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  :مقدمة
أمـضيت فريـضيت   : ( احلمد هللا الذي أسرى بعبده ليالً، واحلمد هللا الذي ضاعف أجور املصلني وخفف عنهم فقـال        

  ) .وخففت عن عبادي 
ني والصالة والسالم على رسول اهللا الذي أسري به روحاً وجسداً فكانت تلك اآلية من اآليات الكـربى والـرباه                  

  :وبعد.. نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف اآلخرة واألوىلالعظمى يف رفيع مكانة 
فقد كان من سنن التصنيف عند أهل العلم إفراد مصنفات وأجزاء يف فوائد ولطائف بعض األحاديث، ومن ذلك مثالً  

  . وسيأيت كالم حوله) يا أبا عمري ما فعل النغري( : ال حصراً حديث
وهو حديث بيتوتة ابن عبـاس عنـد   " رفع األساس لفوائد حديث ابن عباس " اين اليت مساها   وكذلك رسالة الشوك  

  .خالته ميمونة رضي اهللا تعاىل عنهم فقد ساق الشوكاين مخساً ومخسني فائدة
  .)٢٧٧ ٦/٧(  الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين 

  :بعد هذا أقول
 هـ يف كلية الشريعة لبعض األبواب العقدية مـن      ١٤٢٥ – ١٤٢٤سنة  إن من نعم اهللا تعاىل على قيامي بالتدريس         

رزقين اهللا تعاىل طالباً شرفت بتدريسهم قليالً وأفدت من أخالقهم ومناقشام كـثرياً،        وقد  كتاب العقيدة الطحاوية    
  .آمني.. اهللا أسأل أن جيعلهم مباركني أينما كانوا

 ما يتعلق باإلسراء واملعراج وبعد تقرير معتقد أهل السنة واجلماعة           وكان من ضمن تلك األبواب اليت درسناها سوياً       
واملعراج طلبت من أحد الطالب أن يقرأ منت احلديث مث كنت أذكر هلم بعض الفوائـد العقديـة                  يف مسألة اإلسراء    

  ) .شرح العقيدة الطحاوية ( وكنت قد قيت ذلك يف نسخيت .. والتربوية وغريها
 الفوائد زيادة على ما ذكرته ملشاركة يف استخراج شيء منا  حىت تتسع دائرة اخلري يف نشرهاومن باب الفائدة أحببت

  .الحق على السابق  أن يزيد ال أعينوهذا من مسالك أهل العلم، هنا 
    "!النغري؟يا أبا عمري ما فعل " ومن شواهد ذلك ما ذكره احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف فتح الباري عند حديث 

  :فقد قال احلافظ رمحه اهللا تعاىل ما نصه

  فوائد من
   حديث اإلسراء والمعراج
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ملعـروف بـابن القـاص الفقيـه الـشافعي      اويف هذا احلديث عدة فوائد مجعها أبو العباس أمحـد بـن أبـي أمحـد الطـربي           [ 
، ومن وجهني عـن محيـد عـن     من وجهني عن شعبة عن أبي التياح صاحب التصانيف يف جزء مفرد ، بعد أن أخرجه        

. بن سريين ، وقد مجعت يف هذا املوضع طرقه وتتبعت ما يف رواية كل منهم من فائـدة زائـدة    أنس ، ومن طريق حممد      
، ومثـل ذلـك    أهنـم يـروون أشـياء ال فائـدة فيهـا     وذكر ابن القاص يف أول كتابه أن بعض الناس عاب علـى أهـل احلـديث             

ثـم  . دب والفائـدة سـتني وجهـا    وما درى أن يف هـذا احلـديث مـن وجـوه الفقـه وفنـون األ        : حبديث أبي عمري هذا قال      
 ) ١٠/٧١٦(  فتح البـاري   ].ساقها مبسوطة ، فلخصتها مستوفيا مقاصده ، ثم أتبعته مبا تيسر مـن الزوائـد عليـه         

   ) .٦٢٠٣( حديث رقم . الكنية للصيب وقبل أن يولد للرجل: كتاب األدب، باب
  .ددت ألفاظه كثرت فوائدهومما هو معلوم عند أهل العلم أنه كلما تكاثرت طرق احلديث وتع

