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 مَ  وَ  علْيهِ  اهللاُ  صّلى  َحِبيِبهِ  َعَلى ُسْبَحانَهُ  اهللاُ  َفَمنبِـُمْعِجَزةِ  َسل  
 نَ مِ  بهِ  رىأسْ  إذْ  .بِـَها يـَُؤيَدهُ  وَ  لِيـَُواِسَيهُ  اْلِمْعرَاج و  اإلْسرَاءِ 

 ، سِ دْ القُ  مدينةِ  يف ىصَ األقْ  املسجدِ  إىل مكةَ  يف احلرامِ  جدِ ـَمسْ الْ 
 ماواتِ  إىل ِبهِ  َعرَجَ  مثَلةٍ  ِيف  ،ىرَ بْـ كُ الْ  آياتِهِ  من يَهُ ريُِ لِ  الُعلى؛ الس  لَيـْ

 َعنْ  بِـَها اهللاُ  َخصهُ  َرِفيَعةٌ  َمْنزَِلةٌ  و َعِظيَمةٌ  ُمْعِجَزةٌ  َهِذهِ  وَ  َواِحَدٍة،
.السالم َعَلْيِهم اْلُمْرَسِلنيَ  وَ  األنِْبَياءِ  بَِقيةِ 
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  ِمنْ  َشِديًدا إيَذاءً  اْلُمْسِلِمنيَ  َمعَ  َسلمَ  وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  َعاشَ 
 بـَْعدَ  يـَْوًما َيْشَتد  اإليَذاءُ  َهَذا َكانَ   وَ  اْلِبْعَثِة، ِبَدايَةِ  ُمْنذُ  قـَُرْيشٍ  ُكفارِ 
 َماَتتْ  إذْ  ُحْزٍن، َسَنةَ  اْلِبْعَثةِ  بـَْعدَ  اْلَعاِشَرةُ  السَنةُ  َكاَنتْ   َحىت  يـَْومٍ 
 ِمنَ  بِهِ  آَمَنتْ  َمنْ  أول َكاَنتْ   الِيت  وَ  النِيب  َزْوَجةُ  َخِدَجيةُ  ِفيَها

  َكَما  ، يُؤاِزرُهُ  و َيْدَعُمهُ  َكانَ   الِذي َعمهُ  طَالبٍ  أبُو ُمث  ، النَساءِ 
 َلِقيَ  َما النِيب  َلِقيَ  التِـي الطاِئف رِْحَلةُ  السَنةِ  َهِذهِ  نـَْفسِ  ِيف  َكاَنتْ 

.اإليَذاءِ  وَ  التْكِذيبِ  ِمنَ  َأْهِلَها ِمنْ 
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  ،)الـُمنَـوَرة الْـَمِديَنة( َبةَ يْ طَ  َكانَ   ِجْربيلُ  ِفِيهِ  تـََوقفَ  َمَكانٍ  فأولُ 
 ِجْربِيل أن  َكَما ، رَْكَعتَـْنيِ  َسلمَ  و عليه اهللاُ  صّلى النِيب  هاِفي فصلى
 .إليها َسيـَُهاِجرُ  أَنهُ  هُ رَ بَـ خْ أَ  السالم عليه

 عليه ُموَسى َحتْتَـَها اْسَتَظل  الِيت  الشَجَرةِ  ِعْندَ  بِـَمـْدَينَ  أنزَلهُ  بـَْعَدَها
 النِيب  َفَصلى ، ِفْرَعْونَ  ِمنْ  َخائًِفا ِمْصرَ  ِمنْ  َخرَجَ  ِحنيَ  الّسالم
  .ُهَناكَ  سلمَ  و عليه اهللاُ  َصلى

 رِيقَ  أْكَمال ُمثمَ   حيثُ  ، ناءَ يْ سَ  ورِ طُ  َحنْوَ  الطَعَلْيهِ  موسى اهللاُ  كل 
 عليه اهللاُ  صّلى النِيب  نـََزلَ  و بِاْلبـُرَاقِ  ِجْربِيلُ  تـََوقفَ  ُهَناكَ  ، السالم

