريق أيب املنذر إمساعيل بن عمر، 7113والبزار )

 ( من طريق خالد بن احلارث، 724والطربي يف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر ) 

 ( من طريق عكرمة بن إبراهيم.1592وابن خزمية )

 بن عبادة، ( من طريق روح  20(، ويف التوحيد )716(، وابن منده يف اإلميان )1323( و)337وأبو عوانة )

( عوانة  و)337وأبو   )1323 ( اإلميان  منده يف  وابن  الكربى )716(،  والبيهقي يف  و)1259(،  (، ويف 1689( 
 ( من طريق عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف، 2/373(، ويف دالئل النبوة )253الصغرى )

 ( من طريق أيب إسحاق الفزاري،140وابن املقرئ يف املعجم )

  ، الشامي  بن أيب عيسىعبد هللا بن هارون  ( من طريق مكي بن إبراهيم، و 716وابن منده يف اإلميان )

 ( من طريق عباس بن الفضل الواقفي،1/522واخلطيب يف تلخيص املتشابه )

 

)يزيد بن زريع، وحممد ابن أيب عدي، وحممد بن جعفر، وحيىي بن سالم، ومحاد بن   -وهم ستة عشر راواي  –مجيعهم  
أسامة، وحممد بن بكر، وعبدة بن سليمان، وإمساعيل بن عمر، وخالد بن احلارث، وعكرمة بن إبراهيم، وروح بن عبادة، 

إبراهيم، وابن أيب عيسى، وعباس بن الفضل( عن سعيد بن وعبد الوهاب بن عطاء، وأبو إسحاق الفزاري، ومكي بن  
 أيب عروبة، 
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( الصغرى ) 164(، ومسلم )3207والبخاري  والنسائي يف  الكربى ) 448(،  (، 17833(، وأمحد ) 309(، ويف 
( 336(، وأبو عوانة ) 2677( و) 2676(، والسراج يف حديثه ) 721والطربي يف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )

(، وابن منده يف اإلميان 999(، وابن قانع ) 2055(، وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة )1323و)  ( 338و)
(، وابن عساكر 8/38(، وابن عبد الرب ) 2/373(، والبيهقي يف دالئل النبوة )420(، وأبو نعيم يف املستخرج )715)

 ( من طريق هشام الدستوائي، 483/ 3( و)480/ 3يف التاريخ )

)4964)والبخاري   والرتمذي   ،)3157 ( وأمحد  و) 13156(،  و)13739(  حديثه 17834(  يف  والسراج   ،)
(، وأبو 718( وابن منده يف اإلميان ) 274(، والطحاوي يف أحكام القران ) 1323( و)339(، وأبو عوانة )2679)

( من طريق 957) (، ويف اخلالفيات181( و)115(، والبيهقي يف البعث والنشور )5989نعيم يف معرفة الصحابة )
 شيبان بن عبد الرمحن، 

( و) 3207والبخاري  و) 3393(  ) 6581و)  ( 3887و)  ( 3430(  والطيالسي   ،)2104( وأمحد   ،)14079 )
(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد 73(، وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ) 407وابن أيب خيثمة يف التاريخ )،  (17835و)

وأبو ،  (302وابن خزمية )،  ( 2876وأبو يعلى )   ، (143/ 1احلريب يف غريب احلديث )وإبراهيم  ،  (2083واملثاين ) 
(، 1/99(، ويف الثقات )7415( و)48(، وابن حبان يف الصحيح )999(، وابن قانع ) 1323( و)338عوانة )

(، 2/373لنبوة )(، والبيهقي يف دالئل ا302(، وأبو نعيم يف صفة اجلنة )717( وابن منده يف اإلميان )598والطرباين )
(، ويف التفسري 3752(، والبغوي يف شرح السنة )536(، والواحدي يف التفسري )185( و)117ويف البعث والنشور ) 

ويف احلجة يف بيان ،  (1889وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب ) ،  (46(، ويف األنوار يف مشائل النيب املختار ) 1279)
وابن  ،  ( 2/34(، ويف التبصرة ) 3/26وابن اجلوزي يف املنتظم )،  (3/486خ ) وابن عساكر يف التاري،  (337احملجة )

 من طريق مهام بن حيىي،   (31قدامة يف إثبات صفة العلو )

 

( تعليقا  املشيخة )5610والبخاري  بن طهمان يف  وإبراهيم  عوانة )119(،  وأبو  الصغري 8134(،  والطرباين يف   ،)
(، 108و 6/107(، وابن عساكر يف التاريخ ) 81/ 1(، واحلاكم )28، 27/ 5( واإلمساعيلي )تغليق التعليق1139)

 ( من طريق شعبة بن احلجاج، 28، 5/27( وابن حجر يف تغليق التعليق )251وقوام السنة يف دالئل النبوة ) 
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(، 2885(، والطرباين يف األوسط )24/685(، وابن جرير الطربي يف التفسري )7016(، والبزار ) 4748وأبو داود )
 ( من طريق سليمان التيمي،118لبيهقي يف البعث والنشور ) وا

(، 3031( و) 1533(، وعبد الرزاق يف التفسري ) 11469(، والنسائي يف الكربى )3359( و)3131والرتمذي )
(، وأبو يعلى 7255( والبزار )1189( و)1185(، وعبد بن محيد ) 12675( و) 12673( و)12672وأمحد )

و)3184) و)3185(  و 3186(   ) ( التفسري  يف  و) 14/442الطربي   )24/689 ( حديثه  والسراج يف   )2680 
(، 33(، والدارقطين يف السنن ) 1028(، واآلجري )46(، وابن حبان ) 895(، وابن األعرايب ) 2594و  2592و

، والبيهقي يف (vii) (7/259( و)9/228(، وأبو نعيم يف احللية )2547(، واملخلص يف املخلصيات )1/81واحلاكم )
( والضياء املقدسي يف 197/ 4(، والواحدي يف التفسري ) 13/122)  يف التاريخ   (، واخلطيب2/362دالئل النبوة ) 

 ( من طريق معمر بن راشد، 49(، ويف فضائل بيت املقدس ) 2405و  2404املختارة ) 

 ( من طريق احلكم بن عبد امللك، 3360والرتمذي ) 

(، والبيهقي 685(، وابن بشران يف األمايل )2579( و)2613 )(، ومسند الشاميني6790والطرباين يف األوسط ) 
 ( من طريق سعيد بن بشري، 1/427(، واتج الدين السبكي يف معجم الشيوخ ) 147/ 1يف دالئل النبوة )

 ( من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبد هللا اليشكري،3/487(، وابن عساكر يف التاريخ ) 599والطرباين )

 طريق اخلليل بن مرة،  ( من599والطرباين )

 ( من طريق مطر الوراق، 6/254وابن عدي ) 

 ( من طريق جماعة بن الزبري، 8/174وابن عدي ) 

 

 ( عن خالد بن قيس، وعبد ربه بن سعيد، 13/313( و)6/235) - معلقا  -والدارقطين يف العلل 

 ( من طريق عمران القطان، 326)  واملخلص يف املخلصيات 
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)سعيد بن أيب عروبة، وهشام، وشيبان، ومهام، وشعبة، وسليمان التيمي، ومعمر، واحلكم    - عشر راواي   ستةوهم  –مجيعهم  
وعبد ربه   ، بن عبد امللك، وسعيد بن بشري، وأبو عوانة، واخلليل بن مرة، ومطر الوراق، وجماعة بن الزبري، وخالد بن قيس

 قتادة بن دعامة السدوسي،وعمران القطان( عن  بن سعيد،  

(، 449(، ويف الصغرى ) 310(، والنسائي يف الكربى )163(، ومسلم )3342( و)1636( و)349والبخاري )
(، وعثمان بن سعيد الدارمي يف الرد على اجلهمية 409(، وابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري ) 1399وابن ماجه )

(، والفراييب 3892(، والبزار )21288( و) 21135بن أمحد يف الزوائد على املسند )(، وعبد هللا  109( و) 108)
(، وأبو 145(، وقاسم بن اثبت السرقسطي يف غريب احلديث ) 3616( و)3614(، وأبو يعلي )440يف القدر )

نعيم يف   (، وأبو714(، وابن منده يف اإلميان )1026(، واآلجري يف الشريعة )7406(، وابن حبان ) 354عوانة )
 ( مسلم  على  و)417املستخرج   )418( الصحابة  معرفة  ويف  على 1378(،  املستخرج  يف  اجلوزقي  بكر  وأبو   ،)

(، وقوام السنة يف احلجة 379/ 2(، ويف دالئل النبوة )254(، والبيهقي يف الصغرى ) 10/ 4الصحيحني )تغليق التعليق
(، وابن 1279( ويف التفسري )3754غوي يف شرح السنة )(، والب44/ 1(، وابن حزم يف احمللى )339يف بيان احملجة )

( 1127( و)1126(، وضياء الدين املقدسي يف املختارة )3/491( و)3/489( و)462/ 3عساكر يف التاريخ )
 من طريق يونس بن يزيد األيلي،  

(، وحممد بن حيىي الذهلي يف 1158(، وعبد بن محيد )12641(، وأمحد ) 1768(، وعبد الرزاق )213والرتمذي ) 
وابن منده (،  2604( و)926(، وابن املنذر يف األوسط )356(، وأبو عوانة )2504(، والسراج يف حديثه )3جزئه )

( من طريق معمر بن 8/230 أعالم النبالء ) والذهيب يف سري ،  (3759)البغوي يف شرح السنة  و (،  711)يف اإلميان  
 راشد،

 عقيل بن خالد، ( من طريق  1071)والفاكهي يف أخبار مكة  (،  355(، وأبو عوانة )441والفراييب يف القدر )

 معلقا عن بكري بن األشج،   13/315والدارقطين يف العلل  

 

 زهري،حممد بن شهاب ال( عن وبكري بن األشجأربعتهم )يونس، ومعمر، وعقيل،  
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والفاكهي يف أخبار مكة (،  162ومسلم )،  (575( و)201(، ويف خلق أفعال العباد )7517( و)3570)   والبخاري
، ويف مسند ابن عباس من هتذيب (24/682( و)14/416)، وأبو جعفر الطربي يف التفسري  (1245)و  ( 1075)

( 343(، وأبو عوانة )521/ 2( و)338/ 1(، وابن خزمية يف التوحيد )2678، والسراج يف حديثه ) (719اآلاثر ) 
(، والاللكائي 713( و)712(، وابن منده يف اإلميان ) 319/ 13( و)13/315(، والدارقطين يف العلل )357و)
(، ويف األمساء 13387( و)1690(، والبيهقي يف الكربى )416(، وأبو نعيم يف املستخرج على مسلم )1423)

(، وابن احلداد  58(، وقوام السنة يف احلجة يف بيان احملجة ) 63/ 5فسري )(، والبغوي يف الت930( و)414والصفات ) 
(، والرافعي التدوين يف أخبار قزوين 3/500( و)3/498(، وابن عساكر يف التاريخ ) 3677يف جامع الصحيحني )

 شريك بن عبد هللا بن أيب منر، ( من طريق  3/372(، والذهيب يف ميزان االعتدال )3/394)

 ، عباد بن أيب علي( عن  3393والبخاري معلقا )

(، والطرباين 735(، والطربي يف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )386(، ويف الكربى )450والنسائي يف الصغرى )
(، وابن 567(، وأبو الشيخ األصبهاين يف العظمة )420/ 2( و)195/ 1(، ويف مسند الشاميني )341يف الكبري ) 

 ( من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي، 65/281( و)183/ 61( و)61/182)   عساكر يف التاريخ

(، وأبو 3/423(، وابن عدي )419/ 2(، ويف مسند الشاميني )6719(، والطرباين يف األوسط ) 2431وابن ماجه ) 
من طريق   (،990(، وابن اجلوزي يف العلل املتناهية )3288(، والبيهقي يف الشعب )8/332نعيم يف حلية األولياء )

 خالد بن يزيد ابن أيب مالك، 

 يزيد بن عبد الرمحن بن أيب مالك، كالمها )سعيد بن عبد العزيز، وخالد بن يزيد( عن  

 ( 35098( و)32311(، وابن أيب شيبة يف املصنف )45(، وإمساعيل بن جعفر ) 11642والنسائي يف الكربى )
اخلري 32375)و  ( 35240)و  ( 37733و) )إحتاف  املسند  ويف  وأمحد )5902ة  (،  و) 12008(،   )12151 )
(، وابن أيب الدنيا 1612(، وحسني املروزي يف زوائده على الزهد )134(، وهناد يف الزهد ) 13776( و)12301و)

