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التذكير الحثيث بأنه ال يصح في تحديد تاريخ حادثة اإلسراء واملعراج أثر وال  

 حديث

إرسالهم   وأيد  املرسلين،  بإرسال  ورحمهم  الخلق  على  أنعم  الذي  هلل  الحمد 

باملعجزات والحجج والبراهين، والصالة والسالم على خاتم النبيين، وسيد ولد  

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

هم الذين  وأصحابه  بيته  آل  وعلى  آياته،  ونسيان  بهديه   شموخه، 

 .رمستمسكون، ومن على سبيله في كل عصر وأوان إلى هللا يسي

نة النبوية إلى    –أيها الفضالء النبهاء   ،أما بعد شرفكم هللا باالستقامة على السُّ

 : – تاملما

املسلمين   من  كثير  عند  إلى مراضيه    –فقد شاع  حادثة    –سددهم هللا  أن 

ن من شهر رجب، وهذا االعتقاد  “اإلسراء واملعراج” كانت في السابع والعشري

ال يثبته حديث نبوي صحيح، وال يقويه أثر عن أحد من أهل القرون املفضلة  

، وال اتفق عليه أهل التأريخ  -رض ي هللا عنهم    –األولى وعلى رأسهم الصحابة  

ُت  
ْ
ن والسير، وال ذهب إليه أكثرهم، فكتبت هذا الجزء عن تأريخ حصولها، وَدوَّ

من كالم ألهل العلم من فقهاء ومحدثين ومؤرخين، وذلك  كل ما وقفت عليه  

 ِلـَمـا قد يقع في  
ً
 لهذا االعتقاد، وتبصيًرا ألهل البحث واملعرفة، وتنبيها

ً
تصحيحا

هذا التاريخ من أقوال وأفعال أو احتفاالت تخالف الشرع، وتباين ما كان عليه  

والقارئ  الكاتب  به  ينفع  أن  وأسأل هللا  الصالح،  األمة  إنه    سلف  والناشر، 

 .مجواد كري
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 :ثوقد جعلت الكالم عن هذه الحادثة في ثالثة مباح

األو  يثبت فيه   / ل املبحث  لم  واملعراج”، وأنه  “اإلسراء  عن زمن وقوع حادثة 

 .ي حديث نبو 

لم يثبت في تحديد زمن وقوع حادثة “اإلسراء واملعراج” حديث عن النبي صلى  

 .مهللا عليه وسل

اإلمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي    وفي تأكيد هذا يقول 

 .(54 /1)”دكما في كتاب “زاد املعا – رحمه هللا  – هـ( 661املولود سنة ) 

لم يقم دليل معلوم ال على شهرها، وال على عشرها، وال على عينها، بل النقول  

 في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به.اهـ 

  – هـ(  1099ن إسماعيل األمير الصنعاني املولود سنة )وقال الشريف محمد ب

 :(7710، رقم:303/  9في كتابه “التنوير شرح الجامع الصغير”) – رحمه هللا 

ة صحيحة.اهـ   هي ليلة معينة، لم يرد بتعيينها ُسنَّ

  –رحمه هللا  –وقال العالمة املحدث عبد العزيز بن عبد هللا ابن باز النجدي 

 .(183 /1)”ه( كما في “مجموع فتاويهـ1330املولود سنة ) 
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وهذه الليلة التي حصل فيها اإلسراء واملعراج لم يأت في األحاديث الصحيحة  

تعيينها ال في رجب وال غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى 

 هللا عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث.اهـ 

العلماء   اختلف  تعالى  –وقد      –   رحمهم هللا 
ً
اختالفـا وقوعها  زمن  تحديد  في 

 
ً
 .كثيرا

 :لودونكم ما وقفت عليه من أقوا

 .بأنها كانت في شهر رج: ل القول األو 

الغني  وعبد  الجوزي  ابن  قال  وبه  الُقصاص،  بعض  إلى  القول  هذا  سب 
ُ
ون

وابن   الثالثة،  أقواله  أحد  في  الشافعية  والنووي من  الحنابلة،  املقدس ي من 

 .نخلكا

 .منفى صحة حديث فيه غير واحد من أهل العل وقد ردَّ أو 

 :ءوممن تكلم عنه هؤال

 
ً
  –رحمه هللا    –أبو الخطاب األندلس ي املالكي الشهير بابن دحية الكلبي   :أوال

 ( سنة  في  546املولود  الوضاعين  وضع  بيان  من  وجب  ما  “أداء  كتابه  في  هـ( 

 :ل( حيث قا110رجب”)ص:
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في كان  اإلسراء  أن  الُقصاص  بعض  التعديل   وذكر  أهل  عند  وذلك  رجب، 

 والتجريح عين الكذب.اهـ 

 :(9وقال في كتابه “االبتهاج في أحاديث املعراج”)ص:

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

الشافعي   املقدس ي  أبو شامة  الدين  نقل شهاب  املولود    –رحمه هللا    –وقد 

( وابن  232على إنكار البدع والحوادث”)ص:هـ( في كتابه “الباعث  599سنة )

الشافعي   العسقالني  هللا    –حجر  )  –رحمه  سنة  كتابه  773املولود  في  هـ( 

( كالم أبي الخطاب ابن دحية  23“تبيين العجب بما ورد في شهر رجب”)ص:

 .ءاملتقدم ولم يتعقبانه بش ي

 
ً
املولود    –  رحمه هللا  – علي بن إبراهيم ابن العطار الشافعي الدمشقي   :ثانيـا

هـ( في كتابه “حكم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه عند أهل  654سنة )

