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 الباب األول 

مقدمة 

 بواعث البحث . أ

ختم اهلل عز وجل الرساالت السماوية برسالة االسالم، فبعث زلمدا صلى اهلل عليو وسلم 

فالقرآن . رسوال ىاديا، وأنزل اليو القرآن الكرمي ادلعجزة الكربى واحلجة العظمى وأمره بتبليغو وبيانو

الكرمي ىو أساس الشريعة، ألنو كالم اهلل تعاىل ادلعجز ادلنزل على الرسول صلى اهلل عليو وسلم 

 .بواسطة ادللك جربيل األمُت، ادلتواتر لفظو مجلة وتفصيال، ادلتعبد بتالوتو، ادلكتوب يف ادلصاحف

واحلديث النبوي أو السنة النبوية معنامها مًتادف ىي كل ما أثر عن الرسول صلى اهلل عليو 

وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سَتة سواء أكان ذلك قبل البعثة 

 وىي وحي من اهلل اىل نبيو زلمد صلى اهلل عليو وسلم وىي أصل .كتحنثو يف غار حراء أم بعدىا

على أن   وامجع مجيع ادلسلمُت.من أصول الدين وركن يف بنائو القومي جيب اتباعها وربرم سلالفتها

احلديث النبوي مصدر وقانون حكم االسالم بعد القرآن، وادلسلمون يُ ْوَجُبون باتباع احلديث كما 

 .يوجبون باتباع القرآن

                                                 

 .34. ، ص(م1989/ى1409دار الفكر، : بَتوت)أصول احلديث علومو ومصطلحو، زلمد عجاج اخلطيب، 
 .19. ، صنفس ادلرجع

. 20. ص ،(مطبعة مصر، دت: مصر)احلديث واحملدثون، زلمد زلمد أبو زىو،  
. 49. ، ص(مPress ،2008راجاوايل : جاكرتا)، Ilmu Hadisُمْنِذْر ُسْوفَ ْرتَا، 
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إذن، فالقرآن والسنة مصدران تشريعيان متالزمان، ال ديكن دلسلم أن يفهم الشريعة إال 

 وأما األدلة واحلجة على وجوب اتباع .بالرجوع اليهما معاً، وال غٌت جملتهد أو عامل عن أحدمها

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ): النيب صلى اهلل عليو وسلم يف أقوالو وأفعالو وأمره وهنيو فكثَتة، منها قولو تعاىل 

النساء ] (أَِ يُعوا اللََّو َوأَِ يُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِ ْن تَ َناَزْعُتْم يف َ ْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اللَِّو َوالرَُّسولِ 

 ومنها .[7: احلشر ] (َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا):  ومنها قولو تعاىل .[59:

(  َوَرُسولُُو أَْمرًا أَْن َيُكوَن ذَلُُم اخْلِيَ رَُة ِمْن أَْمرِِىمْ اهللُ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى ): قولو تعاىل 

 .[36: األحزاب]

ومن ادلعروف وادلعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن أنزلو اهلل على رسولو زلمد صلى اهلل 

َ لِلنَّاِس َما نُ زِّذَل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ): عليو وسلم وأوكل بيانو اليو بقولو  ( َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّذْكَر لُِتبَ ُتِّذ

 وقد وكل . ومن ىنا ف ن القرآن قد جاء بأحكام وقواعد كلية ىي أصول التشريع، [44: النحل ]

اىل رسولو صلى اهلل عليو وسلم بيان و ايضاح تلك األحكام والقواعد وتفصيلو وخاصة ما يتعلق 

 .بادلكلف من األحكام يف العبادات وادلعامالت واألحوال الشخصية وغَتىا

سورة اإلسراء  ".اإلسراء أو بٍت إسرائيل"كما نعرف يف القرآن الكرمي سور كثَتة منها سورة 

و  (15)يف القرآن الكرمي، وتقع يف الفصول مخسة عشر (17)سورة سبعة عشر  قولو ىو أن ذلك

لتلك ادلعجزة ) ب اإلسراء(ومسيت السورة الكردية  .اآليات (111)يتكون من إحدى عشر مائة 

