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ذذؼدم امل  

ماظعادلني مرب مهلل مدقدغامم،احلؿد مسؾك مواظلالم واظصالة

مصاحبمادلعفزاتماخلاظدات،موسؾكمآظفموصقؾفمأذيعني.م،حمؿد

د،مصؼدماضؿضتمعشقةماهللمومحؽؿؿفمإردالماألغؾقاءمواظردؾمإديموبع

اظـاسمعمؼدؼـممبعفزاتمخارضةمظؿؽقنمتصدؼؼامهلؿمصقؿامؼؾؾغقنمسـم

صؽاغتمععفزةماإلدراءموادلعراجمعـمأجؾمادلعفزاتموأسظؿمم،رداالتف

سؾكمغؾقفموحؾقؾفمم-دؾقاغفموتعاديم-اآلؼات،ماظيتمتػضؾمبفاماهللم

ظؿدلمسؾكمصدقمرداظؿفموغؾقتف،مم-ودؾؿمصؾكماهللمسؾقفم–حمؿدم

معـم معقضعني مسي مدؾقاغف ماهلل مذطر مصؼد مادلعفزتني مػاتني وألػؿقة

ماظؽرؼؿ،مأوال موػكمدقرةمم-طؿابف م مادلعفزة مػذه مبادؿ وردتمدقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقةعادلعةماإلدالعقةماظدراداتماجلاع

مم2018،مدؼلؿربم14 اجملؾد

م66-49ص.م

مIIUCم©

ISSN 1813-7733 



50   

 

ظقالمعـمادللفدماحلرامممبعؾدهمأدرىماظذيمدؾقان﴿م:واظيتمبدأػامدؾقاغفموتعاديمبؼقظفم،اإلدراء

اآلؼةماألوديمعـمدقرةماإلدراء،موثاغقا:موردتمآؼاتمسيمدقرةماظـفؿمتشريمم﴾إديمادللفدماألضصك...

ؼؿعؾؿمعـفامادللؾؿمطـريامعـماظدروسمم،إديمععفزةمادلعراج،مصػقفؿامعشاػداتمسظقؿةموآؼاتمباػرة

ماظؾقثماظقجقزمإثؾاتمػاتنيمادلعفزتنيمعـمخاللمإتقانماألدظةمم،واظعربمواظػقائد صقاوظتمسيمػذا

لـةماظصقققة،موعامؼلؿػادمعـفؿامصقائدمسدؼدةمعامؼؿعؾؼمبؿصققحماظعؼقدةمواإلميانمعـماظؼرآنمواظ

ماحلؿقدة ماظردقل موبلرية ماإلدالعل موباظػؼف متؿعؾؼمم،باظغقب ماظيت ماظػاضؾة م مواألخالق واآلداب

مأذطرم مصلوال: مظؾؿلؾؿنيمذيقعا. مزاد ماظيتمصقفا مادلفؿة، ماظػقائد معـ مذظؽ موشري ماظققعقة، حبقاتـا

م.دراءموادلعراجموأدظةمثؾقتفؿاعػفقمماإلم

ذأوال:ذمػهومذاإلدراءذواملعراجذ

ممػهومذاإلدراءذلغ :  

اإلدراءمعصدرمعـمبابمإصعالم)أدرى(:موػقمؼدلمسؾكمدريمساعةماظؾقؾمومطؿامؼؼالمأدراهموأدرىمم

بفممومحلبمادلعـكماظـاغلموردمبفاماظؼرآنماجملقد،موذػبمذيفقرماظعؾؿاءمعـمأػؾماظؾغةمإديمأنم

.مأدرىممبعـكمدارمعـمأولم1درىمؼلتقانممبعـكمواحد.مموصرقمبعضماظؾغقؼنيمبقـفؿامدرىموأ

مو مدرى2اظؾقؾ. مآخرهم:. معـ م1.دار ماجلقػريم ماإلعام ودرؼتمودرىموعلرىموأدرؼتمم:وضال

مظقال مدرت مإذا ماحلفازم،مبعـك متعاديم،وباألظػمظغة مضال موإمنا مذيقعا مبفؿا ماظؼرآن م﴿م:وجاء

درتمأعسمم:وإنمطانماظلـرىمالمؼؽقنمإالمباظؾقؾمظؾؿلطقدمطؼقهلؿم﴾م...دؾقانماظذيمأدرىمبعؾده

م.2غفارامواظؾارحةمظقالمأدرؼت

ذ:مػهومذاإلدراءذاصطالحا  

عـمادللفدماحلرامممبؽةمإديمادللفدمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–ػقمإذػابماهللمغؾقفممحمؿدام

.3ؿماظرجقعمعـمتؾؽماظؾقؾةمسيمجزءمؼلريمعـماظؾقؾمثم–عدؼـةماظؼدسمادلعروصةمم–األضصكمبنؼؾقام  

 مػهومذكلم ذ"املعراج"ذذلغ :

وضالمابـماألثري:مادلعراجمباظؽلرمذؾفمم،ةمععان،معـفامجاءتمبؽلرمادلقؿغطؾؿةم"ادلعراج"متلتلمظ

وػذامعلخقذمعـمظػظمسرجمؼعرجم)عصدرهمسروجا(مم،اظلؾؿمعػعالمعـماظعروجمأيماظصعقدمطلغفمآظةمظف
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معـمحقثمادلعـكمادلصدريموػقمبفماظعروجمادؿعؿاالمالدؿماآلظةموممامؼظفرمأنمادلطؾقبم،إذامصعد

م.4اظعروج

 مػهومذاملعراجذاصطالحا:ذ

عـمادللفدماألضصكمبؾقتمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–ػقمإصعادمغؾقـامحمؿدمم:سرصفمبعضماظعؾؿاءم

ثؿماظرجقعمإديمم،وعامصقضفامحقثمصرضتمػـاكماظصؾقاتماخلؿلةم،ادلؼدسمإديماظلؿقاتماظلؾعة

.5لفدماألضصكمسيمبقتمادلؼدسمسيمجزءمعـمغػسماظؾقؾادل  

:األدل ذعلىذثبوتذمعجزةذاإلدراءذواملعراج  

طؿاموردمسيماظؼرآنمضالماهللم،حادثةماإلدراءمثابؿةمباظؼرآنموبؽـريمعـماألحادؼثماظصقققةماظقاردة

محقظفمرطـاباماظذيماألضصكمادللفدمإديماحلراممادللفدمعـمظقالمبعؾدهمأدرىماظذيمدؾقانم﴿م:تعادي

مؼم1م:اإلدراءػمم﴾ماظؾصريماظلؿقعمػقمإغفمآؼاتـامعـمظـرؼف

ذ:األحادوثذالواردةذذحولذمعجزةذاإلدراءذواملعراج  

مسـفؿمم-رضقانماهللمسؾقفؿم–صؼدمرويمحدؼثماإلدراءموادلعراجمسـماظؽـريمعـماظصقابةم وتؾؼاػا

مسيمطؿؾفؿ.موخرجفاماألئؿةمعـماحملدثنيمومادلػلرؼـمم،اظرواةماظعدولماظضابطقن

وضدمتقاترتماظرواؼاتمحقلمحدؼثماإلدراءمسـمدقدغامسؿرمبـمم:ضالماظعالعةمابـمطـريمسيمتػلريه

وسؾدماهللمبـمعلعقد،مصاحلدؼثماظذيموردمحقلمحادثةماإلدراءماتػؼمم،وسـمدقدغامسؾلم،اخلطاب

ؼطػمامغقرماهللمواظزغادضةموادلؾقدونمضدمأسرضقامسـفمصؼط.ماظذؼـمؼرؼدونمأنمم،سؾقفممسؾؿاءمادللؾؿني

سـمأغسمبـمعاظؽمسـمعاظؽمم،.ممروىماظشقكانمسيمصققققفؿامباظلـدمادلؿصؾمسـمضؿادة6بلصقاػفؿ

حدثفؿمسـمظقؾةمأدرىمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–أنمردقلماهللمم–واظؾػظمظؾؾكاريمم–بـمصعصةم

قتمصرؼضيتمضالم":مبقـؿامأغامسيماحلطقؿمورمبامضالمسيماحلفر،مصؾؿامجاوزتمغاداغلمعـادمأعض،بف