إزالتها على  يتعين  التي  البدع  يلزمه من  فيهما وما  العلم والعرفان وما أحدث 

 :ل( حيث قا34أهل اإليمان”)ص:

 وقد ذكر بعضهم أن املعراج واإلسراء كان فيه، ولم يثبت ذلك.اهـ 

 
ً
رحمه هللا    –سماعيل ابن كثير القرش ي الدمشقي الشافعي  أبو الفداء إ  :ثالثـا

 :ل( حيث قا108/  3هـ( في كتابه “البداية والنهاية”)   701املولود سنة ) –
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 ال يصح سنده، ذكرناه في”فضائل شهر رجب” أن اإلسراء كان  
ً
وقد أورد حديثا

 .مليلة السابع والعشرين من رجب، وهللا أعل

ومن الناس من يزعم أن اإلسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهى ليلة  

حدثت فيها الصالة املشهورة، وال أصل لذلك.اهـ 
ُ
 الرغائب التي أ

 
ً
رحمه   –أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي البغدادي   :رابعـا

 :ل( حيث قا 177هـ( في كتابه “لطائف املعارف”)ص:737املولود سنة ) –هللا 

وُروي بإسناٍد ال يصح عن القاسم بن محمد أن اإلسراء بالنبي صلى هللا عليه  

 بي وغيره.اهـ وسلم كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحر 

 
ً
املولود سنة    –رحمه هللا    –عبد العزيز بن عبد هللا ابن باز النجدي   :خامسا

 :ل( حيث قا 282/ 4هـ( كما في “مجموع فتاويه”)1330)

عرف, وما ورد  
ُ
أما ليلة اإلسراء واملعراج فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ال ت

أحاديث ضعيفة ال تص فكلها  األحاديث  تعيينها من  النبي صلى هللا في  ح عن 

عليه وسلم, ومن قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب فقد غلط، ألنه ليس  

ة شرعية تؤيد ذلك.اهـ  معه ُحجَّ

 ( 
ً
 :(192 /1وقال أيضا
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سبع   ليلة  أنها  قال:  من  وقول  عرف, 
ُ
ت ال  أنها  العلماء  أقوال  من  الصحيح 

 ة.اهـ وعشرين من رجب, قول باطل ال أساس له في األحاديث الصحيح

 ( 
ً
 :(183 /1وقال أيضا

وهذه الليلة التي حصل فيها اإلسراء واملعراج لم يأت في األحاديث الصحيحة  

تعيينها ال في رجب وال غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى 

هللا عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، وهلل الحكمة البالغة في إنساء الناس  

 لها.اهـ 

 سا
ً
النجدي   :دسا العثيمين  صالح  بن  هللا    – محمد  سنة    – رحمه  املولود 

 :ل( حيث قا 280/ 22هـ( كما في “مجموع فتاويه ورسائله”)1347)

يظن بعض الناس أن اإلسراء واملعراج كان في رجب، في ليلة سبعة وعشرين،  

، حتى إن ابن حزم  
ً
رحمه هللا   –وهذا غلط، ولم يصح فيه أثر عن السلف أبدا

الخالف    – ولكن  األول،  ربيع  في  كان  واملعراج  اإلسراء  أن  اإلجماع على  حكى 

أقوال،   عشرة  نحو  على  هذا  في  اختلفوا  التاريخ  وأهل  إجماع،  فال  موجود، 

 :- رحمه هللا  –ولهذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ليس  “ ا 
ً
إذ عليها”.  ل  يعوَّ ال  مختلفة  منقطعة  ضعيفة  ذلك  في  األحاديث  كلُّ 

 في رجب، وأقرب ما يكون أنه في ربيع.اهـ  املعراج

 
ً
 :(69 /20) وقال أيضا
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الناحية   من  يثبت  لم  ذلك  أن  والواقع  واملعراج،  اإلسراء  ليلة  أنها  يظنون 

التاريخية، فلم يثبت أن النبي صلى هللا عليه وسلم أسري به في تلك الليلة، بل  

 إن الذي يظهر أن املعراج كان في ربيع األول.اهـ 

)وقال أيض
ً
 :(274 /22ا

وأما اإلسراء واملعراج الذي اشتهر عند كثير من الناس أو أكثرهم أنه في رجب،  

والعشرين السابع  ليلة  وأظهر    وفي  وأحسن   ،
ً
إطالقا له  ال صحة  فهذا  منه، 

 األقوال أن اإلسراء واملعراج كان في ربيع األول.اهـ

 كما في كتاب “نور على الدر 
ً
 :(576 /1) ”بوقال أيضا

 ثم إن
ً
 :نا نقول أيضا

إن ليلة املعراج لم يثبت من حيث التاريخ في أي ليلة هي، بل إن أقرب األقوال  

أنها في ربيع األول، وليست في رجب، كما   –على ما في هذا من النظر  –في ذلك 

 لم تصح ليلة املعراج التي يزعمها الناس  
ً
هو مشهور عند الناس اليوم، فإذا

  أنها ليلة املعراج، وهي ليل
ً
ة السابع والعشرين من شهر رجب، لم تصح تاريخيا

.اهـ 
ً
 كما أنها لم تصح شرعا

 .ل أنها كانت في ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع األو : يالقول الثان
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وأبو   الحربي،  إسحاق  أبو  املؤرخ  اللغوي  الفقيه  املحدث  اإلمام  قال  وبه 

أحد   في  الشافعية  من  والنووي  املالكية،  من  دحية  ابن  أقواله الخطاب 

 .يالثالثة، والقاض ي زين الدين ابن املنير اإلسكندري املالك

الكلبي   دحية  بابن  الشهير  املالكي  األندلس ي  الخطاب  أبو    –رحمه هللا  -قال 

 :(7-6هـ( في كتابه “االبتهاج في أحاديث املعراج”)ص: 546املولود سنة ) 