، احتفاًء بو، وتكردياً لو على -صلى اهلل عليو وسلم - الباىرة اليت خصَّ اهلل تعاىل هبا نبيَّو الكرمي 

                                                 

. 35، نفس ادلرجع  
. 22. ، ص(صنعاء، مكتبة اجليل اجلديد، دت)مصطلح احلديث ورجالو، حسن زلمد مقبويل األىدل، 
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صربه، وربّملو ضروب البالء واألذى، يف سبيل دعوة اهلل، وأهنا حلفاوة عظيمة أن يسرى بو إىل بيت 

بٌت : ( ومسيت أيضاً بسورةادلقدس، مث يصعد بو إىل السماء، مل ينلها قبلو أحد من األنبياء،

، وعدد آياهتا مائة وإحدى عشرة آيًة، وعدد كلماهتا ألف ومخسمائة وثالث وثالثون )ئيلآإسر

كلمًة، وعدد حروفها ستة آالف وأربعمائة وستون حرفاً، واآلية األوىل منها مكية، وال خالف بُت 

 .صلى اهلل عليو وسلم- العلماء يف ذلك، وىي من أوائل ما أنزل على رسول اهلل 

اإلقبال على اإللو وحده، وخلع كل ما - أي سورة اإلسراء-ادلقصوُد هبا: ( قال البقاعي

سواه، ألنو وحده ادلالك لتفاصيل األمور، وتفضيل بعض اخللق على بعض، وذلك ىو العمُل 

بالتقوى اليت أدناىا التوحيُد الذي افتتحت بو النحل، وأعالىا اإلحساُن الذي اختتمت بو، وىو 

 .الفناء عّما سوى اهلل

لقريش اإلسراء بو وتكذبيهم لو، - صلى اهلل عليو وسلم - وسبب نزوذلا ذكر رسول اهلل 

صلى اهلل عليو وسلم - ف ذا كانت قد نزلت عقَب وقوع اإلسراء بالنيب . فأنزل اهللُ ذلك تصديقاً لو

تكون قد نزلت يف حدود سنة اثنيت عشرة بعد البعثة، وىي سنة اثنتُت قبل اذلجرة يف منتصف - 

 .السنة

                                                 

 .6، ص 15ج (م1997دار سحنون،  : دم)التحرير والتنوير، الشيخ زلمد الطاىر بن عا ور،  : أنظر
، 12، ج( م1998/ ى  1419دار الكتب العلمية،  : بَتوت  )، اللباب يف علوم الكتابعمر بن علي ابن عادل، : أنظر

 . 193ص 
دار الكتب : بَتوت ) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،برىان الدين أبو احلسن إبراىيم بن عمر البقاعي، : أنظر 

 .327، ص 4، ج( م1995- ى  1415العلمية ، 
 1412دار الفكر، : بَتوت ) البحر احمليط يف التفسَت،زلمد بن يوسف الشهَت بأيب حيان األندلسي الغرنا ي، : أنظر

 .1، ص 6ج .(م1992/ ى 
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ولو تأمّلنا خواتيم سورة النحل لوجدناىا مقّدمة  بيعية ألحداث سورة اإلسراُء، ولوجدنا 

أن ىناك توافقاً وتناسباً بُت ىاتُت السورتُت، فقد ختمت النحل ببيان حكم رد العقوبة دبثلها، مث 

صلى اهلل - وبينت جزاء الصابرين، وهنت الرسول. بالصرب-صلى اهلل عليو وسلم - أمرت رسول اهلل 

صلى اهلل عليو وسلم - نستشّف من ىذا أن رسول اهلل . عن الضيق من مكر الكفار- عليو وسلم 

سيستقبل أحداثا  ديدة ربتاج إىل صرب، ربتاج إىل سعة صدر، وكأن ىذه التوجيهات جاءت - 

وتُِعدُّه دلا ىو مقبل عليو من - صلى اهلل عليو وسلم - دبثابة مناعات إديانية، ربصن رسول اهلل 

