
والناس بعَد ذلك إلى يوِمنا هذا على 
ــْرِز  ــَغ ب متسك  مــن  فمنهم  ــاف:  أصــن
ق بهما، ومبا اشتملتا  الصحابِة فصدَّ
من  ومنهم  عظام،  أحــداث  من  عليه 
متسك بغرز الكافرين فكان بهما من 
املكذبني، ومنهم املذبذبون بني إثباِت 
الكافرين  وتكذيِب  وإمياِنهم  املسلمني 
أصناف،  املذبذبون  وهؤالء  وكفِرهم، 
أشهُرهم أولئك املُتَِّبعون لبعض الفرق 
نتاج  من  هــذا  وتَــَذبـْـُذبـُـهــم  الكالمية، 
علم الكالم املشؤوم املستََمدِّ من علوم 
منهم.  فهو  بقوٍم  تََشبَّه  ومن  الكفار، 
العديَد  واملعراج  اإلسراء  تضمن  وقد 

من املسائل العقدية، وقد يسر 
فيها  والكتابة  البحث  لي  اهلل 
كلِّها، أو أكثِرها؛ فأحببُت نشَر 

املكتوب في مقاالت متتابعة في هذه 
املجلة املباركة، حتت عنوان: )سلسلة 
ومعراج  إســراء  في  العقدية  املقاالت 
األول،  املــقــال  وهـــذا  الــبــريــة(،  خير 
ــصــرُت فــيــه عــلــى ذكـــر تعريف  ــت واق

اإلسراء واملعراج لغًة وشرًعا.

اإلسراء لغة وشرًعا
ــد  ــزي ــل امل ــع ــف  اإلســـــــراء مـــصـــدر ال
ــرى(، ومــصــدر الــفــعــل املــجــرد:  ــ )أسـ

عامة  سير  وهــو:  كالُهدى،  ــرى(  )الــسُّ
آية  هو  الذي  باإلسراء  واملــراد  الليل، 
يَْسِري  الــبــراَق  اهلِل  َجــْعــُل   [ النبي 
إلى  احلــرام  املسجد  لياًل من  به ] 
املسجد األقصى بصحبة جبريل عليه 

السالم.

املعراج لغًة وشرًعا
املـــيـــم)١( عــلــى زنــة  املــعــراج بكسر   
الصعود؛  وهــو  الــُعــروج  من  )ِمْفعال( 
واملراد  الصعود،  آلة  باملعراج  فاملراد 
ــذي هــو آيـــة الــنــبــي ]:  بــاملــعــراج الـ
جبريل  بصحبة  بالبراق   [ صعوُده 
كل  فــي  والــتــقــاؤه  السبع،  للسموات 
سماء ببعض األنبياء، ثم بلوُغه موضًعا 
رفيًعا سمع فيه صريَف األقالم، وكلَّم 

عقيدة
الشيخ: يوسف الساكت

ــا  ــن. أم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــن، وعل ــوله األم ــى رس ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل احلم
بعــد، فــإن اإلســراء واملعــراج آيتــان مــن اآليــات الكبــرى التــي وقعــت للنبــي ]، وإنهمــا حلدثــان 
ــِة النبــي  ــوَّ منزل عظيمــان مــن أحــداث ســيرته ] العطــرة، أظهــر بهمــا الــربُّ ســبحانه وتعالــى عل
َق بهمــا املؤمنــون فــازدادوا إمياًنــا وهــم يستبشــرون،  ] علــى النبيــن وعلــى املائكــة املقربــن، َصــدَّ

ــون. ــوا يعمل ــى ِرْجِســهم، ومــا اهلل بغافــٍل عمــا كان ــا إل َب بهمــا الكافــرون فــازدادوا ِرْجًس وكــذَّ

تعريف اإلسراء والمعراج لغًة وشرًعا
المقاالت العقدية في إسراء ومعراج خير البرية )1(
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فيه اهلَل سبحانه وتعالى.
تنبيه: ذكرُت كوَن العروج كان بالبراق، 
وهذا ما ذهب إليه عدد من أهل العلم، 
ومن أدلتهم حديث مالك بن صعصعة 
في اإلسراء؛ فقد جاء فيه: »ثُمَّ أُِتيُت 
َماِر أَبْيََض...  ِبَدابٍَّة ُدوَن الْبَْغِل َوَفْوَق احْلِ
ــِه،  ــْرِف ــَصــى َط ــَد أَْق ــنْ ــَضــُع َخــْطــَوهُ ِع يَ
َفُحِملُْت َعلَيِْه َفانَْطلََق ِبي ِجبِْريُل َحتَّى 
فاحلديث  ــا«)٢(.  ــيَ نْ الــدُّ َماَء  السَّ ــى  أَتَ