ليلة سبع وعشر  ين من شهر  وكان اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ربيع األول، قاله اإلمام العالم أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي.اهـ

 .ل أنها كانت في ليلة سبع عشرة من شهر ربيع األو : ثالقول الثال

الشافعي   األندلس ي  اليعمري  الناس  د  ابن سيَّ سب 
َ
املولود    – رحمه هللا    – ون

 :ىقول إل( هذا ال148/  1هـ( في كتابه “عيون األثر”)671سنة )

عائشة وأم سلمة وعبد هللا بن عمرو بن العاص وابن عباس من الصحابة،  

 :لثم قا

 وهذا هو املشهور.اهـ 

الشافعي   املصري  السخاوي  الرحمن  عبد  بن  محمد  الدين    –وقال شمس 

)  –رحمه هللا   املرضية فيما سئل  831املولود سنة  في كتاب “األجوبة  هـ(كما 

 :(112، سؤال رقم: 445/ 2السخاوي عنه من األحاديث النبوية” )



9 

 

قبل   األول  ربيع  من  خلت  عشرة  لسبع  فقيل:  اإلسراء،  ليلة  في  اختلف  قد 

ليلة السبت    الهجرة ليلة سبع وعشرين من ربيع اآلخر، وقيل:  بسنة، وقيل: 

الهجرة بسنة ونصف، وقيل غير ذلك،   لسبع عشرة خلت من رمضان قبل 

واألول هو املشهور، فقد روي عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وابن عمر وابن  

 .اهـ -رض ي هللا عنهم  – عباس 

 :(166 /1) ”ى قات الكبر في كتابه “الطب –رحمه هللا   –وقال ابن سعد  

أخبرنا محمد بن عمرو األسلمي قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن  

 .هشعيب عن أبيه عن جد

 .ةقال: وحدثني موس ى بن يعقوب الزمعي عن أبيه عن جده عن أم سلم

 .ةقال موس ى: وحدثني أبو األسود عن عائش 

  بن كيسان عن أبي قال محمد بن عمر: وحدثني إسحاق بن حازم عن وهب  

مرة مولى عقيل عن أم هاني ابنة أبي طالب. وحدثني عبد هللا بن جعفر عن  

 .سزكريا بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عبا

 بعضهم في حديث بعض، قالو 
ُ
 :اوغيرهم قد حدثني، دخل حديث

سِري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة سبع عشرة من شهر ربيع األول   ))
ُ
أ

 (( … قبل الهجرة بسنة، من شعب أبي طالب إلى بيت املقدس
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وإسناده ضعيف جًدا؛ ألنه من طريق محمد بن عمر بن واقد الواقدي، وقد  

 .ثقال عنه علي ابن املديني والبخاري ومسلم والنسائي: متروك الحدي

 .ب ل أحمد بن حنبل: كذا وقا

 .هوقال الذهبي: مجمٌع على ترك 

 .رأنها كانت في شهر ربيع اآلخ: عالقول الراب 

وبه قال القاض ي عياض من املالكية، والنووي من الشافعية في أحد أقواله  

 .ةالثالث

 .نأنها كانت في ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضا: سالقول الخام

–142 /1 /1 )”ى في كتابه “الطبقات الكبر   –مه هللا  رح  – حيث قال ابن سعد  

143): 

 :اأخبرنا محمد بن عمر عن أبي بكر بن عبد هللا بن سبرة وغيره من رجاله قالو 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة والنار فلما كان   ))

بثمانية الهجرة  السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل  عشر    ليلة 

شهًرا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم نائم في بيته ظهًرا أتاه جبريل وميكائيل  

 ((… فقال: انطلق 
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وإسناده ضعيف جًدا، ألنه من طريق محمد بن عمر بن واقد الواقدي، وقد  

 .ثقال عنه علي ابن املديني والبخاري ومسلم والنسائي: متروك الحدي

 .ب وقال أحمد بن حنبل: كذا 

 .هذهبي: مجمع على ترك وقال ال

 .لأنها كانت في شهر شوا: سالقول الساد

 .ةوبه قال املاوردي من الشافعي

 .ةأنها كانت في شهر ذي القعد: عالقول الساب 

الشافعي   الدمشقي  كثير  ابن  إليه  “البداية    –رحمه هللا    – وأشار  كتابه  في 

 (107 /2)”ةوالنهاي

 .نين من شهر رمضاأنها كانت في ليلة تسع وعشر : نالقول الثام

القاسمي   الدين  جمال  إليه  هللا    – وأشار  “محاسن    – رحمه  تفسيره  في 

 (431 /6)”لالتأوي

 .ل أنها كانت في الثاني عشر من شهر ربيع األو  :عالقول التاس 
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  701املولود سنة )  –رحمه هللا    –قال الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي  

 :(108 /3 ) ”ة هـ( في كتابه “البداية والنهاي

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عثمان ]كذا[ عن سعيد بن ميناء عن جابر  

 :وابن عباس، قاال

لثاني عشر من  ُولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفيل يوم االثنين ا ))

 (( تربيع األول، وفيه ُبعث، وفيه ُعرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه ما

 فيه انقطاع.اهـ 

 .فواملنقطع من أنواع الحديث الضعي

 :(242 /2وقال في موضع آخر) 

ورواه ابن أبي شيبة في”مصنفه” عن عفان عن سعيد بن ميناء عن جابر وابن  

 :عباس أنهما قاال

 صلى هللا عليه وسلم عام الفيل، يوم االثنين الثاني عشر من  ولد رسول هللا ))