 .أحداث يف سورة اإلسراء

مناسبة أول ىذه السورة آلخر ما قبلها أنو تعاىل دلاّ أمره بالصرب ): قال أبو حيان األندلسي

وهناه عن احلزن عليهم وأن يضيق صدره من مكرىم، وكان من مكرىم نسبُتو إىل الكذب والسحر 

والشِّذْعر وغَت ذلك شلا رموه بو، أعقب تعاىل ذلك بذكر  رفو وفضلو واحتفائو بو وعلو منزلتو 

 .(عند

ادلعراج من معجزات نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم اليت أعجزت أعداء اهلل يف  فاإلسراء و

فقيل أهنا ليلة االثنُت الثاين :  كل وقت وكل حُت وقد اختلف العلماء رمحهم اهلل تعاىل مىت كانا

عشر من ربيع األول ومل تعُت السنة، وقيل أهنا قبل اذلجرة بسنة، فتكون يف ربيع األول، ومل تعُت 

 وقيل قبل اذلجرة بستة عشر  هراً، فتكون يف ذي القعدة، وقيل قبل اذلجرة بثالث سنُت، ،الليلة

والذي عليو أئمة النقل أن اإلسراء كان مرة واحدة دبكة بعد البعثة  .بست: وقيل خبمس، وقيل 

                                                 

 .5، ص 15ج (م1997دار سحنون، : دم )التحرير والتنوير، الشيخ زلمد الطاىر بن عا ور،  : أنظر
. 8307ص. ( أكتوبر6مطابع أخبار دار اليوم ) تفسَت الشعراوي،زلمد متوىل الشعراوي، : أنظر
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 ومكمن اإلعجاز فيها بكوهنا رحلًة أرضيًة  ّرف اهلل فيها ُكلَّ البشر على صورِة .وقبل اذلجرة

العنصر البارز يف ىذه السورة  و واحٍد منهم حاز لو كمال العبودية و رفو اهلل تعاىل بوسام العبودية

وما أّدى اهلل بو من ادلعج زات الباىرة، واحلج  ج القا عة، الدالة على  ( خصية الرسول(الكردية ىو 

 . صلى اهلل عليو وسلم- صدقو 

كانت إهنا من االحداث العجيبة وقع فيها النيب صلى اهلل عليو وسلم وىبا لو من اهلل 

يف اإلسراء، كان النيب زلمد صلى عليو . وينقسم إىل قسمُت اإلسراء و ادلعراج أحداث سلتلفة. تعاىل

مث مت رفع النيب زلمد صلى يف ادلعراج إىل . اهلل من ادلسجد احلرم إىل ادلسجد األقصى" أسراه"وسلم 

وردت ىنا انو أوامر مبا رة من اهلل ألداء الصلوات . السموات حىت سدرة ادلنتهى وىو أعلى مكان

 .اخلمس اليومية

ادلسلمُت هبذا احلادث، على أنو حدث تارخيي رليد، مث ديرون بو على  وقد إختلف بعض

ونظرت الكاتبة ان من مسائل ادلعاصرة . أنو معجزة وقعت لسيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم

للمسلمُت، ىذا احلادث ىو حدث يستحق كل ىذا العناء، ألنو عندما يكون مطلوبا للصالة مخس 

ومع ذلك، كما  .مثلو مرات يف اليوم، وإىل ذلك ال سوى زلمد الذي رفعو اهلل إىل سدرة ادلنتهى 

قيل أن ىذا احلدث الحتواء رلموعة متنوعة من األ ياء اليت ذبعل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

 .حزينة

                                                 

 .5ص ، 15ج، (م1997دار سحنون،  : دم)التحرير والتنوير، الشيخ زلمد الطاىر بن عا ور،  : أنظر
 .150 ص،2 ج،(ه1430 ة،دار ادلعرف:  بَتوت(صفوة التفاسَت، الصابوين،  زلمد علي: نظرأ



6 

 

و ادلعراج يدور كثَتا حول قصص متناقضة جيدة يف رحيلو من ادلسجد احلرم إىل  اإلسراء

ماىو قصة اإلسراء وادلعراج الذين  .ادلسجد األقصى يف يوم واحد أو آخر بُت عشيها وضحاىا