  .رَْكَعتَـْنيِ  اْلَمَكانِ  َهَذا ِيف  فصلى سلمَ  و
 اإلْسرَاِء، رِْحَلةِ  ِمنَ  َحمَطةٍ  آِخرِ  إىل ُوُصوهلَِِما قـَْبلَ  وَ  أخريًا، وَ 

 ُوِلدَ  الِذي الْـَمَكانُ  ُهوَ  وَ  ،حلم بيتِ  ِعْندَ  بِاْلبـُرَاقِ  ِجْربيلُ  تـََوقفَ 
 اهللاُ  صّلى اهللاِ  َرُسولُ  ُهَناكَ  لىصَ فَ  ، السالمُ  عليهِ  عيسى النِيب  ِفيهِ 

.رَْكَعتَـْنيِ  سلمَ  و عليه
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اْإلْسَراءُ 
َلةِ  تِْلكَ  ِيف   اهللاُ  صّلى للنيبّ  السالم عليه جربيلُ  جاء اْلُمَبارََكِة، الليـْ

 رُ بَـ كْ أَ  وَ  َفَرسالْ  نَ مِ  أصغرُ  ابّةٌ دَ  وَ هُ  وَ  ،اقِ بـُرَ الْ  ةِ اب دَ بِ  سلمَ  و عليه
 ِمنْ  اْخلُْطَوةُ  َتِصلُ  ، َكاْلبَـْرقِ   َسرِيعٌ  ، اللْونِ  أَبـَْيضُ  ،مارِ احلِْ  نَ مِ 
 وَ  اْلبـُرَاقَ  َسلمَ  وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  رَِكبَ  .هِ رِ صَ بَ  د مَ  ىلإ هِ ـاتِ وَ طُ خُ 

 دِ جِ سْ مَ الْـ َحنْوَ  َمكةَ  ِمنْ  َماِ  طََلقانْ فَ  يُقوُدهُ  ُهوَ  وَ  ِجْربِيلُ  َمَعهُ 
.ىصَ األقْ 
 أَماِكنَ  ِيف  سلمَ  و عليه اهللا صلى بالنِيب  ِجْربِيلُ  تـََوقفَ  الطرِيِق، ِيف 
.ِفيَها ُيَصليَ  أنْ  ِمْنهُ  طََلبَ  و َخاصةٌ  بـَرََكةٌ  و ُقُدِسيةٌ  َهلَا
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 صّلى حبيِبهِ  و لَِنِبيهِ  َكرَاَمةً   اْلُمـَقـدسِ  اْلَمـَكانِ  هَذا يف اهللاُ  َمجََعُهمُ 
 ، َرُسوالً  313 وَ  ، َنِيب  أْلفَ  124 َعَدُدُهمْ  وَ  سلمَ  و عليه اهللا
 ِِمْ  ُيَصليَ  أنْ  سلمَ  و عليه اهللاُ  صّلى النِيب  من  جربيلُ  طََلبَ  و

 مواساة و أخرى كراَمة  هذه كانت  و ، تَـْنيِ عَ كْ َر  م َفَصلى إَماًما،
 ِدينِ  إَماَمةِ  إَىل  إَشارَةٌ  وَ  سلمَ  و عليه اهللا صلى اْحلَِبيبِ  ِلَرُسولَِنا
.اإلْسالمِ 
َياءُ  َحتَدثَ   تـََعاَىل  اهللاِ  َعلى ِمنـُْهمْ  ُكل   َفأثـَْىن  اْلُمـْرَسُلونَ  و األنـْبـْ
يلٍ  ِبَكالمٍ  : سلمَ  و عليه اهللا صّلى حمّمد َسيُدنَا َقالَ  ُمث  .مجَِ

 َبِشيًرا للناسِ  َكافةً   وَ  لْلَعاَلِمينَ  َرْحَمةً  أْرَسَلِني الِذي هللاِ  الْـَحْمدُ 
َيانٌ  ِفيهِ  اْلُقْرآنَ  َعَلي  أنـَْزلَ  وَ  َنِذيًرا، و  َجَعلَ  وَ  ، َشْيءٍ  ِلُكل  تِبـْ