ػذامحدؼثمرقؼؾمرواهماظشقكانموشريػؿامعـمأئؿةماحلدؼثمملمأذطرمم.7وخػػتمسـمسؾادي...م"

مطؾفمخقفماإلراظة.مممم

ؼرىمبعضماظعؾؿاءمأنمادلعراجموإنمملمؼـؾتمباظؼرآنماظؽرؼؿمصراحةموظؽـفمأذريمإظقفمسيمدقرةماظـفؿم

مم:سيمضقظفمتعادي
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إذمؼغشكماظلدرةمعامؼغشك،معام،ادللوىمجـةمسـدػام،ادلـؿفكمددرةمسـدم،أخرىمغزظةمرآهموظؼدم﴿

ؼمصؼدمروىمسـمابـم13-18م:اظـفؿمدقرةػمم﴾ظؼدمرأىمعـمءآؼتمربفماظؽربى،زاغماظؾصرموعامرغك

صؾكمم–رآهمردقلماهللمم–8أنمادلرئلمػقمجربؼؾممم–رضكماهللمسـفؿامم–علعقدمواظلقدةمسائشةم

موملمؼم–اهللمسؾقفمودؾؿم األوديموػقمم:رهمسؾكمػذهماحلاظةمإالمعرتنيسؾكمػقؽؿفماظيتمخؾؼمسؾقفا

م.9غازلمعـمشارمحراءمواظـاغقةمظقؾةمادلعراج

ذذ:ماذخالصتهذ01قالذاإلمامذابنذكثريذيفذتػدريهذ

سؾكمصقرتفماظيتمخؾؼمم–سؾقفماظلالممم–جربؼؾممم-اهللمسؾقفمومدؾؿمصؾكمم-وضدمرأىممحمؿدمم

معرتني ماظقحلم:اهللمسؾقفا مم–واظـيبمم،األوديمسؼبمصرتة مودؾؿ مشارمم–صؾكماهللمسؾقف غازلمسـ

ماألصؼم،حراء مخؾؼف مسظؿ مدد مضد مجـاح مدؿؿائة مظف م ماألصؾقة، مسؾكمصقرتف صاضرتبمعـفمم،صرآه

مبؼقظف مأذار موإظقف موجؾ، مسـماهللمسز مإظقف موػقمصادؿقىمعرةمذوم،اظؼقىمذدؼدمسؾؿف﴿م:وأوحك

مدقرةػمم﴾أوحكمعامسؾدهمإديمصلوحكم،أدغكمأومضقدنيمضابمصؽانم،صؿدديمدغكمثؿم،األسؾكمباألصؼ

م11ؼمم5-10م:اظـفؿ

مرآهموظؼدم﴿م:وػلمادلشارمسيمدقرةماظـفؿمبؼقظفم،ظقؾةماإلدراءموادلعراجمسـدمددرةمادلـؿفكم:واظـاغقة

مؼمم13-14:ماظـفؿػم﴾ادلـؿفكمددرةمسـدمأخرىمغزظة

 هلذحدثذاإلدراءذواملعراجذباجلددذوالروحذ؟

أنماإلدراءموادلعراجم–دؾػاموخؾػامم-بمذيفقرماظعؾؿاءوظؽـمعذػم،اخؿؾػماظعؾؿاءمحقلمػذامادلقضقع

مطاغامسيماظقؼظةمجبلدماظـيبموروحفمم،طاغامسيمظقؾةمواحدة وػذامم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–وأغفؿا

ؼػفؿمعـمضقظفمتعاديمسيمبداؼةمدقرةماإلدراءم"مبعؾدهم".مواظعؾدمؼطؾؼمسؾكماجللدمواظروحمذيقعا،موعـم

ادلعراجمملمحتدثمإالمباظروحموماجللد.مووردتمحقلمذظؽمماألحادؼثمػـامؼػفؿمأنمحادثةماإلدراءموم

اظصقققةماظؽـرية.مواظـصقصمتدلمسؾكمزقاػرػامعامملمؼؼؿمدظقؾمآخرمسؾكمصرصفامسـمزاػرػاموأغكم

والضكمم،وسرجمبفمإديماظلؿاءم،ورطبماظرباقم،ػقم؟مموسيماألحادؼثماظصقققةمأغفمذؼمصدرهماظشرؼػ

ماظصؾم،األغؾقاء ماهللمطؾؿفم،قاتماخلؿسوصرضتمسؾقف مم،وأن مبنيمعقدك مؼرجع مصار سؾقفم–وأغف

م.12وبنيمربفمسزموجؾمممامؼمطدمأغفؿامطاغاجبلدهماظشرؼػموروحفموؼـػكمعامسدامذظؽم–اظلالمم
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:مناقش ذأدل ذالؼائلنيذبأنهماذكاناذبالروح  

م–عـنيمسائشةمذػبماظؾعضمعـمأػؾماظعؾؿمإديمأغفؿامطاغامباظروحمصؼط.موؼـلبمػذاماظؼقلمإديمأممادلم

"مم:ورووامحقلمػذامسـمسائشةمأغفامضاظتم–رضلماهللمسـفمم–ودقدغامععاوؼةمم–رضلماهللممسـفام

موظؽـمأدرىمبروحفم"مم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–جلدمردقلماهللمم13عامصؼدتم

ماحلدؼثمشريمثابت مؼظفرمباظدرادةمبلنمػذا مم14حقثمضعػفماظؼاضلمسقاضمسيم"ماظشػاءم"م،وعا

ماألثرمعـمحقثماظلـ مؼدلمسؾكمضعػفمػذا مسؾقفماحلاصظمابـمدحقةمباظقضع.مومما دموادلنتموحؽؿ

ماظـيب ماظؼقلمادلؿػؼممبنيماحملدثنيمأنمم،وؼردهمأنمسائشةمملمتؽـمحقـؽذمضدمدخؾمبفا صننمعـم

ملمؼنبمبفامإالمبعدماهلفرةمإديمادلدؼـةموإنمخطؾفامضؾؾفامم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–غؾقـامحمؿدم

ضقؾ:ممضؾؾمدـؿني.مموؼردمذظؽمأؼضامأنماظـابتمسـفامأغفامطاغتمتـؽرمسؾكمعـموم،بلـةمواحدة

وتلؿدلمبكؼاتمعـماظؽؿابماظؽرؼؿمسؾكمحلبماجؿفادػامم،أنمحمؿدامرأىمربفمظقؾةمادلعراجم:ؼؼقل

مسؾكمعـمؼؼقلمم،وصفؿفا مسيمردػا مأضربمذلء مظؽان مزورا مإظقفا ماظرأيماظذيمغلؾقه مترىمػذا صؾق

م،وظؽـمملمؼـؼؾمسـفامأغفاماحؿفتمبذظؽم،بلنمادلعراجمملمؼؽـمجبلدهمباظرؤؼةمأنمحتؿجمسؾقفؿ

مرويمسـمععاوؼةمشريمصققح وػقمحنيماإلدراءموادلعراجمملمؼؽـمأدؾؿمبعد،موظقمم،وأؼضامصنغفمعا

م.15صظقاػرماظؼرآنممواظلـةماظصقققةمتردهم–جدالم–دؾؿـامعامغلبمإظقفؿام

:مناقش ذأدل ذالؼائلنيذبأنهماذكاناذمناما  

ماألضقالوأبع مادلـاممد مسيمحاظة مطاغا مأغفؿا مذػبمإدي مباآلؼاتمم،عـ مآرائفؿ مسؾك مؼلؿدظقن مػمالء و

م﴾ماظؼرآنمسيمادلؾعقغةمواظشفرةم،ظؾـاسمصؿـةمإالمأرؼـاكماظيتماظرؤؼامجعؾـاموعام﴿م:اظؼرآغقةماآلتقة

موضاظقا60م:اإلدراءػ موادلعراجم:ؼ ماإلدراء متشريمإديمحادثة ماآلؼة متطؾؼمسؾكممم،إنمػذه مإمنا واظرؤؼا

عـمرواؼةمابـمسؾاسمحقلمم،وظقسمأدلمسؾكمردمادؿدالهلؿمبفذهماآلؼةم،حاظةمادلـاعقةمالماظؾصرؼة