 (، وأبو 6609( و)6608(، والبزار )591( وابن أيب عاصم يف السنة )19(، واحلارث يف العوايل ) 63يف صفة اجلنة )
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( و)3290يعلى  ) 3823و)(  3726(  التفسري  يف  والطربي   ،)24/686 ( حبان  وابن  و)6472(،   )6473 ،)
 ( الشريعة  بن رشيق يف جزئه ) 1089( و) 936( و)935واآلجري يف  واحلاكم )87(، واحلسن  ومتام 1/79(،   ،)

البغدادي )327(، وأبو نعيم يف صفة اجلنة )2251(، والاللكائي ) 233) (، ويف املوضح 12/313(، واخلطيب 
(، ويف األنوار 8/558(، ويف التفسري )3343(، والبغوي يف شرح السنة )618(، واخللعي يف اخلليعات ) 27  ، 2/26)
التدوين يف أخبار قزوين )320(، وقوام السنة يف احلجة يف بيان احملجة )75) (، وأبو علي 3/377(، والرافعي يف 

( 9/56والذهيب يف السري ) ،  (77اعية )ص:  (، وابن مجاعة يف األحاديث التس276الصديف يف معجم أصحابه )ص:  
 ، محيد الطويلمن طريق  

عبدالرمحن بن هاشم بن عتبة ( من طريق  3/461(، وابن عساكر يف التاريخ ) 5009والطحاوي يف شرح املشكل ) 
 بن أيب وقاص، 

 ميمون بن سياه، ( من طريق 720(، ويف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )1/536والطربي يف التاريخ ) 

 ،كثري بن حبيش( من طريق  530/ 2وابن خزمية يف التوحيد )

 عبد العزيز بن صهيب، ( من طريق  502/ 3، وابن عساكر يف التاريخ )(2681والسراج يف حديثه )

 أابن بن أيب عياش، وعطاء اخلراساين، ( عن  5989)  - علقام- وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 

بن أيب منر، وعباد بن أيب علي، ويزيد بن أيب مالك، ومحيد شريك  )قتادة، والزهري، و   -وهم اثىن عشر راواي -مجيعهم  
، الطويل، وعبد الرمحن بن هاشم، وميمون بن سياه، وكثري بن حبيش، وعبد العزيز بن صهيب، وأابن بن أيب عياش

 . هوعطاء اخلراسان( عن أنس بن مالك به بذكر املعراج فقط، ورمبا اقتصر بعضهم على بعض حوادث

بينا أان عند "جعل املعراج من بيت املقدس، ولفظه:    - (414/ 14عند الطربي )–ورواية قتادة فيما يرويه ابن أيب عروبة  
النائم واليقظان، إذ مسعت قائال يقول: أحد   الثالثة، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح البيت بني 

صدري إىل كذا وكذا، فاستخرج قليب، فغسل مباء زمزم، مث أعيد مكانه، مث حشي إمياان وحكمة، مث أتيت بدابة بيضاء 
إىل السماء   يقال له الرباق...، مث انطلقنا حىت أتينا إىل بيت املقدس، فصليت فيه ابلنبيني واملرسلني إماما، مث عرج يب

 . "الدنيا...فذكر احلديث
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أتيت بدابة فوق احلمار ودون البغل خطوها "بلفظ:    -فيما رواه سعيد بن عبد العزيز التنوخي  –ورواية يزيد بن أيب مالك  
ففعلت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة    ،فسرت فقال: انزل فصل  ،عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جربيل

فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم هللا عز وجل   ،، مث قال: انزل فصلوإليها املهاجر
 فنزلت فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت حلم حيث ولد عيسى.   ، موسى، مث قال: انزل فصل

الدنيا، فإذا فيها آدم، مث   فجمع يل األنبياء، فقدمين جربيل حىت أممتهم، مث صعد يب إىل السماء  ،مث دخلت بيت املقدس
فإذا فيها   ،صعد يب إىل السماء الثانية، فإذا فيها ابنا اخلالة عيسى وحيىي عليهما السالم، مث صعد يب إىل السماء الثالثة

فإذا فيها إدريس، مث صعد   ، يوسف، مث صعد يب إىل السماء الرابعة، فإذا فيها هارون، مث صعد يب إىل السماء اخلامسة
 فإذا فيها موسى، مث صعد يب إىل السماء السابعة، فإذا فيها إبراهيم.    ، السماء السادسةيب إىل  

مث صعد يب فوق سبع مساوات فأتينا سدرة املنتهى، فغشيتين ضبابة، فخررت ساجدا، فقيل يل: إين يوم خلقت السماوات 
براهيم فلم يسألين عن شيء، مث واألرض فرضت عليك وعلى أمتك مخسني صالة، فقم هبا أنت وأمتك، فرجعت إىل إ

أتيت على موسى فقال: كم فرض هللا عليك وعلى أمتك؟ قلت: مخسني صالة، قال: فإنك ال تستطيع أن تقوم هبا 
 ، أنت وال أمتك، فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف، فرجعت إىل ريب فخفف عين عشرا، مث أتيت موسى فأمرين ابلرجوع

ت إىل مخس صلوات. قال: فارجع إىل ربك، فاسأله التخفيف؛ فإنه فرض على بين د  فرجعت فخفف عين عشرا، مث رُ 
إسرائيل صالتني، فما قاموا هبما. فرجعت إىل ريب عز وجل، فسألته التخفيف، فقال: إين يوم خلقت السماوات واألرض 

فعرفت أهنا من هللا  أنت وأمتك.  فقم هبا  وتعاىل فرضت عليك وعلى أمتك مخسني صالة فخمس خبمسني،  تبارك   
 . "فلم أرجع   - أي: حتم   -، فرجعت إىل موسى فقال: ارجع فعرفت أهنا من هللا صرى (viii) ِصر ى

بلفظ: "رأيت ليلة أسري يب على ابب اجلنة مكتواب: الصدقة   -فيما رواه ابنه خالد بن يزيد–ورواية يزيد بن أيب مالك  
جربيل ما ابل القرض أفضل من الصدقة؟ قال: ألن السائل يسأل وعنده، بعشر أمثاهلا، والقرض بثمانية عشر، فقلت: اي  

 واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة(. 

ويف رواية قتادة ذكر ركوب الرباق يف قصة املعراج، بينما سائر الرواة ال يذكرون ركوب الرباق، إال من ذكر اإلسراء مع 
 املعراج، فيذكر ركوبه عليه يف اإلسراء.
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 - محاد بن سلمة -مذكور يف كل الرواايت إال يف رواية يزيد بن أيب مالك، واثبت فيما رواه   صدر النيب    كما أن شق 

 دراسة احلديث:
 . من بيت املقدس العروج ابلنيب فيه    - من رواية محاد بن سلمة، عن اثبت –حديث أنس  

بن أيب منر، وعباد بن أيب شريك  قتادة، والزهري، و احلديث عن أنس ثالثة عشر رجال، وهم: اثبت البناين، و   ىرو قد  و 
علي، ويزيد بن أيب مالك، ومحيد الطويل، وعبد الرمحن بن هاشم، وميمون بن سياه، وكثري بن حبيش، وعبد العزيز بن 

 .(ix) صهيب، وأابن بن أيب عياش، وعطاء اخلراسان 
على أنس يف حمل املعراج، فجعله بعضهم من مكة، وجعله بعضهم من بيت املقدس، وبعضهم يذكر طرفا من   واختلفوا

 املعراج وال يذكر حمال. 

 فرواه عن أنس بذكر املعراج من بيت املقدس: 

 اثبت البناين يف رواية محاد بن سلمة. -1

 ويزيد بن أيب مالك. -2

يف رواية حممد بن بشار، فيما رواه الطربي يف التفسري   ، عروبة، فيما رواه ابن أيب عديوقتادة يف رواية سعيد بن أيب    - 3
(14/414 .) 

 (. 414/ 14فيما رواه الطربي يف التفسري )  ،يف رواية حممد بن بشار ،وفيما رواه حممد بن جعفر

 ورواه عن أنس بذكر املعراج من مكة، كل من: 

 الزهري -1

 وميمون بن سياه، -2

 

 بن حبيش،وكثري  -3

 . يف رواية سليمان بن املغرية واثبت-4
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 وشريك بن أيب منر. -5

 وقتادة يف رواية: سعيد بن أيب عروبة، -6

فيما رواه يزيد بن زريع، ومحاد بن أسامة، وحيىي بن سالم، وحممد بن بكر، وعبدة بن سليمان، وخالد بن احلارث، 
الوهاب بن عطاء، وأبو إسحاق الفزاري، ومكي بن إبراهيم، وابن أيب عيسى، وعكرمة بن إبراهيم، وروح بن عبادة، وعبد  

 ، وعباس بن الفضل 

فيما رواه ابن خزمية، والطربي يف التفسري   ،يف رواية حممد بن املثىن، وحممد بن بشار  ،وفيما رواه حممد ابن أيب عدي
 (.722(، ويف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )22/36)

 مد بن جعفر يف رواية حممد بن بشار فيما رواه ابن خزمية، والطربي يف هتذيب اآلاثر. وفيما رواه حم

وعبد العزيز بن صهيب، واألظهر أن يف حفظ احلديث عنه نظرا، فلم أقف على الرواية عنه إال يف اإلسناد الذي -7
صهيب، وسالم وإن كان ، من طريق سالم بن مسكني، عن عبد العزيز بن  -ومن طريقه ابن عساكر-خرجه السراج  
عبد   ، السيما وسالم هذا ليس من خواص أصحاب نه، إال أن مثل عبد العزيز ال حيتمل أن ينفرد ع(x) ثقة أو صدوقا

 أصحابه، وخرجه أصحاب الكتب املشهورة، وهللا أعلم.    ه لروا  عبد العزيز  ، ولو ثبت عن العزيز

املعراج   بن أيب علي - العروج دون ذكر حمل  -بينما ذكر أطرافا من قصة  ، ومحيد -(xi) وفيه جهالة–  ، كل من: عباد 
 وهو صدوق، ومل يسمع من أنس كما قال أبو -، وعطاء اخلراساين -(xii) وهو ضعيف- الطويل، وأابن بن أيب عياش 

 

 

 

، -له  وهو ليس مبشهور ابلنقل، ومل أقف له على غري هذا اخلرب، وال على من ترجم –، وعبد الرمحن بن هاشم  (xiii) زرعة
 . -(xv) ضعيف، وهو  ، واحلسن بن أيب جعفر(xiv) وهو ثقة  عبد ربه بن سعيد -واثبت يف رواية 
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ال مدخل هلا يف املوازنة بني وجهي االختالف يف حمل املعراج،   - الذين ذكروا قطعة من القصة-والظاهر أن رواايت هؤالء  
أن ينسب هلم إثبات أو نفي لغري ما قصدوه، وهللا وذلك أن غرضهم حمصور يف ذكر هذه القطعة ملناسبة ما، فال يصح  

 أعلم. 

 فتبني أنه رواه بذكر املعراج من بيت املقدس: يزيد بن أيب مالك، 

 ورواه بذكر املعراج من مكة: الزهري، وشريك ابن أيب منر، وميمون بن سياه، وكثري بن حبيش، 

 واختلف على اثنني من أكابر أصحاب أنس، ومها اثبت، وقتادة. 

، وقد حفظ عنه ذكر (xvi) موصوف ابلتدليس، وصفه بذلك أبو مسهر، وذكره ابن حجر يف اثلث املراتبفأما يزيد، ف
واسطة يف هذا احلديث، قال أبو مسهر: "رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث املعراج، عن يزيد 

زيد بن أيب مالك، قال: حدثنا أصحابنا، عن أنس؟ بن أيب مالك، عن أنس، فقلت: اي أاب حممد، أليس حدثتنا عن ي
 .  (xvii)قال: نعم، إمنا يقرؤون على أنفسهم"

الذي جاء من طريق خملد بن يزيد احلراين، عن سعيد بن عبد و   ، وهذا دليل على خطأ ما روي من تصرحيه ابلسماع
 (xviii) العزيز، عنه.

  (xix) ويزيد مع ذلك ليس ابملتقن، خلص ابن حجر حاله بقوله: صدوق رمبا وهم.

