
بحث عن اإلسراء والمعراج جاھز للطباعة
لقد كانت حیاة النبي الكریم ملیئة بالعبر، وقد ورثنا عنھ كل القیم التي حثنا علیھا مما مر معھ في ھذه الحیاة، والتي تعرف باسم السنة
النبویة الشریفة، التي ھي ثاني مصدر بعد القرآن الكریم في قوانین الحیاة والشریعة، وقد حدثتنا سنة النبي َوالقرآن الكریم عن أعظم

ھذا البحثوفي مقالنا الیوم سوف نخوضالمعجزات التي أید بھا هللا أنبیاءه المرسلین، ومن بینھا معجزة اإلسراء والمعراج،
الھام حول ھذه اللیلة العظیمة لنستخلص منھا العبر ونرى عظیم جالل هللا في ما صنع من المعجزات.

مقدمة بحث عن اإلسراء والمعراج جاھز للطباعة
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، الذي أتم علینا نعمھ وثبت علینا ھذا الدین، وھدانا إلى صراطھ المستقیم ولم یجعلنا
من الضالین، إذا أرسل إلینا خیر خلقھ فكان خیر األنبیاء والُمرسلین، فالصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین،
أما بعد، فقد خلقنا هللا من ماء وطین، ومیزنا عن باقي خلقھ، فزرع فینا العقل الذي اھتدینا بھ إلى وجود الخالق لكل شيء من حولھ،

بعد أن أرسل إلینا رسلھ وأنبیائھ الذین خصھم من خلقھ كي یبلغوا رسائلھم السماویة، التي تدلنا وترشدنا إلى وجود الخالق وكیفیة
عبادتھ، وقد أید هللا أنبیاؤه بالمعجزات الدالة على صدق نبوتھم، وأن ھذه المعجزات إنما ھي من صنع خالق مقتدر، قادر على أن
یخلق من كل شيء حيء، ویقوم بفعل المستحیل بإذنھ وأمره ساعة یشاء ویرغب، وقد ختم هللا لنا سلسلة األنبیاء التي أرسلھا على

خلقھ برسالة سیدنا محمد علیھ الصالة والسالم، والذي أیده بُمعجزات إلھیة كانت دلیالً على صدقھ، وإنما لیلة اإلسراء والمعراج ھي
أحد ھذه المعجزات اإللھیة التي أتى بھا سید الخلق.

بحث عن اإلسراء والمعراج جاھز للطباعة
أرسل هللا سبحانھ وتعالى أنبیاءه رحمة لعبیدھم وأیدھم بالمعجزات في داللة على صدق رسالتھم، ومن بین جمیع األنبیاء، أنعم هللا

على نبینا محمد، صلى هللا علیھ وسلم، بمعجزة اإلسراء والمعراج من بین العدید من المعجزات، والكثیر منا یعرف القصة األساسیة
لإلسراء والمعراج، وھي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ُنقل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، ومن بعدھا صعد إلى السماء،

ولكن كانت ھناك العدید من المحطات على طول ھذه الرحلة المذھلة والملیئة بالعجائب والمعجزات، وفي ما یلي نتناولھا في مراحلھا
كافة.

أسباب رحلة اإلسراء والمعراج
لقد حدثت ھذه القصة الدینیة الملیئة بالعبر، عندما كان النبي صلى هللا علیھ وسلم قد واجھ للتو ما عرف بعام الحزن، حیث اجتمعت

علیھ الكثیر من المشاكل التي سببت لھ الكثیر من الضیق الشدید واأللم، ففي العام ذاتھ، كانت قریش وقبیلتھ وبقیة عائلتھ قبل أن
یسلموا، یسخرون باستمرار من الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأتباعھ ویذلْونھم ویظلِمونھم من جھة، ومن جھة أخرى شھد العام ذاتھ