 .يبلغون العلماء من حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم صحيحا أم ال

ومن العلماء العصريُت من يهتم دبشكلة حديث اإلسراء و ادلعراج مثل الشيخ زلمد متوىل 

كالمها مشهوران باجلهود يف دفع اإلسالم عن ىجوم . الشعراوي و الشيخ عبد احلليم زلمود

 .ادلستشرقُت

 يعد من أ هر .ىأما الشيخ زلمد متوىل الشعراوي فهو من احد العلماء ادلشهورين دبصر

يف العصر احلديث، وقد فّسر القرآن بطرق مبسطة وعامية شلا جعلو  القرآن الكرميمفسري معاين 

يستطع الوصول لشرحية أكرب من ادلسلمُت يف مجيع أحناء العامل العريب، لقبو بعض ادلسلمُت ب مام 

  .الدعاة

 و الذي كان مشهورا بُت ىعبد احلليم زلمود فهو من أحد الشيوخ األجالء يف مصروأما 

- 1973علماء األزىر، وىو مفكر وفيلسوف إسالمي، بدأ إ تغال الشيخ األزىر يف ما بُت 

، وكانت لو عديد من ادلواقف احلازمة، فلم يًتدد يف الدفاع عن قضايا األمة ومل يتهاون يف 1978

الدفاع عن أي قضية وإبداء الرأي احلاسم هبا، ومل يكتف الشيخ عبد احلليم بقضايا بلده فقط بل 

كانت لو مشاركات وأراء يف سلتلف قضايا الو ن العريب واإلسالمي األمر الذي جعل لو مكانة 

                                                 

 .5 ص ،6، ط (م1992 ،دار النشر ىاتيية: القاىرة )الشيخ الشعراوي من القرية إىل القمة زلمود فوزي، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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بارزة كعامل فكان يستقبل حبفاوة يف مجيع الدول اليت قام بزياراهتا ويلقى كثَتا من الًتحاب 

   .واالحًتام

للتأليف " خوا ر القرأن الكرمي"وكثرت مؤلفات الشيخان الىت وصلت إلينا منها كتاب 

. للشيخ عبد احلليم زلمود وغَتىا" التفكَت الفلسفة يف اإلسالم"الشيخ متوىل الشعراوي و كتاب 

 . ويف كتاهبما حبث سلصوص عن اإلسراء و ادلعراج

ومن تلك ادلشكلة أرادت الكاتبة ان يبحث علميا عميقا عن آراء الشيخان يف كتاهبما عن 

 و المعراج عند الشيخ محمد اءفهم أحاديث اإلسر":أحاديث اإلسراء وادلعراج ربت العنواة 

 ."(دراسة مقارنة)متولى الشعراوي و الشيخ عبد الحليم محمود 

 تنظيم المشكالت . ب

بناءا على البواعث السابقة، فادلشكلة الرئيسية ذلذا البحث تعٍت فهم أحاديث اإلسراء و 

مث تنظيم ىذه ادلشكلة ." عند الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ عبد احلليم زلمود"ادلعراج 

  :إثنُتعلى 

 ادلنهج الذي سلكو الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ عبد احلليم زلمود يف ما -1

 و ادلعراج؟  حكم أحاديث اإلسرأ

كيف وجو اإلتفاق واالختالف من آراء الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و عبد احلليم  -2

 زلمود يف فهم أحاديث اإلسراء و ادلعراج ؟ 

                                                 

  .17، ص (دن، دت: دم )، احلمد هلل ىذه حيايت، عبد احلليم زلمود: أنظر 
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 تحديد الموضوع. ج

لتوضيح البحث و احلذر علي خالف الفهم ستقدم الباحثة عن االصطالحات ادلتعلقة 

 : دبوضوع البحث كما تلي

: فهم الحديث 

َقو نَ َقَهاً وىو نَِقوٌ : فهم  َفِهَم : ف ه م  [فهم  ] .َفِهَم يَ ْفَهم فَ َهَماً وىو َفِهٌم ونَِقَو يَ ن ْ