واظشفرةمم،ظقؾةمأدرىمبفم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–وػلمرؤؼةمسنيمأرؼفامردقلماهللمم:تػلريػا

وادلرادمم،لمأؼضامسيمدــفؿاواظرتعذيمواظـلائم16رواهماظؾكاريمسيمصقققفمم،ادلؾعقغةمذفرةماظزضقم

ظقؾةمأدرىمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–ذيقعمعامذاػدهمومساؼـفمم–برؤؼاماظعنيمم–سـدمابـمسؾاسم

متطؾؼمسؾكمادلـاعقةمتطؾؼمسؾكماظؾصرؼةمأؼضا.مومبعضم بفمعـماظعفائبماظلؿاوؼةمواألرضقة.مطؿا

صؾكماهللمسؾقفم–ردقلماهللمادلػلرؼـمؼرىمأنماآلؼةمادلذطقرةمغزظتمساممصؾحماحلدؼؾقةمألجؾمرؤؼام
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ماظؿػلريممالمتؽقنماآلؼةمدظقالمظفمأبدامم،أغفمدخؾمادللفدماحلرامم–ودؾؿم وظؽـمم،ومحلبمػذا

مم.17اظؼقلماظصققحمػقماظؼقلماألولم

مؼلؿعظؿ مذلء مملمؼؽـمصقفؿا موادلعراجمسيمادلـام مطانماإلدراء مظق مضرؼشمإديمم،وأؼضا مطػار مبادر ودلا

إذمطـريمعـماظـاسمؼرونمسيمم،ودلامارتدمبعضمضعػاءماإلميانم،ضالمتؽذؼبماظردقلمواظؿعفبمممما

صريىماظرأيمأغفمذػبمإديمأضصكمادلعؿقرةمأومصعدمإديماظلؿاءمصادؿؾعادػؿمظذظؽمم،عـاعفؿمعـؾمذظؽ

مإخؾارم معـ مصفؿقا مسؾكمأغفؿ م ماألدظة معـمأزفر مهلؿ ماظـيبمسؼبمإخؾاره مإديمتؽذؼبم وعلارسؿفؿ

ممم.أغفؿامطاغامسيماظقؼظةمالمسيمادلـامم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–اظـيبم

معـاعا مباظروحموطقغفؿا مؼـؾغلمأنمؼعؾؿممم:صؼالم،واإلعاممابـماظؼقؿمأوضحماظػرقمبنيمطقغفؿا "مومما

وضقلمم،طاغامعـاعام:خيؾطمبنيمضقلمعـمؼؼقلم–اإلدراءموادلعراجمم–أنمبعضماظؽاتؾنيمسيمععفزتلم

ضالمطاغامباظروحمأرادمأنماظروحممبامهلامعـمضدرةممصؿـمطانم،وبقـفؿامصرقم،طاغامباظروحم:عـمؼؼقل

وأعامم،سؾكماظؿصرفمواالغؿؼالمػلماظيتماغؿؼؾتموجاظتمسيمػذهمادلعاغلمادلؼددةمسيماألرضمواظلؿاء

مأرادمحدوثمصقرمواغؽشاصاتمظؾروحمصقؿاموراءماحللـمعـمساملماظغقبمعـم عـمضالمسيمادلـاممصنمنا

م.18شريماغؿؼالمموعػارضةمظؾؾدن

نذاإلدراءذواملعراج؟متىذكا  

وأغفؿامطاغامسيمم،ؼؽادمجيؿعماظعؾؿاءماحملؼؼقنمسؾكمأنماإلدراءموادلعراجمطاغامبعدماظؾعـةماحملؿدؼة

وذػبماظؾعضمإديمأغفؿامطاغامضؾؾماهلفرةمبلـةموإديمػذامذػبماظزػريموسروةمم.اظقؼظةمالمسيمادلـام

ؾؾماهلفرةمبلـؿنيموضقؾمبـالثمبـماظزبريموابـمدعدموادسكمابـمحزمماإلذياعمسؾكمػذاموضقؾمض
مطاغامسيمذفرمربقعماألولم.19 مأغفؿا وضقؾمسيمربقعمم،واظذيمسؾقفماألطـرونمواحملؼؼقنمعـماظعؾؿاء

مرجبم،اآلخر مسي مبنيماظـاسماظققمم،وضقؾ مادلشفقر ماظؾقثمم.وػق ماظـػسمبعد مإظقف مترطـ واظذي

وضدمذطرممم،فمأوماظلابعمسشرمعـفواظدرادةمأغفؿامطاغامسيمذفرمربقعماألولمسيمظقؾةماظـاغلمسشرمعـ

مسـمجابرموابـمسؾاسم ؼشفدمم-رضلماهللمسـفؿام–ابـمطـريمسيمطؿابفم"ماظؾداؼةمواظـفاؼةم"مأثرا

سامماظػقؾمؼقمماإلثـنيماظـاغلمسشرمعـمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–"موظدمردقلماهللمم:ظذظؽ،مضال

"مثؿمضالموضدماخؿارهماحلاصظمسؾدموصقفمػاجرمم،وصقفمسرجمبفمإديماظلؿاءم،وصقفمبعثم،ربقعماألول
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مدـده مؼصح مال محدؼـا مػـا مأورد موضد مادلؼددلمسيمدريتف مدرور مظقؾةمم:اظغينمبـ مطان ماإلدراء أن

م.20اظلابعمواظعشرؼـمعـف،مواهللمأسؾؿ

ذأهمذالدروسذوالػوائدذاملدتنبط ذمنذمعجرةذاإلدراءذواملعراجذثانوا:

ذ:ودةبالعؼ املتعلؼ  والػوائد املبحثذاألول:ذالدروس

إديماظلؿاءمؼعؿربمأحدماألدظةماظؼطعقةمسؾكمسؾقمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم-إنمخربمععراجماظـيب .1

موجؾم–اهللم مم-سز مصفق موتعاديم–ادلطؾؼمسؾكمخؾؼف مسؾكمم-دؾقاغف معلؿق سالمسؾكمخؾؼف

متؽققػموالم موال ممتـقؾ موال متشؾقف، مشري معـ مبف ماظالئؼ ماظقجف مسؾك مخؾؼف معـ مبائـ سرذف

 .21حترؼػموالمتعطقؾ

إنمحدؼثمادلعراجمؼعؿربمأحدماألدظةماظـابؿةماظصقققةمسيمإثؾاتمصػةماظؽالممهللمسزموجؾم .2

مم،سؾكماظقجفماظالئؼمبف وراجعفمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–حقثمطؾؿمسؾدهموردقظفمحمؿدا

ؼامم:حؿكمخػػمسـمأعؿفمعـمزيلنيمإديمزيس"محقثمضالم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–اظـيبم

وعـمصؼفماإلعامماظؾكاريمأغفمذطرمسيمصقققفمسيمم22مؼقمموظقؾة"حمؿدمإغفـمزيسمصؾقاتمطؾم

م.23وطؾؿماهللمتؽؾقؿامثؿمذطرمصقفمحدؼثماإلدراء"م:طؿابماظؿقحقد"مبابمضقظف

بدونموادطةموػذاممسؾدهموردقظفموغؾقفم–دؾقاغفموتعادي–إنمعـمأغقاعماظقحلمأنمؼؽؾؿماظرب .3

 .24سيمظقؾةماإلدراءموادلعراج–دؾؿصؾكماهللمسؾقفمو–ووضعمظؾـيب-سؾقفمودؾؿ–طؿاموضعمدلقدك

ماظـيبم .4 مم–إن مودؾؿ مأدخؾتمم–صؾكماهللمسؾقف مثؿ مودخؾفا ماجلـة ماظلؿاوؼة رأىمسيمرحؾؿف

ماظؾمظم مجـابذ مصقفا مصنذا مادللؽ.م،اجلـة مترابفا معامم25وإذا ماحلدؼثماظصققح مسي مجاء وطؿا

.م26صقفا"ممرأىمأصـاصامعـمأػؾماظـارمؼعذبقنم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–غصف:"مأنماظـيبم