حدثین أثقال كاھل النبي الكریم، حیث أنھ فقد زوجتھ الحبیبة خدیجة، رضي هللا عنھا، التي كانت مصدر عزاء ودعم لھ، كما أنھا
كانت أول من صدقھ من النساء عندما نزلت علیھ الدعوة، إضافة إلى وفاة عمھ أبو طالب الذي كان والده الثاني، والذي كان أیضاً

ركن من أركان القوة لھ، والدرع المدافع عنھ ضد الھجمات الشرسة ألعدائھ، وباإلضافة إلى كل ھذه األعباء، لما سافر الرسول
صلى هللا علیھ وسلم إلى الطائف لنشر الرسالة اإلسالمیة، رفضھ أھل الطائف بأقسى الطرق، فأرسلوا أوالدھم إلى الشوارع لِیرشقوه

بالحجارة حتى امتأل حذائھ بالدماء، وآذوه حتى غادر المدینة.
موعد رحلة اإلسراء والمعراج

بعد الضیق الذي شعر بھ النبي علیھ الصالة والسالم، توجھ إلى ربھ بالدعاء الحزین الذي اھتزت لھ السموات، فما كان من هللا
الرؤوف الرحیم بعباده وأنبیائھ، إال أن استجاب ألنیْن عبده وخیر خلقھ وخاتم أنبیائھ ورسولھ إلى العالمین جمیعاَ، وأرسل إلیھ جبریل

علیھ السالم لیأخذه في رحلة اإلسراء والمعراج، وھناك خالف على الموعد الدقیق لرحلة اإلسراء والمعراج بین أوساط العلماء
والفقھاء وهللا ھو وحده العالم بكل شيء، ومع ذلك، فإن المتفق علیھ بین غالبیة العلماء، وإسناداً إلى المعاصرین للنبي ورواة الحدیث
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تھیئة النبي لرحلة اإلسراء والمعراج

قبل أن یقوم النبي بھذه الرحلة اللیلیة، فتح سقف المنزل الذي كان یقیم فیھ، وھو منزل أم ھانئ، فنزل مالكین وشقا صدر النبي
َد بھ من ربھ من حكمة، محمد، صلى هللا علیھ وسلم، وغسل قلبھ بماء زمزم قرب منطقة الحطیم، ثم أفرغ في صدر النبي مما زوِّ

لتزید من حكمة النبي وتقویة إیمانھ، وذلك كان لتھیئة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما لم یراه بعد في الجنة، ویقال أیضاً أن النبي
صلى هللا علیھ وسلم، أُخذ إلى الحجر، وھو جدار الكعبة نصف الدائري، وأن جبریل علیھ السالم فتح صدره وغسلھ بماء زمزم، ثم

أحضر صینیة ذھبیة ملیئة بالحكمة واإلیمان، وسكب محتویاتھا في صدر النبي وأغلقھ، وھذا كان فقط بدایة معجزة اإلسراء
والمعراج.

ركوب البراق وبدایة رحلة اإلسراء
عندما قام النبي علیھ الصالة والسالم في منتصف اللیل لزیارة المسجد الحرام في مكة المكرمة، وبعد فترة من العبادة، نام بالقرب

من الكعبة، فجاء إلیھ المالك جبرائیل علیھ السالم وأْیقظھ من نومھ، وكان جبریل علیھ السالم معھ دابة بیضاء، وقد ورد في وصفھا
أنھا أكبر قلیالً من الحمار ولكنھا أصغر من بغل، وھذه الدابة ھي البراق أحد مخلوقات الجنة، والبراق دابة سریعة جداً، حیث یبلغ



طول خطوة البراق مسافة أبعد یمكن للعین أن تراھا، وقد أمسك جبریل علیھ السالم بالبراق من أذنھ وقال للنبي أن یركبھا، ولما
نصب البراق انطلق النبي صلى هللا علیھ، وبدءا رحلة اإلسراء معاً.