وفيه   هاجر،  وفيه  السماء،  إلى  به  ُعرج  وفيه  ُبعث،  وفيه  األول،  ربيع  شهر 

 (( ت ما

 :قلُت 
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، وال  -رحمه هللا  -ولم أجد هذا األثر في عدة نسخ من”مصنف” ابن أبي شيبة  

 .”هوجدته في “مسند 

 .”نعثما وقد جاء في اإلسناد األول: “عن

 .”نوفي اإلسناد الثاني:”عن عفا 

 .بوهو الصوا

عقبه؛ ألن عفان بن    – رحمه هللا    – وهذا اإلسناد منقطع كما ذكر ابن كثير  

 .ءمسلم لم ُيدرك التابعي سعيد بن مينا

الشافعي   العسقالني  حجر  ابن  قال  هللا    –وقد  “تقريب    –رحمه  كتابه  في 

 :ء( في شأن سعيد بن مينا2403التهذيب”)

 من الثالثة.اهـ 

 .نى من التابعيواملراد بــ )الثالثة(: الطبقة الوسط

)  –رحمه هللا    – وأما عفان بن مسلم   هـ(، وقيل:  219فقد كانت وفاته سنة 

 .(هـ220سنة )
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الشافعي   العسقالني  حجر  ابن  هللا    –وقال  “تقريب    –رحمه  كتابه  في 

 :ه( في شأن4625التهذيب”)

 من كبار العاشرة.اهـ 

 .نمن لم يلَق التابعيواملراد بــ )كبار العاشرة(: كبار اآلخذين عن تبع األتباع م

الجوزقاني   هللا    – وقال  والصحاح    – رحمه  واملناكير  “األباطيل  كتابه  في 

 :(122، رقم:127-126/ 1واملشاهير”)

أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي الحافظ أخبرنا أحمد بن محمد بن  

أبو   حدثنا  قال:  إمالء  عيس ى  بن  علي  بن  علي  بن  عيس ى  حدثنا  قال:  أحمد 

م عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي  القاس

شيبة قال: حدثنا عفان عن َسليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن  

 :عبد هللا األنصاري وعبد هللا بن عباس أنهما قاال

ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفيل، يوم االثنين الثاني عشر من   ))

ربيع األول، وفيه ُبعث، وفيه ُعرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات    شهر 

 ((صلى هللا عليه وسلمى

 .يومحمد بن طاهر شيخ الجوزقان
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، وقال شيرويه بن شهردار:  
ً
قد قال عنه أبو زكريا يحيى بن منده: كان صدوقـا

ف في جواز النظر  ، وقال ابن ناصر: ال يحتج به، صنَّ
ً
 حافظـا

ً
كان ثقة صدوقـا

إلى الـُمرد، وقال أبو سعد السمعاني: سألُت إسماعيل بن محمد الحافظ عن  

عساكر: مصنفاته كثيرة    ابن طاهر، فتوقف ثم أساء الثناء عليه، وقال ابن

 .ملكنه كثير الوه

لف ِ
 .يوأحمد بن محمد هو أبو طاهر الس 

ا، وقال  
ً
 ثقة متقنـ

ً
 في اآلفاق حافظـا

ً
اال لفي جوَّ ِ

وقد قال عنه ابن نقطة: كان الس 

وكان   الذهبي:  وقال  حافظ،  فهم  متثبت  متقن  ورع  ثقة  لفي  ِ
الس  السمعاني: 

 
ً
ـرا ِ

 خي 
ً
ـنـا ِ

ا دي 
ً
ا متثبتـ

ً
  متقنـ

ً
 ناقدا

ً
 .حافظـا

 .حوأبو القاسم عيس ى بن علي بن عيس ى بن الجرا

أملى  الذهبي:  وقال  الكتاب،  السماع، صحيح  ثبت  كان  الخطيب:  عنه  قال 

 .ةمجالس عن البغوي وطبقته، ووقع من عواليه، وسماعاته صحيح

 .توباقي رجال اإلسناد ثقا

ُر الواسطة بين عفان بن مسلم وسع
ْ
يد بن ميناء وهو  وهذا اإلسناد فيه ِذك

َسليم بن حيان، ولعل األرجح أن ذكر َسليم بن حيان خطأ، فيبقى األثر على  

 .هانقطاع
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 :ر ويدل عليه هذه األمو 

قد وقف على هذا األثر في”مصنف ابن أبي   – رحمه هللا  – أن ابن كثير  :ل األو 

م على ما في كتاب   شيبة”، بدون ذكر الواسطة، وحكم عليه باالنقطاع، فُيقدَّ

 .ي“األباطيل” للجوزقان

في كتابه “جامع اآلثار في   –رحمه هللا   – أن ابن ناصر الدين الدمشقي  :يالثان

كره ابن كثير من االنقطاع، 499-498/  2السير ومولد املختار” )
َ
د ما ذ

َّ
( قد أك

 :لفأسنده عن ابن أبي شيبة بدون ذكر الواسطة، فقا

أبي شيبة عن عفان عن سعيد  بن  بكر  أبو  وابن    وروى  ميناء عن جابر  بن 

 :قاال –رض ي هللا عنهما   – عباس 

ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفيل، يوم االثنين الثاني عشر من   ))

وفيه   هاجر،  وفيه  السماء،  إلى  به  ُعرج  وفيه  ُبعث،  وفيه  األول،  ربيع  شهر 

 (( ت ما

م فيه،  محمد بن طاهر    –رحمه هللا    –أن في سند الجوزقاني   :ثالثال
َّ
وهو متكل

 :- رحمه هللا  – وقد قال عنه ابن عساكر 

 لكنه كثير الوهم. اهـ 

 .هفلعلَّ ِذكر الواسطة من أوهام
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ابن تيمية الحراني الدمشقي املولود   :عالراب أن اإلمام أحمد بن عبد الحليم 