وػذامأحدماألدظةماظؽـريةماظـابؿةمبلنماجلـةمواظـارمخمؾقضؿانمعقجقدتانماآلنمطؿامػقمادلذػبم

احلؼماظذيمسؾقفمأػؾماظلـةمواجلؿاسة،ممضالماإلعامماظطقاوي:م"مواجلـةمواظـارمخمؾقضؿانمالم

م.27صننماهللمتعاديمخؾؼماجلـةمواظـارمضؾؾماخلؾؼم،تػـقانمأبداموالمتؾقدان

ؼدلمسؾكمأنماجلـةمسيممم28..".سؾقفماظلالممسيمحدؼثماإلدراءم"مثؿمأدخؾتماجلـة:فإنمضقظ .5

 .29وػذامعامحؽاهمماإلعامماظـقويموشريهموػقمعذػبمأػؾماظلـةمواجلؿاسةم،اظلؿاء
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ملمؼرمربفمسيمظقؾةماإلدراء،موأنمععـكمضقظفمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–إنماظصققحمأنماظـيبم .6

وضدمم،إمنامػقمجربؼؾم]14-13اظـفؿ:[م﴾،مسـدمددرةمادلـؿفكوظؼدمرآهمغزظةمأخرى﴿م:تعادي

موردمسـدمم.30أغفمملمؼرهم-رضلماهللمسـفؿ-حؽكماإلعامماظدارعلمعـماتػاقماظصقابة معا وأعا

اظؾكاريمعـمرواؼةمذرؼؽمبـمسؾدماهللمعـمضقظفم"محؿكمجاءمددرةمادلـؿفكمودغاماجلؾارمربم

ضالماإلعاممم،صفذامعـمأوػاممذرؼؽموختؾقطفم31اظعزةمصؿددي"محؿكمطانمضابمضقدنيمأومأدغكم

"مصننمذرؼؽمبـمسؾدماهللمبـمأبلماظـؿرماضطربمسيمػذامم:ابـمطـريمغؼالمسـماإلعاممعلؾؿ

م.32احلدؼثموداءمحػظفموملمؼضؾطف"

ذاػدمسيمععراجفمأدقدهمسـممينيمآدمموسـممشاظفموػلمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–إنماظـيبم .7

معـمأػؾماظ موادلراد مبـقف،م قؿنيمأػؾماجلـةموعـمأػؾماظشؿالمأػؾماظـارم;موظذظؽمضالمغلؿ

اإلعامماظطقاويم"موضدمسؾؿماهللمتعاديمصقؿامملمؼزلمسددمعـمؼدخؾماجلـة،موسددمعـمؼدخؾم

وػذامالمؼعينمسدمماظعؿؾمصادللؾؿمم.34اظـارمذيؾةمواحدةمصالمؼزادمسيمذظؽماظعددموالمؼـؼصمعـف

 عطاظبمباظعؿؾموطؾمعقلرمدلامخؾؼمظف.

مػ .8 مإن مادلللظة مم–ذه موادلعراج ماإلدراء مادللائؾمم–علؽؾة مسي مداخؾة موػل مبفا جيبماإلميان

صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–وضدمأدرىمباظـيبمم،"وادلعراجمحؼم:اظعؼدؼةمطؿامضالماإلعامماظطقاوي

 .35ثؿمإديمحقثمذاءماهللمعـماظعالم،بشكصفمسيماظقؼظةمإديماظلؿاءم–

أجلادػؿمسيماظلؿاواتمععمأنمم-سؾقفؿماظلالم-غؾقاءظألممصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ–نمرؤؼةماظـيبإ .9

صننمأرواحفؿمتشؽؾتمم،المإذؽالمصقفا–شريمسقلكمسؾقفماظلالم-علؿؼرةمسيمضؾقرػؿمباألرض

 .36سيمتؾؽماظؾقؾةمتشرؼػاموتؽرميامظفم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–بصقرةمأجلادػؿمدلالضاتف

تػاقماظـصقصماظصرحيةمسؾكمالمتقجدمرواؼةمصقققةمصرحيةمسيمحتدؼدمظقؾةماإلدراءمععما .10

ماإلدراءم مسيمتارؼخ ماظؼرريبماخؿالفماظعؾؿاء ماإلعام مذطر موضد ماظـؾقؼة، موضعمضؾؾماهلفرة أغف

وعـمثؿمؼـؾغلماظؿـؾقفمسؾكمأنمعامؼؼقممبفمبعضمادللؾؿنيمم.37وسدمماتػاضفؿمسؾكمحتدؼدمععني

م مزاسؿنيمأغفا مشريػا ماظلابعمواظعشرؼـمعـمرجبمأو ماإلدراءمعـمسؿؾماحؿػالمسيمظقؾة ظقؾة

وادلعراجمطؾمذظؽمالمؼـؾغلم;مألغفمملمؼـؾتمذظؽمسـمدؾػمػذهماألعةمواالحؿػالمباإلدراءم

م.38وادلعراجمعـماألعقرماظؾدسقة
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ذبالػؼه املتعلؼ  والػوائد الدروسذ:املبحثذالثاني

م–ظقؾةمأدرىمبردقلماهللمم،إنمادللفدماحلراممؼطؾؼمسؾقفمأؼضامعلفدماظؽعؾةممظرواؼةمأغس .1

 .39عـمعلفدماظؽعؾةم–مسؾقفمودؾؿمصؾكماهلل

ماألرضموأزطاه;موظذظؽمأخؿريمظغلؾمجقفم .2 مسؾكموجف مؼعؿربمعـمأصضؾمادلقاه مزعزم إنمعاء

ضؾؾمرحؾؿفمإديماظلؿاءمصؽؿمسيمػذامادلاءمعـمأدرارموحؽؿمالمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–اظـيبم

 .40دونماظقضقءوهلذامطرهمذياسةمعـماظعؾؿاءماظغلؾمبفمم–سزموجؾمم–ؼعؾؿفامإالماهللم

م:إنمأولمسؿؾمؼؼقممبفمادللؾؿمسـدمدخقلمادللفدمػقمصالةمرطعؿني;موظذظؽمضالمسؾقفماظلالم .3

مصصؾقتمرطعؿني" مادللفد مدخؾت مثؿ مواظلالمم41" ماظصالة مسؾقف مطؿم:وضال مأحد مدخؾ "إذا

مجيؾس" مأن مضؾؾ مرطعؿني مصؾريطع م.42ادللفد مادللؾؿم مدخؾف مإذا ماحلرام مادللفد ؼؾدأمم،إال

 .م43فقحتقؿفباظطقافمص

وػقمسيماظلؿاءمبدونمم-صؾلماهللمسؾقفمودؾؿم–سظقؿمعـزظةماظصالةمحقثممصرضتمسؾلماظـيبم .4

وبنيمعقدكمم–تؾاركمتعاديمم-"مصؾؿمأزلمأرجعمبنيمربلمم:وادطةمضالمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ

ظذظؽمصفلمم،44ؼامحمؿدممإغفـمزيسمصؾقاتمطؾمؼقمموظقؾة"م:حؿكمضالم-سؾقفماظلالمم-

..(موػقمؼؾػظمأغػادفماألخريةمعقدسام.وصقةمردقلممربماظعادلنيم)ماظصالةماظصالةسؿادماظدؼـمو

 م.45ػذهماحلقاةماظدغقا

صؾقاتم;موظذظؽم  إنمعـمصضؾماهللماظعظقؿمسؾكمػذهماألعةمأنمطؿبمهلامبؽؾمصالةمواحدةمسشر .5

مسشرممم:ضالماظربمسزموجؾمظـؾقف موظقؾةمظؽؾمصالة "مؼامحمؿدمإغفـمزيسمصؾقاتمطؾمؼقم

 وزيلقنموزغامصؾؾفماحلؿدموادلـة.م .ممصفلمزيسمصؾقاتمصرضام46صذظؽمزيلقنمصالة"

م–وأغفاممسالعةمسؾكماظغقاؼةم;موظذظؽمدلامسرضمسؾكماظـيبمم،إنماخلؿرمتعؿربمأمماخلؾائث .6

أخذماظؾنبمم،أحدػؿامظنبموسيماآلخرمزيرظقؾةماإلدراءمإغاءانممطاغامسيمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم

"مأعاماخلؿرمصنغفامم:ضالماإلعامماظـقويم47"مأعامإغؽمظقمأخذتماخلؿرمشقتمأعؿؽ"م:صؼقؾمظف

 .48أمماخلؾائثموجاظؾةمألغقاعمعـماظشرمسيماحلالموادلكل"

مأغامبنبراػقؿ:سـدمضقظفمسؾقفماظلالم–رريفماهلل–ضالماظؼاضلمسقاض .7 علـدام-سؾقفماظلالم-"مصنذا

م.49زفرهمإديماظؾقتمادلعؿقرم"مؼلؿدلمبفمسؾكمجقازماالدؿـادمإديماظؼؾؾةموحتقؼؾماظظفرمإظقفا
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ذذ-صلىذذاهللذعلوهذودلمذ–الردولذ املتعلؼ ذبدرية والػوائد الدروسذ:املبحثذالثالثذذ

اظداظةمسؾكمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–إنمػذهماحلادثةمععفزةمسظقؿةمعـمععفزاتمادلصطػكم .1

 .م50،موضدمدلمسؾكمذظؽماظؽؿابمواظلـةموإذياعماألعةرداظؿفموغؾقتف

"موتـاممسقـاهم:تـاممسقـاهموالمؼـاممضؾؾفمحلدؼثمأغسمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–إنماظـيبم .2

 .51والمؼـاممضؾؾفم"موػذامعـمخصائصفمدونمأصرادمأعؿف

اغقةمواظـم،حصؾمظفمعرتنيماألوديمسيمدـماظطػقظةم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم-إنمذؼمصدرماظـيب .3

 .م52سيمزعـماظرداظة

ؼعؿربمعـمأغظػماظؾشرمحلاموععـك،موأغفمراػرمعطفرمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–إنماظـيبم .4

"مصشؼمجربؼؾمعامبنيمدمرهممإديمظؾؿفمحؿكمصرغمعـمصدرهموجقصفمصغلؾفمعـمعاءمم:ضالمأغس

 53زعزممبقدهمحؿكمأغؼكمجقصف"م

قتمادلؼدسمسؾكماظرباقم"موػقمدابةمريؾمعـمعؽةمإديمبم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم_إنماظـيبم .5

 54أبقضمرقؼؾمصققماحلؿارمدونماظؾغؾمؼضعمحاصرهمسـدمعـؿفكمررصفم"م

-سؾقفؿماظلالمم–سيمرحؾؿفماظلؿاوؼةمجبؿعمعـماألغؾقاءمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم-ظؼاءماظـيب .6
 وطؾمػمالءمؼرحؾقنمباظـيبمادلصطػكموؼدسقنمظفمباخلريمواظربطة.مم،55

رأىمجربؼؾمسؾقفماظلالممعرتنيمسؾكمصقرتفماظيتمخؾؼفمم–مسؾقفمودؾؿمصؾكماهللم–إنماظـيبم .7

.موادلرةماظـاغقةم56ادلرةماألوديمسيماألصؼماألسؾكمحتتماظلؿاءماظدغقام،اهللمسؾقفامظفمدؿؿائةمجـاح

مسـدمأخرىمغزظةمرآهموظؼدم﴿وضعتمسيماظلؿاءماظلابعةمسـدمددرةمادلـؿفكمطؿامضالماهللمتعادي:م

 57م]13-14م:ـفؿاظ[م﴾ادلـؿفكمددرة

م–ػقموصػماظعؾقدؼةم;موظذظؽمذطرمماهللمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–إنمأذرفموصػماظـيبم .8

م موجؾ متعاديم–سز ماحلدثمصؼال مػذا ماظقصػمسيمدقاق مبفذا ماظذيمأدرىم﴿م:غؾقف دؾقان

ادؿمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–وظذظؽمضالماظعؾؿاء:مظقمطانمظؾـيبمم]1اإلدراء:مم[م﴾..م.بعؾده

 .م58لؿاهمبفمسيمتؾؽماحلاظةماظعؾقةأذرفمعـفمظ

إظقفمسـدمسروجفمإديماظلؿاءمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–ضربمغؾقفمحمؿدامم-سزمموجؾ-إنماهللم .9

وضدمسدمبعضماظعؾؿاءمػذاماظؼربمعـمم،حؿكمبؾغمعـزظةمسظقؿةمملمؼشارطفمأحدمسيمػذهمادلـزظة

 59-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–خصائصفم
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م:"مصؾؿامجتاوزتمبؽك،مضقؾمظفمعامؼؾؽقؽ؟مضالم:أغسمإنمبؽاءمعقدكماظذيموردمسيمحدؼث .10

معـمأعيتم"م،أبؽل مبعثمبعديمؼدخؾماجلـةمعـمأعؿفمأطـرمممـمؼدخؾفا وملمم60ألنمشالعا

م معقدكمحلدا ماظذيمؼرتتبمم-ععاذماهللم–ؼؽـمبؽاء مصاتفمعـماألجر مسؾكمعا بؾمطانمأدػا

 سؾقفمرصعماظدرجةمبلؾبمعاموضعمعـمأعؿفمعـمطـرةمادلكاظػة.م

ماظـيبممإن .11 ماظعظقؿةماظيتمذاػدػا مم–عـمادلشاػد ماظلابعةمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ سيماظلؿاء

مطكذانماظػقؾة مبلنمورضفا موصػفا مادلـؿفك،موضد مطاظؼاللم،ددرة م.61ومثرتفا ضالمابـمسؾاسممم

ألنمسؾؿمادلالئؽةمؼـؿفكمإظقفا،موملمجياوزػامأحدمم،مسقتمددرةمادلـؿفكم:وادلػلرونموشريػؿ

"موعـمذظؽمأدرىمم:-وػقمؼذطرمخصائصماظـيبمم–.موضالماحلاصظمابـمطـريم62إالمردقلماهلل

م63وػذامعـمخصائصف"مم،ثؿمرجعمإديمعـزظفمسيمظقؾةمواحدةم،بفمإديمددرةمادلـؿفك

ذاملبحثذالرابع:ذالدروسذوالػوائدذاملتعلؼ ذباآلداب

م،أػؾماألرضػقمعشروعمبنيمم،إنمأدبماالدؿقذانمعـماآلدابماظعظقؿةماحملؿقدةمذرساموسؼال .1

وبنيمأػؾماظلؿاءم;موظذظؽموردمسيمرواؼةمأغس:م"مصضربمجربؼؾمبابامعـمأبقابفامصـاداهمأػؾم

 65"موصقفمإثؾاتماالدؿقذانم"م:ضالماحلاصظمابـمحفرم64اظلؿاءمعـمػذا؟م

"مصاغطؾؼمبلمجربؼؾممحؿكمآتكمم:سيمحدؼثمأغسم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–إنمضقلمردقظـام .2

مصادؿػؿح ماظدغقا مضالم:صؼقؾماظلؿاء مععؽ؟ محوعـ مضال:جربؼؾ م؟ مػذا م66حمؿد":عـ ػذامم

احلدؼثمؼدلمسؾلمأنمعـمحؼمصاحبماظدارممأوماظلاطـمأنمؼؼقلمظؾؿلؿلذنمعـمأغت!موعـم

ألغفمؼـاسيمعطؾقبمم،ععؽم؟موأغفمؼـؾغلمدلـمؼلؿلذنمانمؼؼقلمأغامصالن،موالمؼؼؿصرمسؾكمأغا

 .م67االدؿػفام

نماظشكصماظذيمميرممػقمؼلؾؿمسؾكماظشكصماجلاظس،موؼػفؿمعـمضصةماإلدراءموادلعراجمبل .3

 .م68وإنمطانماظشكصمادلارمأصضؾمعـماظشكصماظؼاسد

وأرقمم،وأنمؼرحبمبفمبلظطػمسؾارةم،إغفمؼـؾغلمسؾكمادللؾؿمأنمؼظفرماظػرحمواظلرورمدلـمزاره .4

 69ضاظقامصؿرحؾامبف،موأػال"مم،إذارة
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م .5 ماظـيب مبؼدوم ماظلؿاء مأػؾ مودؾؿ-ادؿؾشار مسؾقف ماهلل مضاظقامم-صؾك م" مبف ماظشدؼد وصرحفؿ