المحطات التي مر بھا النبي في رحلة اإلسراء
بعد أن ركبا البراق، مر جبریل علیھ السالم والنبي محمد علیھ الصالة والسالم بعدة محطات في طریقھما إلى المسجد األقصى، فعلى

المحطةالطریق، أوقف جبرائیل علیھ السالم البراق، وطلب من النبي أن یترجل ویصلي في ثالثة محطات مروا بھا، حیث كانت
وجیزة من ھذه اللیلة كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یلتقي األنصار ویھاجر، وبعد فترةفي مكان الھجرة في المدینة المنورةاألولى

هللا تعالى التوراة، حیث كلم هللا نبیھ موسى علیھ السالم، كما أنزلسیناءكانت في جبلالثانیةالمحطةإلى المدینة المنورة، أما
لموسى علیھ السالم، وھي الشریعة التي أمر هللا أتباع سیدنا موسى أن یلتزموا بھا بعد أن نجاھم من فرعون، إذ شق موسى علیھ

حیث ولد عیسىفي بیت لحمالمحطة الثالثةالسالم البحر بعصاه ومر المؤمنین، ومن ثم أغلق البحر على فرعون ورجالھ، وكانت
المخلص سیدنا محمد علیھ السالم، بعد أن أیده بمعجزات إلھیة عظیمة، مثل، ومنھا انطلق لیبلغ رسالتھ ویبشر بنبي هللاعلیھ السالم

إحیائھ لسام وشفاء المرضى.
وصول النبي إلى المسجد األقصى في رحلة اإلسراء

استمر البراق بالسیر بجبریل علیھ السالم مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى دخلوا مدینة القدس، وھناك ذھب النبي إلى المسجد
األقصى، وفي الخارج كان ھناك خاتم یستخدمھ رسل هللا لربط ماشیتھم، فربط النبي برقھ بھذا الخاتم، وفي روایة أخرى حسب ما

أورده العلماء في الدین، أشار جبریل علیھ السالم بإصبعھ إلى شق في الصخرة، وذلك عند عند الحائط الغربي للحرم الشریف، فربط
بھا البراق، ومن ثم دخل النبي المسجد حیث اجتمع علیھ جمیع األنبیاء الذین أرسلھم لھدایة عبیده، سواء كانوا األنبیاء الذین ذكروا

في القرآن الكریم أم الذین لم یذكروا، وقد ذكر عن النبي أنھ لم یكن ھناك مكان تطأ فیھ قدم من كثرتھم، ولقد جاءوا جمیًعا بشكل
خاص للترحیب بمحمد صلى هللا علیھ وسلم، ووقف جمیع األنبیاء مصطفین على الصالة منتظرین قول جبریل علیھ السالم، إذ طلب

من سیدنا محمد أن یؤم بھم بالصالة، فصلوا ركعتین � تعالى.
رحلة المعراج

بعد انقضى النبي من رحلة اإلسراء، اصطحبھ جبریل علیھ السالم في رحلة المعراج، إذ عرج بھ من األرض إلى السماوات السبع
وما بعدھا حتى عرج بھ إلى الجبار جل جاللھ، وكان قد دنا منھ قاب قوسین أو أدنى، وفي طریقھ، رأى األنبیاء في السماوات تباعاَ،

السماءبالنبي آدم أبو البشر وأبو األنبیاء علیھ السالم، ثم صعد النبي إلىالتقى النبي محمد علیھ الصالة والسالمالسماء األولىففي
یوسف علیھحیث وجد النبيالسماء الثالثةبالخیر، وصعد النبي إلى، وھناك رأى النبیین عیسى ویحیى حیث دعوا لھالثانیة

حیث وجدالرابعةالسماءالسالم، إذ كان آیة من آیات هللا في جمالھ، حیث دعا لھ بالخیر، ثم صعد النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى
السادسةالسماءعلیھ السالم شقیق النبي موسى علیھ السالم، وفيرأى ھارونالخامسةالسماءالنبي إدریس علیھ السالم، وفي

رأى النبي إبراھیم، وھناكالسماء السابعةالتقى النبي موسى علیھ السالم وھو كلیم هللا على األرض، ومن ثم صعد النبي الكریم إلى
علیھ السالم، وھو أبو األنبیاء وجدھم جمیھاً سالم هللا علیھم جمیعھم.