رَ  ُأمِتي  َجَعلَ  وَ  ، َوَسطًا ُأمِتي َجَعلَ  وَ  ، للناسِ  ُأْخرَِجتْ  ُأمةٍ  َخيـْ
.اآلِخُرونَ  و األوُلونَ  ُهمُ  ُأمِتي
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 نـََزلَ  ُهَناكَ  ، املقِدسِ  بيتِ  إىل بالُوُصولِ  اإلْسرَاءِ  رِْحَلةُ  اْكَتَملتْ 
 ِيبمَ  و عليه اهللاُ  صّلى الناقَ رَ البُـ  َرَبطَ  و ، اْلَمْسِجدِ  بابِ  ِعْندَ  سل 

 دخلَ  مث  ، قـَْبلُ  ِمنْ  رَِكُبوهُ  الِذينَ  األنبياءُ  ا هُ يربط كان  اليت باحللقةِ 
يًعا ُرُسِلهِ  وَ  اهللاِ  بأنِْبَياءِ  ِفيهِ  اْلتَـَقى وَ  ِجْربِيل َمعَ   اهللاُ  َخَلقَ  ُمْنذُ  مجَِ
.السالم عليه آدمَ 
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الثّانية السَماء
 وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى بِالنِيب  السالمُ  عليه ِجْربِيلَ  ُصُعودِ  رِْحَلةُ  تـَتَـَواَصلُ 

   َفاْسَتْأَذنَ  ، ةِ يَ انِ الث  السَماءِ  إىل بِهِ  َوَصلَ  َقدْ  ُهوَ  َها وَ  َسلمَ 
 : سلم و عليه اهللاُ  صّلى النِيب  َمَعهُ  أن  ُعِلمَ  َلما َلهُ  َفِقيلَ  بِالدُخولِ 

 وَ  األخُ  َفِنْعمَ  ، َخِليَفةٍ  ِمنْ  وَ  َأخٍ  ِمنْ  اهللاُ  َحياهُ  َأْهالً  وَ  ِبهِ  َمْرَحًبا
.َدَخال وَ  لَـُهَما فُِتحَ  وَ  .اْلَمِجيءُ  نِْعمَ  وَ  اْلَخِليَفةُ  نِْعمَ 

 عيسى و حيىي السَماءِ  َهِذهِ  ِيف  سلم و عليه اهللا صّلى النِيب  أىرَ 
 : َلهُ  َقاال وَ  السالمَ  عليه فـََردا ، عليهما فسّلم ، السالم عليهما
.الصاِلحِ  األخِ  وَ  الصاِلحِ  بِالنِبي  َمْرَحًبا
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الثّالثة السَماء
 اهللاُ  َصلى بِاْحلَِبيبِ  الصُعودِ  رِْحَلةَ  الّسالم عليه جربيلُ  اْسَتْأَنفَ 

  بِالدُخولِ   َفاْسَتْأَذنَ  ، ةِ ثَ الِ الث  السَماءِ  إىل ِبهِ  َوَصلَ  وَ  َسلمَ  وَ  َعَلْيهِ 
 ِبهِ  َمْرَحًبا : َلهُ  َفِقيلَ  سلم و عليه اهللاُ  صّلى النِيب  َمَعهُ  أن  َأْعَلمَ  وَ 
 نِْعمَ  وَ  األخُ  َفِنْعمَ  ، َخِليَفةٍ  ِمنْ  وَ  َأخٍ  ِمنْ  اهللاُ  َحياهُ  َأْهالً  وَ 

.َفَدَخال لَـُهَما فُِتحَ  وَ  .اْلَمِجيءُ  نِْعمَ  وَ  اْلَخِليَفةُ 
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اْلِمْعَراجُ 
نـَْيا السَماء الد

نـَْيا السَماءِ  إَىل  َسلمَ  وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  صلى بِالنِيب  ِجْربِيلُ  َصِعدَ  الد  
 وَ  بِالدُخولِ  السَماءِ  َخَزنَةَ  اْلَمالِئَكةَ  ِجْربِيلُ  َفاْسَتْأَذنَ  ،)اُألوَىل (