، -أي رواية يزيد فيما رواه سعيد بن عبد العزيز عنه–ألفاظه   يفويدل على اخللل يف روايته هلذا احلديث الغرابة الظاهرة 
ن صليت؟ صليت بطيبة، فصليت، فقال: أتدري أي  ،ففي حديثه: "فركبت ومعي جربيل، فسرت، فقال: انزل فصل

فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء، حيث كلم هللا موسى، مث   ،وإليها املهاجر، مث قال: انزل فصل
صليت ببيت حلم، حيث ولد عيسى، مث دخلت بيت املقدس".  ؟فصليت، فقال: أتدري أين صليت ، قال: انزل فصل

 . (xx) ونكارة جدا"لذا قال ابن كثري يف روايته: "فيها غرابة  

، وقد جاء (xxi) وأما رواية يزيد فيما رواه ابنه خالد، فغري اثبتة أصال، وذلك أن خالدا ضعيف جدا، بل اهتمه ابن معني 
بلفظ شاذ، فقال: "رأيت ليلة أسري يب على ابب اجلنة مكتواب: الصدقة بعشر أمثاهلا، والقرض بثمانية عشر، فقلت: 

 ل من الصدقة؟ قال: ألن السائل يسأل وعنده، واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة". اي جربيل ما ابل القرض أفض

 . (xxii) قال ابن حبان بعد ذكر حديثه هذا: "وليس بصحيح" 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 
 22 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 : أما قتادةو 

 فاختلف على صاحبه سعيد بن أيب عروبة، 

 ، -مقرونني–فجاء احلديث عنه من طريق حممد بن بشار، عن حممد بن جعفر، وابن أيب عدي  

 واختلف على حممد بن بشار، 

 فرواه ابن خزمية، والطربي يف موضعني، عنه، بذكر املعراج من مكة. 

 بذكر املعراج من بيت املقدس.   ، عنه  ،ورواه الطربي يف إحدى املواضع 

 عليه ابن خزمية، عن حممد بن بشار. والصحيح األول، والذي اتبعه

 سائر أصحاب سعيد بن أيب عروبة.   ولرواية ،عن حممد بن أيب عدي  ،حممد بن املثىن  هو املوافق لروايةو 

 

 الذي ذكره احلفاظ من أصحاب قتادة، كهشام الدستوائي، وأبو عوانة، ومهام، وكذا رواه اخلليل بن مرة.   -أيضا –  وهو

أطرافا من املعراج، كشعبة، وشيبان، ومعمر، وسليمان التيمي، واحلكم بن عبد   اأصحاب قتادة فإمنا ذكرو   غريهم منوأما  
 امللك، ومطر الوراق، وعمران القطان. 

 فعلى هذا فاحملفوظ عن قتادة هو ذكر املعراج دون اإلسراء.

  اثبت،ويبقى النظر يف حديث 

  بذكر املعراج من بيت املقدس.   ،عنه  ، فرواه محاد بن سلمة

 . بذكر املعراج من مكة ، عنه،ورواه سليمان بن املغرية

 وكل من محاد، وسليمان، من حفاظ أصحاب اثبت. 

 . (xxiii)وابن معني محادا  ،واختلف النقاد يف املقدم منهما فيه، فقدم ابن املديين

 . (xxiv) وقدم أبو داود، وأبو حامت سليمان
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ومثل خمل بفهم الواقعة،    ،سليمان اقتصر على بعض احلديث اختصارا، ألن هذا االختصار موهمويصعب القول أبن  
 هذا يبعد أن يصدر من احلفاظ. 

–لذكرها، أو لذكر    عهافلو كان مس،  (xxv) وقصة اإلسراء قصريةمنه شيئا،    خيتصر  ساق خرب املعراج بطوله، ومل  هأن  كما 
 دون إيهام أبن العروج كان من مكة. أصل السفر إىل بيت املقدس،    - على األقل

ويبعد القول ابعتضاد حديث محاد بن سلمة حبديث يزيد بن أيب مالك، فإن األلفاظ اليت جاء هبا يزيد خمالفة ملنت 
 ، مما يضعف احتمال احتاد خمرج حديثيهما، وهللا أعلم. محاد كما تبني يف التخريج  حديث 

 

 ر املعراج من بيت املقدس هي رواية محاد بن سلمة، عن اثبت. أن أقوى ما ورد يف ذك واخلالصة من هذا،

حفظ ذكر اإلسراء عن يُـ  ولعل محادا أدخل اإلسراء يف قصة املعراج اجتهادا، أو دخل عليه حديث يف حديث، إذ مل
عن أنس التصريح أبن العروج   لزهري قد وقع يف رواية او   وقد خالفه سليمان بن املغرية كما تقدم،  ،يف غري روايته  أنس

 . ، وهو ظاهر رواية قتادة وغريهكان من مكة

حادثة شق صدره، وهذه احلادثة   ، أنه قد وقع قبل العروج ابلنيب  -من جهة املنت -   أن املعراج كان من مكة  ويقوي
 املقدس. من بيت  بعده املعراج    ذكر كانت يف مكة بغري اختالف، ومل يذكرها من اقتصر على اإلسراء، أو  

 أن املعراج كان إثر تلك احلادثة، فيلزم من ذلك أن املعراج كان من مكة.  (xxvi) وقد ثبت من غري وجه

 من مكة ال من بيت املقدس. كان   املعراج ابلنيب أن  أن احملفوظ عن أنس هو وعلى هذا فيرتجح  

 . -رضي هللا عنه–املبحث الثاين: دراسة حديث أيب هريرة  
ثنا أبو النضر، عن أيب جعفر الرازي عيسى بن عبد هللا بن ماهان، عن الربيع حد قال البزار: حدثنا حممد بن حسان،  

ُأيت بفرس جيعل كل خطو منه أقصى بصره، فسار   بن أنس، عن أيب العالية، أو غريه، عن أيب هريرة، أن رسول هللا  
وسار معه جربيل، فأتى على قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: اي جربيل: من 
هؤالء؟ قال: اجملاهدون يف سبيل هللا يضاعف هلم احلسنة بسبع مائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو خيلفه، مث أتى على 

وسهم ابلصخر، فلما رضخت عادت كما كانت، وال يفرت عنهم من ذلك شيء، قال: اي جربيل من هؤالء؟ ؤ ترضخ ر قوم  
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وسهم عن الصالة، مث أتى على قوم على أدابرهم رقاع، وعلى أقباهلم رقاع، يسرحون كما تسرح ؤ قال: هؤالء تثاقلت ر 
 جربيل؟ قال: هؤالء الذين ال يؤدون صدقات األنعام إىل الضريع، والزقوم، ورضف جهنم، قلت: ما هؤالء اي  

 

 

 

أمواهلم، وما ظلمهم هللا، وما هللا بظالم للعبيد، مث أتى على قوم بني أيديهم حلم يف قدر نضيج، وحلم آخر ينء خبيث، 
 فجعلوا أيكلون اخلبيث ويدعون النضيج الطيب، قال: اي جربيل! من هؤالء؟ قال: هذا الرجل من أمتك يقوم من عند 

امرأته حالال، فيأيت املرأة اخلبيثة، فيبيت معها حىت يصبح، واملرأة تقوم من عند زوجها حالال طيبا، فتأيت الرجل اخلبيث، 
 فتبيت عنده حىت تصبح، مث ذكر حديثا طويال 

ا: اي قال: مث سار حىت أتى بيت املقدس فنزل، فربط فرسه إىل صخرة، فصلى مع املالئكة، فلما قضيت الصالة، قالو   مث 
جربيل! من هذا معك؟ قال: هذا حممد رسول هللا خامت النبيني، قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالوا: حياه هللا من أخ 
وخليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة، مث لقوا أرواح األنبياء فأثنوا على رهبم تعاىل، فقال إبراهيم: اللهم الذي اختذين خليال، 

جعلين أمة قانتا، واصطفاين برسالته، وأنقذين من النار، وجعلها علي بردا وسالما، مث إن موسى  وأعطاين ملكا عظيما، و 
 ، أثىن على ربه، فقال: احلمد هلل الذي كلمين تكليما، واصطفاين، وأنزل علي التوراة، وجعل هالك فرعون على يدي

 وجناة بين إسرائيل على يدي... مث ذكر حديثا طويال 

، قالوا: به إىل السماء فاستفتح جربيل، فقيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد  قال: مث صعد  مث  
فإذا   ، وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالوا: حياه هللا من أخ وخليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة، نعم اجمليء جاء، فدخل فيه

ن خلق البشر، عن ميينه ابب خيرج منه ريح طيبة، قه شيء كما ينقص مق، مل ينقص من خل  هو بشيخ جالس اتم اخلل  
وعن مشاله ابب خيرج منه ريح خبيثة، إذا نظر إىل الباب الذي عن ميينه ضحك، وإذا نظر إىل الباب الذي عن يساره 

وما هذان الباابن؟ فقال: هذا أبوك آدم، وهذا الباب الذي عن ميينه   ؟ بكى وحزن، فقال: اي جربيل! من هذا الشيخ
الباب الذي عن مشاله ابب جهنم، فإذا رأى من   هذا اجلنة، وإذا رأى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر، و ابب  

يدخله من ذريته بكى وحزن، مث صعد إىل السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من هذا؟ فقال: جربيل، قالوا: ومن معك؟ 
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ا: حياه هللا من أخ وخليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة، ونعم ، قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قالو قال: حممد رسول هللا  
اجمليء جاء، فدخل فإذا هو بشابني، فقال: اي جربيل! من هذان الشاابن؟ فقال: هذا عيسى وحيىي ابنا اخلالة...، مث 

شيء،   ذكر األنبياء حىت قال: فإذا هو برجل أمشط جالس على كرسي عند ابب اجلنة، وعنده قوم جلوس يف ألواهنم
سود الوجوه، فقام هؤالء الذين يف ألواهنم شيء، فدخلوا هنرا يقال له: نعمة هللا، فاغتسلوا فخرجوا وقد خلص من ألواهنم  

 شيء، فدخلوا هنرا آخر يقال له: رمحة هللا، فاغتسلوا فخرجوا وقد خلص من ألواهنم شيء، فدخلوا هنرا آخر، فذلك 

 

طهورا{ إىل [21اإلنسان:]  قوله: }وسقاهم رهبم شرااب  فجلسوا  أصحاهبم،  ألوان  مثل  ألواهنم  وقد خلص  فخرجوا   ،
أصحاهبم، فقال: اي جربيل! من هذا األمشط اجلالس؟ ومن هؤالء البيض الوجوه؟ ومن هؤالء الذين يف ألواهنم شيء؟ 

ن مشط على األرض، فدخلوا هذه األهنار فاغتسلوا فيها مث خرجوا وقد خلصت ألواهنم، قال: هذا أبوك إبراهيم أول م
وهؤالء القوم البيض الوجوه قوم مل يلبسوا إمياهنم بظلم، وهؤالء الذين يف ألواهنم شيء قد خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا 
اتبوا فتاب هللا عليهم، مث مضى إىل السدرة، فقيل له: هذه السدرة املنتهى، ينتهي كل أحد خال من أمتك على سبيلك، 

رج من أصلها أهنار من ماء غري آسن، وأهنار من لنب مل يتغري طعمه، وأهنار من مخر لذة للشاربني، وهي السدرة املنتهى خي
الراكب يف ظلها سبعني عاما، وإن ورقة منها مظلة اخللق، فغشيها نور  وأهنار من عسل مصفى، وهي شجرة يسري 

[، فقال تبارك وتعاىل له: سل، 16النجم: قال عيسى: فذلك قوله: }إذ يغشى السدرة ما يغشى{ ]-وغشيتها املالئكة،  
وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له   ، فقال: إنك اختذت إبراهيم خليال، وأعطيته ملكا عظيما

احلديد، وسخرت له اجلبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له اجلن واإلنس والشياطني والرايح، وأعطيته ملكا 
د من بعده، وعلمت عيسى التوراة واإلجنيل، وجعلته يربئ األكمه واألبرص، وأعذته وأمه من الشيطان ال ينبغي ألح

الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيل، فقال له ربه تبارك وتعاىل: قد اختذتك خليال وهو مكتوب يف التوراة: حممد حبيب 
ا آلخرون، وجعلت أمتك ال جتوز هلم خطبة حىت الرمحن، وأرسلتك إىل الناس كافة، وجعلت أمتك هم األولون وهم 

قا وآخرهم بعثا، وأعطيتك سبعا من املثاين، ومل أعطها نبيا قبلك،  يشهدوا أنك عبدي ورسويل، وجعلتك أول النبيني خل  
 وذكر حديثا طويال ،  ...وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش مل أعطها نبيا قبلك، وجعلتك فاحتا وخامتا

 . (xxvii) ربه آخره قصة فرض الصالة ومراجعة النيب  

 ختريج احلديث: 
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  ، بن يزيد البغدادي  حممد بن عبيد هللا ( عن 14/435الطربي يف التفسري ) *أخرجه  

  أمحد بن حنبل،( من طريق  177/رقم5وابن بطة يف اإلابنة الكربى ) 

وخمتصرا يف ،  يف حديث أمحد   هاشم بن القاسم به بنحوهكالمها )حممد بن عبيد هللا، وأمحد بن حنبل( عن أيب النضر  
 حديث حممد بن عبيد هللا. 