( قد قال عن  54/  1كما في كتاب “زاد املعاد”)   –رحمه هللا    – هـ (  661سنة )

 :جاء واملعراليلة اإلسر 

لم يقم دليل معلوم ال على شهرها، وال على عشرها، وال على عينها، بل النقول  

 في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به.اهـ 

  – هـ(  1099وقال الشريف محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني املولود سنة )

 :(7710قم:، ر 303/  9في كتابه “التنوير شرح الجامع الصغير”) – رحمه هللا 

 هي ليلة معينة، لم يرد بتعيينها سنة صحيحة.اهـ 

النجدي   باز  ابن  بن عبد هللا  العزيز  املولود سنة    –رحمه هللا    –وقال عبد 

 :(183 /1 )”ههـ( كما في “مجموع فتاوي1330)

وهذه الليلة التي حصل فيها اإلسراء واملعراج لم يأت في األحاديث الصحيحة  

غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى   تعيينها ال في رجب وال

 هللا عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث.اهـ 

 .- ا رض ي هللا عنهم  –أما بالنسبة لسماع سعيد بن ميناء من جابر وابن عباس  

البخاري   قال  هللا    – فقد  الكبير”)  – رحمه  “التاريخ  كتابه  ،  512/  3في 

 :(1701رقم:
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ولى البختري املكي أبو الوليد، سمع جابر بن عبد هللا وأبا  سعيد بن ميناء م

 هريرة، روى عنه َسليم بن حيان وزيد بن أبي أنيسة.اهـ 

إلى أن حديثه عن    –رحمهم هللا    –وأشار املزي والذهبي وابن حجر العسقالني  

 .هجابر بن عبد هللا عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماج

ٍ ألحد أنه روى عن ابن عباس، لكن ذكروا روايته عن جابر  
ولم أقف على نص 

الزبير   بن  وعبد هللا  العاص  بن  عمرو  بن  وعبد هللا  هريرة  رض ي هللا    –وأبي 

 .-معنه

الثان زمن   / ياملبحث  في  االختالف  إلى  العلماء  من  أشار  من  بعض  ذكر  عن 

 .ةشهر والسن جهة اليوم وال  حصول “حادثة اإلسراء واملعراج” من

 من العلماء واملؤرخين إلى االختالف في زمن وقوع حادثة  
ً
أشار جمٌع كثير جدا

 .”ج“اإلسراء واملعرا

 :هودونكم بعضهم مع ذكر كالمهم ومرجع

 
ً
املالكي   :أوال القرطبي  النمري  البر  ابن عبد  يوسف  أبو عمر  الحافظ    – قال 

 :(48 /8 ) ”دهـ( في كتابه “التمهي368املولود سنة ) – رحمه هللا 

 واختلفوا في تاريخ اإلسراء.اهـ 
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ً
قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرش ي البغدادي الحنبلي  :ثانيـا

هللا    – )  –رحمه  سنة  فضائل  ه508املولود  بتعريف  “الوفا  كتابه  في  ـ( 

 :(162–161 /1 )”ىاملصطف

 .مالباُب الثالث والثالثون في ذكر معراج رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 :هقال الواقدي عن رجال

السنة   )) في  رمضان  من  خلت  ليلة  عشرة  لسبع  السبت  ليلة  ْسَرى 
َ
امل كان 

 الثانية عشرة من املبعث، قبل الهجرة بثمانية عشر  
ً
 (( شهرا

 عن أشياخ له قالو 
ً
 :اوَروى أيضا

ْسِري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة سبع عشرة من ربيع األول قبل   ))
ُ
أ

 (( ةالهجرة بَسنَ 

 .ةوهذا قول ابن عباس وعائش

 :ل وسمعُت شيخنا أبا الفضل بن ناصر يقو 

 .ةقال قوم: كان اإِلسراء قبل الهجرة بَسن 

 .ربستة أشهوقال آخرون: قبل الهجرة 
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فمن قال ِلَسنة فيكون ذلك في ربيع األول، ومن قال لثمانية أشهر فيكون ذلك  

 .نفي رجب، ومن قال لستة أشهر فيكون ذلك في رمضا

 قلُت: وقد كان في ليلة سبع وعشرين من رجب.اهـ 

 
ً
رحمه هللا    –قال مجد الدين أبو السعادات ابن األثير املوصلي الشافعي   :ثالثـا

سد الغاب 554سنة ) املولود –
ُ
 :(12 /1 )”ةهـ( في كتابه “أ

سري ب 
ُ
 .هواختلفوا في الوقت الذي أ

سِرَي به ليلة سبع من ربيع األول  
ُ
فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أ

 .ةقبل الهجرة بَسن

سِري به قبل الهجرة بَسن
ُ
 .ةوقال ابن عباس وأنس: أ

دي: قبل الهجرة بستة أشه  .روقال السُّ

سِري به لسبع عشرة من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر  وقال  
ُ
الواقدي: أ

 
ً
 .شهرا

سِري به في رجب.اهـ 
ُ
 وقيل: أ
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ً
رحمه    –قال أبو عبد هللا األنصاري الخزرجي القرطبي األندلس ي املالكي   :رابعـا

)  –هللا   القرآن”)671املتوفى سنة  “الجامع ألحكام  كتابه  في  أو    210/  10هـ( 

10  /138): 