 : َلهُ  َفِقيلَ  سلم و عليه اهللاُ  صّلى النِيب  َمَعهُ  أن  َأْخبَـَرُهم
 األخُ  َفِنْعمَ  ، َخِليَفةٍ  ِمنْ  وَ  َأخٍ  ِمنْ  اهللاُ  َحياهُ  ، َأْهالً  وَ  ِبهِ  َمْرَحًبا

.لَـُهَما فُِتحَ  وَ  . اْلَمِجيءُ  نِْعمَ  وَ  اْلَخِليَفةُ  نِْعمَ  وَ 
 آَدمَ  َسيَدنَا السَماءِ  َهِذهِ  ِيف  سلم و عليه اهللا صّلى النيبّ  َرأى 

 َعَلْيهِ  َفرد  َعَلْيهِ  َسلمَ  ، اْلَقاَمةِ  َطِويلَ  َرُجالً  َكان  و ، السالم َعَلْيهِ 
ْبنِ  َمْرَحًبا : قال وَ  ِبهِ  َرحبَ  وَ  السالمَ   النِبي  وَ  الصاِلحِ  بِاْالِ

  .الصاِلحِ 
 َفَكانَ  ، أْيًضا ِشـَمالِهِ  عنْ  و َكِثريُونَ   أُنَاسٌ  آَدمَ  ميَِنيِ  َعنْ  َكانَ 
 ِشـَمالِهِ  َعنْ  يـَْنظُرُ  و ، َيْسَتْبِشرُ  وَ  فـََيْضَحكُ  يَـِميِنهِ  َعنْ  يـَْنظُرُ 

َ  َقدْ  وَ  ، َحيَْزنُ  وَ  فـََيْبِكي ِجْربِيلُ  بـَني  ِيبى للنمَ  وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَسل 
 ِذينَ  َأنةِ  َأْهلُ  ُهمْ  يَـِميِنهِ  َعنْ  الِتِه، ِمنْ  اْجلَنيِذينَ  وَ  ُذرَعنْ  ال 

  .النارِ  َأْهلُ  ُهمْ  ِشـَمالِهِ 
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اخلامسة السَماء
 السَماءِ  إىل َسلمَ  وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى بِالنِيب  ِجْربِيلُ  دَ عِ صَ  َذِلكَ  بـَْعدَ 

 صّلى بالنِيب  تـَْرِحيًبا لِـِجْربيلَ  ِقيلَ  وَ  َهلَُما َفأُِذنَ  َفاْسَتْأَذن ، اْخلَاِمَسةِ 
 ِمنْ  وَ  َأخٍ  ِمنْ  اهللاُ  َحياهُ  َأْهالً  وَ  ِبهِ  َمْرَحًبا : سلم و عليه اهللاُ 

 لَـُهَما فُِتحَ  وَ  .اْلَمِجيءُ  نِْعمَ  وَ  اْلَخِليَفةُ  نِْعمَ  وَ  األخُ  َفِنْعمَ  ، َخِليَفةٍ 
.لَِيْدُخال

 ،السالم عليه َهاُرونَ  فيها سّلم و عليه اهللاُ  صّلى حمّمد َسيُدنَا فـََلِقيَ 
 َعَلْيِهم يـَُقص  إْسرَائيلَ  َبِين  ِمنْ  َجمُْموَعةٌ  َحْوَلهُ  و َطِويَلةٌ  لِـْحَيةٌ  َلهُ  َفإَذا

 فردّ  سّلم و عليه اهللاُ  صلى النِيب  َعَلْيهِ  َسلمَ  . اْلَماِضَيةِ  األَُممِ  أْخَبارَ 
  َكَما  .الصاِلح اْألخِ  وَ  الصاِلحِ  بالنِبي  َمْرَحًبا : َقال و السالمَ  عليه
.ِخبَْريٍ  َلهُ  َدَعا