الشيء بالكسر فَ ْهما و فَ َهامًة أي علمو وفالن َفِهٌم و اْستَ ْفَهَمُو الشيء فَافْ َهَمُو و فَ هََّمُو تفِهيما و 

العمليات واإلجراءات وسيلة للتفاىم أو  .تَ َفهََّم الكالم فهمو  يئا بعد  يء و فَ ْهٌم قبيلة

على أساس أن القصد من الكتاب يف ىذه الدراسة ىو فهم الشيخ متوىل الشعراوي و . معطال

 .ادلعراجو الشيخ عبد احلليم زلمود إىل أحاديث عن اإلسراء 

ماأضيف : اصطالحا . وجيمع على أحاديث على خالف القياس. اجلديد:  احلديث لغة

 .إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

:   و المعراج اءاإلسر

سرى يسري ُسًرى وَمْسًرى وَسْريًَة، وُيَضمُّ، َوِسرَايًَة، َوَأْسَرى واْستَ َرى وَسَرى بو، : اإلسراء 

: والسراء كشداد  .َسي َّرَهُ : تأكيد، أو معناه  : (1:اإلسراء ) (َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً ): و . وأسراه، وبو

                                                 

 .294، ص (م1996/ه1417دار إحياء الًتاث العريب، : بَتوت )، النحوي اللغوي، أبو احلسن علي بن إمساعيل
، ص (م1995– ه 1415مكتبة لبنان نا رون، : بَتوت ) سلتار الصحاح،القادر الرازي،  زلمد بن أيب بكر بن عبد

517. 
، أو 14، ص (م2000-ه1421مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع، : دم )تيسَت مصطلح احلديث، زلمود الطحان،  

 أو ماأثر، أنظر مناع 3، ص (م1988دار العلم للماليُت، : بَتوت )، علوم احلديث ومصطلحومانسب اليو، أنظر صبخي الصاحل، 
. 6، ص (م1992 ،مكتبة وىبة: القاىرة)يف علوم احلديث، القطان، 
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 (فلسطُت)ىي رحلة من مكة إىل بيت ادلقدس  .السحاب يسري ليال: والسارية . الكثَت السرى 

  .من ادلسجد األقصى إىل سدرة ادلنتهى واألحداث اليت تلت عندما كان عليو وصعود النيب

ارتقى  : )، بالفتح  (عروجا ومعرجا  )يف الدرجة والسلم يعرج ، بالضم  (عرج  ): ادلعراج 

وعرج الشيء . رقي : ، وعرج يف الشيء وعليو يعرج ، بالكسر ، ويعرج ، بالضم عروجا أيضا  (

 .كما نور ادلصباح للعجم أمرىم: قال أبو ذؤيب . ارتفع وعال : فهو عريج 

صاحبو و اقًتن : مقارنة -يقارن- قارنأما ادلقارنة فهي مصدر من كلمة: دراسة مقارنة 

 و ىي البحث عن وجو اإلتفاق و اإلختالف بُت الشيئُت أو األ ياء حىت ظهر القرينة بعضو .بو

 أو تفهيم ,و إما بُت رأيُت أو أكثر عن تفسَت ايات القران, بعضا بعد ادلصاحبة و اإلقًتان

األول يقارن األحاديث اليت تشتبو متوهنا يف : و ادلنهج ادلقارن يف احلديث نوعان . أحاديث النبوية

 و ىذا البحث ب ستخدام .و الثاين يقارن أراء العلماء يف  رح احلديث, احلادثة أو تفًتق فيها

تصوير وجو االتفاق واالختالف يف منهج فهم أحاديث اإلسراء على النوع الثاين يف ادلقارنة عن 

 . وادلعراج عند الشيخُت زلمد متوىل الشعراوي و عبد احلليم زلمود

 أهداف البحث و أهمياته.  د

: أهداف البحث .أ

                                                 

. 612 ص ،(ه1430 ، دار ادلعرفة :بَتوت)،  القاموس احمليط، زلمد بن يعقوب الفَتوزآبادي
، ص 6ج. (دتدار اذلداية،  : دم )تاج العروس من جواىر القاموس،،  الزبيديزلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسيٍت

95. 
. 118 ص ،(م2002 ،دار ادلشرق: بَتوت ), ادلنجد يف اللغة و األعالم, لويس مألوف اليسوعي 
. 21 ص ، (ت د،دار الفكر: بَتوت  ), مصطلح احلديثتيسَت , الدكتور زلمود الطحان 
 ،إيديا فريس: جكجاكرتا ) ،Memahami Hadits Nabi (Metode dan Pendekatannya) ،نزار علي 

. 57 ص ،(م2011
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: ماأىداف ذلذا البحث العلمي منها ا

 و اء أراء الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ عبد احلليم زلمود عن أحاديث اإلسردلعرفة .1

 .ادلعراج

منهجهما وموقفهما مع ربليلهما عن عملية ىذه أحاديث و معرفة وجو االتفاق دلعرفة  .2

 .واالختالف بينهما يف فهم أحاديث

 :أهميات البحث.  ب

: مث ترجوا الباحثة من نتيجة ىذا البحث العلمي أن تكون ذلا أمهيات و فوائد كما تلي

األمهية اجلامعة  .1

 .أن تكون إعالما وعربة عن فهم أحاديث اإلسراء و ادلعراج عند العلماء العصريُت ( أ

 .زيادة خزنة العلمية يف تطوير التفكَت االسالمى خاصة بدراسة احلديث ( ب

 .أن تكون حبثا تابعيا من األحباث السابقة اليت تتعلق دبشكالت اإلسراء و ادلعراج ( ت

 األمهية اإلجتماعية .2

. أن تكون نسيانا للمجتمع يف زلاولة ادلشكلة اليت تتعلق يف فهم أحاديث اإلسراء و ادلعراج

 الدراسات السابقة.  هـ

إن الدراسات السابقة مهمة جدا لكل باحث قبل القيام بالتحليل عن موضوع البحث 

 الذي سيقام بو التحليل، ىل ُوجد البحُث زللال من قبل أو ىل البحث مل حيللو أحد؟
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وبعد أن الحظت الباحثة البحوث العلمية بالتدقيق يف ادلكتبات مثل ادلكتبة يف جامعة 

أنتساري وغَته، وجدت الباحثة الرساالت اليت تبحث عن دراسة أحاديث اإلسراء و ادلعراج و 

:  دراسة تفسَت الشعراوى كما تلي 

، (دراسة نقد السند و ادلنت) ادلعراج يف سنن النسائي اءحاديث إسرأ"الرسالة بادلوضوع  (1

 من كلية أصول الدين اجلامعة اإلسالمية احلكومية .S. Th. Iلدى زلمد رزقي، 

 ىذه الرسالة يتضمن نقد احلديث إما السند أو .1996يف سنة , أنتسارى بنجرماسُت

 .ادلنت لكن خصوصا يف كتاب السنن النسائي فقط

لدى الدكتور ، (دراسة نقد السند وادلنت )دراسة أحاديث عند الكتاب درة الناصحُت (2

   .ا يتعلق يف فضيلة الشهر رجب و عبان ورمضانهيف. أمحد لطفى فتح اهلل، ادلاجستَت

 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi dan“" الرسالة العلمية ربت ادلوضوع  (3

Tafsirnyaوىذا مايتعلق دبوقفو أيضا عن التفسَت ليس احلديث ،. 

 نظرة عامة للتأليف على العسيلي العاملي، فيها عن اإلسراء "اإلسراء و ادلعراج" (4

 .وادلعراج بالنظرة العامة واخلاصة عن دبشاىد رسول اهلل عليو وسلم إىل السماء

و أما الفرق ىذه رساليت مع ما ذكرت قبلها السيما عن اإلسراء و ادلعراج من خصوصيتها 

. الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ عبد احلليم زلموددبقارنة الكتابُت اإلسراء و ادلعراج عند 

و مل أجد , ألهنما خيتلفان يف ادلذىب و عندمها كتاب دبوضوع متساوي عن اإلسراء و ادلعراج

 . رسائال اليت تبحث مثل رساليت

مناهج البحث . ف
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 نوع البحث. 1