"وصقفمادؿقؾابمظؼاءمأػؾماظػضؾمم:.مضالماظـقوي70صؿرحؾامبفمومأػالمؼلؿؾشرمبفمأػؾماظلؿاء

 71باظؾشرمواظرتحقبمواظؽالمماحللـمواظدساءمهلؿ"

ذاملبحثذاخلامس:ذالدروسذاملتعلؼ ذبالػضائلذوالػوائدذالعام ذ

ممامؼدلمم–وعامأطـرهمم–اإلمياغقةمإغفمجتؾكمسيمػذهماحلادثةمعقضػمعـمعقاضػماظصدؼؼم .1

مبفذهم ممساسف ممبفرد مألغف متصدؼؼا; موأذدػؿ مإمياغا ماظصقابة مأطؿؾ معـ مطان مأغف سؾك

..مضالمأبقمدؾؿة:م.ظؽـمطانمضالمذظؽمظؼدمصدقم:احلادثةمملمؼرتددموملمؼؿقضػمبؾمضال

 72م-رضلماهللمسـفمم–صؾفاممسلممأبقمبؽرماظصدؼؼم

م،دلامدخؾماجلـةمرأىمذقؽامعـمعـاضبمباللمادلمذنم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–إنماظـيبم .2

معـمصضائؾفم وظذظؽمدلامرجعمعـمرحؾؿفمضالمظؾـاسمضدمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–وػذا

 .م73أصؾحمباللمرأؼتمظفمطذاموطذا،موردمذظؽمسيمحدؼثمابـمسؾاسمسـدماإلعاممأريد

عة،مومحلبمعاموثؾتمبدرادةمػذامادلقضقعمبلنماظؾقتمادلعؿقرمعقجقدمسيماظلؿاءماظلابم .3

وردمسيماظرواؼةماظصقققةمأنمسددمعـمؼدخؾماظؾقتمادلعؿقرمطؾمؼقممدؾعقنمأظػمعؾؽمالم

 ..موعامؼعؾؿمجـقدمربؽمإالمػق،موػقمطعؾةمأػؾماظلؿاء74ؼرجعقنمإظقف

إنمجمردمػؿمادللؾؿمباحللـةمدونمأنمؼعؿؾفامتؽؿبمظفمحلـة،موإذامسؿؾفامطؿؾتمظفمسشرم .4

ؿمأنمؼفؿؿموؼعزممدائؿامسؾكمسؿؾماخلريمحؿكمؼؽؿبمظفمحلـاتم;وظذظؽمؼـؾغلمسؾكمادللؾ

ذظؽماهلؿمواظعزم،موإنمملمؼؿقلرمظفماظؼقاممبذظؽماظعؿؾ;موظذظؽموردمسيمحدؼثمادلعراجمعام

 75"وعـمػؿمحبلـةمصؾؿمؼعؿؾفامطؿؾتمظفمحلـةمصننمسؿؾفامطؿؾتمظفمسشرا"م:غصف

صننماظربمسزموجؾمم،إغفمؼـؾغلمسؾكمادللؾؿمإذامدللمربفمأنمؼؾحمسيماظلمالممواظدساء .5

مأحلموطررموأطـرمطانمأضربمإديماإلجابةم;موظذظؽمملم حيبمذظؽمعـمسؾده،مصنغفمطؾؿا

ؼؾحمسيمدمالمربفمحؿكمخػػمصرضماظصالةمعـمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–ؼزلماظـيبم

ػذاماإلحلاحمسيماظطؾبمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمم–زيلنيمإديمزيس،موملمميـعماظـيبم

 .76احلقاء،م"وضدمرجعتمإديمربلمحؿكمادؿقققتمعـف"واظلمالمعـماظربمإالم
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ماحلدؼثمؼدلمسؾكمجقازمعدحم .6 ضالماإلعامماظـقويمحإنمعـمصقائدمحدؼثماإلدراء:مػذا

مسؾ مأعـ مإذا موأدؾابفامكاإلغلانمسيموجفف ماظػؿـة معـ ماإلسفابموشريه موأخذم77غػلف .

م ماألغؾقاء ماظلالم-ذظؽمعـمثـاء م-سؾقفؿ مم-سؾكماظـيبمم م-ودؾؿصؾكماهللمسؾقف سـدمم

معالضاتفمهلؿ.م

إنمأحادؼثماإلدراءموادلعراجمتدلمدالظةمواضقفمأنمسددماظلؿاواتمدؾع،موضدموردتم .7

ماألرضنيمدؾعم موأن ماظلؿقاتمدؾع مأن مسؾك متدل ماظؽؿابمواظلـة معـ غصقصمضطعقة

رؾؼات،موطؾمرؾؼةمعـماظلؿاءممواألرضمعـفامعـمسفائبمادلكؾقضاتمعامالمؼعؾؿفمإالم

م.-سزمومجؾ–اهللم

سيمطؾموضتموخاصةمسـدمحدوثمأعرسظقؿ;موظذظؽمم-سزوجؾ–شروسقةمتلؾقحماهللمع .8

ماهللم م-صدر مم-سزوجؾ متعادي: مبؼقظف ماإلدراء ماظذيمأدرىمبعؾده﴿ضصة م.دؾقان م﴾..

م78ضالماظشقحمحمؿدماألعني:"مواظؿلؾقحموإمنامؼؽقنمسـدماألعقرماظعظام"م]م1م:اإلدراء[

مسيمحدؼثمادلعراج .9 مضقظف ماظؼاضلمسقاضمسـد مضال مظـا" م"صػؿح مظؾلؿاءمم79: مأن وسيمػذا

م.80أبقابامحؼقؼقةمحػظةممعقطؾنيمبفا

مم–إنماظـيبم .10 ماظؾقتمادلعؿقرمسيماظلؿاءمحقثمسرجمبفمم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ برؤؼؿف

مم.81ذيعمبنيمرؤؼةماظؼؾؾؿني

سيمظقؾةماإلدراءمعرمبطقؾةموأعرهمجربؼؾمأنمؼـزلموؼصؾكم–صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ–إنماظـيب .11

م.م82كمصؼالمظفمجربؼؾ:مأتدريمأؼـمصؾقت؟مصؾقتمبطقؾةموإظقفامادلفاجرةصـزل،موصؾ

 نتائجذالبحث:

معـمخاللمػذاماظؾقثمواظدرادةمادلؿلغقةمحقلمػذامادلقضقعموصؾتمإديماظـؿائجماآلتقة:م

إنماإلدراءموادلعراجمحادثانمسفقؾانمخارضانمظؾعادةمالمخيضعانمظـقاعقسماظطؾقعة،موالمجتريم م.1

مضقاغني ماظؾشر،ممسؾقفؿا األحداثماجلارؼةمبنيماظـاسمعـمأدؾابموعلؾؾات،موظقسمسيمعؼدور

اإلتقانمدلـؾفؿامبؾمػؿامغلقجمضدرةماهللموإرادتفمالمحيدانمحبدودموالمؼؼقدانمبؼققد،مطؿامضالماهللم

مؼ40م:اظـقؾػمم﴾طـمصقؽقنممظفمغؼقلمأنمأردغاهمإذامظشلءمضقظـامإمنام﴿سزموجؾ:
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سيمبداؼةممم-تعاديم–سؾكمرحؾةمأرضقةمظؾقتمادلؼدسمذطرػاماهللممإنمحادثةماإلدراءماذؿؿؾت م.2

وحادثةمادلعراجماذؿؿؾتمسؾكمرحؾةممساوؼةمذطرػاماهللمتعاديمسيمدقرةماظـفؿ.مم،دقرةماإلدراء

صاظذؼـمؼػؿكرونمباظصعقدمإديماظػضاءمعفؿاموصؾقامصؾؿمؼـػذوامعـمأضطارماألرضموملمؼصؾقامإديم

وصؾمإديمعامصققماظلؿاواتماظعؾكمم–صؾكمااهللمسؾقفمودؾؿمم–وظؽـمادلصطػكمم،اظلؿاءماألودي

 .سيمجزءمؼلريمعـماظؾقؾ

وطذظؽمباألحادؼثماظصقققةماظيتمرواػاماظـؼاتماظعدولمم،صؼدمثؾتماإلدراءموادلعراجمباظؼرآن .3

مممممم.وتؾؼؿفاماألعةمباظؼؾقل

مسيمظقؾةمم م.4 موادلعراجمطاغؿا مطاغؿامسيمذػبمذيفقرماظعؾؿاءمإديمأنمحادثةماإلدراء واحدةموأغفؿا

مم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم–اظقؼظةمجبلدماظـيبموروحفم

حدثماإلدراءموادلعراجمضؾؾماهلفرةمبلـةمأومبلـؿني،مواحملؼؼقنمعـماظعؾؿاءمؼرون:مأغفؿامطاغام م.5

مسيمذفرمربقعماألولمسيماظـاغلمسشر.موادلشفقرمبنيماظـاسمسيمذفرمرجب،موماألولمػقماظصققح.