10

الّسادسة السَماء
 الساِدَسِة، السَماءِ  إىل َسلمَ  وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى بِالنِيب  ِجْربِيلُ  دَ عِ صَ  مثُّ 
 اهللاُ  َحياهُ  َأْهالً  وَ  ِبهِ  َمْرَحًبا : ِقيلَ  وَ  َهلَُما أُِذنَ  اْسَتْأَذنَ  َما بـَْعدَ  وَ 

 نِْعمَ  وَ  اْلَخِليَفةُ  نِْعمَ  وَ  األخُ  َفِنْعمَ  ، َخِليَفةٍ  ِمنْ  وَ  َأخٍ  ِمنْ 
.َفَدَخال لَـُهَما فُِتحَ  وَ  .اْلَمِجيءُ 
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 عليه يوسفَ  السَماءِ  َهِذهِ  ِيف  سلم و عليه اهللا صّلى النِيب  َرأى
 ، النِيب  ُحْسنِ  َشْطرَ  أيْ ( الْـُحْسنِ  َشْطرَ  أُوِيتَ  َقدْ  ُهوَ  َفإَذا السالم

 َعَلْيهِ  َسلمَ  . )ُكلهُ   اُحلْسنَ  سلمَ  و َعَلْيه اهللاُ  صّلى أُوِيتَ  فقدْ 
 َمْرَحًبا : َقال و السالمَ  َعَلْيهِ  فـََرد  سلم و عليه اهللا صّلى الْـَحِبيبُ 

 ِبياِلحِ  بالناِلحِ  اْألخِ  وَ  الصِخبَْريٍ  َلهُ  َدَعا وَ  .الص.

الرّابعة السَماء
 أنْ  إىل َسلمَ  وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى بِالنِيب  اْلِمْعرَاجِ  رِْحَلةَ  ِجْربِيلُ  أْكَملَ 
 لِـِجْربيلَ  ِقيلَ  وَ  َهلَُما َفأُِذنَ  َفاْسَتْأَذن ، الراِبَعةِ  السَماءِ  إىل ِبهِ  َوَصلَ 
 اهللاُ  َحياهُ  َأْهالً  وَ  ِبهِ  َمْرَحًبا : سلم و عليه اهللاُ  صّلى بالنِيب  تـَْرِحيًبا

 نِْعمَ  وَ  اْلَخِليَفةُ  نِْعمَ  وَ  األخُ  َفِنْعمَ  ، َخِليَفةٍ  ِمنْ  وَ  َأخٍ  ِمنْ 
.َفَدَخال لَـُهَما فُِتحَ  وَ  .اْلَمِجيءُ 

 عليه إدريس سلم و عليه اهللاُ  َصلى النِيب  ىأَ رَ  السَماءِ  َهِذهِ  ِيف 
 عليه اهللاُ  صلى النِيب  َعَلْيهِ  َسلمَ  .َعِليا َمَكانًا اهللاُ  َرفـََعهُ  َقدْ  ، السالم

  اْألخِ  وَ  الصاِلحِ  بالنِبي  َمْرَحًبا : َقال و السالمَ  عليه فردّ  سّلم و
.ِخبَْريٍ  َلهُ  َدَعا وَ  .الصاِلحِ 
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 إبـْرَاِهيمَ  ِبَسيِدنَا السَماءِ  َهِذهِ  يف سّلم و عليه اهللا صّلى النِيب  اْلتَـَقى
 ُهوَ  وَ  اْلَمْعُموِر، اْلبَـْيتِ  إَىل  َظْهَرهُ  ُمْسِنًدا َوَجَدهُ  َحْيثُ  السالُم، عليه
  َيْدُخُلهُ  ِعْنَدنَا، ُمَقدَسةٌ  اْلَكْعَبةُ  ِمثْـَلَما السَماءِ  أْهلِ  ِعْندَ  ُمَقدسٌ  بـَْيتٌ 
 ُعونَ  يـَْومٍ  ُكل .أََبًدا إلَْيهِ  يـَُعوُدونَ  ال َمَلكٍ  أَْلفَ  َسبـْ