 (Library-Research)" البحث ادلكتيب "  ب  ةوىف ىذا البحث العلمي ستعمل فيو الباحث

يعٍت ذبمع الباحثة البيانات ادلقابلة ادلبشرة دبصدر البيانات  و الباحثة أيضا ذبمع ادلراجع األخري 

 ويصف بصفة التصويرية (Kualitatif)وىذا البحث يدخل يف حبث كيفي . ادلتعلقة دبوضوع البحث

وتقصد يف ىذا البحث يعٍت تصوير االراء وادلنهج الذى سلكهما الشيخان يف . والتحليلية وادلقارنة

فهم أحاديث اإلسراء و ادلعراج مث مقارنتها حىت ظهر وجو االتفاق واالختالف بينهما فتقدر على 

. أخذ النتيجة يف آخر البحث

مصادر البيانات .  2

 .مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من مصادر األساسية و الثانوية

ىي كتب اليت ألّفها الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و : ادلصادر األساسية والرئيسية  .أ 

. و ادلعراج  عن اإلسراءيبحثانالشيخ عبد احلليم زلمود اللذان 

ككتب األحاديث وادلعاجم والقواميس وغَتىا من الكتب :  ادلصادر الثانوية  .ب 

والرسائل العلمية والثقافية واجملالت العلمية واإلجتماعية وادلواقع اإللكًتونية 

" اإلسراء و ادلعراج"وادلوسوعة ادلكتبة العلمية اليت ذوات العالقة ىذا البحث مثل 

 . وغَتهلتأليف عبد احلميد جوده السحار

                                                 

. 85 ، ص(م1990كانيسيوس، : جكجاكرتا )، Metode Penelitian Filsafat أنطون بكر وأمحد حارس زبَت،
. 9 ، ص(م2003فوستاكا فالجر، : جكجاكرتا )، Metode Penelitianسيف الدين أزوار، : وأنظر أيضا 
 : بنجرماسُت)، Metode Penelitian : Diktat Kuliah IAIN Antasari Banjarmasinرمحدي،  

.  34-33، ص (م2011
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 ريقة معاجلة البيانات وربليلها . 3

وليكون ىذا البحث حبثا موجها ومرتبا البد للكاتبة ان توضح الطريقة اليت سلكتها الكاتبة 

:  جلمع البيانات وىي 

. تثبيت ادلفهوم عن أحاديث اإلسراء و ادلعراج عند احملدثُت: أوال 

البحث والفهم عن أحاديث اإلسراء و ادلعراج عند الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ : ثانيا 

. عبد احلليم زلمود

 احلليم دادلقارنة عن آراء الشيخ زلمد متوىل الشعراوي اتفاقيا واختالفيا برأي الشيخ عب: ثالثا 

. زلمود

. االستنباط والنتيجة من فهم أحاديث اإلسراء و ادلعراج عند الشيخان: رابعا 

 ترتيب البحث.  ز

 :ىذا البحث مرتب على أربعة أبواب كما يلى 

الباب األول يبحث فيو عن األسباب اليت دعت الكاتبة يف اختيار ادلوضوع وكيفية 

وىي ادلقدمة اليت تشمل دقائق ىذا البحث ويعٌت بواعث البحث، تنظيم ادلشكالت، . زلاولتها

. ربديد ادلوضوع، أىداف البحث و أمهياتو، دراسات سابقة، مناىج البحث، و ترتيب البحث

. عام عن اإلسراء و ادلعراجالالباب الثاين الذي يتكون على البحث من نظر 

الذي يشتمل ترمجة الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ عبد احلليم زلمود  الباب الثالث

اليت تتضمن حالة مولدمها وغَته، ورأي الشيخان ومنهجهما يف فهم أحاديث اإلسراء و ادلعراج مث 
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مقارنة موقف الشيخان يف فهم أحاديث اإلسراء و ادلعراج مث توضيح وجو االتفاق واالختالف 

.  بينهما

 .    الباب الرابع يبحث فيو االختتام الذي يشتمل على اإلستنباط و النتيجة و التوصيات

 

 