ما .6 محقادثمدريتفموباظدرادة معـ ماظقاحدة ماحلادثة موأن ماظـيب مدرية متؿؾنيممشقظقة ظػاحصة

ميؽـمظـامأنمغلؿـؾطمعـفاماظؽـريمعـماظدروسمواظػقائدماظيتمتؿعؾؼمباظعؼائدمواظػؼف،مواظلريةم

مطانمظؼد﴿واآلدابمواظػضائؾمواظػقائدماظعاعةمودمقمذظؽموصدقماهللماظعظقؿمإذمؼؼقل:م،اظـؾقؼة

مماهللمؼرجقمطانمدلـم،حلـةمقةأدماهللمردقلمسيمظؽؿ مطـريا ماهلل موذطر ماآلخر ػمم﴾واظققم

مممؼ21م:األحزاب

م

م

 املصادرذواملراجع:

م -1 م م محمؿد، مبـ مد.حمؿد مذفؾة، مواظلـة،أبق ماظؼرآن مضقء مسي ماظـؾقؼة مط1جماظلرية ماظؼؾؿ،م2، مدار م)دعشؼ: ،

 .408م(صم2002

،م)اظؼاػرةم6اظلقدماظشربؿؾلمجم،ظغػقرمسطار،ممحتؼقؼمأريدمسؾدماظصقاحاغظر:ماجلقػري،مإمساسقؾمبـمرياد،ما -2

 .2276ػـ(مصم1402م3ط

 408،مادلرجعماظلابؼ،مص1،مجاظلريةماظـؾقؼةمسيمضقءماظؼرآنمواظلـة -3

 .408ادلرجعماظلابؼ،مصم -4
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 .408ادلرجعماظلابؼ،مصم -5

 .م66صمم،5ػـ(مج1388م،)بريوت:مدارمادلعرصةتػلريماظؼرآنماظعظقؿمممابقماظػداءمإمساسقؾ،م ابـمطـري، -6

)ادؿاغؾقل:مادلؽؿؾةماإلدالعقةمم5جم،،مبابمادلعراج،ممصققحماظؾكاريأبقمسؾدماهللمحمؿدمبـمإمساسقؾ اظؾكاري، -7

مت.(صم مج66د. ماظـقوي مبشرح معلؾؿ مصققح مصم2، مػذؼـم225-223، مإدي مصؾريجع ماظؿػصقؾ مؼرؼد موعـ .

 اظصقققني.م

قحمادلعؿؿد،موسؾكمرأيمابـمسؾاسمصاآلؼةمورويمسـمابـمسؾاسمأنمادلرئلمػقماهللمدؾقاغفموتعادي،مواألولمػقماظصق -8

 داظةمأؼضامسؾكمادلعراج;مألغفمؼرىمأنمذظؽمطانمظقؾةمادلعراج.مم

 .409،مادلرجعماظلابؼممصماظلريةماظـؾقؼةمسيمضقءماظؼرآنمواظلـة -9

 .م96صمم،8ادلرجعماظلابؼممجم،تػلرياظؼرآنماظعظقؿابـمطـري،مم -10

م -11 مسائدمإديمجربؼؾموػق مضؾؾواظضؿريمسيمضقظف:م"صلوحك" مادلؿقدثمسـف مادلؼؾقلم;مألغف وضقؾمسائدمسؾكمم،اظظاػر

ػقمبعقدمعردود;مدلامصقفمعـمتػؽقؽماظـظؿماظؽرؼؿ،مأعاماظضؿريمسيم"سؾده"مصفقمراجعمإديماهللمم-تؾاركموتعادي-احلؼ

عامم-حمؿد–دؾقاغفموتعاديمصقلب.مأيمصلوحكمجربؼؾمإديمسؾدماهللمحمؿدمعامأوحك،مأومصلوحكماهللمإديمسؾدهم

 (410،مادلرجعماظلابؼمصاظلريةماظـؾقؼة)مم:بقادطةمجربؼؾ.مراجعمأوحك

 .410ادلرجعماظلابؼ،مصم -12

 روى"صؼدت"معؾـقامظؾؿعؾقم،مػكمأدلمسؾكماظقضع،موروىم"صؼد"مبادلؾينماجملفقل. -13

مسيماظؿعرؼػمحبؼققمادلصطػكاظؼاضلمسقاض،م -14 مماظشػا ماظعـؿاغقة،م م(م1984)بريوت،مداراظؽؿابماظعربل،اظطؾعة

 .156-157،ممصم1ج

 .م411،مادلرجعماظلابؼ،ممصماظلريةماظـؾقؼةمسيمضقءماظؼرآنمواظلـة -15

 بابموعامجعؾـاماظرؤؼا.م،اإلدراء-،مدقرةمبينمإدرائقؾطؿابماظؿػلريادلرجعماظلابؼ،م،ماظؾكاري -16

 .م412،مادلرجعماظلابؼ،مصماظلريةماظـؾقؼةمسيمضقءماظؼرآنمواظلـة -17

 .128أغصارماظلـةاحملؿدؼة،مصمم،مرؾعة2ج،مابـماظؼقؿ،مادلرجعماظلابؼم،اجلقزي -18

 .م418صمم،،مادلرجعماظلابؼاظلريةماظـؾقؼةمسيمضقءماظؼرآنمواظلـة -19

 .418ادلرجعماظلابؼ،مصم -20

ماظطقاوؼةأبقماظعز،مسؾل،ممحتؼقؼمد.مسؾدماهللماظرتطلم -21 صم1عمدلةماظرداظة(مجم:)مبريوتم،،ممذرحماظعؼقدة

277. 

ماحلفاج، -22 مبـ معلؾؿ معلؾؿماظـقلابقري، محمم،صققح مطحتؼقؼ ماظػؽر، مدار مبريوت، م) ماظؾاضل مسؾد مصماد م2ؿد

 .147/مصم1ػـم(مبابماإلدراء،مج1398

 203صمم82ادلرجعماظلابؼ،ممم،صققحماظؾكاري -23

 م1ه(ممصم3،1421)بريوت:معؽؿؾةمادلعارف،مطمم،،ممعؾاحثمسيمسؾقمماظؼرآنعـاعم،اظؼطان -24
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 م.149صمم،1جم،ادلرجعماظلابؼ،ممبابماإلدراءم،طؿابماإلميانم،صققحمعلؾؿ -25

ماظؼاػرةم،اظػؿحماظرباغلم،أريدمسؾدماظرريـم،اظؾـا -26 موادلعراجم:) صمم،20جم،دارماظشفاب(مأبقابمضصةماإلدراء

 .256م-257

 .614صمم2جممادلرجعماظلابؼ،م،سؾلم،أبقماظعز -27

 .149صمم،1جم،طؿابماإلميانمبابماإلدراءم،ادلرجعماظلابؼمم،صققحمعلؾؿ -28

 .م223،مصم2ادلؽؿؾةمادلصرؼة(مجمم:ظؼاػرة)مام،ذرحمصققحمعلؾؿم،ذرفماظدؼـمحيقكم،اظـقوي -29

مه1402عمدلةماظرداظة،مم:)مبريوتم3طمم،،محتؼقؼمذعقبماألرغاؤطموسؾدماظؼادرماألرغاؤطزادمادلعاد ،ابـماظؼقؿ -30

 ،م36-37،مصم3(جم

 204صمم،8ادلرجعماظلابؼ،مطؿابماظؿقحقدمجممم،صققحماظؾكاري -31

،م3زادمادلعادمإلبـماظؼقؿمجمم،ممذرؼؽمسيمرواؼةمأغسواغظرمحقلمأوػام.3صم،3جمم،،ممادلرجعماظلابؼابـمطـري -32

 .43صم

 .148،مصم1جمم،طؿابماإلميانم،ادلرجعماظلابؼمم،صققحمعلؾؿ -33

 317.صم،1ادلرجعماظلابؼ،ممجم،ذرحماظعؼقدةماظطقاوؼة -34

 .270صممم،1ادلرجعماظلابؼمج -35

)بريوت،ممدارمم،قبحتؼقؼمحمؿدمصمادمسؾدماظؾاضلموحمبماظدؼـماخلطم،،ممصؿحماظؾارياظعلؼالغل،مابـمحفر -36

 .221،مص7طؿابمعـاضبماألغصارمبابمادلعراجممجمم،ادلعرصةمد.ت.(

ػـم(،مجمم1333م،)اظؼاػرة:مدارماظؽؿبمادلصرؼةمم،مماجلاععمألحؽامماظؼرآنحمؿدمبـمأريدماألغصاريم،اظؼرريب -37

 .310صمم،10

ماظعزؼزم،اظؿقجيري -38 ماهللمبـمسؾد ماحلقظقةم،اظشقخمسؾد ماظردم:)بريوتم،اظؾدع م(مصم1993م،1اظة،مطمعقدلة

264. 

 .مم148صمم،1طؿابماإلميانمجمصققحمعلؾؿ -39

ماحللـمسؾكمبـمحمؿدم،اظؾعؾل -40 ماإلخؿقاراتماظػؼفقةمعـمصؿاوىمذقخماإلدالممابـمتقؿقةأبق ،محتؼقؼمحمؿدم،م

 .4دارمادلعرصة(مصمم:حاعدماظػؼلم)مبريوت

 145صمم،1بابماإلدراءمجمم،،مادلرجعماظلابؼ،ممطؿابماإلميانصققحمعلؾؿ -41

 .444م:رضؿم،رطعؿنيمصؾريطعمادللفدمدخؾمإذاممبابم،اظصالةمطؿابماظلابؼ،مادلرجعمم،صققحماظؾكاري -42

مم،1طم)اظرؼاض:مضادؿمبـمحمؿدمبـماظرريـمسؾدموترتقبمذيعم،صؿاويمجمؿقعم،احلؾقؿمسؾدمبـمأريدم،تقؿقةمابـ -43

 .120مصم،26مجمه(1398

 مم.147مصم،1مجماإلدراءمبابم،اإلميانمطؿابماظلابؼ،مادلرجعمم،علؾؿمصققح -44

 م.117مصم،3مجم(مصادرمدارم:بريوتم)ماإلعاممعلـدم،أريدم،جـؾؾمابـم -45
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 .154مصم،1مجماإلدراءمبابماإلميان،مطؿابماظلابؼ،مادلرجعم،علؾؿمصققح -46

 .م154مصماظلابؼمادلرجع -47

 م.212مصم،2مجماإلدراءمبابم،اإلميانمطؿابماظلابؼ،مادلرجعم،اظـقويم -48

 .213مصم،2مجم،اظلابؼمادلرجع -49

مصم(مه1400ماظؼؾؿمدارم:بريوتم)م1مطم،اخلطراويمحمؿدمحتؼقؼم،اظردقلمدريةماخؿصارمسيم،اظػصقلطـريمإبـ -50

 .م257-258

 .7517:رضؿم،203مصم،8جمتؽؾقؿامعقدكماهللموطؾؿممباب،اظؿقحقدمطؿابماظلابؼ،مادلرجعم،اظؾكاريمصققح -51

 .م216-215،ص2جماإلميانمطؿابماظلابؼ،مادلرجعماظـقوي، -52

 .7517م:رضؿم203مصم،8مجم،اظؿقحقدمطؿابمماظلابؼ،مرجعادلم،اظؾكاريمصققح -53

 .145مصم،1مجماإلميانمطؿابماظلابؼ،مادلرجعم،علؾؿمصققح -54

 .م312-313صم،3مجم،اإلميانمطؿابماظلابؼ،مادلرجعم،اظـقوي -55

 .610مصم،8مجمأوحك(معامسؾدهمإديمأوحكمبابم)ماظؿػلريمطؿابم،اظلابؼمادلرجعم،اظعلؼالغقكم -56

 م.247مصم،4مجمظلابؼ،امادلرجعم،طـريمابـمم -57

 .205مصم،10مجم،اظلابؼمادلرجعمماظؼرريب، -58

 .196صمم،7جمم،بابمادلعراجم،طؿابمعـاضبماألغصارممادلرجعماظلابؼ،،ماظعلؼالغلم -59

 م.248،مصم4جمم،ادلرجعماظلابؼ،ممبابمادلعراجم،اظؾكاريم -60

 .146صمم،1جمم،ادلرجعماظلابؼ،ممطؿابماإلميانم،علؾؿ -61

 .214صمم،2ادلرجعماظلابؼ،مجمم،اظـقوي -62

 .257-258صمم،ادلرجعماظلابؼم،اظػصقلمسيماخؿصارمدريةماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمابـمطـري، -63

 .204صمم،8جمم،ادلرجعماظلابؼ،مطؿابماظؿقحقدمم،اظؾكاريم -64

 .مم217صمم،7جم،ادلرجعماظلابؼ،مبابمادلعراجمم،،صؿحماظؾارياظعلؼالغل -65

 م.348صمم،ادلرجعماظلابؼ،ممبابمادلعراجم،اظؾكاريم -66

 .217صمم7جمم،ادلرجعماظلابؼ،ممبابمادلعراجم،،مصؿحماظؾارياظعلؼالغلم -67

 م.217صمم،ادلرجعماظلابؼ -68

 .212صمم2جمم،ادلرجعماظلابؼم،اظـقوي -69

 .م404صمم،8جمم،ادلرجعماظلابؼ،ممطؿابماظؿقحقدم،اظؾكاريم -70

 .212،مصم2،مادلرجعماظلابؼ،ممجماظـقوي -71
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ماحللني، -72 مبـ مأريد ماظؾقفؼل، ماظـؾقةم ممدالئؾ ماحللنيألبل مبـ مأريد مضؾعفلمم،بؽر مادلعطل مسؾد مد. حتؼقؼ

 .360صمم،2ػـم(مجمم1405م،1طم،)بريوت:مدارماظؽؿبماظعؾؿقة

 .254-م255صمم،20جمم،اظؾـا،مأريدمبـمسؾدماظرريـ،مادلرجعماظلابؼ،ممأبقابمضصةماإلدراءموادلعراج -73

 .146صمم،1ادلرجعماظلابؼ،مطؿابماإلميانمجممم،علؾؿم -74

 .314-315صمم،8جمم،طؿابماإلميانم،ؼادلرجعماظلابم،اظـقوي -75

 .205صمم،8جمم،ادلرجعماظلابؼ،ممطؿابماظؿقحقدم،اظؾكاريم -76

 .213صمم2جمم،طؿابماإلميان،ادلرجعماظلابؼمم،اظـقوي -77

)جده:مجمؿعماظػؼفماإلدالعل(مم،أضقاءماظؾقانممسيمإؼضاحماظؼرآنمباظؼرآنماظشـؼقطل،ماألعنيمبـمحمؿدمبـمادلكؿار،م -78

 .م291صمم،3جم

 .م145صمم،1جمم،ادلرجعماظلابؼ،ممطؿابماإلميانم،علؾؿم -79

 .212صمم،2اظـقوي،مادلرجعماظلابؼ،ممجم -80

 .م197صمم،7جمم،بابمادلعراج،ماظعلؼالغل،ممادلرجعماظلابؼ -81

 .221-22صم،1)بريوت:مادلؽؿؾةماظعؾؿقةمد.مت(مجم،طؿابماظصالة،دــماظـلائلم،أريدمبـمذعقبم،اظـلائل -82

 

 

 

 املؤلفذاملرادل
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