 الثانية: في تاريخ اإلسرااملسأل
ُ
 .ءة

.اهـ 
ً
 وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا

 
ً
الشافعي   :خامسا األندلس ي  اليعمري  الناس  د  ِ

سي  ابن    –رحمه هللا    –وقال 

( سنة  والشمائل  671املولود  املغازي  فنون  في  األثر  “عيون  كتابه  في  هـ( 

 :(147–1/146 ) ”روالسي

وقد اختلف العلماء في املعراج واإلسراء هل كانا في ليلة واحدة أم ال ؟ وأيهما  

كان قبل اآلخر؟ وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في املنام أو بعضه في اليقظة  

 وبعضه في املنام؟ وهل كان املعراج مرة أو مرات؟ واختلفوا في تاريخ ذلك.اهـ 

 
ً
الشافعي :سادسا العسقالني  حجر  ابن  هللا    –  قال  سنة    – رحمه  املولود 

البخاري”) 773) الباري بشرح صحيح  “فتح  كتابه  في  ، عند  243-242/  7هـ( 

 :(3888حديث رقم:

وقد اخُتلف في وقت املعراج، فقيل: كان قبل املبعث وهو شاذ، إال إن ُحمل  

 .ثعلى أنه وقع حينئذ في املنام كما تقدم، وذهب األكثر إلى أنه كان بعد املبع
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اخت جزم  ثم  وبه  وغيره،  سعد  ابن  قاله  بَسنة،  الهجرة  قبل  فقيل:  لفوا، 

  
ً
النووي، وبالغ ابن حزم فنقل اإلجماع فيه، وهو مردود، فإن في ذلك اختالفـا

 يزيد على عشرة أقوال، منها: ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبلها بثمانية  
ً
كثيرا

 .رأشه

 .روقيل: بستة أشه 

ب ن سالم، وحكى ابن حزم مقتض ى الذي قبله،  وحكى هذا الثاني أبو الربيع 

  ،
ً
ألنه قال: كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة. وقيل: بأحد عشر شهرا

بسنة،   الهجرة  قبل  اآلخر  ربيع  في  كان  قال:  حيث  الحربي  إبراهيم  به  جزم 

حه ابن املنير في”شرح السيرة” البن عبد الب  .رورجَّ

 .رابن عبد الب وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين، حكاه 

 .سوقيل: قبلها بسنة وثالثة أشهر، حكاه ابن فار 

الطبري   طريقه  من  وأخرجه  السدي،  قاله  أشهر،  وخمسة  بسنة  وقيل 

 .يوالبيهق

فعلى هذا كان في شوال أو في رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع األول، 

وبه جزم الواقدي، وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن عبد البر  

، وعند ابن سعد عن ابن أبي سبرة: أنه كان 
ً
أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرا

 
ً
 .في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا
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 .”ة: كان في رجب، حكاه ابن عبد البر، وجزم به النووي في”الروضوقيل

 .روقيل: قبل الهجرة بثالث سنين، حكاه ابن األثي

وحكى عياض وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري: أنه كان قبل الهجرة بخمس  

حه عياض ومن تبعه.اهـ  سنين، ورجَّ

 
ً
صري الشافعي  قال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي امل  :سابعا

هـ(كما في كتاب “األجوبة املرضية فيما ُسئل  831املولود سنة )  –رحمه هللا  –

 :(112، سؤال رقم:445/  2السخاوي عنه من األحاديث النبوية”)

قبل   األول  ربيع  من  خلت  عشرة  لسبع  فقيل:  اإلسراء،  ليلة  في  اخُتلف  قد 

 .ةالهجرة بسن 

 .روقيل: ليلة سبع وعشرين من ربيع اآلخ

 .فوقيل: ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بسنة ونص

 .كوقيل غير ذل

واألول هو املشهور؛ فقد ُروي عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وابن عمر وابن  

 .اهـ -رض ي هللا عنهم  – عباس 
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ً
الشافعي   :ثامنا السيوطي  الدين  جالل  هللا    –قال  سنة    –رحمه  املولود 

 :(67-63آلية الكبرى في شرح قصة اإلسراء”)ص:هـ( في كتابه “ا849)

حه ابن املنير على قوله في السنة: ربيع   وأما الشهر الذي كان فيه، فالذي رجَّ

 .راآلخ

وجزم به النووي في”شرح مسلم”، وعلى القول األول في ربيع األول، وجزم به  

 .”هالنووي في”فتاوي

 .”ةوقيل: في رجب، وجزم به في”الروض

 .ن: في رمضاوقال الواقدي 

 .لواملاوردي: في شوا 

 .بلكن املشهور أنه في رج 

نها ابن سعد ليلة السبت لسبع عشر من   وأما تعيين تلك الليلة من الشهر فعيَّ

اآلخر،   ربيع  من  وعشرين  سبع  ليلة  أنها  كالحربي:  املنير  ابن  وقال  رمضان، 

 
ً
ح القول بأنه في ربيع اآلخر قبل الهجرة بأحد عشر شهرا ، ألنه أحاط  وبذلك رجَّ

 بتفصيل القضية وحررها بخالف غيره. اهـ 
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ً
املتوفى سنة    –رحمه هللا    – قال املال علي قارئ الهروي املكي الحنفي   :تاسعا

–420 /1) ”ىهـ( في شرحه على كتاب “الشفا بتعريف حقوق املصطف1014)

421): 