 فـََرد  السالمَ  َعَلْيهِ  إبـْرَاِهيمَ  على َسلمَ  و َعَلْيهِ  اهللاُ  صلى النِيب  فَسلمَ 
.الصاِلحِ  النِبي  و الصاِلحِ  بِاِالْبنِ  َمْرَحًبا : َلهُ  َقالَ  و السالمَ  َعَلْيهِ 

 َتكَ  َأْقِرئْ  : قَاِئال أَْرَدفَ  ُمثي ُأمالمَ  ِمنَأْخِبْرُهمْ  وَ  الس  ةَ  أناْلَجن 
  هللاِ  الَحْمدُ  و اهللاِ  ُسْبَحانَ  ِغَراَسَها إن  وَ  ، اْلَماءِ  َعْذبَةُ  الترِبَةِ  طَيَبةُ 

  .أْكبَـرُ  اهللاُ  و اهللاُ  إال إَلهَ  ال و
يَلةٌ  َشَجَرةٌ  ِهيَ  وَ  اْلُمـْنتَـَهى، ِسْدَرةِ  إىل َوَصال بـَْعَدَها  َيِسريُ  َعِظيَمةٌ  مجَِ

 النِيب  َرَأى ِعْنَدَها .آِخرِهِ  إىل َيِصلُ  ال َعاًما َسْبِعنيَ  ِظلَها ِيف  الراِكبُ 
 لَهُ  : الْـَحـِقيِقيةِ  الْـَمالِئِكيةِ  َهْيأتِهِ  َعَلى ِجْربِيلَ  سّلم و عليه اهللاُ  صّلى
 َجَناٍح، ِماَئةِ  ِست   َها َجَناحٍ  ُكل َها يـَتَـَناثـَرُ  اْألُُفَق، َسد  َقدْ  ِمنـْ  الدر  ِمنـْ

.اْلَياُقوتُ  وَ 
 َرأى و أْهِلَها نَِعيمَ  و اْجلَنةَ  سّلم و عليه اهللاُ  صلى النِيب  رََأى َكَما
.َأْهِلَها عَذابَ  و النارَ  رََأى أَْيًضا وَ  ، اْلَكْوثَرِ  نـَْهرَ 
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 َفإَذا أتْـَباِعِهْم، وَ  بِاألَنِْبَياءِ  يَـُمر  سّلم و عليه اهللا صّلى َرُسولَُنا َجَعلَ 
 ِيبُهمْ  بِـالن ُهمْ  وَ  أَقل، أو أْكثـَرَ  أو أتْـَباعٍ  َعشَرةِ  ِمنْ  َجمُْموَعةٌ  َمَعهُ  ِمنـْ  ِمنـْ

 : للنِيب  ِقيل وَ  .َكِثريُون  أتْـَباعٌ  َمَعهُ  وَ  بِـُموَسى َمر  ُمث  .َوْحدهُ  ُهوَ  َمنْ 
ا َضْخًما َعَدًدا يـََرى ِبهِ  َفإَذا .رَْأَسكَ  اْرَفعْ  اسِ  ِمنَ  ِجدَلهُ  ِقيلَ  وَ  الن : 

ُعونَ  َمَعُهمْ  وَ  ُأمُتَك، َهُؤالءِ   ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  اْلَجنةَ  َيْدُخُلونَ  أْلًفا َسبـْ
  َمعَ  اْجلَنةَ  يُْدِخلَ  بِأنْ  أُمَتهُ  أْكَرمَ  اهللا أن  َحِديثٍ  ِيف  النِيب  َبشرَ  َكَما(

 آَخرِينَ  أْلًفا َسْبِعنيَ  َهُؤالءِ  ِمنْ  َواِحدٍ  ُكل(
 عليه فردّ  الّسالم عليه موسى على سّلم و عليه اهللا صّلى النِيب  َسلمَ 

.ِخبَْريٍ  َلهُ  َدَعا ُمث  .الصاِلح اْألخِ  وَ  الصاِلحِ  بالنِبي  َمْرَحًبا : َقال وَ 
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الساِبَعة السَماء
 المُ  َعَلْيهِ  ِجْربِيلُ  ُهوَ َها وَ  الْـِمْعرَاجِ  رِْحَلةُ  َتْسَتِمرَنا اْرتـََقى السبَِنِبيـ 
 َخازِنَ  أْخبَـرَ  وَ  فَاْسَتْأَذنَ  الساِبَعةِ  السَماءِ  إىل سّلم و عليه اهللاُ  صّلى