ماذا شاھد النبي في رحلة المعراج
، حیثصاحب النارمالكلقد رأى النبي في معراجھ ما لم یراه أي نبي من قبلھ في حیاتھ على األرض، فقد شاھد النبي في معراجھ

ورد باألحادیث أن مالك علیھ السالم ھو خازن النار الذي عندما رآه النبي ھو الذي بادره بالسالم، وعندما أكمل النبي طریقھ رفع لھ
السماء،فيالمعمورالبیتإلىملك70000یومكلیحجمكة،فيالحرامهللابیتإلىاألرضفيالناسیحجفكما،المعمورالبیت

في نھایة السماوات قبل الوصول إلى الملكوت العظیم، وعندما وصلوا، وھي شجرةسیدرة المنتھىكما وصل النبي مع جبرئیل إلى
إلیھا توقف فیھا جبریل علیھ السالم، حیث كان ذلك أبعد مكان ُسمح لجبریل بالوصول إلیھ، ورأى أیضاً النبي علیھ الصالة والسالم

كالً من الجنة والنار، وفي بعض الروایات المغلوطة، یذكر أن النبي عندما اجتاز سیدرة المنتھى التقى بوجھ ربھ الكریم، إال أن النبي
دنا من ربھ قاب قوسین أو أدنى لكنھ لم یره قط.
ما ھي أصناف الناس التي رآھا النبي في النار

رأى النبي رجال ونساء أمامھم طبق من اللحم صالح لألكل وجذاب ، لكنھم تخلوا عنھ وأكلوا لحًما كریًھا واستمروا في التھامھ،
اللحم الحرام بدالً من ذلك، ورأى النبي بعض الناس وفي أفواھھم كرات من، حیث یتركون اللحم الحالل ویأكلونالزناةوھؤالء ھم

أناًسا ومعھم بمسامیر نحاسیة یخدشون بھا وجوھھم وصدورھم، وھؤالء، ورأى النبيبالباطلسارقي أموال األیتامنار وھؤالء ھم
، وبدواتأكل الرباالناس التيَویقذفون المحصنات، كما رأى النبي الكریمویتكلمون في أعراض المسلمینالذین یغتابون الناسھم

خطباءوكأنھم أناس یسبحون في نھر وُیلقمون الحجارة، ورأى أیضاً أناس یتم قرض شفاھھم بمقارض صنعت من النار، وھؤالء ھم
فھم أشبھ بالمنافقین.الذین یأّمون الناس بالبر وال یأمرون أنفسھم بذلكاألمة

خاتمة بحث عن اإلسراء والمعراج جاھز للطباعة
تعتبر معجزة اإلسراء والمعراج، ثاني أكبر معجزات النبي علیھ الصالة والسالم، بعد معجزة القرآن الكریم، والتي حدثنا بھا النبي

وذكرت في القرآن الكریم بكلمات قصیرة، كانت أبلغ من الكتب في وصف ھذه اللیلة العظیمة، والتي استرجعناھاْ معاً في ھذا البحث
الشامل بكافة تفاصیلھا، بدءاً من الكرب والضیق الذي أصاب النبي، وكیف كان هللا رؤوفاً بھ، فأرسل إلیھ جبریل لیسري بھ من



البیت الحرام إلى المسجد األقصى، ومن ثم یعرج بھ إلى السماء ویعود بھ ثانیة إلى األرض، وما مر معھ في ھذه الرحلة العظیمة من
أحداث ومشاھدات، أَزالت كَدره وابھجت روحھ َوزادتھ إیماناً فوق إیمانھ.