سِري به صلى هللا عليه وسلم فيه، فقيل: في الربيع  
ُ
ثم اخُتلف في الشهر الذي أ

 .”ى األول، وجزم به النووي في”الفتاو 

ع اآلخر، وبه جزم النووي أيًضا في”شرح مسلم” تبًعا للقاض ي  وقيل: في الربي

 .فعياض املصن ِ 

 .”ةوقيل: في رجب، وجزم به النووي أيًضا في”الروض

 .نوقال الواقدي: في رمضا

 .لوقال املاوردي: في شوا 

 وهللا أعلم بالحال.اهـ 

 
ً
املولود   :عاشرا الحسني  الصنعاني  األمير  إسماعيل  بن  محمد  الشريف  قال 

الصغير”)  –رحمه هللا    –هـ(  1099ة )سن الجامع  “التنوير شرح  /  9في كتابه 

 :(7710، رقم:303
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ة صحيحة، وفيها ثالثة أقوال، أحدها: وقد  
َّ
هي ليلة معينة، لم يِرد بتعيينها ُسنـ

ونها بأنواع من الُقَرب، وهي من   شاع أنها ليلة سابع وعشرين من رجب، ويخصُّ

 البدع التي شاعت كغيرها.اهـ 

عش الحسيني  :رحادي  األلوس ي  شكري  محمود  الفضل  أبو  الشريف  قال 

هللا    – البغدادي   )   – رحمه  سنة  في  1217املولود  املعاني  “روح  كتابه  في  هـ( 

 :(8/ 15أو  8تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني”)

ربيع   في شهر  كان  في”الفتاوى”:  النووي  فقال  وليلته،  في شهره  اخُتلف  وكذا 

وقال اآلخر،    األول،  ربيع  شهر  في  إنه  عياض:  للقاض ي  تبعا  مسلم”  في”شرح 

 .نوجزم في”الروضة”: بأنه في رجب. وقيل: في شهر رمضا

 .لوقيل: في شوا

وكان على ما قيل الليلة السابعة والعشرين من الشهر، وكانت ليلة السبت،  

 .ي كما نقله ابن امللقن عن رواية الواقد 

ف ملكان  الجمعة  ليلة  كانت  جبرائيل  وقيل:  بأن  ورد  اإلسراء،    – ضلها وفضل 

ى بالنبي صلى هللا عليه وسلم أول يوم بعد اإلسراء الظهر،   – عليه السالم 
َّ
صل

ولو كان يوم الجمعة لم يكن فرضها الظهر، قاله محمد بن عمر السفيري، …  

ونقل الدميري عن ابن األثير أنه قال: الصحيح عندي أنها كانت ليلة االثنين، 

 .رابن املني  واختاره 
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وفي”البحر”: قيل إن اإلسراء كان في سبع عشرة من شهر ربيع األول، والرسول  

 
ً
 .ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما

 وحكى أنها ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع اآلخر عن الجرمي.اهـ 

بخاري  قال الشريف أبو الطيب صديق حسن بن علي الحسيني ال :رثاني عش 

هللا    –الِقنوجي   )  –رحمه  سنة  املولود  الهند  “فتح  1248نزيل  كتابه  في  هـ( 

 :(103 /4 ) ”نالبيان في مقاصد القرآ

 وقد اخُتلف أيًضا في تاريخ اإلسراء.اهـ 

في كتابه    –رحمه هللا    – قال محمد بن يوسف الصالحي الشامي   :رثالث عش

وذكر العباد  خير  سيرة  في  والرشاد،  الهدى  نبوته    “سبل  وأعالم  فضائله 

 :(65 /3 ) ”دوأفعاله وأحواله في املبدأ واملعا

واختلفوا في أي الشهور كان اإلسراء، فجزم ابن األثير وجمٌع منهم: النووي في  

ليلة   النووي:  ربيع األول، قال  في  كان  بأنه  املعتمدة،  النسخ  في  “فتاويه” كما 

” األسنوي في”املهمات”،  سبع وعشرين، وجرى عليه جمٌع، وهكذا عن”الفتاوى 

َرعي  
ْ
ذ
َ
في “التوسط”،    – بفتح أوله والراء وسكون الذال املعجمة بينهما    – واأل

والزركش ي في “الخادم”، والدميري في “حياة الحيوان” وغيرهم، وكذا رأيته في  

وفي   كذلك،  مسلم”  “شرح  من  النسخ  بعض  وفي  “الفتاوى”  من  نسخ  عدة 

“ نسخ  في  كما  اآلخر  ربيع  “االبتهاج”،  أكثرها  في  دحية  ابن  ونقله  الفتاوى”، 

والحافظ في “الفتح”، وجمٌع عن الحربي، والذي نقله عنه ابن دحية في كتابيه  
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“التنوير” و”املعراج الصغير”، وأبو شامة في “الباعث” والحافظ في”فضائل 

 .ل رجب”: ربيع األو 

للرافعي.   تبًعا  في”الروضة”  النووي  به  وجزم  رجب،  في  كان  في وقيل:  وقيل: 

 .نرمضا

 وقيل: في شوال.اهـ 

رحمه هللا    –قال أبو عبد هللا محمد بن صالح العثيمين النجدي   :ررابع عش 

 :(280 /22 ) ”ههـ( كما في كتاب “مجموع فتاويه ورسائل1347املولود سنة) –

 وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو عشرة أقوال.اهـ 

عن حكم االحتفال بذكرى حادثة “اإلسراء واملعراج” في شهر   / ثاملبحث الثال 

 .هرجب أو غير 

الباهرة،  الكبيرة، واملعجزة الظاهرة، والحجة  هذه الحادثة العظيمة، واآلية 

قد جاء إثباتها في القرآن املجيد، وتكاثرت بها نصوص السنة النبوية، واتفق  

 .االعلماء على حصوله

فال بذكراها خبر وال أثر، وال قول وال فعل، ال  ومع هذا كله لم يأت في االحت

، وال عن  -رض ي هللا عنهم    –عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وال عن أصحابه  