 َحياهُ  َأْهالً  وَ  ِبهِ  َمْرَحًبا : َلهُ  فـََقال اْلَكِرميَ  الرُسول َمَعهُ  أن  السَماءِ 
 نِْعمَ  وَ  اْلَخِليَفةُ  نِْعمَ  وَ  األخُ  َفِنْعمَ  ، َخِليَفةٍ  ِمنْ  وَ  َأخٍ  ِمنْ  اهللاُ 

 .َدَخال وَ  لَـُهَما فُِتحَ  ُمث  .اْلَمِجيءُ 
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 ِفَراَشهُ  َوَجدَ  رِْحَلِتهِ  ِمنْ  سلمَ  و عليه اهللاُ  صّلى النِيب  َرَجعَ  ِعْنَدَما
.تـَرََكهُ  َكَما  َداِفًئا َمازَالَ 

 تـََفاِصيلَ  سلم و عليه اهللا صّلى النِيب  َقص  التاِيل  اْليَـْومِ  َصَباحِ  ِيف 
ُهمْ  اْلُمْسِلُمونَ  َفأما .قـَْوِمهِ  أََمامَ  رِْحَلِتهِ   إيـَمانُهُ  زَادَ  و َصدقَ  َمنْ  َفِمنـْ

ُهمْ  وَ  ، قـُوةً  بُوهُ  اْلُكفارُ  أما وَ  .اْرَتد  َمنِ  ِمنـْ و عليه اهللا صّلى َفَكذ 
 األْقَصى اْلَمْسِجدِ  تـََفاِصيلِ  َعنْ  َيْسألُونَهُ  وَ  َخيَْتِربُونَهُ  أَخُذوا و سلمَ 

.َلهُ  َدِقيًقا َوْصًفا ِمْنهُ  َيْطلُُبونَ  و
 ِيف  إلَْيهِ  يـَْنظُرُ  َكاَنهُ   وَ  اْألَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ُصوَرةَ  أَماَمهُ  اهللاُ  َلهُ  َفأْوَحى

  .َهلُمْ  َيِصُفهُ  َبَدأ و تـََفاِصيِلِه، بَأَدق  وَ  أرَْكانِهِ  ُكل   َوإَىل  اللْحَظةِ  تِْلكَ 
.َذِلكَ  ِمنْ  اْلُكفارُ  َفُدِهشَ 

يِق َو َتْكِذيُب اْلَقْومِ  دَتْصِديُق الص
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تـََعاىل و ُسْبَحانَهُ  اهللاِ  َتْكِليمِ  َمَقامُ 
 ال َمْنزَِلةٍ  إىل سّلم و عليه اهللا صّلى النِيب  رُِفعَ  اْلَمْرَحَلةِ  َهِذهِ  ِيف 

ُلُغَها َلَها ِجْربِيلُ  تـََوقفَ  وَ  َمَلٌك، ال و َنِيب  يـَبـْ  َجتَاُوَزَها َحاَولَ  َلوْ  وَ  قـَبـْ
.بِاألنـَْوارِ  الْحتَـَرقَ 

 يديهِ  بني َساِجًدا َفَخر  َربهُ  سلم و عليه اهللا صّلى النِيب  رََأى ُهَناكَ 
.ِحَجابٍ  ُدونِ  منْ  َكلَمهُ   و تـََعاىل و ُسْبَحانَهُ 
 َمخِْسنيَ  أُمِتهِ  على فـََرضَ  َقدْ  أنهُ  النِيب  تـََعاىل و ُسْبَحانَهُ  اهللاُ  فأْخبَـرَ 
َلةِ  و اْليَـْومِ  ِيف  َصالةً   َنَصَحهُ  ثَانَِيةً  السَماواتِ  إىل َرَجعَ  فَـَلما .الليـْ
 َلنْ  أُمَتهُ  ِألَن  التْخِفيفَ  ِمْنهُ  فـََيْطُلبَ  َربهِ  إىل يـَْرِجعَ  أن ُموَسى َسيُدنَا
 وَ  َصَلواٍت، َمخْسَ  أُمِتهِ  َعنْ  و َعْنهُ  اهللاُ  َفَخففَ  فـََرَجعَ  .َذِلكَ  ُتِطيقَ 

 اهللاُ  َخففَ  ِمبَا أْخبَـَرهُ  و ُموسى إىل سلمَ  و َعَلْيه اهللاُ  صّلى َرَجعَ  َلما
 و فـََرَجعَ  أْكثـََر، التْخِفيفَ  فـََيْسأََلهُ  يـَْرِجعَ  أنْ  َسأَلهُ  أُمِتهِ  َعنْ  و َعْنهُ 

 َمخْسَ  َأْصَبَحتْ  أن إىل َهَكَذا وَ  ... َلهُ  َفَخففَ  التْخِفيفَ  اهللاَ  َسألَ 
َلةِ  وَ  اْليَـْومِ  يف َمْفُروَضةٍ  َصَلواتٍ  .َصالةً  َمخِْسنيَ  أْجرُ  أْجُرَها وَ  الليـْ
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 اهللاُ  َرِضيَ  الصَحابَةِ  ِمنَ  َكاَنتْ   الِيت  اْلَمَواِقفِ  أْصَدقِ  و أْمجَلِ  ِمنْ  وَ 
ُهمْ  ُقوا ملَْ  َجمُْموَعةٌ  َجاَءهُ  فـََقدْ  َبْكرٍ  أِيب  َسيِدنَا َمْوِقفُ  َعنـْ ُيَصد  ِيبالن 
ثـَُهم فِـيَما َصاِحِبكَ  ِإَىل  َلكَ  َهلْ  : َلهُ  َقاُلوا و رِْحَلِتهِ  َعنْ  بِهِ  َحد 
َلةَ  ِبهِ  ُأْسرِيَ  أَنهُ  يـَْزُعمُ   ؟َذِلكَ  َقالَ  َأوَ  :َقالَ  .اْلَمْقِدسِ  بـَْيتِ  ِإَىل  الليـْ
قُهُ  أَوَ  :َقاُلوا .َصَدقَ  َلَقدْ  َذِلكَ  َقالَ  َكانَ   لَِئنْ  :َقالَ  .نـََعمْ  :َقاُلوا ُتَصد 
َلةَ  َذَهبَ  أَنهُ   :َقالَ  ؟ُيْصِبحَ  َأنْ  قـَْبلَ  َوَجاءَ  اْلَمْقِدسِ  بـَْيتِ  ِإَىل  الليـْ
قُهُ  ِإين  َعْم،نَـ  قُهُ  َذِلَك؛ ِمنْ  أَبـَْعدُ  ُهوَ  ِفيَما َألُصد َماءِ  ِخبََربِ  ُأَصدِيف  الس 

 .َرْوَحةٍ  أَوْ  َغْدَوةٍ 
ةِ  صديقال أبوبكر ُسـميَ  فَِلَذِلكَ  َتْصِديِقهِ  َكثْـَرةِ   وَ  ِلِشد  ما ِلُكل 
.سلمَ  و عليه اهللا صلى الرُسولُ  يـَُقولُهُ 
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 وا ُمثةٍ  َقاِفَلةٍ  َعنْ  َفَسأُلوه ِمْنُه، أْصَعبَ  ِبُسؤالٍ  يـُْعِجُزوهُ  أنْ  أَحبِجتَارِي 
 اْلَقاِفَلةِ  ُصوَرةَ  َلهُ  اهللاُ  َفأْوَحى ؟ َتِصلُ  َمَىت  : إلَْيِهمْ  َطرِيِقَها يف َهلُمْ 
 َكَما  َفَكانَ  أياٍم، َثالثَةِ  بـَْعدَ  إلَْيِهمْ  َتِصلُ  أنـَها َفأْخبَـَرُهمْ  َمَكانـََها، و

.أْخبَـَرُهمْ 
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