بحث مختصر عن اإلسراء والمعراج جاھز للطباعة
اإلسراء والمعراج ھي معجزة من معجزات النبي علیھ الصالة والسالم، والتي تأتي في المرتبة الثانیة بعد معجزة نزول القرآن،

ولذلك من المھم أال ندع ھذه القصة الدینیة تمضي من دون أن نفكر في دروسھا وأھمیتھا.
وقد حصلت القصة بمجملھا عندما مر النبي في عام قاٍس في حیاتھ، والذي سمي بعام الحزن، حیث فقد في ھذا العام زوجتھ خدیجة
رضي هللا عنھا، التي كانت مصدر دعمھ وعزائھ، وعمھ أبو طالب الذي كان سنده وحامیھ، وفي العام ذاتھ فشلت مساعیھ في نشر
الدعوة بالطائف، حیث آذوه حتى ترك المدینة، كما آذاه أھل قبیلتھ وظلموا أتباع الدین اإلسالمي أشد ظلم، فما كان من النبي إال أن

رفع یدیھ إلى السماء، ودعا رب السماء حتى أرسل إلیھ جبریل علیھ السالم، فاْصطحبھ في رحلة على دابة البراق.
بمواضعحیث مر النبي علیھ الصالة والسالمرحلة اإلسراء،وبدأت ھذه الرحلة من البیت الحرام إلى المسجد األقصى وھذه ھي

كانت من أطھر األماكن المباركة، فأولھا كان مكان ھجرتھ، وثانیھا كان مكان حدیث نبي هللا موسى علیھ السالم مع ربھ، وثالثھا
حدثت عندمارحلة المعراجأماموض والدة نبي هللا عیسى ابن مریم، وختمھا بلقاء األنبیاء في المسجد األقصى حیث أم بھم الصالة،

عرج جبریل علیھ السالم بالنبي الكریم إلى السماوات العلى، حیث رأى ھناك قدرات ربھ العظمى ووعده الحق، وشاھد الرسل من
قبلھ علیھم السالم جمیعاَ، كما شاھد النبي الجنة والنار، ورأى فیھا نعیم أھل الجنة، وجحیم أھل النار، وصعد النبي فوق السماء

السابعة بعد أن مر بسدرة المنتھى، وعرج بھ إلى عرش الجبار، ودنا منھ قاب قوسین أو أدنى، فأوحى لھ ربھ وفرض علیھ
الصلوات فكانت خمسین، وأفاض هللا علیھ وعلى المسلمین برحمتھ، إذ قبل هللا أن یجعل الصلوات خمسة فقط، ثم عاد إلى األرض

ومشى مع القافلة العائدة إلى المدینة.
ما ھي الدروس المستفادة من االسراء والمعراج

تمتلك قصة اإلسراء والمعراج الكثیر من المعاني الروحیة والقیم الكبیرة في طیاتھا، ومن أھمھا:
ھي دلیل واقعي على قدرة هللا عز وجل الذي تصدر المعجزات عنھ سبحانھ وتعالى، وال یمكن لمخلوق أن یقوم بذلك كما●

یدعي المنافقون.
اإلسراء والمعراج ھي مثال على المعجزات التي أید هللا بھا أنبیاءه لیعزز صدق نبوتھم، وأن معجزاتھم إنما ھي جزء من●

قدرة هللا وأنھا صادرة عن خالق قادر ومقتدر.
تعلمنا ھذه القصة مدى رحمة هللا ورأفتھ، فكما قال هللا عن نفسھ أنھ الجبار، فقد قال عن نفسھ أنھ الرحیم والحلیم بعباده.●
ھذه الحادثة دلیل على أن المصائب التي تصیب اإلنسان ھي من كرم هللا، فكل مصیبة تنطوي على حكمھ، وإذا أحب هللا●

عبداً من عباده ابتاله.
ھذه القصة الروحیة الصادقة التي قصھا النبي على أھل قریش وأصحابھ من المؤمنین، ھي التي فرقت بین ُمصدقي النبي●

ومدعي اإلیمان والذین لم یصدقوه، من حیث أن الرحلة التي قضاھا النبي في لیلة، یحتاج الناس إلى قضائھا في عشرات
األیام.

كانت ھذه الرحلة دلیل قاطع على رحمة هللا، من حیث أنھ أمر النبي بخمسین صالة یفرضھا على عباده، فعاد وقلصھا إلى●
خمسة صلوات فقط.