والفوائـد   (  "٠٠٠٠ياأباعمري"أنه قال يف أثناء كالمه عن حديث         _ العراقي _ نقل احلافظ يف الفتح عن شيخه     ولذا
  . )هي من فائدة مجع طرق احلديث ال من خصوص هذا احلديثالستني وأكمل ا ابن القاص آخراً اليت ذكرها 
   ) .١٠/٧١٧( فتح الباري 
والزيادة عليها ممكنة وذلك بأن     : [ ذكره الشوكاين بعد سياقه لفوائد حديث ابن عباس فقد قال ما نصه           ونظريه ما   

 .. ]جيمع ألفاظ روايات هذا احلديث كلها من األمهات وغريها فإا عند ذلك تكثري الفوائد وتتعدد األحكـام                
   ) .٦/٢٧٩٨( الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين 

 فبلغت ثالثاً ومخـسني      هذا اقتصرت على لفظ واحد وذكرت شيئاً من الفوائد حسب جهدي القاصر            وأنا يف حبثي  
وما غاب عين أضعاف ما ذكرت فكيف لو مجعت طرقه يسر اهللا تعاىل من طلبة العلم من ينهض السـتخراج                     فائدة

  .فوائده
  

   وهذا أوان الشروع يف املقصود
  صحيحه كتاب  مناقب األنصار باب املعراجقال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل يف 
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  حدثَنا هدبةُ بن خالِدٍ حدثَنا همام بن يحيى حدثَنا قَتَادة عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ عن مالِكِ بنِ صعصعةَ رضِي اللَّه عنهما
)     لَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص نَبِي ا إِذْ       أَنـضْطَجِعـرِ ما قَـالَ فِـي الْحِجمبرطِيمِ وا أَنَا فِي الْحمنيبِهِ ب رِيلَةِ أُسلَي نع مثَهدح لَّمسهِ و

  إِلَى ج وهودِ وارلِلْج ذِهِ فَقُلْتذِهِ إِلَى هه نيا بم ققُولُ فَشي تُهمِعسقَالَ و نِي بِـهِ أَتَانِي آتٍ فَقَدعا يبِي مةِ     ؟نثُغْـر قَـالَ مِـن 
نَحرِهِ إِلَى شِعرتِهِ وسمِعتُه يقُولُ مِن قَصهِ إِلَى شِعرتِهِ فَاستَخْرج قَلْبِي ثُم أُتِيت بِطَـستٍ مِـن ذَهـبٍ مملُـوءةٍ إِميانًـا فَغُـسِلَ              

   .) ت بِدابةٍ دون الْبغْلِ وفَوقَ الْحِمارِ أَبيضقَلْبِي ثُم حشِي ثُم أُعِيد ثُم أُتِي
  
  . فيه فضل التنظيف والتزين يف البدن واملركب عند الذهاب إىل أهل الفضل والتقوى-١
  . فيه أن أعظم الزينة زينة الباطن والظاهر باإلميان والنظافة-
  . من متام الزينةاآلنيةفة  فيه أن نظا-
  . مادة التنظف من متام الزينة كمالفيه أن -
  .أعظم الناس تزيناً لربهفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
  
  
  
  
  



     
 

    عبدالعزيز بن حممد السدحان/الشيخ الدكتور       
 

٥

 

  
      مِلْـتفِـهِ فَحى طَرأَقْص دعِن هطْوخ ضَعي منَع قَالَ أَنَس ةزما حا أَباقُ يرالْب وه ودارالْج فَقَالَ لَه    ـهِ فَـانْطَلَقلَيع   ِي بـ

 قِيلَ ومـن معـك قَـالَ محمـد قِيـلَ        من هذَا قَالَ جِبرِيلُ فَقِيلَ الدنْيا فَاستَفْتَح  حتَّى أَتَى السماء   جِبرِيلُ
 هذَا أَبـوكَ  لَما خلَصت فَإِذَا فِيها آدم فَقَالَ  الْمجِيء جاء فَفَتَح فَ بِهِ فَنِعموقَد أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ نَعم قِيلَ مرحبا     

لِّمفَس مآد  ِهلَيع .   
  
 ال مناماً، وهذا هو األصل يف سياقه صلى اهللا عليـه وسـلم            يقظة فيه أن اإلسراء واملعراج كان بروحه وجسده       -٢

  .للخرب
  .فيه املبادرة واملسارعة إىل فعل اخلريات -٣
  فيه فضل الرفقة يف السفر، -٤

  . فيه فضل الرفيق الصاحل-
  .فيه دليل من أدلة علو اهللا تعاىل على خلقه -٥
  فيه أدب جربيل عليه السالم، -٦

  . فيه عظم شأن االستئذان-
  فيه أن املالئكة ال يعلمون الغيب، -٧

  . وفيه أن املالئكة أمناء على ما وكلوا به-
  . دون ما خصه اهللا به من الصفاتحيث ذكر امسهسالم  عليه الفيه تواضع جربيل  -٨
  .فيه أن من عظيم أدب استقبال األخيار الترحيب م -٩

  .فيه البشارة وإدخال السرور على الزائر عند زيارة العظماء أهل الفضل والكرم -١٠
  .فيه أن من كمال الضيافة تعريف الضيف القادم بأمساء من سبقه -١١
  .رابة أبلغ يف التعريففيه أن ذكر الق -١٢
  ٠ فيه فضل السالم -١٣

  . فيه أن السالم حتية أهل األرض وأهل السماء-
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 الـصالِحِ ثُـم صـعِد بِـي حتَّـى أَتَـى الـسماء          الـصالِحِ والنبِـي   فَرد السلَام ثُم قَالَ مرحبا بِالِابنِ  فَسلَّمت علَيهِ 
انِيةَ فَاستَفْتَح قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ قِيلَ ومن معك قَالَ محمد قِيلَ وقَد أُرسِـلَ إِلَيـهِ قَـالَ نَعـم قِيـلَ مرحبـا بِـهِ فَـنِعم               الثَّ

ةِ قَالَ هذَا يحيى وعِيسى فَسلِّم علَيهِما فَـسلَّمت  الْمجِيء جاء فَفَتَح فَلَما خلَصت إِذَا يحيى وعِيسى وهما ابنا الْخَالَ 
فَردا ثُم قَالَا مرحبا بِالْأَخِ الصالِحِ والنبِي الصالِحِ ثُم صعِد بِي إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ فَاستَفْتَح قِيلَ من هـذَا قَـالَ جِبرِيـلُ قِيـلَ      

 كعم نمو ـاءج جِيءالْم ما بِهِ فَنِعبحرقِيلَ م مهِ قَالَ نَعسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و دمحقَالَ م  ،     ـفوسإِذَا ي تلَـصـا خفَلَم فَفُـتِح
  تلَّمهِ فَسلَيع لِّمفَس فوسذَا يتَّـى أَتَـى             قَالَ هبِـي ح ـعِدص الِحِ ثُـمالـص بِـيالنالِحِ وـا بِالْـأَخِ الـصبحرقَـالَ م ثُـم دهِ فَرلَيع 

قَالَ نَعم قِيلَ مرحبا بِـهِ  السماء الرابِعةَ فَاستَفْتَح قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ قِيلَ ومن معك قَالَ محمد قِيلَ أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ  
  .فَنِعم الْمجِيء جاء فَفُتِح فَلَما خلَصت إِلَى إِدرِيس قَالَ هذَا إِدرِيس فَسلِّم علَيهِ

  
   فيه كمال خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأدبه -١٤

  . فيه وأن من أدب الزائر التقيد بكالم أهل الدار-
  .نداءه بالبنوةالبنه ن كمال حمبة األب  فيه أن م-١٥

أن من كمال التحية ذكر الزائـر  :  فيه فيه أن األنبياء يصدق بعضهم بعضاً وأن كل واحد يقر بنبوة اآلخرين،  -١٦
  .بأشرف أوصافه
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م صعِد بِي حتَّى أَتَـى الـسماء الْخَامِـسةَ فَاسـتَفْتَح قِيـلَ      فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالْأَخِ الصالِحِ والنبِي الصالِحِ ثُ  

من هذَا قَالَ جِبرِيلُ قِيلَ ومن معك قَالَ محمد قِيلَ وقَد أُرسِـلَ إِلَيـهِ قَـالَ نَعـم قِيـلَ مرحبـا بِـهِ فَـنِعم الْمجِـيء جـاء فَلَمـا                
  ارفَإِذَا ه تلَصخ           الِحِ ثُـمالـص بِـيالنالِحِ وـا بِالْـأَخِ الـصبحرقَـالَ م ثُـم دهِ فَرلَيع تلَّمهِ فَسلَيع لِّمفَس ونارذَا هقَالَ ه ون

          عم نرِيلُ قِيلَ مذَا قَالَ جِبه نقِيلَ م تَفْتَحةَ فَاسادِسالس اءمتَّى أَتَى السبِي ح عِدـهِ   صسِـلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و دمحقَالَ م ك
        ثُـم دهِ فَـرلَيع تلَّمهِ فَسلَيع لِّمى فَسوسذَا مى قَالَ هوسفَإِذَا م تلَصا خفَلَم اءج جِيءالْم ما بِهِ فَنِعبحرقَالَ م مقَالَ نَع

    الِحِ وا بِالْأَخِ الصبحرالِحِ قَالَ مالص بِيلُ     (النخـدـدِي يعب عِثا بغُلَام كِي لِأَنقَالَ أَب كِيكبا يم كَى قِيلَ لَهب زْتاوا تَجفَلَم 
  . )الْجنةَ مِن أُمتِهِ أَكْثَر مِمن يدخلُها مِن أُمتِي

  
  .ِك أمام النيب صلى اهللا عليه وسلمأدب موسى عليه السالم حيث صرب نفسه ومل يب:  فيه-١٧

  .أن البكاء يكون حمموداً إذا كان على فوات خري كبكاء موسى عليه السالم: فيه
إم كـانوا يـسارعون إىل      ( حرص األنبياء عليهم السالم يف التزود من فعل اخلريات مع رفيع مكانتهم             : فيه

  ).اخلريات 
  .لى أن يكثر الداخلون من أممهم إىل اجلنةعظم شفقة األنبياء على أممهم وحرصهم ع: فيه
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 فَاستَفْتَح جِبرِيلُ قِيلَ من هذَا قَـالَ جِبرِيـلُ قِيـلَ ومـن معـك قَـالَ محمـد قِيـلَ وقَـد              ثُم صعِد بِي إِلَى السماءِ السابِعةِ     
      ــا بِـهِ فَـنِع بحرقَـالَ م ـمـهِ قَــالَ نَعإِلَي عِـثـذَا أَ     بقَــالَ ه اهِيمـرفَـإِذَا إِب تلَــصـا خفَلَم ـاءج جِــيءالْم ـهِ قَــالَ  ملَيع لِّمـوكَ فَــسب 

تلَّمفَس          ـىتَهنالْم ةرسِـد إِلَـي ـتفِعر الِحِ ثُمالص بِيالنالِحِ ونِ الصا بِالِاببحرقَالَ م لَامالس دهِ فَرلَيـا مِثْـلُ     ( عقُهفَـإِذَا نَب 
 هذِهِ سِدرة الْمنتَهى وإِذَا أَربعةُ أَنْهـارٍ نَهـرانِ باطِنـانِ ونَهـرانِ ظَـاهِرانِ       قَالَ)قِلَالِ هجر وإِذَا ورقُها مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَة 

   .نانِ فَنهرانِ فِي الْجنةِ وأَما الظَّاهِرانِ فَالنيلُ والْفُراتفَقُلْت ما هذَانِ يا جِبرِيلُ قَالَ أَما الْباطِ
  

  ) .وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ( تأكيد السنة ملا جاء يف القرآن  -١٨
  . حىت يصل إىل مقصوده  أن يسلم على الذين مير م يف طريقه من آداب الزيارةفيه أن -١٩
  .ات باحملسوسات املرئية يقرب املراد إىل الذهنفيه أن تشبيه الغيبي -٢٠
 النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث مل يسأل عن ذلك حىت سكت عنه جربيل خبالف أمر النهرين                   أدب فيه كمال  -٢١

  .فقد بدأه جربيل باجلواب
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    ورمعالْم تيلِي الْب فِعر ثُم  إِنَارٍ ومخ بِإِنَاءٍ مِن أُتِيت الَّتِي  ثُم ةالْفِطْر فَقَالَ هِي ناللَّب ذْتلٍ فَأَخسع إِنَاءٍ مِننٍ ولَب ءٍ مِن
       اتلَوالـص لَـيع فُرِضَـت ثُم تُكأُما وهلَيع أَنْت    ٍمـوكُـلَّ ي ـلَاةص ـسِنيمـا       ،  خـى فَقَـالَ بِموسلَـى مع ترـرفَم ـتعجفَر

ت؟أُمِر َإِنِّي         قمٍ ووكُلَّ ي لَاةص سِنيمخ تَطِيعلَا تَس تَكأُم مٍ قَالَ إِنوكُلَّ ي لَاةص سِنيبِخَم تالَ أُمِر  تبرج اللَّهِ قَدو 
ــك ــاس قَبلَ الن  ِــة الَجعالْم ــد ائِيلَ أَشــر ــي إِس ــت بنِ الَجعو  ــ بــى ر ــارجِع إِلَ ــك  فَ ــأَلْه التَّخْفِيــف لِأُمتِ فَاس ك  

فَرجعت فَوضَع عني عشرا فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ مِثْلَه فَرجعت فَوضَع عني عـشرا فَرجعـت إِلَـى موسـى فَقَـالَ                (
 فَقَالَ مِثْلَه فَرجعت فَأُمِرت بِعشرِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ فَرجعت فَقَـالَ   مِثْلَه فَرجعت فَوضَع عني عشرا فَرجعت إِلَى موسى       

مِثْلَه.   
  

  ) .يدخله سبعون ألف ملك كل يوم مث ال يعودون ( فضل البيت املعمور فيه  -٢٢
  . حيث فرضت عليه وهو يف السماءشرف مرتلة الصالة فيه  -٢٣
  م فضل السؤال عن العل  فيه-٢٤

ويف السماء من حممـد  )  السالم  الصالة ومن اخلضر عليه( حرص موسى على التزود من العلم يف األرض      فيه   -
  .السالمالصالة وعليه 

  .حمبة املؤمن ألخيه ما حيب لنفسه  فيه-٢٥
  .استفادة دعاة اخلري ممن سبقهم وخاصة يف اال نفسه  فيه-٢٦
  .جهد يف سبيل هداية أممهمبذل األنبياء ما يستطيعون من   فيه-٢٧

  ٠ فيه أن على داعية اخلريأن يبذل جهده واليدخروسعاً يف السعي يف هداية الناس -
  ٠إبداء النصح ولو مل يطلبه املنصوح  فيه-٢٨

  .حمبة األنبياء اخلري لعموم الناسفيه   -
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موسى فَقَالَ بِم أُمِرت قُلْت أُمِرت بِخَمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ قَـالَ إِن  فَرجعت فَأُمِرت بِخَمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ فَرجعت إِلَى        
        جِعـةِ فَـارالَجعالْم ـدائِيلَ أَشـرنِـي إِسب ـتالَجعو لَكقَب اسالن تبرج إِنِّي قَدمٍ وواتٍ كُلَّ يلَوص سمخ تَطِيعلَا تَس تَكأُم

 قَـالَ فَلَمـا     ولَكِني أَرضَـى وأُسـلِّم  )٣٠(قَالَ سأَلْت ربي حتَّى استَحييت    )  لِأُمتِك     ربك فَاسأَلْه التَّخْفِيف   إِلَى
   ).٣٤٣٠ – ٣٣٩٣ -٣٢٠٧(  أطرافه . جاوزْت نَادى منادٍ أَمضَيت فَرِيضَتِي وخفَّفْت عن عِبادِي

  
  فيه سؤال الناصح للمنصوح عن أثر نصحه-٢٩

  .إخبار الناصح بثمرة نصيحته: فيه  -
  .معاودة الناصح للنصيحة إذا طمع يف خري زائد للمنصوح: فيه -
  .االستمرار يف طلب الزيادة من اخلري وعدم االكتفاء ما دام باب اخلري مفتوحاً: فيه -
   .فضل خصلة احلياءفيه  -٣٠

  .خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم كمال  فيه-
  .احلياء من اهللا تعاىل:  أعظم احلياء وأفضله فيه-
  .االنقياد واالستسالم التام من األنبياء عليهم السالم هللا تعاىلفيه  أنَ  -٣١
 به اهللا من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منه، فقد ترك صلى اهللا عليه وسلم مراجعته لربه وسلم ملا يقضي               فيه أنَ  -٣٢

  .فعوضه اهللا خرياً عظيماً