ظاهره أن العروج كان بالبراق.
ــًضــا مــا أخــرجــه  ــدل عــلــى هـــذا أي ويـ
»أَتَيُْت  َقاَل:  ُحبَيٍْش  بِْن  ِزرِّ  َعْن  أحمد 
ُث  يَُحدِّ َوُهــَو  الْيََماِن  بِْن  ُحَذيَْفَة  َعلَى 
ــَو  ــٍد ] َوُه ــَحــمَّ ــِرَي مِبُ ــ ــْن لـَـيْــلـَـِة أُْس َع
َحتَّى  انَْطلَْقنَا  أَْو  »َفانَْطلَْقُت  يَــُقــوُل: 
أَتَيْنَا َعلَى بَيِْت امْلَْقِدِس«، َفلَْم يَْدُخاَلهُ. 
 [ ِ َرُســوُل اهللَّ َدَخلَُه  بَْل  ُقلُْت:  َقــاَل: 
اْسُمَك  َما  ــاَل:  َق ِفيِه.  َوَصلَّى  لَيْلَتَِئٍذ 
َواَل  َوْجــَهــَك،  أَْعــِرُف  َفِإنِّي  أَْصــلـَـُع؟  يَا 
أَْدِري َما اْسُمَك. َقاَل: ُقلُْت: أَنَا ِزرُّ بُْن 
َرُسوَل  ِبَأنَّ  ِعلُْمَك  َفَما  َقاَل:  ُحبَيٍْش. 
ِ ] َصلَّى ِفيِه لَيْلَتَِئٍذ؟ َقاَل: ُقلُْت:  اهللَّ
الُْقْرآُن يُْخِبُرِني ِبَذِلَك. َقاَل: َمْن تََكلََّم 
ــاَل: َفــَقــَرأُْت:  ِبــالـْـُقــْرآِن َفــلـَـَج، اْقـــَرأْ. َق
}ُسبَْحاَن الَِّذي أَْسَرى ِبَعبِْدِه لَياًْل ِمَن 
َراِم{ )اإلسراء: ١(. َقاَل:  امْلَْسِجِد احْلَ
أَْصلَُع،  يَا  َقاَل:  ِفيِه.  َصلَّى  أَِجْدهُ  َفلَْم 
اَل.  ُقلُْت:  َقــاَل:  ِفيِه؟  َصلَّى  ــُد  َتِ َهْل 
 ِ اهللَّ َرُســوُل  ِفيِه  َصلَّى  َما   ِ َواهللَّ َقــاَل: 
] لَيْلَتَِئٍذ، لَْو َصلَّى ِفيِه لَُكِتَب َعلَيُْكْم 
َصاَلةٌ ِفيِه، َكَما ُكِتَب َعلَيُْكْم َصاَلةٌ ِفي 

الْبَُراَق  َزاياََل  َما   ِ َواهللَّ الَْعِتيِق،  الْبَيِْت 
َماِء، َفَرأَيَا  َحتَّى ُفِتَحْت لَُهَما أَبَْواُب السَّ
أَْجَمَع،  اْلِخــَرِة  ــَد  َوَوْع ــاَر،  َوالــنَّ نََّة  اْلَ
َقاَل:  بَْدِئِهَما.  َعلَى  َعْوَدُهَما  َعاَدا  ثُمَّ 
َقاَل:  نََواِجَذهُ،  َرأَيْــتُ  َحتَّى  َضِحَك  ثُمَّ 
َا  ثُوَن أَنَُّه َربََطُه، أَِليَِفرَّ ِمنُْه؟! َوِإنَّ َويَُحدِّ
َهاَدِة. َقاَل:  َرهُ لَُه َعاِلُم الَْغيِْب َوالشَّ َسخَّ
الْبَُراُق؟  َدابٍَّة  أَيُّ   ، ِ اهللَّ َعبِْد  أَبَا  ُقلُْت: 
َخْطُوهُ  َهَكَذا  َطِويٌل  أَبْيَُض  َدابٌَّة  َقاَل: 

َمدُّ الْبََصِر«)٣(.
الْبَُراَق  َزاياََل  َما   ِ فقول حذيفة: »َواهللَّ
َماِء، َفَرأَيَا  َحتَّى ُفِتَحْت لَُهَما أَبَْواُب السَّ
نََّة َوالنَّاَر، َوَوْعَد اْلِخَرِة أَْجَمَع، ثُمَّ  اْلَ
َعاَدا َعْوَدُهَما َعلَى بَْدِئِهَما« يدل على 
َأ  َخطَّ نعم،  بالبراق.  كان  العروج  أن 

أهل العلم حذيفة [ بنفيه صالتَه 
] فــي بــيــت املــقــدس، وربــَطــه ] 
البراَق باحللقة، ولكْن َخَطُؤه فيهما ال 
يعني خطَأه أيًضا في كون العروج كان 

بالبراق.
بالبراق  كان  العروج  كون  أثبت  وممن 
البربهاري رحمه اهلل تعالى؛ حيث قال: 
)واإلميان بأن رسول اهلل ] أسري به 
إلى السماء، وصار إلى العرش، وكلمه 
لع  اهلل تبارك وتعالى، ودخل النة واطَّ
ــَرْت  ــِش ــى الــنــار، ورأى املــالئــكــة، ونُ إل
العرش  ســرادقــاِت  ورأى  األنبياء،  له 
والكرسي وجميع ما في السموات وما 
في األرضني في اليقظة، حمله جبريل 
على البراق حتى أداره في السموات، 
وفرضت عليه الصالة في تلك الليلة، 
وذلك  الليلة،  تلك  في  مكة  إلى  ورجع 

قبل الهجرة(.
وذهب ابن كثير وابن عثيمني وغيرهما 
إلى أن العروج كان بالُسلَّم، ولم يظهر 
هذا  أصحاب  ذكــر  ما  تأمل  بعد  لي 
القول ما يستوجب العدول عن القول 
في حديث  ثبوته  مع  بالبراق  بوقوعه 
أحــمــد عن  روى  وفــيــمــا  الــبــخــاري، 

حذيفة [، واهلل تعالى أعلم.

الهوامش:
الباري«  »فتح  ابن حجر في  قال   )١(

ها(. )7/ ٢4٣(: )وُحِكَي َضمُّ
)٢( رواه البخاري )٣887(.

وحسنه   ،)٢٣٢85( أحمد  رواه   )٣(
األلباني.

بالبراق  ــان  ك الــعــروج 
ــم يـــكـــن بــالــســلــم ــ ولـ

آيتان  واملعراج  اإلســراء   
ــرى  ــب ــك مـــن اآليــــــات ال
 ،[ للنبي  وقعت  التي 
من  عظيمان  وحــدثــان 
ــه ]. ــرت ــي أحـــــداث س
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