 

(، وابن عدي يف الكامل 727هتذيب اآلاثر )من  (، ويف مسند ابن عباس  14/424الطربي يف التفسري ) *وأخرجه  
 حجاج بن حممد األعور، ( من طريق  2/396(، والبيهقي يف دالئل النبوة )4/98)

 يونس بن بكري،( من طريق  13184التفسري )   وابن أيب حامت يف

 حامت بن إمساعيل، ( من طريق  396/ 2والبيهقي يف دالئل النبوة )

 ثالثتهم )حجاج بن حممد األعور، ويونس بن بكري، وحامت بن إمساعيل( عن عيسى ابن ماهان به بنحوه. 

 دراسة احلديث:
يرويه أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب   - من بيت املقدس  يف ذكر العروج ابلنيب  –  حديث أيب هريرة 

 العالية، أو غريه، عن أيب هريرة 

 أشد ضعفا، قال ابن حبان   -فيما كان عن الربيع بن أنس-وحديثه  .  (xxviii) أبو جعفر الرازي سيء احلفظ، كثري الوهمو 
يف - . وأما الربيع (xxix) ا كان من رواية أيب جعفر عنه، ألن فيها اضطراب كثري": "الناس يتقون حديثه ميف ترمجة الربيع 

 . (xxx) فال أبس به  - غري رواية أيب جعفر

 لنقله أصحابه.   ه ، ولو كان حمفوظا عنعن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد  هذا احلديثمل أيت  و 

بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة...، ويشبه أن وقد أعله غري واحد من أهل احلديث، قال ابن كثر: "هذا احلديث يف  
 يكون جمموعا من أحاديث شىت، أو منام، أو قصة أخرى غري اإلسراء". 

 . (xxxi) وقال الذهيب: "تفرد به أبو جعفر الرازي، وليس هو ابلقوي، واحلديث منكر يشبه كالم القصاص"
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 . )xxxii(وقال ابن حجر: "سنده ضعيف"

 

 . -رضي هللا عنه–حديث أيب سعيد اخلدري  املبحث الثالث: دراسة  
قال اإلمام عبد الرزاق: عن معمر، قال: حدثين أبو هارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري يف قوله تعاىل: }سبحان 

عن ليلة أسري به،  ، قال: حدثنا النيب  [1]اإلسراء: الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى{
الرباق الذي كانت تركبه األنبياء قبلي، فركبته  قال:   الدواب ابلبغل له أذانن مضطربتان، وهو  "أتيت بدابة هي أشبه 

أسألك، فمضيت ومل أعرج عليه، مث   ، على رسلك  ،اي حممد   : فانطلق تقع يده عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن مييين
فلم أعرج عليه، مث استقبلتين امرأة عليها من كل زينة  أسألك، فمضيت ، على رسلك  ،اي حممد  : مسعت نداء، عن مشايل

على رسلك  ،الدنيا تقول:  يدها  املسجد   ،رافعة  قال  أو  املقدس،  بيت  أتيت  مث  عليها،  أعرج  فلم  أسألك، فمضيت 
الدابة اليت كانت األنبياء توثق هبا، مث دخلت املسجد فصليت  ،األقصى، فنزلت عن  فيه فقال له   ،فأوثقتها ابحللقة 

أسألك، فمضيت ومل أعرج عليه،   ،ربيل: ماذا رأيت يف وجهك؟ فقلت: مسعت نداء عن مييين أن اي حممد على رسلكج
على   ، قال: ذاك داعي اليهود، أما إنك لو وقفت عليه هتودت أمتك، قال: مث مسعت نداء عن يساري أن اي حممد 

و وقفت عليه لتنصرت أمتك، مث استقبلتين امرأة أما إنك ل  ، فمضيت ومل أعرج عليه، قال: ذلك داعي النصارى  ،رسلك
أسألك، فمضيت ومل أعرج عليها، قال: تلك الدنيا   ، عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك اي حممد 

أما إنك لو وقفت عليها اختارت أمتك الدنيا على اآلخرة، مث أتيت إبانءين، أحدمها لنب واآلخر فيه مخر،  ،تزينت لك
 . فقيل يل: اشرب أيهما، فأخذت اللنب فشربته، فقال: أصبت الفطرة أو أخذت الفطرة

مث جيء ابملعراج الذي كانت تعرج فيه أرواح بين آدم، فإذا أحسن ما رأيت، أمل تروا إىل امليت كيف حيدج ببصره إليه، 
ذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معه؟ قال: فعرج بنا فيه حىت انتهينا إىل ابب السماء الدنيا، فاستفتح جربيل فقيل: من ه

حممد، قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم، ففتحوا يل وسلموا علي، وإذا ملك موكل حيرس السماء يقال له: إمساعيل، معه 
وإذا أان برجل كهيئته ،  [ 31املدثر  سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة ألف، مث قرأ: }وما يعلم جنود ربك إال هو{ ]

 ،وريح طيبة  ، مل يتغري منه شيء، وإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا كان روح مؤمن، قال: روح طيبيوم خلقه هللا
اجعلوا كتابه يف عليني، وإذا كان روح كافر، قال: روح خبيث وريح خبيثة اجعلوا كتابه يف سجني، فقلت: اي جربيل من 

 بن الصاحل، مث نظرت فإذا أان بقوم هلم مشافر كمشافر هذا؟ قال: أبوك آدم، فسلم علي ورحب يب، وقال: مرحبا اال 
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اإلبل، وقد وكل هبم من أيخذ مبشافرهم مث جيعل يف أفواههم صخرة من انر خترج من أسافلهم، فقلت: اي جربيل من 
 [، قال: مث نظرت 10النساء:هؤالء؟ فقال: هؤالء }الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما إمنا أيكلون يف بطوهنم انرا{ ]

فإذا أان بقوم حيذى من جلودهم ويدس يف أفواههم، ويقال هلم: كلوا كما أكلتم، فإذا أكره ما خلق هللا هلم ذلك، قلت: 
من هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء اهلمازون الذين أيكلون حلوم الناس، مث نظرت وإذا بقوم على مائدة حلم مشوي كأحسن 

حوهلم جيف منتنة فجعلوا مييلون على اجليف أيكلون منها ويدعون ذلك اللحم، فقلت: اي ما رأيت من اللحم، وإذا  
جربيل من هؤالء؟ قال: هؤالء الزانة عمدوا إىل ما حرم هللا عليهم وتركوا ما أحل هللا هلم، مث نظرت، وإذا أان بقوم هلم 

البيوت وهم على سابلة آل فرعون، فإذا مر هبم آل فرعون، مي فتتوط بطون مثل  ه آل فرعون ا يل أبحدهم بطنه فيقع 
أبرجلهم وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، قلت: من هؤالء اي جربيل؟ قال: هؤالء أكلة الراب يف بطوهنم، فمثلهم 
كمثل الذي يتخبطه الشيطان من املس، مث نظرت فإذا نساء معلقات بثديهن ونساء أبرجلهن، قلت: من هؤالء اي 

لاليت تزنني وتقتلن أوالدهن، مث صعدان إىل السماء الثانية فإذا أان بيوسف وحوله تبع كثري من أمته جربيل؟ قال: هن ا
الثالثة، فإذا أان اببين اخلالة حيىي وعيسى  البدر، فسلم علي ورحب يب، مث مضينا إىل السماء  ليلة  ووجهه مثل القمر 

مضينا إىل السماء الرابعة فإذا أان إبدريس، فسلم علي ورحب   يشبهان أحدمها ثياهبما وشعورمها، فسلما علي ورحبا يب، مث
[، مث مضينا إىل السماء اخلامسة، فإذا أان هبارون 57مرمي:  : وقد قال هللا تعاىل: }ورفعناه مكاان عليا{ ] يب، فقال  

لم علي ورحب يب، : طويل اللحية تكاد حليته متس سرته، فساحملبب يف قومه وحوله تبع كثري من أمته، فوصفه النيب  
فقال: رجل كثري الشعر، لو كان   مث مضينا إىل السماء السادسة، فإذا أان مبوسى فسلم علي ورحب يب فوصفه النيب  

عليه قميصان خرج شعره منهما، فقال موسى: يزعم الناس أين أكرم اخللق على هللا، وهذا أكرم مين على هللا، ولو كان 
تبعه من أمته، مث مضينا إىل السماء السابعة، فإذا أان إببراهيم، وهو جالس مسند ظهره   وحده مل أابل، ولكن كل نيب ومن

إىل البيت املعمور، فسلم علي، وقال: مرحبا اببين الصاحل، قال: إن هذا مكانك ومكان أمتك، مث تال: }إن أوىل الناس 
[، قال: مث دخلت البيت املعمور فصليت 68آل عمران:]إببراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا وهللا ويل املؤمنني{  

فيه، فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ال يعودون فيه إىل يوم القيامة، مث نظرت فإذا أان بشجرة إن كانت الورقة 
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فهو هنر   منها ملغطية هذه األمة، وإذا يف أصلها عني جتري، فانشعبت شعبتني، فقلت: ما هذا اي جربيل؟ قال: أما هذا
 فغفر يل ما تقدم من ذنيب وما أتخر.   ، الرمحة، وأما هذا فهو هنر الكوثر الذي أعطاكه هللا، فقال: فاغتسلت يف هنر الرمحة

 

مث أخذت على الكوثر حىت دخلت اجلنة، فإذا فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، وإذا فيها  
ة، وإذا فيها طري كأهنا البخت، فقال أبو بكر: اي رسول هللا، إن تلك الطري لناعمة، فقال: رمانة كأهنا جلود اإلبل املقتب
إين ألرجو أن أتكل منها، قال: ورأيت جارية فسألتها ملن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة،   ،آكلها أنعم منها اي أاب بكر

 زيدا.   فبشر هبا رسول هللا  

، وفرض علي مخسني صالة، فمررت على موسى، فقال: مب أمرك ربك؟ قلت: فرض مث إن هللا تبارك وتعاىل أمرين أبمره
علي مخسني صالة، فقال: ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك ال يقومون هبذا، فرجعت إىل ريب، فسألته فوضع 

فقال يل   عين عشرا، مث رجعت إىل موسى، فلم أزل أرجع إىل ريب إذا مررت مبوسى حىت فرض علي مخس صلوات، 
موسى: ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف، فقلت: لقد رجعت حىت استحييت، أو قال: قلت: ما أان براجع، فقيل يل: 
إن لك هبذه اخلمس صلوات مخسني صالة، احلسنة بعشرة أمثاهلا، ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن 

 . (xxxiii) عليه شيء، فإن عملها كتبت واحدة"عملها كتبت عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها مل يكتب  

 ختريج احلديث: 
 (، 957يف املنتخب )  عبد بن محيد  أخرجه*

  احلسن بن حيىي، ( عن  725هتذيب اآلاثر )مسند ابن عباس من يف (، و 436/ 14يف التفسري )  والطربي

حممد بن حيىي بن أيب عمر ( من طريق  339(، وأبو نعيم األصبهاين يف صفة اجلنة )1027واآلجري يف الشريعة ) 
 العدين، 

الصنعاين به بنحوه، وهو يف ثالثتهم )عبد بن محيد، و  الرزاق  العدين( عن عبد  احلسن بن حيىي، وحممد بن أيب عمر 
 . (1769صنف ) امل

ليلة أسري به مخسني   الرزاق يف املصنف اقتصر فيها على قوله: )فرضت الصالة على النيبورواية عبد بن محيد، وعبد  
 صالة، مث نقصت حىت جعلت مخسا، فقال هللا عز وجل له: فإن لك ابخلمس مخسني، احلسنة بعشر أمثاهلا(. 
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نعيم األصبهاين يف   (، وأبو725(، ويف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )14/436*وأخرجه الطربي يف التفسري ) 
 حممد بن ثور، ( من طريق 339صفة اجلنة ) 

 عبد هللا بن معاذ الصنعاين، ( من طريق 339(، وأبو نعيم األصبهاين يف صفة اجلنة )1027واآلجري يف الشريعة )

 . ثاحلدي  على بعض  من خرجه كالمها )حممد بن ثور، وعبد هللا بن معاذ( عن معمر بن راشد به بنحوه، واقتصر بعض

 (، 199يف املشيخة ) إبراهيم بن طهمان *وأخرجه  

 محاد بن سلمة، ( من طريق  27وابن أيب أسامة )كما يف بغية الباحث  

( من طريق 2/390(، والبيهقي يف دالئل النبوة )459(، ويف مساوئ األخالق )167واخلرائطي يف اعتالل القلوب ) 
 نوح بن قيس احلداين، 

روح ( من طريق  4087(، واحلاكم )726مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر ) يف ، و (436/ 14والطربي يف التفسري ) 
 بن القاسم، 

أيب جعفر الرازي عيسى ( من طريق  726مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )يف (، و 14/436والطربي يف التفسري )
 بن عبد هللا بن ماهان، 

 أيب عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، ( من طريق  10301( و )4884وابن أيب حامت يف التفسري ) 

 عبد هللا بن شوذب، ( من طريق 402(، وأبو الشيخ األصبهاين يف العظمة ) 958والطرباين يف املعجم الصغري )

( من طريق 183(، ويف البعث والنشور )2/390(، والبيهقي يف دالئل النبوة )7097والطرباين يف املعجم األوسط ) 
 أيب حممد راشد بن أسد احلماين،

 هشيم بن بشري،( من طريق  390/ 2والبيهقي يف دالئل النبوة )

  الربيع بن يزيد، ( من طريق  3/1762واخلطيب البغدادي يف املتفق واملفرتق ) 
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بن القاسم، وأبو جعفر الرازي، وعبد العزيز بن عبد عشرهتم )إبراهيم بن طهمان، ومحاد بن سلمة، ونوح بن قيس، وروح  
الصمد، وعبد هللا بن شوذب، وراشد بن أسد، وهشيم بن بشري، والربيع بن يزيد( عن أيب هارون عمارة بن جوين العبدي 

 به بنحوه، واقتصر بعضهم على بعضه. 

ألذنني، يضع خطوة عند منتهى طرفه. ورواية إبراهيم بن طهمان بلفظ: )أتيت بدابة أشبه الدواب ابلبغل، مضطرب ا
 فذكر حديث املعراج(. 

 دراسة احلديث:
قال أمحد: ليس مداره على أيب هارون العبدي،    - من بيت املقدس  يف ذكر العروج ابلنيب  - اخلدري    حديث أيب سعيد

 .  (xxxiv) محاد بن زيد، واجلوزجاين وكذبه   وبنحو هذا قال غريهم، ، بشيء، وقال النسائي مرتوك

 . -رضي هللا عنه–املبحث الرابع: دراسة حديث حذيفة  
قال الرتمذي: حدثنا ابن أيب عمر قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عاصم بن أيب النجود، عن زر بن حبيش، قال: 

يف بيت املقدس؟ قال: ال، قلت: بلى، قال: أنت تقول ذاك اي أصلع، مب   قلت حلذيفة بن اليمان: أصلى رسول هللا  
تقول ذلك؟ قلت: ابلقرآن، بيين وبينك القرآن، فقال حذيفة: من احتج ابلقرآن فقد أفلح. فقال زر: }سبحان الذي 

ه؟ قلت: ال، قال: [، قال حذيفة: أفرتاه صلى في1أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى{ ]اإلسراء:
بدابة   لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصالة كما كتبت الصالة يف املسجد احلرام، قال حذيفة: قد ُأيت رسول هللا  

طويلة الظهر، ممدودة، هكذا خطوه مد بصره، فما زايال ظهر الرباق حىت رأاي اجلنة والنار، ووعد اآلخرة أمجع، مث رجعا 
 . (xxxv) يتحدثون أنه ربطه، مل؟ ليفر منه! وإمنا سخره له عامل الغيب والشهادةعودمها على بدئهما. قال: و 

 ختريج احلديث: 
 (، 1534يف التفسري )   عبد الرزاق *أخرجه 

 ، -( 1831ومن طريقه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )–(  453)  واحلميدي 
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 كالمها )عبد الرزاق، واحلميدي( عن سفيان بن عيينة به بنحوه. 

( من طريق 728(، والطربي يف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر ) 11216*وأخرجه النسائي يف السنن الكربى )
 حيي بن سعيد القطان، 

 ( من طريق إمساعيل بن عمر، 23320وأمحد ) 

 ( من طريق قبيصة بن عقبة، 731والطربي يف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر ) 

 ( عن سفيان الثوري، وإمساعيل بن عمر، وقبيصة بن عقبةثالثتهم )حيي بن سعيد،  

( 23332( و) 23343(، وأمحد )36573( و) 31698(، وابن أيب شيبة يف املصنف )411وأبو داود الطيالسي )
(، 5014(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر ) 730(، والطربي يف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )23333و)

 ، محاد بن سلمة( من طريق  364/ 2بوة )والبيهقي يف دالئل الن

 شيبان بن عبد الرمحن التميمي، ( من طريق  2915(، والبزار )23285وأمحد ) 

 محاد بن زيد، ( من طريق  45(، وابن حبان )45والدارمي يف الرد على اجلهمية )

أيب ( من طريق  3369(، واحلاكم )729(، ويف مسند ابن عباس من هتذيب اآلاثر )14/444والطربي يف التفسري )
 بكر بن عياش، 

مخستهم )سفيان الثوري، ومحاد بن سلمة، وشيبان بن عبد الرمحن، ومحاد بن زيد، وأبو بكر بن عياش( عن عاصم بن 
 أيب النجود به بنحوه. 

يف بيت املقدس،    يصل النيبمل اقتصر فيها على قول حذيفة: "   - غري رواية قبيصة بن عقبة   يف - ورواية سفيان الثوري  
 . "ولو صلى فيه لكتب عليكم صالة نبيكم  
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 دراسة احلديث:
ظاهر حديث حذيفة أن املعراج كان من بيت املقدس يف نفس ليلة اإلسراء، حيث قال: "فما زايال ظهر الرباق حىت رأاي 

 ، وقد صحح الرتمذي احلديث بعد إيراده.ووعد اآلخرة أمجع"  اجلنة والنار،

 . ، عن حذيفةجاء من طريق عاصم بن هبدلة، عن زر بن حبيشوقد 

عاصم موصوف بسوء احلفظ، وكثرة الغلط، وصفه بذلك ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، والعقيلي، وقال ابن رجب: و 
 . (xxxvi)ضطرب""كان حفظه سيئا ، وحديثه خاصة عن زر، وأيب وائل، م

قال البيهقي   والربط اثبت يف غري حديث،  ،قبل دخوله لبيت املقدس  ويظهر اخللل يف حفظه هنا يف نفيه ربط الرباق
، والرباق دابة خملوقة، وربط -حذيفة   حديث   أي غري–  هغري   هذا الوهم: "وأما الربط فقد رويناه أيضا يف حديث    مبينا

 أوىل   عاصم. و (xxxvii) الدواب عادة معهودة، وإن كان هللا عز وجل لقادر على حفظها، واخلرب املثبت أوىل من النايف"
 . الوهممن ينسب إليه  

قدس، ومل كما أن عاصما ذكر هنا العروج إىل السماء ابلرباق، واحملفوظ يف حديث أنس أن الرباق أسري به إىل بيت امل 
ابلرباق: "وفيه نظر"، إىل السماء  العروج    من ذكر، لذلك قال احلافظ ابن حجر بعد رواية  (xxxviii) يعرج به إىل السماء

 . (xl). وذكر حنوه اجلكين يف شرح البخاري(xxxix) مث ساق األخبار الدالة على أنه صعد ابملعراج ال ابلرباق

 

 

من أقوى ما يتمسك به من يرى أن املعراج من بيت   هذا يعد حديث حذيفة    أوجه الضعف هذه إال أنه يبقى أن  ومع
 املقدس. 

 املبحث اخلامس: دراسة حديث عبد الرمحن بن قرط رضي هللا عنه. 
"ملا أسري قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكني بن ميمون، قال: حدثنا عروة بن رومي، عن عبد الرمحن بن قرط، قال:  

إىل املسجد األقصى، مث رجع حىت إذا كان بني املقام وزمزم، وكان جربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره، فطارا  ابلنيب  
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السموات السبع كلها مع تسبيح كثري؛ سب حت السموات   به حىت بلغا السموات، فلما رجع قال: مسعت تسبيحا يف
  (xli) مبا عال؛ سبحان العلي األعلى، سبحانه وتعاىل".العلى، لذي املهابة مشفقات، لذي العلو  

 ختريج احلديث: 
هارون بن عبد هللا ( من طريق  341/ 35تاريخ ) ال(، وابن عساكر يف  1913أخرجه البغوي يف معجم الصحابة )*

  ،البغدادي

( الصحابة  معجم  قانع يف  )165/ 2وابن  االعتدال  ميزان  والذهيب يف  طريق  4/101(،  من  إسحاق (  بن  احلسني 
 التسرتى، 

(، وأبو نعيم يف حلية 1747(، ويف الدعاء )3742(، ويف املعجم األوسط )1/78والطرباين يف الكبري )جممع الزوائد 
(، واملزي 3ة ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور ) (، ويف تسمي4658(، ويف معرفة الصحابة )2/7األولياء ) 

  علي بن عبد العزيز البغوي، ( من طريق 17/355يف هتذيب الكمال )

( من طريق 17/355(، واملزي يف هتذيب الكمال ) 4658(، ويف معرفة الصحابة ) 2/7وأبو نعيم يف حلية األولياء )
 ي،معاذ بن املثىن، وحممد بن علي الصائغ املك

( من 355/ 17(، واملزي يف هتذيب الكمال )3وأبو نعيم يف تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور ) 
 عباس بن الفضل األسفاطي،طريق  

 

  ,اهلروي  أمحد بن جندة  ( من طريق24والبيهقي يف األمساء والصفات )

 ،الساجي  براهيم بن فهدإ( من طريق  35/341تاريخ )الوابن عساكر يف    

مثانيتهم )هارون بن عبد هللا، واحلسني بن إسحاق التسرتي، وعلي بن عبد العزيز، ومعاذ بن املثىن، وحممد بن علي 
الصائغ، وعباس بن الفضل األسفاطي، وأمحد بن جندة, وإبراهيم بن فهد( عن سعيد بن منصور به مبثله، غري أن رواية 

 . أمحد بن جندة خمتصرة 

  أيب هارون موسى بن حممد البكاء، وهشام بن عمار،( معلقا عن  2698*وأخرجه ابن أيب حامت يف العلل )
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 ، املروزي  أمحد بن أيب الطيب   أيب سليمان  ( من طريق7/ 2وأبو نعيم يف حلية األولياء )

  هشام بن عمار،( من طريق  342/ 35وابن عساكر يف التاريخ )

 ثالثتهم )أبو هارون البكاء، وأبو سليمان، وهشام بن عمار( عن مسكني بن ميمون مؤذن الرملة به بنحوه. 

 ورواية أيب هارون البكاء، وهشام بن عمار مرسلة، مل يذكرا عبد الرمحن بن قرط. 

 دراسة احلديث:
  من مكة، بعد عودته من مسراه.  فيه ذكر العروج ابلنيب    قرطحديث عبد الرمحن بن  

عن عبد الرمحن بن قرط ،  ، عن عروة بن رومي -مؤذن مسجد الرملة -جاء من طريق سعيد بن منصور، عن مسكني  وقد  
 . -(xlii) وهو من الصحابة-

 . (xliii) وثقه ابن معني، وأبو داود، وقال الفسوي: ال أبس به، وقال أبو حامت: شيخ مسكنيو 

 .(xliv) ال أبس به  عروة و 

 

 ، هكذا صححه. (xlv) قال أبو نعيم: "هذا حديث صحيح غريب، مل يروه عن عروة بن رومي غري مسكني" 

 ، اختلف على مسكني يف وصله وإرساله  إال أنه قد

- (xlvii) وهو صدوق-موصوال، ورواه هشام بن عمار    - (xlvi) وهو صدوق-فرواه سعيد بن منصور، وأمحد بن أيب الطيب  
. 

 مرسال إبسقاط عبد الرمحن بن قرط.  -(xlviii) وهو ضعيف عند األكثر-وأبو هارون البكاء  

اه ابلوجهني، وهو ما جنح إليه أبو حامت، حيث قال ملا ذكر واألقرب احلمل يف هذا االختالف على مسكني، وأنه رو 
 . (xlix) سعيد ثقة، وإن كان شيء فمن مسكني هذا، كان شيخا""االختالف على مسكني:  

ذكر له ابنه رواية سعيد بن منصور، عارضها بقوله: "رواه هشام بن   وذلك أنه ملا وقد يُفهم من كالمه رجحان املرسل،  
 عمار، وأبو هارون البكاء، عن مسكني، عن عروة، ومل يذكرا: عبد الرمحن بن قرط"، وهللا أعلم.
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 .جحمل املعرا دالئل أخرى يف بيان   املبحث السادس:
–األقصى معلولة األسانيد، وتبني قوة حديث أنس    من املسجد  عروج النيب    فيما تقدم أن عامة األحاديث يف   تبني

 . والذي فيه أن العروج كان من مكة  - يف رواية اجلماعة 

كان مبكة، وما ثبت يف   ما تقدم من اتفاق األخبار على أن شق صدر النيب    دالئل صحة هذا من جهة املنت:ومن  
 املعراج كان من مكة.   قاض  أبن   -ال جرم - ، فهذا  (l) حديث أنس أن املعراج كان على إث ره 

 

 

ومن الدالئل أيضا: ظاهر قوله تعاىل: }سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي 
[، فسبح هللا تعاىل نفسه بذكر آية اإلسراء، والظاهر أنه لو كان املعراج يف نفس 1ابركنا حوله لنريه من آايتنا{]اإلسراء:

 ضت الصالة، ووقعت فيه الرؤية ملا فوق السماوات، وهللا أعلم. الليلة لذكره، ألنه أعظم، وأمّن، ففيه فر 

 وظاهر من سياق اآلية أن قوله تعاىل: }لنريه من آايتنا{ هي ما أريه يف اإلسراء، ال يف املعراج. 

يناك إال }وما جعلنا الرؤاي اليت أر هي اليت أخرب هللا تعاىل أهنا فتنة لقريش، فقال:    -ال بقلبه–ورؤية هذه اآلايت بعينه  
. وأصله يف (li) "هو ما رأى يف بيت املقدس ليلة أسري بهقال ابن عباس يف تفسريها: "   [60فتنة للناس{ ]اإلسراء:  

(lii) ". ليلة أسري به إىل بيت املقدس   هي رؤاي عني، أريها رسول هللاالبخاري بلفظ: "
  

احلجر، فجلى هللا يل بيت املقدس، فطفقت أخربهم عن ملا كذبتين قريش، قمت يف  ويف الصحيحني من حديث جابر: "
 .(liii) "وأان أنظر  ،آايته

مبسراه إىل بيت املقدس، فإنه لو كان قد عرج به مع اإلسراء، لذكر ذلك   أحاديث إخبار النيب  ومن الدالئل أيضا:  
من ابب أوىل، إذ أمره أكرب وأجل، وال يصح االعرتاض على ذلك أبنه خشي أن يكذبوه، فاقتصر على اإلسراء، ألنه 

يذكر هلم سوى   مع هذا مل ، وهو يعلم أهنم مصدقوه لو أخربهم، و (lv) ، وحدث أاب بكر مبا وقع له(liv) حدث أم هانئ
 اإلسراء.
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أن املعراج كان من فيتبني هبذا وجاهة ما ذكره غري واحد من أهل السري، وهو انفصال ليلة املعراج عن ليلة اإلسراء، و 
 ، وهللا أعلم. ال من بيت املقدس مكة

كر ما ترجح، وه د ى هذا ما ظهر للباحث، ومثل هذا املوضع الذي فيه خمالفة لرأي اجلمهور يعسر اجلزم، ويكتفى فيه بذ 
 إليه الدليل، وهللا العاصم من الزلل، واهلادي إىل سواء السبيل.

 

 ت: اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيا
أن مكان املعراج مما وقع اخلالف فيه بني العلماء، فذهب اجلمهور إىل أنه من بيت املقدس، وذهب بعضهم إىل أنه -1

 من املسجد احلرام، وهو قول الواقدي، وابن سعد من أهل السري. 

 عدة أحاديث:   دل على أن املعراج كان من بيت املقدس -2

 ثبوهتما.   عدم  واألقرب   ورواية اثبت فيما رواه محاد بن سلمة،حديث أنس من رواية يزيد بن أيب مالك، -أ

 ، وهو ضعيف. حديث أيب هريرة -ب

 هو شديد الضعف. و ،  حديث أيب سعيد اخلدري -ج

 هو ضعيف على األظهر، وإن كان هو من أقوى ما يف الباب.حديث حذيفة بن اليمان، و -د

 حديثان:   املعراج كان مكةدل على أن  -3

  .، وهو أقوى ما يف الباب -يف رواية اجلماعة- حديث أنس  -أ

 . حديث عبد الرمحن بن قرط، واألقرب أنه مرسل-ب

 أمران: مما يعضد القول أبن املعراج كان من مكة -4

أن املعراج   والزم هذا  أن املعراج كان على إث ره،وتواردها على  كان مبكة،    اتفاق األخبار على أن شق صدر النيب  األول:  
 كان من مكة. 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 
 38 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

، لذكر ذلك من ابب هلو كان قد عرج به معو ،  مل يذكر املعراج  مبسراه إىل بيت املقدسملا أخرب الناس    النيب    أن  الثاين:
 . ، إذ أمره أكرب وأجل ، ولو ألقاربه ومقربيهأوىل
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59- jz' mhmd bn yhya aldhly, lmhmd bn yhya bn 'ebd allh alduhْly, mwlahm, alnysabwra, abw 

'ebd allh (almtwfa: 258h), alnashr: mkhtwt nushr fy brnamj jwam'e alklm almjany altab'e 

lmwq'e alshbkh aleslamyh, altb'eh: alawla, 2004h. 

60- alhjh fy byan almhjh wshrh 'eqydh ahl alsnh, lesma'eyl bn mhmd bn alfdl bn 'ely alqrshy 

altlyhy altymy alasbhany, abw alqasm, almlqb bqwam alsnh (almtwfa: 535h), almhqq: 

mhmd bn rby'e bn hady 'emyr almdkhly, dar alrayh, alryad, altb'eh: althanyh, 1419h - 

1999m. 

61- hdyth esma'eyl bn j'efr almdny almtwfa snh 180 , rwayh : 'ely bn hjr als'edy , thqyq : 'emr 

bn rfwd alsfyany , mktbh alrshd , altb'eh alawla ,   1418h .  

62- hdyth alsraj, laby al'ebas mhmd bn eshaq althqfy, thqyq:hsyn bn 'ekashh, alfarwq alhdythh 

lltba'eh, t ١. 

63- hlyh alawlya' wtbqat alasfya', laby n'eym ahmd bn 'ebd allh alasbhany (almtwfa snh 430 h), 

dar alktab al'erby, t ١٤٠٥ ,٤ h. 

64- alkhlafyat llhafz aby bkr ahmd bn alhsyn bn 'ely bn mwsa albyhqy, (almtwfa: 458h), thqyq: 

mshhwr hsn, dar alsmy'ey, alryad. 

65- khlq af'eal al'ebad, llemam mhmd bn esma'eyl albkhary , thqyq : fhd bn slyman alfhyd, dar 

atls alkhdra', 1435h, 2014m .  

66- ald'ea' , llhafz aby alqasm slyman bn ahmd altbrany almtwfa snh 360h , drash wthqyq 

wtkhryj: aldktwr mhmd s'eyd bn mhmd hsn albkhary , dar albsha'er aleslamyh, altb'eh 

alawla , 1407h .  

67- dla'el alnbwh, lqwam alsnh aby alqasm esma'eyl bn mhmd alasbhany almtwfa snh 535, 

thqyq: mhmd mhmd alhdad, alnashr: dar tybh, alryad, altb'eh: alawla, 1409h. 

68- dla'el alnbwh, llhafz ahmd bn alhsyn aby bkr albyhqy, thqyq: 'ebdalm'ety ql'ejy, dar alktb 

al'elmyh,   

69- altb'eh alawla, 1405h.  

70- aldla'el fy ghryb alhdyth , laby mhmd alqasm bn thabt alsrqsty , thqyq : d/ mhmd bn 'ebd 

allh alqnas , mktbh alrshd , altb'eh althanyh , 1432h - 2011m .  
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71- alrd 'ela aljhmyh, laby s'eyd 'ethman bn s'eyd bn khald bn s'eyd aldarmy alsjstany (almtwfa: 

280h), thqyq: bdr bn 'ebd allh albdr, dar abn alathyr. 

72- alrwd alanf fy tfsyr alsyrh alnbwyh labn hshan, laby alqasm 'ebdalrhmn bn 'ebdallh alshyly, 

qdm lh w'elq 'elyh wdbth: th 'ebdalr'ewf s'ed, dar alfkr. 

73- alzhd walrqa'eq labn almbark (ylyh mَa rَwَahu nu'eَyْmu bْnu hَmَaden fِy nusْkhَtِhِ zَa'eِdana 

'eَlَa mَa rَwَahu alْmَrْwَzِyu 'eَnِ abْnِ alْmubَarَkِ fِy kِtَabِ alzuhْdِ), laby 'ebd alrhmn 'ebd allh bn 

almbark bn wadh alhnzly, altrky thm almrْwzy (almtwfa: 181h), almhqq: hbyb alrhmn 

ala'ezmy, dar alktb al'elmyh, byrwt. 

74- alzhd, lhnad bn alsry alkwfy, thqyq: 'ebdalrhmn alfrywa'ey, dar alkhlfa' llktab aleslamy, 

altb'eh alawla, 1406h.  

75- alsnh , laby bkr bn 'easm almtwfa snh 287 , thqyq : d/ basm bn fysl aljwabrh , dar alsmy'ey 

, altb'eh alawla , 1419h .  

76- snn abn majh, laby 'ebd allh mhmd bn yzyd alqzwyny (almtwfa snh 273h), thqyq: mhmd 

f'ead 'ebd albaqy, dar ehya' alktb al'erbyh. 

77- snn aby dawd, laby dawd slyman bn alash'eth alsjstany (almtwfa snh 275h), mhmd mhyy 

aldyn 'ebd alhmyd, almktbh al'esryh, syda, byrwt.  

78- snn aldarqtny, laby alhsn 'ely bn 'emr aldarqtny(almtwfa snh 375 h), thqyq:'eadl ahmd 'ebd 

almwjwd, alm'erfh, t ١, m'essh alrsalh, t ١٤٢٢ ,١ h. 

79- snn s'eyd bn mnswr, laby 'ethman s'eyd bn mnswr bn sh'ebh alkhrasany aljwzjany (almtwfa: 

227h),  

80- thqyq fryq mn albahthyn beshraf a. d. s'ed alhmyd, wd. khald aljrysy, dar alalwkh llnshr. 

81- alsnn alsghyr, lahmd bn alhsyn bn 'ely bn mwsa alkhusْrَwْjِrdy alkhrasany, aby bkr albyhqy, 

almhqq: 'ebd alm'ety amyn ql'ejy, dar alnshr: jam'eh aldrasat aleslamyh, kratshy, bakstan, 

altb'eh: alawla, 1410h - 1989m. 

82- alsnn alkbra, llemam aby bkr ahmd bn alhsyn albyhqy, thqyq: d. 'ebdallh bn 'ebdalmhsn 

altrky balt'eawn m'e mrkz hjr, dar 'ealm alktb, 1434h.  

83- snn alnsa'ey alkbra, laby 'ebdalrhmn ahmd bn sh'eyb alkhrasany alnsa'ey, thqyq: hsn 

'ebdalmn'em shlby, m'essh alrsalh, altb'eh alawla, 1422h.  

84- s'ealat aby 'ebyd alajry laby dawd alsjstany fy m'erfh alrjal wjrhhm  wt'edylhm , thqyq : 

aldktwr 'ebd al'elym 'ebd al'ezym albstwy , m'essh alryan , altb'eh alawla , 1418h .  

85- syr a'elam alnbla', laby 'ebd allh mhmd bn ahmd aldhby (almtwfa snh 748 h), thqyq:sh'eyb 

alarna'ewt, m'essh alrsalh, t ١٤٠٢ ,٢ h 

86- syrh alnby , laby mhmd 'ebd almlk bn hsham , thqyq : mstfa alsqa wakhryn , dar alm'erfh 

, altb'eh alawla , 1421h .  

87- shrh aswl a'etqad ahl alsnh waljma'eh, abw alqasm hbh allh bn alhsn bn mnswr altbry alrazy 

allalka'ey, thqyq: ahmd bn s'ed bn hmdan alghamdy, dar tybh.  

88- shrh alsnh, llemam alhsyn bn ms'ewd albghwy, thqyq: zhyr alshawysh wsh'eyb alarna'ewt, 

altb'eh althanyh, 1403h.  

89- shrh 'ell altrmdy, llhafz abn rjb alhnbly, thqyq: d/ hmam 'ebd alrhym s'eyd, mktbh almnar 

balardn, altb'eh alawla, 1407h.  

90- shrh mshkl alathar, laby j'efr ahmd bn mhmd althawy (almtwfa snh 321 h), thqyq: sh'eyb 

alarna'ewt,   

91- m'essh alrsalh, t ١٤٢٧ ,٢ h. 
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92- alshry'eh, laby bkr mhmd bn alhsyn bn 'ebd allh alajurِyu albghdady (almtwfa: 360h), 

almhqq: aldktwr 'ebd allh bn 'emr bn slyman aldmyjy, dar alwtn. 

93- sh'eb aleyman, laby bkr ahmd bn alhsyn albyhqy (almtwfa snh 748h), thqyq: 'ebd al'ely 'ebd 

alhmyd hamd, mktbh alrshd, t ١٤٢٣ ,١ h. 

94- alshfa bt'eryf hqwq almstfa, laby alfdl alqady 'eyad bn mwsa alyhsby (almtwfa: 544h), dar 

alfkr altba'eh walnshr waltwzy'e, 1409h - 1988m. 

95- shyh abn hban, laby hatm mhmd bn hban albsty (almtwfa snh 354 h), trtyb 'ela' aldyn 'ely 

bn blban alfarsy, thqyq:sh'eyb alarna'ewt, m'essh alrsalh, t ١٤٠٨ ,١ h. 

96- shyh abn khzymh, laby bkr mhmd bn eshaq bn khzymh (almtwfa snh 311h), thqyq: d/ mhmd 

mstfa ala'ezmy, almktb aleslamy, byrwt. 

97- sfh aljnh laby n'eym alasbhany almtwfa snh 430 , thqyq : s'eyd allham , dar alfkr allbnany . 

98- sfh aljnh, labn aby aldnya (almtwfa: 281h), thqyq wdrash: 'emrw 'ebd almn'em slym, mktbh 

abn tymyh. 

99- ald'efa' alkbyr , llhafz aby j'efr mhmd bn 'emrw al'eqyly , thqyq : d/ mazn alsrsawy, mktbh 

abn 'ebas, altb'eh althanyh, 2008m .  

100- tbqat alshaf'eyh alkbra, ltaj aldyn 'ebd alwhab bn tqy aldyn alsbky (almtwfa: 771h), almhqq: 

d. mhmwd mhmd altnahy wd. 'ebd alftah mhmd alhlw, dar hjr lltba'eh walnshr waltwzy'e, 

altb'eh: althanyh, 1413h. 

101- altbqat alkbra, llhafz mhmd bn s'ed albsry, thqyq: 'ely mhmd 'emr, mktbh alkhanjy 

balqahrh.  

102- al'ezmh, laby mhmd 'ebd allh bn mhmd bn j'efr bn hyan alansary alm'erwf babِy alshykh 

alasbhany (almtwfa: 369h), almhqq: rda' allh bn mhmd edrys almbarkfwry, dar al'easmh. 

103- 'ell alhdyth, llemam aby mhmd 'ebdalrhmn bn aby hatm alrazy, thqyq fryq mn albahthyn, 

eshraf aldktwr s'ed alhmyd w aldktwr khald bn 'ebdalrhmn aljrysy, mtab'e alhmydy, altb'eh: 

alawla, 1427h - 2006m. 

104- al'ell almtnahyh fy alahadyth alwahyh , laby alfrj 'ebd alrhmn bn aljwzy almtwfa snh 597h 

, thqyq : ershad alhq alathry , edarh trjman alsnh .  

105- al'ell alwardh fy alahadyth alnbwyh, laby alhsn 'ely bn 'emr bn ahmd aldarqtny, almjldat 

mn alawl, ela alhady 'eshr thqyq wtkhryj: mhfwz alrhmn zyn allh alslfy, dar tybh, alryad, 

altb'eh: alawla 1405h, 1985m, walmjldat mn althany 'eshr, ela alkhams 'eshr, 'elq 'elyh: 

mhmd bn salh bn mhmd aldbasy, dar abn aljwzy – aldmam. 

106- al'ell wm'erfh alrjal rwayh almrwdy, laby 'ebd allh ahmd bn mhmd bn hnbl (almtwfa snh 

241 h), thqyq:wsy allh 'ebas, aldar alslfyh, t ١٤٠٨ ,١ h." 

107- 'ewaly aby mhmd alharth bn mhmd bn dahr altmymy albghdady alkhsyb alm'erwf babn aby 

asamh (almtwfa: 282h), thqyq: 'ebdal'ezyz bn 'ebd allh alhlyl. 

108- 'eywn alathr fy fnwn almghazy walshma'el walsyr, lmhmd bn mhmd bn mhmd bn ahmd, 

abn syd alnas, aly'emry alrb'ey, aby alfth, fth aldyn (almtwfa: 734h), t'elyq: ebrahym mhmd 

rmdan, dar alqlm, byrwt, altb'eh: alawla, 1414h - 1993m. 

109- 'eywn alathr fy fnwn almghazy walshma'el walsyr, lmhmd bn mhmd bn mhmd bn ahmd, 

abn syd alnas, (almtwfa: 734h), t'elyq: ebrahym mhmd rmdan, dar alqlm, byrwt, altb'eh: 

alawla, 1414h - 1993m. 

110- ghryb alhdyth , llemam aby eshaq ebrahym bn eshaq alhrby almtwfa snh   285h , thqyq : d/ 

slyman  
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111- bn ebrahym al'eayd , jam'eh am alqra , mrkz albhth al'elmy wehya' altrath aleslamy , altb'eh 

alawla , 1405h .  

112- fth albary shrh shyh albkhary, lahmd bn 'ely bn hjr al'esqlany, mhb aldyn alkhtyb wmhmd 

f'ead 'ebd albaqy, dar alryan lltrath, altb'eh alawla , ١٤٠٧ h. 

113- fda'el byt almqds, ldya' aldyn aby 'ebd allh mhmd bn 'ebd alwahd almqdsy (almtwfa: 643h), 

almhqq: mhmd mty'e alhafz, dar alfkr, swryh, altb'eh: alawla, 1405h. 

114- alfwa'ed , llhafz aby alqasm tmam bn mhmd alrazy almtwfa snh 141h , thqyq : hmdy 'ebd 

almjyd alslfy , mktbh alrshd , altb'eh althanyh , 1414h .  

115- alfwa'ed almntqah alhsan alshah walghra'eb (alkhl'eyat) – mkhtwt, l'ely bn alhsn bn alhsyn 

bn mhmd, abw alhsn alkhlَِ'ey alshaf'ey (almtwfa: 492h), rwayh: aby mhmd 'ebdallh bn rfa'eh 

bn ghdyr als'edy, tkhryj: ahmd bn alhsn bn alhsyn alshyrazy. 

116- alqdr, laby bkr j'efr bn mhmd bn alhsn bn almusْtَfad alfِrْyabِy (almtwfa: 301h), thqyq: 'ebd 

allh bn hmd almnswr, adwa' alslf. 

117- alkaml fy d'efa' alrjal , llhafz aby ahmd 'ebd allh bn 'edy aljrjany almtwfa snh 365h , thqyq 

: mazn alsrsawy, mktbh alrshd.  

118- kshf alastar 'en zwa'ed albzar , llhafz nwr aldyn 'ely bn aby bkr alhythmy almtwfa snh 807h 

, thqyq : hbyb alrhmn ala'ezmy , m'essh alrsalh , altb'eh alawla , 1399-1405h .  

119- kwthَr almَ'eَany aldَrَarِy fy kَshْfِ khَbَaya sَhِyhْ albukhَary, lmhmَd alkhَdِr bn syd 'ebd allh bn 

ahmd aljkny alshnqyty, m'essh alrsalh, byrwt, altb'eh: alawla, 1415h - 1995m.  

120- almtfq walmftrq, llhafz aby bkr alkhtyb albghdady almtwfa snh 463, thqyq: d/ mhmd sadq 

alhamdy , dar alqadry , altb'eh alawla , 1417h .  

121- almjtba mn alsnn (alsnn alsghra llnsa'ey): laby 'ebd alrhmn ahmd bn sh'eyb alkhrasany 

alnsa'ey, mktb almtbw'eat aleslamyh, hlb, thqyq 'ebd alftah abw ghdh, altb'eh althanyh, 

1406h, 1986m. 

122- almjrwhyn mn almhdthyn wald'efa' walmtrwkyn , llemam mhmd bn hban altmymy albsty 

almtwfa snh 354h , thqyq : mhmwd ebrahym zayd , dar alw'ey bhlb , altb'eh althanyh 1402h  

123- mjm'e alzwa'ed wmnb'e alfwa'ed , llhafz aby bkr alhythmy , dar alryan , altb'eh alawla , 

1407h .  

124- almhkm walmhyt ala'ezm, laby alhsn 'ely bn esma'eyl bn sydh almrsy, thqyq: 'ebdalhmyd 

hndawy, dar alktb al'elmyh, ٢٠٠٠m. 

125- almhla balathar, laby mhmd 'ely bn ahmd bn s'eyd bn hzm alandlsy alqrtby alzahry, dar 

alfkr, byrwt, bdwn tb'eh wbdwn tarykh.  

126- mkhtsr qyam allyl wqyam rmdan wktab alwtr, laby 'ebd allh mhmd bn nsr bn alhjaj 

almَrْwَzِy (almtwfa: 294h), akhtsrha: al'elamh ahmd bn 'ely almqryzy, hdyth akadmy, fysl 

abad, bakstan, altb'eh: alawla, 1408h - 1988m. 

127- almkhlsyat, lmhmd bn 'ebd alrhmn albghdady aldhby, thqyq: nbyl jrar, dar alnwadr, t ٢. 

128- msaw'e alakhlaq wmdmwmha, laby bkr mhmd bn j'efr bn mhmd bn shl bn shakr alkhra'ety 

alsamry (almtwfa: 327h), hqqh wkhrj nswsh w'elq 'elyh: mstfa bn abw alnsr alshlby, mktbh 

alswady lltwzy'e. 

129- almstdrk 'ela alshyhyn fy alhdyth. laby 'ebd allh mhmd bn 'ebd allh alnysabwry alm'erwf 

balhakm (almtwfa snh 405h), dar alm'erfh, t ١٤١٨ ,١ h, wm'eh tlkhys almstdrk lldhby, da'erh 

alm'earf al'ethmanyh. 
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130- msnd aby dawd altyalsy, slyman bn dawd bn aljarwd, thqyq aldktwr: mhmd bn 'ebdalmhsn 

altrky, dar hjr, altb'eh alawla, 1420h.  

131- msnd aby 'ewanh y'eqwb bn eshaq alasfrayyny, whw mstkhrjh 'ela shyh mslm, thqyq aymn 

bn 'earf  

132- aldmshqy, dar alm'erfh, altb'eh alawla, 1419h..  

133- msnd aby y'ela almwsly. lahmd bn 'ely bn almthna altmymy (almtwfa snh 307 h), thqyq: 

hsyn asd,  

134- dar almamwn, t ١٤١٠ ,٢ h. 

135- msnd alemam aby 'ebd allh ahmd bn mhmd bn hnbl (almtwfa snh 241 h), thqyq: sh'eyb 

alarna'ewt, dar alrsalh, t ١. bdar almymnyh. 

136- msnd alhmydy, laby bkr 'ebd allh bn alzbyr alqrshy alhmydy(almtwfa snh 209 h), thqyq: 

hsyn slym asd, dar alsqa, t ١٩٩٦ ,١ m. 

137- msnd alshamyyn, lslyman bn ahmd abw alqasm altbrany (almtwfa snh 360 h), thqyq: hmdy 

bn 'ebd almjyd alslfy, m'essh alrsalh, t ١٤٠٥ ,١ h. 

138- almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh , laby alhsn mslm bn alhjaj 

alqshyry alnysabwry, almhqq: mhmd f'ead 'ebdalbaqy, dar ehya' altrath al'erby, byrwt.  

139- almsnd almstkhrj 'ela shyh alemam mslm , laby n'eym alasbhany almtwfa snh 430h , thqyq : 

mhmd hsn alshaf'ey , dar alktb al'elmyh , altb'eh alawla , 1417h .  

140- msharq alanwar 'ela shah alathar , llhafz alkbyr alqady 'eyad bn mwsa alyhsby almtwfa snh 

544 , dar alfkr , altb'eh alawla , 1418h .  

141- mshykhh abn thman , lebrahym bn thman almtwfa snh 163 , thqyq : aldktwr mhmd tahr malk 

, mtbw'eat mjm'e allghh al'erbyh bdmshq , 1403h .  

142- almsnf fy alahadyth walathar, l'ebd allh bn mhmd bn aby shybh (almtwfa snh 239h), thqyq: 

hmd aljm'eh wmhmd allhydan, mktbh alrshd, t ١٤٢٥ ,١h. 

143- almsnf, laby bkr 'ebd alrzaq bn hmam alsn'eany (almtwfa snh 211h), thqyq: hbyb alrhmn 

ala'ezmy, almktb aleslamy, t2, 1403 h. 

144- alm'ejm , laby s'eyd ahmd bn mhmd bn ala'eraby almtwfa snh 341 , thqyq : 'ebd almhsn bn 

ebrahym alhsyny , dar abn aljwzy , altb'eh alawla , 1418h .  

145- alm'ejm , llhafz aby y'ela almwsly almtwfa snh 307h , thqyq : hsyn slym asd wakhr , dar 

almamwn lltrath , altb'eh alawla , 1410h .  

146- alm'ejm alawst, laby alqasm slyman bn ahmd altbrany, thqyq: tarq bn 'ewd allh bn mhmd, 

'ebd almhsn bn ebrahym alhsyny, dar alhrmyn, ١٤١٥ h. 

147- m'ejm alshywkh, ltaj aldyn 'ebdalwhab bn tqy aldyn alsbky, thqyq: aldktwr bshar 'ewad, 

wra'ed ywsf al'enbky, wmstfa esma'eyl ala'ezmy, dar alghrb aleslamy, altb'eh alawla, 2004m.  

148- m'ejm alshabh , laby alhsyn 'ebd albaqy bn qan'e almtwfa snh 301h , thqyq : aby 'ebd alrhmn 

slah bn salm almsraty , mktbh alghrba' alathryh , altb'eh alawla ,     1418h.  

149- m'ejm alshabh, laby alqasm 'ebd allh bn mhmd bn 'ebd al'ezyz bn almrَْzuban bn sabwr bn 

shahnshah albghwy, almhqq: mhmd alamyn bn mhmd aljkny, mktbh dar albyan,  alkwyt, 

altb'eh alawla, 1421 h, 2000 m. 

150- alm'ejm alsghyr. laby alqasm slyman bn ahmd altbrany, dar alktb al'elmyh, ١٤٠٣h. 

151- alm'ejm alkbyr, lslyman bn ahmd bn aywb bn mtyr allkhmy alshamy, aby alqasm altbrany, 

almhqq: hmdy bn 'ebd almjyd alslfy, mktbh abn tymyh, alqahrh, altb'eh: althanyh.  

152- alm'ejm, laby bkr mhmd bn ebrahym bn 'ely bn 'easm bn zadan alasbhany alkhazn, almshhwr 

babn almqr'e, thqyq: 'eadl bn s'ed, mktbh alrshd, altb'eh alawla, 1419h.  

153- m'erfh alshabh. laby n'eym ahmd bn 'ebd allh alasbhany altbrany (almtwfa snh 430 h), thqyq: 

'eadl al'ezazy, dar alwtn, t ١, 1409 h. 

154- alm'erfh waltarykh , laby ywsf y'eqwb bn sfyan albswy , thqyq : d/ akrm dya' al'emry , mktbh 

aldar  

155- balmdynh alnbwyh , altb'eh alawla , 1410h.  
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Footnote: 
1-  'eywn alathr (1/171), emta'e alasma'e (8/198), albdayh walnhayh (4/284), fth albary  (7 /197 .)  

2- fth albary   (1 /460  .)  

3- nql dlk 'enh aldhby, ynzr: tarykh aleslam (1/637 w 638, 2/272) . 

4- altbqat alkbra  (1/213 .)  

5- wdlk an trjm b"dkr alesra' walm'eraj" thm trjm b'edha bqwlh "qsh alm'eraj", hkda afrd alm'eraj, mma 

yfhm mnh alanfsal, wlknh ghyr sryh bma fyh alkfayh, lasyma wqd saq fy qsh alm'eraj hdyth aby s'eyd 

wfyh dkr alesra' walm'eraj. alsyrh alnbwyh   (1/403 .)  

6- shyh mslm   (162 .)  

7- tshf fy hda almwd'e asm "m'emr" ela "ms'er", wqd byn dlk aldarqtny fy al'ell  (13 /313 .)  

8- ay htm, fsrh fy rwayh alnsa'ey . 

9- wqd wq'e akhtlaf 'ela ans fy dkr b'ed alshabh bynh wbyn alnby  wfy esqathm, whm: malk bn s'es'eh, 

waby bn k'eb, wabw dr, whw hdyth wahd, kma dkr aldarqtny (al'ell 13/315), walhakm (almstdrk 

1/154), falakhtlaf 'ela ans hw akhtlaf fy alwsl walersal 'ela shaby, wmrasyl alshabh mqbwlh, flm attrq 

lhda alakhtlaf, l'edm dkhwlh fy shrt albhth, ed lys ldrasth athr fy msalth . 

10- syr a'elam alnbla ( '7 /414 .)  

11- thdyb alkmal (14/139) , almyzan  (2/370 .)  

12- almyzan  (1/10 .)  

13- jam'e althsyl s238, altqryb    (4600 .)  

14- altqryb   (3786 .)  

15- myzan ala'etdal   (1 /482 .)  

16-    ) (t'eryf ahl altqdys (s:48) . 

17-   ) (tarykh aby zr'eh (1/369). wynzr: 'ell abn aby hatm (5/11), jam'e althsyl (302). wkan s'eyda yqsd an 

almjls alawl –aldy dkr fyh alwasth- hw aldy qsd bh althdyth, whqq fyh ma yrwy, bkhlaf almjls alakhyr, 

 

156- almntkhb mn msnd 'ebd bn hmyd, l'ebd bn hmyd bn nsr alktby, thqyq: mstfa bn al'edwy 

shlbayh, dar 

157- blnsyh, t ٢, 1423 h. 

158- almntzm fy tarykh alamm walmlwk, ljmal aldyn aby alfrj 'ebd alrhmn bn 'ely bn mhmd 

aljwzy (almtwfa: 597h), almhqq: mhmd 'ebd alqadr 'eta, wmstfa 'ebd alqadr 'eta, dar alktb 

al'elmyh, byrwt, altb'eh: alawla, 1412h - 1992m. 

159- mwdh awham aljm'e waltfryq, laby bkr ahmd bn 'ely bn thabt bn ahmd bn mhdy alkhtyb 

albghdady (almtwfa: 463h), almhqq: d. 'ebd alm'ety amyn ql'ejy, dar alm'erfh, byrwt, altb'eh: 

alawla, 1407h.  

160- myzan ala'etdal fy nqd alrjal, laby 'ebd allh mhmd bn ahmd aldhby (almtwfa snh 748 h), 

thqyq: a/'ely mhmd albjawy, dar alfkr. b/mhmd rdwan w'emar ryhawy, dar alrsalh al'ealmyh, 

t١ 

161- alwjyz fy tfsyr alktab al'ezyz, laby alhsn 'ely bn ahmd bn mhmd bn 'ely alwahdy, alnysabwry, 

alshaf'ey, thqyq: sfwan 'ednan dawwdy, dar alqlm , aldar alshamyh, dmshq, byrwt, altb'eh: 

alawla, 1415h . 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 
 47 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
fkanwa ytdakrwnh wyqr'ewnh bynhm whw hadr, dwn an y'ed nfsh llthdyth, wallh a'elm . 

18-    ) (snn alnsa'ey  (450  .)  

19-   ) (altqryb (7748), wynzr thdyb alkmal (32/233), syr a'elam alnbla  ' (5/438 .)  

20- tfsyr abn kthyr   (5 /12 .)  

21- thdyb althdyb   (3/127 .)  

22- almjrwhwn  (1/284 .)  

23- tarykh abn m'eyn rwayh aldwry (4/297), aljrh walt'edyl  (4/145 .)  

24- al'ell (4/628), s'ealat alajry    (2/125 .)  

25- fhy qwlh fy sdr alhdyth: " autyt balbraq, whw dabh abyd twyl, fwq alhmar, wdwn albghl, yd'e hafrh 

'end mntha trَfْh, qal: frkbth, hta atyt byt almqds, qal: frbtth balhlqh alty yrbt bh alanbya', qal: thm dkhlt 

almsjd, fslyt fyh rk'etyn, thm khrjt...", thm dkr al'erwj . 

26- hkda dkrh alzhry, wmywn bn syah, wshryk wghyrhm, wkda thabt fy rwayh slyman bn almghyrh . 

27- wlm aqf 'ela mn dkrh fy alesra', hta mn jm'e alqstyn lm ydkrwh fy awlha khmad, wyzyd bn aby malk, 

ela ma kan mn rwayh altbry, why zahrh alshdwd kma sbq . 

28- kshf alastar   (55 .)  

29- almjrwhwn (2/120), tarykh bghdad (12/461), thdyb althdyb (12/57), thdyb alkmal (33/194 w195) . 

30- althqat  (4/228 .)  

31- ynzr: thdyb alkmal  (9/61 .)  

32- tarykh aleslam   (1/642 .)  

33- fth albary   (1 /462 .)  

34- tfsyr 'ebd alrzaq   (1527 .)  

35- alkaml fy d'efa' alrjal (6/147), myzan ala'etdal (3/173), tarykh aleslam   (3/709 .)  

36- snn altrmdy  (3147 .)  

37- altbqat alkbra (6/317), alm'erfh waltarykh (3/197), al'ell wm'erfh alrjal rwayh almrwdy (s:58), ald'efa' 

ll'eqyly (3/336), aljrh walt'edyl (6/341), shrh 'ell altrmdy (2/788), thdyb althdyb   (5 /39 .)  

38- dla'el alnbwh  (2/365 .)  

39- hkda rwah ans fy rwayh jmy'e ashabh -alzhry, wthabt, wshryk bn aby nmr, wmymwn bn syah, wkthyr 

bn hbysh, 'ebd al'ezyz bn shyb, klhm la ydkrwn albraq fy al'erwj, hta mn dkr mnhm alesra' qbl alm'erj- 

kyzyd bn aby malk, wenma yqwlwn: thm s'ed by ela alsma' aldnya, bl lfz alzhry fy ghayh alwdwh, 

fqal: "thm akhd bydy, f'erj by ela alsma'", wkhalf h'ela' qtadh, fdkrh fy alm'eraj, walaqrb anh whm, 

wl'el dkhl 'elyh qsh alesra' fy alm'eraj. kma an al'erwj fy allghh ytlq 'ela als'ewd balslm aw aldrj, wlys 

alrkwb 'ela dabh was'eh alkhtw. ynzr fy m'ena alm'eraj (thdyb allghh 1/229, 4/78, almhkm 1/313, 

msharq alanwar 2/72) . 

40- fth albary (7/260 w 261) . 

41- kwthr alm'eany aldrary fy kshf khbaya shyh albkhary   (6/305 .)  

42- snn s'eyd bn mnswr (3360), tfsyr s'eyd bn mnswr  (6/98 .)  

43- altqryb   (3984 .)  

44- aljrh walt'edyl (8/ 329), alm'erfh waltarykh (2/ 462), thqat abn shahyn (1398), tarykh aldwry (4/ rqm 

5337), s'ealat alajry laby dawd  (2/269 .)  

45- altqryb   (4560 .)  

46-  tsmyh ma antha elyna mn alrwah 'en s'eyd bn mnswr    (3 .)  

47- altqryb   (51 .)  
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48-  altqryb   (7303 .)  

49- myzan ala'etdal (4/220), tarykh aleslam  (5/708 .)  

50- al'ell  (2698 .)  

51- frwah kthyr bn hbysh, wmymwn bn syah, wshryk, wthabt –fy rwayh slyman bn almghyrh-, 'en ans, 

blfz: "thm ja'ewa btst mn dhb ml'e eymana whkmh fml'e btnh wjwfh eymana whkmh thm 'erj bh ela 

alsma' aldnya  ." 

52- wrwah alzhry blfz: "fafrghh fy sdry, thm atbqh, thm akhd bydy, f'erj by ela alsma' aldnya ." 

53- wrwah qtadh blfz: "thm ml'e hkmh weymana, watyt bdabh abyd, dwn albghl wfwq alhmar: albraq, 

fantlqt m'e jbryl hta atyna alsma' aldnya " 

54- snn s'eyd bn mnswr (kma fy fth albary labn hjr (8/398)), msnd abn 'ebas mn thdyb alathar  (1/459 .)  

55- shyh albkhary   (6613 .)  

56- shyh albkhary (3886), shyh mslm   (170 .)  

57- ynzr alahad walmthany labn aby 'easm (1/83), m'ejm aby y'ela almwsly (s:42), alm'ejm alkbyr lltbrany  

(24/432 .)  

58- msnd abn 'ebas mn thdyb alathar (734), alm'ejm alkbyr lltbrany (7124), dla'el alnbwh llbyhqy (2/365). 

 

 

 

 