أئمة  من  أحد  عن  وال  التابعين،  أتباع  من  أحد  عن  وال  التابعين،  من  أحد 
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املذاهب األربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وال عن أحد من أئمة  

 .مة والحديث في زمنه أهل السن 

َوِسع النبي صلى هللا عليه وسلم، وَوِسع خلفاءه   ِفْعِله قد  ه وَعَدم 
ُ
رك

َ
ت َعَمٌل 

َ
ف

، ووسع جميع الصحابة، ووسع التابعين  -رض ي هللا عنهم    –الراشدين املهديين  

لهم، ووسع من تبعهم، ووسع أئمة املذاهب األربعة، ووسع أئمة أهل السنة  

 .موالحديث في زمانه

 
ً
أيضا نحن  يسعنا  لم    أفال  كما  نفعله  وال  تركوه،  كما  فـنتركه  َوِسعهم،  ما 

إن شاء هللا مقتدون،   وبهم  لهم ملحبون،  وإنا  ليسعنا،  إنه  بلى وهللا  يفعلوه؛ 

 .نوعلى طريقهم سائرو 

وهذا الترك والهجر لالحتفال من هؤالء القوم األكابر األجالء يكفي كل مؤمن  

في أن ال يكو  ن من املحتفلين، وال من  باهلل، ومحب لرسوله ومعظم وموقر، 

وشراب   وطعام  بمال  الداعمين  من  وال  به،  املباركين  من  وال  إليه،  الداعين 

 .هألهل

ِن من شأن
ل ويهو  ِ

 في إبطاله واإلنكار على أهله، أو على من يسه 
ً
 .هويكفيه أيضا

إذ لو كان هذا االحتفال من الخير والهدى، والرَّشد والصالح، والتقى والبر،  

ترك ـَما 
َ
وسلم،  ل عليه  صلى هللا  للنبي  ومحبة   

ً
وانقيادا  

ً
تعظيما الناس  أشد  ه 

وأرغبهم في الخير، وأحرصهم على اإلكثار منه، وأسرعهم إلى فعل الطاعات، 
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القرون الثالثة األولى، وعلى رأسهم الصحابة     –وأقواهم فيها، أال وهم أهل 

 .- مرض ي هللا عنه

وسلم وأصحابه ومن بعدهم من  ومن لم يسعه ما وسع النبي صلى هللا عليه  

وال   هلكة،  طريق  على  إال  يسير  ال  فإنه  نفسه،  إال  يلومنَّ  فال  والهجر  الترك 

ة والخسران، وقد    اإلثم واملذمَّ
َّ
 في سبيل غواية وابتداع، وال يجني إال

َّ
يمش ي إال

 :هصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول في خطب

ديث كتاب هللا، وخير الهدى هدى محمد، وشر األمور  أما بعد: فإن خير الح ))

 .(68)رواه اإلمام مسلم ((محدثاتها، وكل بدعة ضاللة 

 :لوصحَّ عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قا 

 ليس عليه أمرنا فهو رد  ))
ً
 .(1718) مرواه اإلمام مسل ((من عمل عمال

 :مومعنى هذا الحديث عند أهل العل

تعالى عبادة أو تقرب إلى هللا بعمل ليس عليه أمر  أن من أحَدث في دين هللا  

هذا   فإن  وهديه،  وسنته  وشرعه  دينه  وهو  وسلم،  عليه  صلى هللا  الرسول 

به، وال مقبول   العمل وهذا اإلحداث مردود على صاحبه، وباطل غير معتد 

 .همن
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وال ريب أن االحتفال بهذه الذكرى لم يكن عليه أمر الرسول صلى هللا عليه  

حِدث بعده بمئات السنين، فيكون حكمه  وسلم، و 
ُ
لم يكن من هديه، وإنما أ

م ه ِ
ِ الحديث املتقد 

 :وبنص 

 .ل الذمُّ والردُّ ال املدح و القبو 

 :- سددهم هللا – وفي الختام أقول ملن يحتفل بهذه الذكرى من املسلمين 

كبير نشاط ورغبة لفعل الطاعات،    –وفقكم هللا إلى كل خير    –إن كان بكم  

في وعظ اجتهاد  وشديد  املنجيات،  الحسنات  إلى  ومسابقة  منافسة  يم 

هذا   عنكم  فاتركوا  القربات،  في  والزيادة  اإلكثار  إلى  وحماسة  العبادات، 

بأنفسكم،   تخاطروا  وال  م،  تقدَّ ما  عنه  قرأتم  ما  بعد  سيما  ال  االحتفال 

ف جاءت  التي  والطاعات  العبادات  من  كم  ْفُس! 
َ
ن يا  لها:  وقولوا  ي  واسألوها 

في  تجتهدين  وال  تفعلينها،  ال  وأنت  النبوية،  السنة  في  وثبتت  الكريم،  القرآن 

 .؟تحصيلها

العرض   وقبل  الوفاة،  قبل  والتزود  منها،  واإلكثار  فعلها  إلى   ِ
هلم  ْفُس! 

َ
ن يا 

 .ءوالجزا

ري أو يصيبك الضعف أو تتكاسلين في عبادات   ِ
ْفُس! إن من العيب أن تقص 

َ
يا ن

النصوص الشرعية وتنوعت وتعددت، وتشمري ويزيد  عديدة قد ثبتت فيها  

نشاطك في ما لم يدعو إليه أو يفعله النبي صلى هللا عليه وسلم، وال دعا إليه  

 .هوال فعلو  – رض ي هللا عنهم   – أصحابه 
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 :هوكتب

 .دعبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجني


