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 الباب الثالث

 الشيخ محمد متولى الشعراوي و الشيخ عبد الحليم عندأحاديث اإلسراء والمعراج فهم 

محمود 

محمد متولى الشعراوي  . أ

 ترمجة الشيخ زلمد متوىل الشعراوي .1

 نسبو و مولده و وفاتو

بقرية دقادوس،وىي على  م1911عام  أبريل 15ولد فضيلة الشيخ زلمد متويل الشعراوي يف 

 وحفظ القرآن .ٔتصر  زلافظة الدقهلية(mit gamr)  بعد عشرات األمتار من مدينة ميت غمر

االبتدائي األزىري،   م التحق ٔتعهد الزقازيق1922يف عام . يف احلادية عشرة من عمره الكرًن

وأظهر نبوغاً منذ الصغر يف حفظو للشعر وادلأثور من القول واحلكم، مث حصل على الشهادة 

م، ودخل ادلعهد الثانوي، وزاد اىتمامو بالشعر واألدب، وحظى 1923سنة  االبتدائية األزىرية

ٔتكانة خاصة بُت زمبلئو، فاختاروه رئيًسا الٖتاد الطلبة، ورئيًسا جلمعية األدباء بالزقازيق، وكان معو 

يف ذلك الوقت الدكتور زلمد عبد ادلنعم خفاجى، والشاعر طاىر أبو فاشا، واألستاذ خالد زلمد 

كانت نقطة . والدكتور حسن جاد، وكانوا يعرضون عليو ما يكتبون والدكتور أمحد ىيكل خالد

بالقاىرة، وكان الشيخ  ٖتول يف حياة الشيخ الشعراوي، عندما أراد والده إحلاقو باألزىر الشريف

                                                 

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

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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
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
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%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
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الشعراوي يود أن يبقى مع إخوتو لزراعة األرض، ولكن إصرار الوالد دفعو الصطحابو إىل القاىرة، 

 .ودفع ادلصروفات وٕتهيز ادلكان للسكن

فما كان منو إال أن اشًتط على والده أن يشًتي لو كميات من أمهات الكتب يف الًتاث 

واللغة وعلوم القرآن والتفاسَت وكتب احلديث النبوي الشريف، كنوع من التعجيز حىت يرضى والده 

أنا أعلم يا بٍت : لكن والده فطن إىل تلك احليلة، واشًتى لو كل ما طلب قائبلً لو. بعودتو إىل القرية

  .أن مجيع ىذه الكتب ليست مقررة عليك، ولكٍت آثرت شراءىا لتزويدك هبا كي تنهل من العلم

م، وانشغل باحلركة الوطنية واحلركة األزىرية، 1937سنة  التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية

م اندلعت من األزىر الشريف، ومن األزىر خرجت ادلنشورات اليت تعرب عن 1919فثورة سنة 

ومل يكن معهد الزقازيق بعيًدا عن قلعة األزىر يف القاىرة، . سخط ادلصريُت ضد اإلصلليز احملتلُت

فكان يتوجو وزمبلئو إىل ساحات األزىر وأروقتو، ويلقى باخلطب شلا عرضو لبلعتقال أكثر من مرة، 

  .م1934وكان وقتها رئيًسا الٖتاد الطلبة سنة 

للشيخ الشعراوي عدد من ادلؤلفات، قام عدد من زلبيو ّتمعها وإعدادىا للنشر، وأشهر ىذه 

اإلسراء وادلعراج،  (1:ادلؤلفات وأعظمها تفسَت الشعراوي للقرآن الكرًن، ومن ىذه ادلؤلفات منها 

الكامل زلمد صلى  اإلنسان (4وادلرأة، عقيدة ومنهج،  اإلسبلم (3والفكر ادلعاصر،  اإلسبلم (2

اآليات الكونية  (7األدلة ادلادية على وجود اهلل،  (6األحاديث القدسية،  (5اهلل عليو وسلم، 

                                                 

-7، ص (دتمكتبة الًتاس اإلسبلمي، : القاىرة ) متوىل الشعراوي من القرية إىل العادلية،زلمد زلجوب زلمد حسن، 
8. 
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( 11وعد الصدق،  اجلنة (10التوبة،  (9وادليزان واجلزاء،  البعث (8تعاىل،  وداللتها على وجود اهلل

الشورى والتشريع  (13سناء السعيد،  - الشعراوي بُت السياسة والدين (12يف اإلسبلم،  اجلهاد

الشيخ الشعراوي وقضايا  (15الشيخ الشعراوي وفتاوى العصر زلمود فوزي،  (14يف اإلسبلم، 

الشيخ الشعراوي ويسألونك عن الدنيا  (16زلمود فوزي،  - إسبلمية حائرة تبحث عن حلول

 الفقو (19وأركان اإلسبلم،  الصبلة (18واإلنسان،  الشيطان (17زلمود فوزي، - واآلخرة

ادلعجزة  (22ادلرأة يف القران الكرًن،  (21القضاء والقدر،  (20اإلسبلمي ادليسر وأدلتو الشرعية، 

( 26خواطر قرآنية،  (25خواطر الشعراوي،  (24الكرًن،  ادلنتخب يف تفسَت القرآن (23الكربى، 

 من 22/ 1988 يونيو 17 ووفيت الشيخ يف يوم األربعاء، .معجزة القرآن، يوم القيامة وغَتىم

. ه1419صفر 

  أحاديث اإلسراء وادلعراج عنرأي الشيخ زلمد متوىل الشعراوي .2

ىذا الكتاب عن ادلعجزة الكربى اليت خص هبا اهلل رسولو صلى اهلل عليو وسلم وىي 

االسراء و ادلعراج فما من نيب صعد اىل السموات حىت بلغ سدرة ادلنتهى وٕتاوزىا مث عاد يف نفس 

 .الليلة ليكمل حياتو على األرض إال خامت األنبياء وادلرسلُت زلمد صلى اهلل عليو وسلم

" ادلعجزة الكربى اإلسراء وادلعراج"الشيخ زلمد متوىل الشعراوي اليكتب يف ىذا كتابو 

عن ادلكان : أوال : األحاديث من حديث اإلسراء وادلعراج خاصة ولكن ىو يقول عن حديثُت 

حىت الروايات اليت تذكر أن . ذىب الرسول صلى اهلل وسلم، وبذلك طلرج من الروايات ادلختلفة

                                                 

 .17، ص (م2006دار الضياء، : الكويت ) أىل السنة األشاعرة،محد السنان وفوزي العنجري،  : أنظر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
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رسول اهلل عليو وسلم أسري بو من بيت أم ىاىنء، واليت تقول إنو أسري بو من بيتو، واليت تقول إنو 

أسري بو من ادلسجد احلرام، فقال الشيخ أخرج منها بنفس الفهم فقد جاءتو الرؤيا مرة وىو عند أم 

ىاىنء، وجاءتو مرة وىو يف بيتو، ومرة حقيقة واقعة وىو يف ادلسجد احلرام، فبل تضارب بُت الروايات 

ادلختلفة وال بُت رؤيا التثبيت واإليناس ورؤيا الواقع، وأم ىاىنء ابنة عمة رسول اهلل صلى اهلل عليو 

 . وسلم و كان بيتها قريبا من الكعبة

 رسول اهلل عليو وسلم جاءه جربيل .عن جاء جربيل اىل الرسول  صلى اهلل وسلم: والثاين 

وىو نائم يف الكعبة وأيقظو مث أيت لو صلى اهلل عليو وسلم بالرباق، فركبها حىت أتى بيت ادلقدس 

مث دخل رسول اهلل عليو وسلم ادلسجد، فصلى . فربطت الدابة يف احللقة الىت يربط هبا األنبياء دواهبم

فيو إمام األنبياء،ى وعندما خرج أتاه جربيل بإناء من مخر وإناء من لنب، فاختار اللنب فقال جربيل 

 .أصبت الفطرة

أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، نعرض ألذى كثَت من ادلشركُت والكفار ويف عام واحد 

وكانت سكنا لو تداوى مايلقاه من مشقة يف . ىو عام احلزن، ماتت زوجتو خدغلة رضي اهلل عنها

. سبيل الدعوة كما مات يف نفس العام عمو أبو طالب الذى كان محاية خارجية لو ػلميو من األذى

وقال الشيخ زلمد متوىل الشعراوي أن اإلسراء مت بالروح  .ومن ىنا جاءت معجزة اإلسراء وادلعراج

.  واجلسد ومل يكن مناما ولكنو كان رؤية حقيقة

أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم صّلى إمام باألنبياء مجيعا يف بيت ادلقدس وكانت ىناك 

أكثر من وفقو للمشككُت يف ىذا الدين، كيف يصلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم باألنبياء وىو 

وقال الشيخ الشعراوي أن ينسبوا األحداث الإىل قدرة اهلل سبحانو وتعاىل ولكن . موتى وىو حي؟
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إىل بشرية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم والقرآن الكرًن مل يقل ىذا، ومل ينسب الفعل إىل بشرية 

. رسول اهلل وإظلا نسب ادلعجزة كلها إىل قدرة اهلل جل جبللو

قال الشيخ الشعراوي، إذن . اختار اهلل اإلسراء وادلعراج أن تتم ليبل ودون أن يشهدىا أحد

ادلسألة ادلطروحة ىنا مسألة إؽلانية أي إخبار بغيب وليست مسألة مشاىدة ورسول اهلل صلى اهلل 

عليو وسلم لو معجزات حسية كثَتة كنبغ ادلاء من بُت أصابعو الشريفة، فهل آمن الكفار عندما رأوا 

: ىذه ادلعجزات؟ مل يؤمنوا وقالوا ساحر سحر أعُت الناس واهلل سبحانو وتعاىل يقول يف كتابو العزيز 

. [59: سورة اإلسراء ] .(َوَما َمنَنَعَنا أَْن نَُنْرِسَل بِاآْليَاِت ِإالاَّل أَْن َكذاَّلَب هِبَا اأْلَواَّلُلونَ )

إذن فرمحة بعقولنا جعلنا اهلل بالدليل العقلى نتأكد من حدوث معجزة اإلسراء حىت إذا 

حدثنا عن صعود رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل السماء، فإننا نصدق فاألرض أرض اهلل 

 .والسماء مساؤه وىو قادر على أن يغَت القوانُت يف األرض والسماء

قال الشيخ الشعراوي عن معجزة اإلسراء وادلعراج، تلك ادلعجزة اليت فاقت كل ادلعجزات 

فقد أسري برسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من ادلسجد احلرام إىل ادلسجد األقصى وعرج بو إىل 

رأى من ): وىنا نبلحظ أن اهلل سبحانو وتعاىل قد قال . (ورأى من آيات ربو الكربى)سدرة ادلنتهى 

ومل يقل أريناه، دلاذا؟ ألن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف ىذه ادلنزلة العالية،  (آيات ربو الكربى

.   رأي بنفسو، ومل يكن يف حاجة إىل إراءة ألهنا منزلة عالية جدا ليس فيها ماػلجب الرؤية

الشيخ الشعراوي يكتب خصوصا عن قصيدة االسراء و ادلعراج لفضيلة الشيخ زلمد متويل 

 : الشعراوي رمحو اهلل من بعضها

                                                 

. 14، ص(مكتبة الشعراوي اإلسبلمية، دت: القاىرة )، اإلسراء وادلعراج، لشيخ زلمد متوىل الشعراويا  :أنظر
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 :كيف كان اإلسراء و ادلعراج

 وسريت مث عرجت يف إغفاء*** قالوا بأنك كنت يف سنة الكري 

لكن رجعت بسرعة الوجناء *** قد كنت يقظانا ّتسمك ساريا 

رأي الكاتبة أن الشيخ الشعراوي يكتب خصوصا عن قصة اإلسراء وادلعراج، من األول 

أن معجزة اإلسراء و ادلعراج علا معجزة غيبية، وإختار اهلل وقال الشيخ الشعراوي . ادث إىل آخرهاحل

أن تتم ليبل ودون أن يشهدىا أحد، أقول إنك مل يفهم احلكمة من ادلعجزة، فرسول اهلل صلى اهلل 

عليو وسلم يأتيو الوحي بالقرآن الكرًن خفية أي اليشهد أحد جربيل عليو السبلم وىو ينزل بالقرآن 

وقال الشيخ الشعراوي عن فهم األحاديث اإلسراء وادلعراج أم . على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

كان حديثا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا يف سنده أو متنو المسألة ولكن ادلسألة ىي إؽلاننا عن 

حادثُت اإلسراء وادلعراج وفيهما صحيحا أم ال ونأخذ عن حكمة اإلسراء وادلعراج وباخلصوص 

. الصبلة

فآية اإلسراء إذن كانت آية أرضية ، ؽلكن أْن يُقام عليها الدليل ، قال الشيخ يف تفسَته 

وؽلكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد ُخرِق حملمد يف اإلسراء ، فإذا ما أتى ادلعراج وخرق لو 

وادلتأمل يف ىذه السورة غلدىا تسمى سورة  .القانون فيما ال يعلم الناس كان أَْدعى لتصديقو 

اإلسراء ، وتسمى سورة بٍت إسرائيل ، وليس فيها عن اإلسراء إال اآلية األوىل فقط ، وأغلبها 

إن : سبق أن قلنا  يتحدث عن بٍت إسرائيل ، فما احلكمة من ذِْكر بٍت إسرائيل بعد اإلسراء؟

احلكمة من الكبلم عن اإلسراء بعد آخر النحل أن رسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان 
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يف ضيق شلا ؽلكرون ، فأراد احلق سبحانو أْن ؼُلفِّف عنو وُيسلِّيو ، فكان حادث اإلسراء ، ودلا أَِلَف 

 .بنو إسرائيل أن الرسول يُبَعُث إىل قومو فحسب ، كما رأَوا موسى عليو السبلم 

 ادلنهج الذي سلكو الشيخ زلمد متوىل الشعراوي ىف فهم أحاديث اإلسراء وادلعراج .3

بدء ادلرحلة ىف عصر . إذا نظرنا إىل تاريخ تدوين كتب احلديث، أنو غلري على مرحلة طويلة

النيب صلى اهلل عليو وسلم منهيا عن كتابة احلديث سلافة اختبلط احلديث بالقرآن، فلما كثر عدد 

ادلسلمُت وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة، وميزوه من احلديث زال ىذا اخلوف عنهم، فنسخ 

ومن أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم . احلكم الذي كان مًتتبا عليو، وصار األمر إىل اجلواز

الذي أجازه إىل كتابة احلديث ىو عبد اهلل ابن عمرو بن عاص ادلعروف بصحيفتو ادلسمى صحيفة 

 مث على مرحلة اآلخرة من قرن األول من اذلجري، أن احلديث ينتشر من فم إىل فم آخر .دقةاالص

فلما وىّل عمر ابن عزيز، وىو ينوي على مجع احلديث النيب صلى اهلل عليو . أو من اللسان فقط

ومن ىؤالء . ولذلك آمره إىل زلافظتو ليسأل احملدثُت ىف مجع احلديث. وسلم ىف كتابة واحدة

. احملدثُت الشهَت وأكثر الكتابة فيو ىف مدينة ادلنورة ىو زلمد بن مسلم بن سهاب ادلعروف الزىري

ولكن اجلمع ىف ىذا العصر مل يهتم بقيمة احلديث، مل يفرق احلديث من قول الرسول وقول 

الصحابة والتابعُت، ومع ذلك مل يوجد مقياسا ىف احلديث ىل أنو من الصحيحة او احلسن او من 

وىف قرن الثالث إنتبو العلماء كثَتا ىف تامة كتابة احلديث لتفريق احلديث عن قول الرسول . الضعيف

وقول الصحابة والتابعُت حىت يولد منهجا جديدا ادلسمى كتاب الصحيحُت لؤلمام البخاري واألمام 

                                                 

. 1، ج7498. ، ص41باب التفسَت الشعراوي، زلمد متوىل الشعراوي، 
. 150. ص ادلرجع السابق،زلمد عجاج اخلطيب، 
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وىف قرن الرابعة إىل عصر وقاعة البغداد ادلسمى عصر بناء احلديث وانتشاره، . مسلم وكتب ادلسند

مث إن ىذه ادلرحلة مرحلة الرعاية . أن كتابة كتب احلديث على طريقة لقاء ادلتقدمُت من احملدثُت

وّتانب ذلك كلها كانت العلماء ىف تلك العصر يتجهون إىل تصحيح . والزيادة وٕتميع األحاديث

ومن ذلك السعي، يولد منهجا آخر . كتب اجملمعة وٕتميع ما تفرق والتيسَت ىف مجع األحاديث

 .وىي اجلوامع، السنن، ادلصنفات، ادلستخرجات، ادلستدركات، األطرفة، ادلعاجم، واألجزاء

اجلوامع؛ ىو كتاب احلديث ادلرتب على األبواب الذي : والتعريف من ذلك ادلناىج ىكذا 

العقائد، : وعددىا مثانية أبواب رئيسة ىي. يوجد فيو أحاديث ىف مجيع موضوعات الدين وأبوابو

السنن؛ ىي كتب الىت ٕتمع . األحكام، السَت، اآلداب، التفسَت، الفنت، أشرط الساعة، ادلناقب

ادلصنفات؛ وىي كتب مرتبة على األبواب لكنها . أحاديث األحكام ادلرفوعة مرتبة على أبواب الفقو

ادلستخرجات، . تشتمل على احلديث ادلوقوف واحلديث ادلقطوع، باإلضافة إىل احلديث ادلرفوع

كتاب يروي فيو صاحبو أحاديث كتاب معُت بأسانيد لنفسو، يلتقي ىف أثناء السند مع صاحب 

 .ويرويو حسب لفظ السند الذي وقع لو. الكتاب األصل ىف شيخو او من فوقو

ادلستدركات؛ كتاب ؼلرج صاحبو أحاديث مل ؼلرجها كتاب معُت من كتب السنة، وىي على 

األطرفة؛ كتب يقتصر مؤلفوىا على ذكر  .أي رجلها يروي ذلم ذلك الكتاب. شرط ذلك الكتاب

طرف احلديث الدال عليو مث ذكر أسانيده ىف ادلرجع اليت ترويو بإسنادىا، وبعضهم يذكر اإلسناد 

ادلعاجم؛ كتاب تذكر فيو األحاديث على ترتيب  .كامبل، وبعضهم يقتصر على جزء من اإلسناد

الشيوخ، والغالب عليها اتباع الًتتيب على حروف اذلجاء، فيبدأ ادلؤلف ادلعجم باألحاديث اليت 

                                                 

. 28-25.ص....نفس ادلراجعزلمد عجاج اخلطيب، 
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األجزاء؛ ىو تأليف غلمع األحاديث ادلروية عن رجل  .يرويها عن شيوخو أبان، مث إبراىيم، وىكذا

وقد . واحد، سواء كان ذلك الرجل من طبقات الصحابة أو من بعدىم كجزء حديث أيب بكر

غلمع اجلزء أحاديث انتخبها ادلؤلف دلا وقع ذلا ىف نفسو كالعشريات والعشرينات واألربعينات 

ويتفاوت حجم األجزاء من بضع أوراق، بل من ورقة واحدة إىل . واخلميسات والثمانينات

العشرات، والغالب أن تكون صغَتة، ومتتاز بأهنا تربز علم األئمة، دلا أن إفراد ادلوضوع اجلزئي 

وىف حالة أخرى، فيو قد اختلف العلماء على العشريات . بالبحث يتطلب استقصاء وعمقا

والعشرينات واألربعينات واخلميسات والثمانينات ىف ادلنهج، وباخلاصة ىف األربعينات، منهم من 

يقول أنو من األجزاء كما شرح سابقا، ومنهم من يقول أنو يقوم على نفسو، ومنهم من يقول أنو 

. من اجملامع نظرا على قاعدة اجملامع

" ادلعجزة الكربى اإلسراء وادلعراج"توجد الكاتبة يف ىذا الكتاب الشيخ زلمد متوىل الشعراوي 

دلاذا كانت غيبا، :سبحان الذي أسرى، والثالث : قبل ادلعجزة، والثاين : األول : عن ستة فصول 

. اآلية الكربى: ايات السماء، واألخَت : من مكة إىل بيت ادلقدس، واخلامس : والرابع 

 ادلنهج الذي سلكو الشيخ زلمد متوىل الشعراوي ىف فهم أحاديث اإلسراء أنتبة ا الكترأ

صحيحا أم ال ولكن منهجو يف بدراسة السند وادلنت ليس ينظر بادلنهج التحليلي، الشيخ وادلعراج 

   .فهم األحاديث وجدت يف معاين احلديث

 عبد الحليم محمود . ب
                                                 

/ ى1420مكتبة دار الفرفور، : دمشق)، حملات موجزة يف مناىج احملدثُت العامة يف الرواية والتأليف، نور الدين عًت
 .57. ، ص1، طبعة (م1999

9
Muhammad Zubair Shadiqi, Hadist A Subject Of Keen Interest In Hadist And Sunnah  

Idealist And Realities, hal. 8. 



52 

 

 ترمجة الشيخ عبد احلليم زلمود .1

 نسبو و مولده ووفاتو

ولد زلمد عبد احلليم زلمود بقرية أبو أمحد ٔتدينة بلبيس زلافظة الشرقية يف الثاين عشر من 

، ترعرع يف وسط عائلة كرؽلة عرفت بالصبلح والتقوى، أمت حفظ القرآن الكرًن وتلقى 1910مايو 

، وسعى الشيخ عبد احلليم من 1932دراستو يف األزىر الشريف وحصل على الشهادة العادلية عام 

أجل إكمال دارستو فسافر إىل باريس على نفقتو اخلاصة ومتكن من احلصول على درجة الدكتوراه 

 .1940يف التصوف اإلسبلمي من جامعة السوربون عن احلارث احملاسيب عام 

، بعد حياة 1978وفاتو، جاءت وفاة الشيخ عبد احلليم زلمود يف السابع عشر من أكتوبر 

حافلة قضاىا يف خدمة دينو ووطنو، ومت منح امسو وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل ٔتناسبة 

 .االحتفال بالعيد األلفى لؤلزىر

: عبداحلليم زلمود ال ُٖتَصى عدًدا، وؽلكن إرجاعها إىل ثبلثة أقسام، األوىل . إناَّل مؤلفات د

ما حقاَّلقو ونشره عن الًتاث : ما كتبو من دراساٍت علميٍة بالفرنسية، ونُِقلت عنو إىل العربية، الثاين 

اإلسبلمي القدًن، مع ما أضافو إليو من حواٍش وىوامش، والتعقيبات اجليِّدة وىي تزيد على أربعة 

 .وىو ما ألاَّلفو يف موضوعاٍت علميٍة متعدِّدة تزيُد عن اخلمسُت مؤلًفا: عشر مؤلًفا نذكر، الثالث 

وتأليفو العديد من ادلؤلفات واليت ٕتاوزت الستُت مؤلف يف . نذكر بعًضا منها على سبيل

. التصوف والفلسفة صدر بعضها بالفرنسية

                                                 

 .19، ص (دن، دت: القاىرة) احلمد هلل ىذه حيايت، عبد احلليم زلمود، : أنظر 
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نذكر من مؤلفاتو أوروبا واإلسبلم، التوحيد اخلالص، التفكَت الفلسفي يف اإلسبلم، القرآن 

أحكام " والنيب، ادلدرسة الشاذلية احلديثة وإمامها أبو احلسن الشاذيل، الرسول، يارب، العبادة

، زلمد رسول اهلل، احلج إىل بيت اهلل احلرام، فلسفة أبن طفيل، ادلنقذ من الضبلل، اإلسبلم " وأسرار

ثبلث أجزاء، - واإلؽلان جزأين، اإلسبلم والشيوعية، قطبا ادلغرب، دالئل النبوة، الفقهاء واحملدثون 

لطائف ادلنن، التصوف عند ابن سينا، احلارث بن أسد احملاسيب رسالة دكتوراه بالفرنسية الفلسفة 

 .اليونانية مًتجم عن الفرنسية، وقد ترمجت عدد من كتبو عن العقيدة اإلسبلمية إىل اإلصلليزية

عامل ، مفكر، قوي احلجة، : اإلمام األكرب زلمود شلتوت: قال عن شيوخو، منهم 

على قمة البلمعُت من رجال األزىر، عامل من كبار العلماء، فيو : الشيخ الزنكلوين. متحدث لبق

جرأة نادرة، ولو يف الثورات سهم، ولو يف ادلشاورات السياسية سهم كذلك، أما يف النضال العلمي 

فلو أسهم مرموقة، وكان يعترب نفسو أبًا لكل من مَسَْت بو آمالُو، وارتفع بو طموُحو عن مرتبة 

 .اإلمعون، يأخذ بيده، ويعاونو، ويدفع عنو مكر ادلاكرين

عامِل، ذكي، ذو شخصية جارفة، مهيب، : اإلمام األكرب الشيخ زلمد مصطفى ادلراغي

صاحب رأي يف العلم، وصاحب رأي يف السياسة، بليغ األسلوب، أما صوتو يف اخلطابة ويف 

                                                 

 1893 وشيخ اجلامع األزىر مصري ، عامل إسبلمي(م1963– م 1893/ىَن1383- ه 1310)زلمود شلتوت  
م، وعُت مدرساً بادلعاىد مثّ بالقسم العايل مثّ مدرساً بأقسام التخصص، مثّ وكيبلً لكلية 1918م، نال إجازة العادلية سنة 1963 -

م، وكان أول 1946سنة  م، وكان عضواً ٔتجمع اللغة العربية1958سنة  الشريعة، مثّ عضواً يف مجاعة كبار العلماء، مثّ شيخاً لؤلزىر
 .م1893سنة  وولد الشيخ زلمود شلتوت ٔتحافظة البحَتة. حامل للقب اإلمام األكرب

 .ىَن 1359ىو العبلمة أبو احلسن علي بن سرور احلسٍت األزىري الزنكلوين ادلدرس باجلامع األزىر تويف عام  
يف الفًتة  مصري، شغل منصب شيخ األزىر وقاض شرعي عامل أزىري (1945 - 1881)زلمد مصطفى ادلراغي 

ادلوافق  ىَن 1364 رمضان 14وحىت وفاتو يف ليلة  1935مث توىل ادلشيخة مرة أخرى عام  1930حىت استقالتو يف  1928من 
 .1945 أغسطس 22

http://ar.wikipedia.org/wiki/1383_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1383_%D9%87%D9%80
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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الدرس، فإنو نغمٌة موسيقية عذبة، ولعل اإلذاعة تتنبو إىل ذلك فتعيد إذاعة ما عندىا من خطبو 

اإلمام األكرب الشيخ . وأحاديثو، بُت احلُت واحلُت، لينعم الناس بنعمة مجيلة، ويستفيدوا علًما غزيرًا

عامل ، فيلسوف، حيي، حليم، كرًن ٔتالو ووقتو لطلبة العلم، خراَّلج جيبًل من : مصطفى عبد الرزاق

الناهبُت يف اجلامعة، وأسهم يف احلركة العلمية ّتهود عظيمة؛ ألاَّلف، وحاضر، وكتب ادلقاالت، ووجاَّلو 

تبلميذه إىل التحقيق، والتأليف، والًتمجة، وفتح مكتبتو الغنية بشىت الكتب، ونوادرىا، لكل طالب 

. علم رلدّ 

 رأي الشيخ عبد احلليم زلمود يف فهم أحاديث اإلسراء وادلعراج .2

يف شهر رجب . قال الشيخ عبد احلليم زلمود حُت يف مسجد موالنا احلسُت رضي اهلل عنو

– يف برنامج نور على نور – ه، احتلفت مجهورية مصر العربية عن طريق التليفزيون 1387من سنة 

بليلة اإلسراء وادلعراج، مشاركة بذلك العامل اإلسبلمى كلو، ومعربة هبذا الوضع عن األعلية الكربى 

 .الىت ذلذه الليلة ادلباركة

وقد دعاىن . وقد حضر احلفل كثَت من كبار السادة ادلسؤلُت يف سلتلف الوزارات ويف األزىر

وانتهزهتا فرصة . للحديث مع من دعى يف تلك الليلة ادلباركة– مشكورين – ادلشرفون على الربنامج 

ألقوال رأي بصراحة، يف نقطة من ىذا ادلوضوع، حيث أتيح إعبلهنا يف أوسع دائرة شلكنة من 

.   ادلستمعُت يف ادلسجد، ومن ادلشاىدين على الشاشة

                                                 

يف العصر احلديث، وصاحب أول تاريخ ذلا بالعربية،  الشريف، ورلدد للفلسفة اإلسبلمية ىو شيخ اجلامع األزىر 
مثاين مرات، وكان أول  توىل الشيخ مصطفى عبد الرازق وزارة األوقاف .اليت أقامها على اإلسبلم ومؤسس ادلدرسة الفلسفية العربية

.  ه1945 أزىري يتوالىا، واختَت شيخا لؤلزىر يف ديسمرب

http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
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األحاديث من حديث " اإلسراء وادلعراج"الشيخ عبد احلليم زلمود يكتب يف ىذا كتابو 

:  مثلو . اإلسراء وادلعراج أربع وعشرين حديثا

  ثََنَنا ثَاِبٌت اْلبَنَناىِنُّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَناَّل ثََنَنا مَحاَّلاُد ْبُن َسَلَمَة َحداَّل ثََنَنا َشْيَباُن ْبُن فَنرُّوَخ َحداَّل َحداَّل

َوُىَو َداباَّلٌة أَبَنَيُض َطِويٌل فَنْوَق احلَِْماِر - أُتِيُت بِاْلبَنرَاِق » قَاَل - صلى اهلل عليو وسلم-َرُسوَل اللاَّلِو 

- قَاَل - قَاَل فَنرَِكْبُتُو َحىتاَّل أَتَنْيُت بََنْيَت اْلَمْقِدِس - َوُدوَن اْلبَنْغِل َيَضُع َحاِفرَُه ِعْنَد ُمْنتَنَهى َطْرِفِو 

مُثاَّل َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َفَصلاَّلْيُت ِفيِو رَْكَعتَنُْتِ مُثاَّل - قَاَل - فَنَرَبْطُتُو بِاحْلَْلَقِة الاَّلىِت يََنْرِبُط بِِو األَنِْبَياُء 

بِِإنَاٍء ِمْن مَخٍْر َوِإنَاٍء ِمْن َلنَبٍ فَاْختَنْرُت اللاَّلنَبَ فَنَقاَل - َعَلْيِو الساَّلبَلُم - َخَرْجُت َفَجاَءىِن ِجرْبِيُل 

مُثاَّل َعرََج بَِنا ِإىَل الساَّلَماِء فَاْستَنْفَتَح ِجرْبِيُل َفِقيَل . اْختَنْرَت اْلِفْطرَةَ - صلى اهلل عليو وسلم-ِجرْبِيُل 

فَنُفِتَح . ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِو قَاَل َقْد بُِعَث إِلَْيوِ . ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل زُلَماَّلدٌ . َمْن أَْنَت قَاَل ِجرْبِيلُ 

مُثاَّل َعرََج بَِنا ِإىَل الساَّلَماِء الثاَّلانَِيِة فَاْستَنْفَتَح ِجرْبِيُل َعَلْيِو . لََنا فَِإَذا أَنَا بِآَدَم فَنَرحاَّلَب ِ  َوَدَعا ىِل ِٓتََْتٍ 

ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِو قَاَل َقْد . ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل زُلَماَّلدٌ . َفِقيَل َمْن أَْنَت قَاَل ِجرْبِيلُ . الساَّلبَلمُ 

فَنُفِتَح لََنا فَِإَذا أَنَا بِابَنٌَتِ اخْلَاَلِة ِعيَسى اْبِن َمْرًَنَ َوػَلَِْت ْبِن زََكرِياَّلاَء َصَلَواُت اللاَّلِو َعَلْيِهَما . بُِعَث إِلَْيوِ 

َبا َوَدَعَوا ىِل ِٓتََْتٍ  َفِقيَل َمْن أَْنَت قَاَل . مُثاَّل َعرََج ِ  ِإىَل الساَّلَماِء الثاَّلالِثَِة فَاْستَنْفَتَح ِجرْبِيلُ . فَنَرحاَّل

ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِو قَاَل َقْد بُِعَث -. صلى اهلل عليو وسلم-ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل زُلَماَّلٌد  .ِجرْبِيلُ 

ِإَذا ُىَو َقْد أُْعِطَى َشْطَر احلُْْسِن فَنَرحاَّلَب - صلى اهلل عليو وسلم-فَنُفِتَح لََنا فَِإَذا أَنَا بُِيوُسَف . إِلَْيوِ 

ِقيَل َمْن َىَذا - َعَلْيِو الساَّلبَلُم - مُثاَّل َعرََج بَِنا ِإىَل الساَّلَماِء الراَّلابَِعِة فَاْستَنْفَتَح ِجرْبِيُل . َوَدَعا ىِل ِٓتََْتٍ 

فَنُفِتَح لََنا فَِإَذا أَنَا . قَاَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِو قَاَل َقْد بُِعَث إِلَْيوِ  .ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل زُلَماَّلدٌ . قَاَل ِجرْبِيلُ 

مُثاَّل َعرََج بَِنا ِإىَل الساَّلَماِء  (َوَرفَنْعَناُه َمَكانًا َعِليًّا)بِِإْدرِيَس فَنَرحاَّلَب َوَدَعا ىِل ِٓتََْتٍ قَاَل اللاَّلُو َعزاَّل َوَجلاَّل 



56 

 

ِقيَل َوَقْد بُِعَث . ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل زُلَماَّلدٌ  .ِقيَل َمْن َىَذا قَاَل ِجرْبِيلُ . اخْلَاِمَسِة فَاْستَنْفَتَح ِجرْبِيلُ 

. فَنَرحاَّلَب َوَدَعا ىِل ِٓتََْتٍ - صلى اهلل عليو وسلم-فَنُفِتَح لََنا فَِإَذا أَنَا هِبَاُروَن . إِلَْيِو قَاَل َقْد بُِعَث إِلَْيوِ 

ِقيَل . ِقيَل َمْن َىَذا قَاَل ِجرْبِيلُ  .مُثاَّل َعرََج بَِنا ِإىَل الساَّلَماِء الساَّلاِدَسِة فَاْستَنْفَتَح ِجرْبِيُل َعَلْيِو الساَّلبَلمُ 

صلى -فَنُفِتَح لََنا فَِإَذا أَنَا ٔتُوَسى . ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِو قَاَل َقْد بُِعَث إِلَْيوِ . َوَمْن َمَعَك قَاَل زُلَماَّلدٌ 

مُثاَّل َعرََج بَِنا ِإىَل الساَّلَماِء الساَّلابَِعِة فَاْستَنْفَتَح ِجرْبِيُل َفِقيَل . فَنَرحاَّلَب َوَدَعا ىِل ِٓتََْتٍ - اهلل عليو وسلم

ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيِو -. صلى اهلل عليو وسلم-ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل زُلَماَّلٌد . َمْن َىَذا قَاَل ِجرْبِيلُ 

ُمْسِنًدا َظْهرَُه ِإىَل اْلبَنْيِت - صلى اهلل عليو وسلم-فَنُفِتَح لََنا فَِإَذا أَنَا بِِإبَنرَاِىيَم . قَاَل َقْد بُِعَث إِلَْيوِ 

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك الَ يََنُعوُدوَن إِلَْيِو مُثاَّل َذَىَب ِ  ِإىَل السِّْدرَِة  اْلَمْعُموِر َوِإَذا ُىَو يَْدُخُلُو ُكلاَّل يََنْوٍم َسبَنْ

فَنَلماَّلا َغِشيَنَها ِمْن أَْمِر اللاَّلِو َما - قَاَل - اْلُمْنتَنَهى َوِإَذا َوَرقَنَها َكآَذاِن اْلِفيَنَلِة َوِإَذا مَثَرَُىا َكاْلِقبَلِل 

َعتَنَها ِمْن ُحْسِنَها فََأْوَحى اللاَّلُو ِإىَلاَّل َما أَْوَحى . َغِشَى تَنَغيَناَّلَرْت َفَما َأَحٌد ِمْن َخْلِق اللاَّلِو َيْسَتِطيُع أَْن يََننَنْ

َلٍة فَننَنزَْلُت ِإىَل ُموَسى  فَنَقاَل - صلى اهلل عليو وسلم-فَنَفَرَض َعَلىاَّل مَخِْسَُت َصبلًَة ىِف ُكلِّ يََنْوٍم َولَيَنْ

قَاَل اْرِجْع ِإىَل َربَِّك فَاْسأَْلُو التاَّلْخِفيَف فَِإناَّل أُماَّلَتَك . َما فَنَرَض َربَُّك َعَلى أُماَّلِتَك قَنْلُت مَخِْسَُت َصبلَةً 

قَاَل فَنَرَجْعُت ِإىَل َر ِّ فَنُقْلُت يَا َربِّ . الَ يُِطيُقوَن َذِلَك فَِإىنِّ َقْد بََنَلْوُت َبٌِت ِإْسرَائِيَل َوَخبَنْرتَُنُهمْ 

قَاَل ِإناَّل أُماَّلَتَك . َفَحطاَّل َعٌتِّ مَخًْسا فَنَرَجْعُت ِإىَل ُموَسى فَنُقْلُت َحطاَّل َعٌتِّ مَخًْسا. َخفِّْف َعَلى أُماَّلىِت 

فَنَلْم أََزْل أَْرِجُع بََنُْتَ َر ِّ تَنَباَرَك - قَاَل . - الَ يُِطيُقوَن َذِلَك فَاْرِجْع ِإىَل َربَِّك فَاْسأَْلُو التاَّلْخِفيفَ 

َلٍة - َعَلْيِو الساَّلبَلُم - َوتَنَعاىَل َوبََنُْتَ ُموَسى  َحىتاَّل قَاَل يَا زُلَماَّلُد ِإنَناَّلُهناَّل مَخُْس َصَلَواٍت ُكلاَّل يََنْوٍم َولَيَنْ

َوَمْن َىماَّل ِْتََسَنٍة فَنَلْم يََنْعَمْلَها ُكِتَبْت َلُو َحَسَنًة فَِإْن . ِلُكلِّ َصبلٍَة َعْشٌر َفَذِلَك مَخُْسوَن َصبلَةً 

َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُو َعْشرًا َوَمْن َىماَّل ِبَسيَِّئٍة فَنَلْم يََنْعَمْلَها مَلْ ُتْكَتْب َشْيًئا فَِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َسيَِّئًة 
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فََأْخبَنْرتُُو فَنَقاَل اْرِجْع - صلى اهلل عليو وسلم-فَننَنزَْلُت َحىتاَّل انَنتَنَهْيُت ِإىَل ُموَسى - قَاَل - َواِحَدًة 

فَنُقْلُت َقْد َرَجْعُت ِإىَل َر ِّ - صلى اهلل عليو وسلم-فَنَقاَل َرُسوُل اللاَّلِو . ِإىَل َربَِّك فَاْسأَْلُو التاَّلْخِفيفَ 

 .«َحىتاَّل اْسَتْحيَنْيُت ِمْنُو 

وقعا يف : ذىب اجلمهور من العلماء احملدثُت والفقهاء وادلتكلمُت إىل أن اإلسراء وادلعراج 

ولقد توارد على ذلك . ليلة واحدة يف اليقظة، وّتسد النيب صلى اهلل عليو وسلم وروحو، وبعد البعثة

ظواىر اإلخبار الصحيحة، وال ينبغي العدول – كما قال اإلمام ابن حاجر – كما قال الذلك – 

 .عن  ذلك، إذا ليس يف العقل ما ػليلو حىت ػلتاج إىل تأويل

قال الشيخ عبد احلليم زلمود إن حادث اإلسراء وادلعراج ورد يف الروايات عدة، منها 

الصحيح، ومنها احلسن، أخراجها أئمة احلديث رضوان اهلل عليهم، يذكر بعضها مامل يذكره البعض 

اآلخر،  تتفق يف جوىرىا والتتعارض يف جزئياهتا، يرويها بعضهم متوسطة، ويرويها بعضهم مطولة، 

وكل صورة منها يتعدد سندىا، أي ؼلتلف الرواة الذين رووىا، ومع ذلك تكون الصورة واحدة يف 

 .جوىرىا

اجلوىر إذن متواتر، وإذا إخذنا برأي اإلمام ابن حزم يف أن ادلتواتر ما روى بروايتُت فإن 

 .تكون أيضا متواترة– يف أغلبها – التفاضل 

                                                 

باب اإلسراء اجلامع الصحيح ادلسمى صحيح مسلم، أبو احلسُت مسلم بن احلجاج بن مسلم القشَتي النيسابوري،  
. 99، ص 1،  ج(دتدار الفكر، : بَتوت )برسول اهلل ، 

(. م1119دارادلعارف، : القاىرة) اإلسراء وادلعراج،الدكتور عبداحلليم زلمود،  : أنظر
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قال الشيخ عبد احلليم حينما نبدأ يف احلديث عن اإلسراء وادلعراج على أنو منهج احلياة، 

ونستمد الصورة أحيانا من اجلزئيات والتفاصيل، فإظلا نقف يف ذلك على أرض صلبة ونسَت يف 

. الرسم على أساس من ادلروى، منها التوبة، الصبلة وغَتعلا

تبدأ قصة اإلسراء وادلعراج يف بعض روايات البخاري، و يف بعض روايات غَته بشق 

الصدر، وقال الشيخ عبد احلليم ىذا احلادث ىو بالنسبة لنا التوبة، فإن تطهَت القلب الذي حدث 

. لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، عدة مرات يف حياتو إظلا ىو بالنسبة ألتباعو ٔتثابة التوبة

قال الشيخ عبد احلليم الصبلة ىي الركن الثاين يف اإلسبلم، إن منزلتها ومنزلة ماعداىا، إظلا 

مسعت األستاذ أبا على الدقاق رضي : قال الشيخ اإلمام القشَتى . يأيت بعد اإلؽلان باهلل وبرسولو

. إن نبينا عليو السبلم أتى لؤلمة بادلعراج على التحقيق، فإن الصبلة لنا ٔتنزلة ادلعراج: اهلل عنو يقول 

وقد كان ادلعراج لو عليو السبلم ثبلث منازل، من ادلسجد احلرم إىل ادلسجد األقصى، مث من 

فكذلك لنا الصبلة ثبلث . ادلسجد األقصى إىل سدرة ادلنتهى، مث منها إىل قاب قوسُت أو أدىن

 :العلق ( ]واسجد واقًتب): قال اهلل تعاىل . القيام، مث الركوع، مث السجود، وىو هناية القربة: منازل 

19.] 

قال الشيخ عبد احلليم زلمود من الثمار اليت جنتها األمة اإلسبلمية، واليت كانت من 

إذاعة نبأ اإلسراء وادلعراج، لينتكس من ينتكس، : ومن وسائل ىذه التصفية . مقاصد إذاعة النبأ

وليبقى من يبقى عن بصَتة وبينة، وعن إؽلان ال يتزعزع مهما كانت احلوادث، إؽلان يصدق الرسول 

. صلوات اهلل وسبلمو عليو، يف كل ما يأيت بو، يصدق ٔتجرد إنبائو
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إن ىذه األقبلم الىت تشكك يف السنة ويف األحاديث النبوية ليست إال أقبلما مقلدة ال 

ٖتمل طابع األصالة، وال طابع التجديد، وإظلا ٖتمل طابع التقليد، وطابع الشك والًتدد الذي يتناىف 

وقال الشيخ أما النعمة العظمى والتجلى اإلذلى األكرب يف اإلسراء . مع اإلؽلان، ويتناىف مع الصديقية

.  الصبلة: وادلعراج فإنو 

 ادلنهج الذي سلكو الشيخ عبد احلليم زلمود ىف فهم أحاديث اإلسراء وادلعراج .3

ىذا الكتاب، األحاديث الواردة يف ىذا الكتاب من ِقبل ادلخرج ليس شخص واحد فقط، 

وبعد ادلبلحظة من خبلل النظر و . ولكن ىناك يف كل حديث اثنُت أو أكثر من الثبلثة ادلخرج

 ادلخرج، وىي إمام 10قد أروي " اإلسراء وادلعراج"تقسيمها، األحاديث ادلوجودة ىف كتاب 

البخاري، إمام مسلم، إمام الًتمذي، إمام البيهقي، إمام النسائ، إمام إبن ماجو، إمام أبو داود، 

أما رواية إمام البخاري تتكون على حديث واحد فقط، رواية . إمام الطرباين، إمام  أمحد بن حنبل

إمام ادلسلم تتكون على حديثُت، رواية إمام الًتمذي تتكون على حديثُت، رواية إمام البيهاقي 

 أحاديث، رواية إمام النسائ تتكون على حديث واحد فقط، رواية إمام إبن ماجو 4تتكون على 

تتكون على حديث واحد فقط، رواية إمام أبو داود تتكون على حديث واحد فقط، رواية إمام 

 . أحاديث5 أحاديث، رواية إمام  أمحد بن حنبل تتكون على 5الطرباين تتكون على 

عن ثبلثة فصول " اإلسراء وادلعراج"توجد الكاتبة يف ىذا الكتاب الشيخ عبد احلليم زلمود 

منهج : اإلسراء وادلعراج من الكتب والسنة، والثالث : بُت يدى اإلسراء وادلعراج، والثاين : األول : 

. احلياة الذي رمستو أنباء اإلسراء وادلعراج
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قال الشيخ لقد عدت إىل القرأن الكرًن وتفسَته يف سلتلف التفاسَت، وخصوصا تفسَت 

اإلمام إبن كثَت يف موضوع اإلسراء وادلعراج، وكذالك تفسَت اإلمام األلوسى، وحاشية اإلمام 

الصاوى، وإىل صحيح اإلمام البخارى، وشرح اإلمام إبن حجر لو، يف سلتلف األمكنة الىت ٖتدث 

ولقد الشيخ يريد على اخلصوص أن يبُت . فيها عن اإلسراء وادلعراج ولكن الشيخ اليبحث عن ذلك

 .منهج حياة يف العقيدة و منهج حياة يف األخبلق: أن قصة اإلسراء وادلعراج إظلا متثل 

ىف فهم أحاديث اإلسراء عبد احلليم زلمود  ادلنهج الذي سلكو الشيخ أنتبة ا الكترأ

صحيحا أم ال ولكن منهجو يف بدراسة السند وادلنت ليس ينظر بادلنهج التحليلي، الشيخ وادلعراج 

 .فهم األحاديث وجدت يف معاين احلديث أيضا

 

 

 

المقارنة بين الشيخ محمد متولى الشعراوي و الشيخ عبد الحليم محمود في فهم  . ت

األحاديث 

 وجو اإلتفاق. 1

أنا شخصياً لست مع ادلفسرين الذين يفسرون بأن ادلدنو منو ىو  : ل الشيخ الشعراوياق

جربيل؛ والدنو منو َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم؛ ألن جربيل َكاَن مع الراَّلُسول َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم، وما دام 

 جربيل معو فكيف يدنو منو، فكان قاب قوسُت أو أدىن؟ ذلك ملحظ آخر يعطينا أن الدنو يف
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" يء آخر من ربو أو ربو منو إيناساً ٔتا يكون من رؤيتو للحق أو من كبلم احلق لو ش(َدنَا فَنَتَدىلاَّل )

اعداد وتقدًن رياض العبد هلل من كبلم   من كتاب اإلسراء وادلعراج63ىذا الكبلم موجود يف صفحة 

يقول أنا شخصياً لست مع ادلفسرين الذين : ، ووجو اخلطأ يف ىذا ادلوضوع ىو أوالً  الشعراوي

ألن جربيل َكاَن مع الراَّلُسول َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم فما : يفسرون دنا بأن ادلدنو منو ىو جربيل، يقول

واجلواب أن اآلية يف دنو جربيل من زُلَماَّلد َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم يف  !دام أنو معو فكيف يدنو منو؟

  .غَت اإلسراء وادلعراج

صنِّف : توقد سبق أن قل
ُ
مُثاَّل َدنَا )وأما قولو تَنَعاىَل يف سورة النجم : يقول- َرمِحَُو اللاَّلُو - إن ادل

ادلذكور يف حديث شريك -فهو غَت الدنو والتديل ادلذكورين يف قصة اإلسراء  [8:النجم](فَنَتَدىلاَّل 

 فإن الذي يف سورة النجم ىو دنو جربيل وتدليو كما قالت َعاِئَشةَ - الذي ىو ضعيف مضطرب

ُهما- وابن مسعود َوُىَو  * ُذو ِمراَّلٍة فَاْستَنَوى * َعلاَّلَمُو َشِديُد اْلُقَوى)  :فإنو قال سبحانو- َرِضَي اهللُ َعنَنْ

فالضمائر كلها راجعة ِإىَل ىذا ادلعلم الشديد القوى،  [8-5:النجم](مُثاَّل َدنَا فَنَتَدىلاَّل  * بِاأْلُُفِق اأْلَْعَلى

وأما الدنو والتديل الذي يف حديث اإلسراء؛ فذلك صريح بأنو دنو الرب تَنَعاىَل وتدليو وجواب 

كيف يدنو منو جربيل وىو معو ُعرِجا معاً؟ بأن ىذه : اإلشكال الذي ذكره بعض ادلفسرين من أنو

 .اآلية يف قضية أخرى غَت قضية اإلسراء وادلعراج

وىي ادلرة األوىل اليت رأى النيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم فيها جربيل يف األرض َعَلى خلقتو اليت  

 أن ىذا واضح وجلي تعليها يف األرض، ولو استمرينا يف اآليات لوجد- تَنَباَرَك َوتَنَعاىَل -خلقو اهلل 

، فالنيب  نزلة ثانية كما يف الصحيحُت: أي [13:النجم( ]َوَلَقْد َرآُه نََنْزَلًة أُْخَرى)  :يقول سبحانو

عليها لو ستمائة - تَنَباَرَك َوتَنَعاىَل -َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم رأى جربيل َعَلى خلقتو اليت خلقها اهلل 
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جناح قد سد األفق، ينزل من السماء فدىن من النيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم وىذه ىي النزلة األوىل، 

مُثاَّل رأى زُلَماَّلد َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم جربيل َعَلْيِو الساَّلبلم مرة أخرى عند سدرة ادلنتهى وليس ىناك دنو 

  .وال تديل فزال ىذا اإلشكال

إن الرؤية ثابتة والكيفية رلهولة كما يرون : والقائلون بالرؤية يقولون: 43مُثاَّل يقول يف صفحة 

ال تكون َعَلى حقيقتو جل شأنو، بل تكون َعَلى صورة تتناسب مع - ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل -أن رؤية اهلل 

  .قوة احتمال ادلشاىد وإؽلانو

-أنا أقول برؤيتو َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم لربو  " : ويف ذلك يقول الدكتور عبد احلليم زلمود

إن كلمة َعَلى الوجو البلئق تفض : وبدنوه منو سبحانو َعَلى الوجو البلئق، ويقول- ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل 

وىو معروف بالتصوف وأكثر كتبو  نقل ادلؤلف عن الدكتور عبد احلليم زلمود" كل نزاع، واهلل أعلم

إن : وقبل ىذا يقول ادلؤلف" أنا أقول برؤيتو َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم لربو سبحانو: "يف ذلك، فَنيَنُقولُ 

ال تكون َعَلى حقيقتو، فهي تقع ولكن تكون َعَلى كيفية أو َعَلى ىيئة تتناسب - تعاىل-رؤية اهلل 

مع قوة إدراك ادلشاىد، وىذا الكبلم فيو إمجال، ما ادلقصود هبذه الرؤية؟ إن كانت الرؤية يف الدنيا 

- تَنَباَرَك َوتَنَعاىَل -إن ادلقصود ىو رؤية اهلل : تفلها كبلم، وإن كانت يف اآلخرة فلها كبلم، فإذا قل

-يزعمون أهنم يرون اهلل  - كما ىو يف كثَت من كتب الصوفية-يف الدنيا فإن األولياء واألقطاب 

يف ىذه الدنيا فبماذا صليب َىُؤالِء الناس؟ - تَنَباَرَك َوتَنَعاىَل 

ِإىَل اليوم رلمعون - َرِضَي اهللُ تَنَعاىَل َعنَنُْهم-من عهد الصحابة  إن أْىل السُّّنِة َواجلََْماَعةِ : قلت 

يف ىذه احلياة الدنيا باإلطبلق، إال أن اخلبلف قد وقع يف - َعزاَّل َوَجلاَّل -َعَلى أنو لن يرى أحٌد رباَّلو 

- َعزاَّل َوَجلاَّل - حق الراَّلُسول َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم فقط، ومل ينقل عن أحد من الصحابة أنو رأى ربو 
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حىت يف ادلنام، إذاً كبلمهم ىذا باطل، وال شك يف ضبلل من زعم ذلك، وإظلا قد يكون الشيطان 

إين أنا اهلل أو أنا ربك أو زعم أن  :لبساَّل عليو فأراه أشياء أو ظهرت لو أنوار أو خياالت، فَنَقاَل لو

  .ىذا ىو ربو

ىل ]دلا سألو  بل حىت َرُسول اهلل َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم مل يَر ربو بعينو كما يف حديث أيب ذر

فهو [ حجابو النور] :ويف احلديث اآلخر يقول [نور أىناَّل أراه: رأيت ربك يا َرُسول اهلل؟ فَقالَ 

إنو رآه : فلم يره النيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم بالعُت، وإن من قَالَ - ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل -زلتجب بالنور 

ُهما- كَنابن عباس  .رآه بقلبو: أنو رآه بفؤاده أي: مقصوده- َرِضَي اهللُ تَنَعاىَل َعنَنْ

- فالنيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم مل ير ربو ، [رأيت ريب يف أحسن صورة ]:ومن ذلك حديث

وادلقصود أن ابن ( أيُت نوراً ر)ء بعينو يف احلقيقة، وإظلا َكاَن يقول يف ليلة اإلسرا- تَنَباَرَك َوتَنَعاىَل 

َوَما  ):ليست رؤيا منام يف قولو تعاىل: أي    "رؤيا عُت" :يقول- َرِضَي اهللُ تَنَعاىَل َعْنوُ - عباس

َنًة لِلناَّلاسِ  ما حصل ليلة اإلسراء وادلعراج َكاَن رؤيا : أي [60:اإلسراء( ]َجَعْلَنا الرُّْؤيا الاَّليِت أََريَنَناَك ِإالاَّل ِفتَنْ

عُت باحلقيقة وليس مناماً للنيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم، والكبلم ىنا ليس يف رؤية اهلل، وإظلا رؤية ما 

حدث يف ليلة اإلسراء وادلعراج من ادلرائي اليت رآىا النيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم يف الدنيا، ويف كل 

  .مساء ِإىَل أن وصل ِإىَل سدرة ادلنتهى

يف اآلخرة، فهذا أمر خارج عن موضوع السياق - تَنَباَرَك َوتَنَعاىَل -وإن َكاَن ادلقصود رؤية اهلل 

إظلا يتجلى لعباده، وينعم عليهم بلذة النظر ِإىَل وجهو الكرًن يف اآلخرة، - ىنا واهلل ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل 

والقوة -وببل شك أن حال اآلخرة غَت حال الدنيا، فأىل اجلنة يعطون من القوة َعَلى اإلدراك 

: يقول غَت ىذا الضعف الذي يعيشونو يف ىذه احلياة الدنيا، مُثاَّل نقل أن الدكتور عبد احلليم- عامة

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000047
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000047
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000047
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000047
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000047
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002088
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002088
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002088
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002088


64 

 

" وبدنوه منو سبحانو َعَلى الوجو البلئق- ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل -أنا أقول برؤيتو َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم لربو "

إن اهلل تَنَعاىَل دىن من النيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم وىذا الكبلم أيضاً موافق دلا سبق أن : أيضاً يقول

والصحيح أننا نستخدم كلمة " إن كلمة َعَلى الوجو البلئق تفض كل نزاع: " بينا خطأه، مُثاَّل يقول

 يف ذلك َعَلى ت الكاتبةلايف الشيء الثابت نقلو، كصفة تثبت هلل تعاىل، ق "الوجو البلئق"َعَلى 

الوجو الذي يليق ّتبللو ببل تكييف، لكن ىذا مل يثبت، فإن ما ورد يف تلك الرواية ادلضطربة ال 

 . يصلح بو االستدالل َعَلى مثل ىذا القول

الذين يأخذون  وأصل اخلطأ يف مثل ىذه األمور، ىو الرجوع ِإىَل غَت ىدي السلف الصاحل

. كبلمهم من كتاب اهلل وسنة رسولو وإمجاع سلف األمة

: يقول يف فقرة عنواهنا (78)قرأ يف صفحة نفهذا كبلم أئمة التصوف ويدلنا َعَلى ذلك ما 

عبد احلليم  :أن من ِحَكم اإلسراء وادلعراج موضوع الوصول ِإىَل اهلل، يقول: أي" الوصول ِإىَل اهلل"

بعد وصول الراَّلُسول َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم ِإىَل ربو تعاىل، أصبح ىدف السالكُت ِإىَل اهلل " : زلمود

الوصول ِإىَل جنابو، والوصول ِإىَل اهلل يعٍت زوال القلق واالضطراب النفسي، وزوال ىماَّل الرزق واخلوف 

من ادلوت، وزوال كل ما يصرف اإِلنَسان عن اهلل تعاىل، وزوال كل ما يشغل بؤرة تفكَته عنو، كما 

يعٍت من جانب آخر الرقي الروحي الدائم، والفيوضات اإلذلية ادلستمرة، وادلعرفة اللدنية ادلتتالية، 

َوُقْل َربِّ زِْدين  :والراَّلُسول َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم وصل ِإىَل ىذا ادلنتهى وأمر أن يقول

وزيادة العلم يف عرف أولياء اهلل إظلا ىو زيادة السعادة، من أجل ذلك قال أحد  [114:طَنو]ِعْلماً 

 ."ضَلُْن يف سعادة لو عرفها ادللوك جلالدونا عليها بسيوفهم: العارفُت
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فهذه مجلة من األخطاء ادلركبة اليت ينبغي أن توضح، وأمثال ىذه العبارات األدبية اجململة 

بعد وصول النيب َصلاَّلى اهللُ : "ادلوعلة تدخل ٖتتها منافذ البدع ادلؤدية إليها، فأول شيء يفهم من قولو

-أن الصحابة : معٌت ذلك "َعَلْيِو َوَسلاَّلَم ِإىَل ربو أصبح ىدف السالكُت ِإىَل اهلل الوصول ِإىَل جنابو

ادلعراج َكاَن ىدفهم أن يعبدوا اهلل من أجل أن  قبل حادثة اإلسراء و- رضوان اهلل تَنَعاىَل عليهم

النيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو -يدخلوا اجلنة ويفوزوا برضوان اهلل، فلما جاءت ىذه احلادثة وبلاَّلغهم إياىا 

يصبح ىدفنا أننا نصل ِإىَل جناب اهلل وىذا الكبلم غَت صحيح، ألن - قالوا من اآلن-َوَسلاَّلَم 

 .مل يكونوا يعتقدون ذلك- رضوان اهلل تَنَعاىَل عليهم-الصحابة 

" السالكُت"يف القرن الثالث وما بعده مسوا أنفسهم  فالسالكون أناس غَت الصحابة، فالصوفية

إن أىم شيء ىو الوصول، فأول ما يبتدأ اإِلنَسان بو يف طريق التصوف يسمى مريداً مُثاَّل : ويقولون

سالكاً مُثاَّل واصبًل، فيكون ىدف السالكُت الوصول، والوصول لو معٌت آخر ال عبلقة لو بقضية 

: اإلسراء وادلعراج، وال ٔتا حصل للنيب َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم، مُثاَّل بُت الوصول بكبلم آخر يقول

والوصول ِإىَل اهلل يعٍت زوال القلق واالضطراب النفسي وزوال ىم الرزق واخلوف من ادلوت، وزوال "

  ."كل ما يصرف اإِلنَسان عن اهلل تعاىل، وزوال كل ما يشغل بؤرة تفكَته عنو

زوال القلق واذلم واالضطراب وكل ما يصرف اإِلنَسان عن : وىنا انتقل ِإىَل موضوع آخر ىو 

ىذا الذي ذكره ؽلكن أن يقع لكل - مع التجاوز عن العبارات اليت ٖتتمل معاٍن رلملة-اهلل تَنَعاىَل 

-راضياً ٔتا كتبو اهلل - ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل -ويؤمن بو ويطمئن بقدره - ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل -إنسان يعبد اهلل 

وىذا أمر ػلصل لكل  [28:لرعدا ](َأال ِبذِْكِر اللاَّلِو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ) " :كما قال تعاىل- تَنَباَرَك َوتَنَعاىَل 
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لكنو يريد أن يربط  من آمن باهلل ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل؛ بل ػلصل ذلك لئلنسان بقدر ما يزداد إؽلانو ،

 .القضية بشيء آخر

ليس ىذا ىو اجلانب الذي كل : أي" كما يعٍت من جانب آخر" :  عبد احلليم زلمود يقول

الرقي الروحي الدائم، والفيوضات اإلذلية "ادلؤمنُت يشعرون بو، وإظلا ىناك جانب آخر للمسألة 

اليت يسموهنا أحياناً التجليات والفيوضات وادلشاىدات " ادلستمرة، وادلعرفة اللدنية ادلتتالية

والكشوفات، ألفاظ مًتادفة، تعٍت ما يقع يف قلوب َىُؤالِء العباد الزىاد، أو يف خياالهتم عندما 

ومن ىذا ادلدخل تدخل  يظنون أهنم يف تلك احلالة يبلغون درجة عالية من اإلؽلان باهلل سبحانو،

توحيد : قضايا خطَتة جداً، كما مر معنا يف مسألة التوحيد أهنم يقسمون التوحيد ِإىَل ثبلثة أنواع

  .العامة، وتوحيد اخلاصة، وتوحيد خاصة اخلاصة، وىذا ىو الوصول

أصبح األمر عندىم كما يذكر ىنا : يعٍت. ىم الذين بلغوا توحيد خاصة اخلاصة :فالواصلون 

فأصبحت ىناك فيوضات، وكشوفات، وٕتليات، ومشاىدات، ينقطعون هبا عن " أمر رقي روحي"

ِإىَل أن يًتك اجلمعة  - نسأل اهلل العفو والعافية- الدنيا واخللق، حىت يصل األمر من بعضهم 

  .وىذا غاية الضبلل!" كيف يشتغل هبذه العبادات؟: الذي قلبو مع اهلل دائماً : "واجلماعة ويقول

قالوا من توحيد اخلاصة، أما خاصة : وجعلوا توحيد األَنِْبَياء من نوع توحيد العامة، وإن ترقاَّلوا

ذات احلق : فهم الذين يتلقون من اهلل مباشرة، ويبلغ هبم الكفر ِإىَل أن يقول أحدىم: اخلاصة

 .سبحانو ٕتلت فيو، أو أنو ىو اهلل، تَنَعاىَل اهلل عما يقول ادلبطلون والظادلون علواً كبَتاً 

ىي اليت يدخل منها َىُؤالِء، ليقرروا عند الناَّلاس تلك : فأمثال ىذه العبارات اجململة ادلوعلة

  !!الضبلالت اخلطَتة، اليت لو اعتقدىا اإِلنَسان ووقرت يف قلبو لكان خارجاً من دين اإلسبلم
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ِعْنَد ِسْدرَِة )والراَّلُسول َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم وصل ِإىَل ىذا ادلنتهى، : ة مُثاَّل يقول الكاتب 

فكأن ادلسألة فيها تأويل لقضية ادلعراج من أصلها فادلعراج رقي روحي، والنيب  [14:النجم](اْلُمْنتَنَهى

 . َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلَم ترقى يف الوصول ِإىَل اهلل بالفيوضات، وبادلعرفة اللدنية حىت وصل ِإىَل ادلنتهى

والذي يدل َعَلى أن ادلسألة  [114:طَنو](َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلماً  ) :وأُمر أن يقول: مُثاَّل يقول 

 :أين العلم من السعادة؟ يعٍت" وزيادة العلم يف عرف أولياء اهلل إظلا ىو زيادة السعادة: "تأويل قولو

واألمر ليس  ريب زدين سعادة من فيوضاتك وٕتلياتك ومعرفيت اللدنية بك: أي (َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلماً )

كما قال النيب َصلاَّلى اهللُ  (َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلماً )  :كذلك، فقولو تَنَعاىَل لرسولو َصلاَّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلاَّلمَ 

 . من يرد اهلل بو خَتاً يفقهو يف الدين : َعَلْيِو َوَسلاَّلَم يف احلديث الصحيح

وليس األمر رلرد السعادة أو النشوة الروحية اليت ٖتصل لئلنسان، إظلا ىو العلم الذي ىو علم 

ىي رأس العلم، كما - ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل -باهلل وبأحكامو من احلبلل واحلرام، فبل شك أن معرفة اهلل 

أن الفقو يف ذلك ىو الفقو األكرب، ادلتلقى عن طريق الوحي واألدلة، واإلؽلان بو إؽلاناً صحيحاً كما 

إهنا فيوضات وٕتليات ترد َعَلى : أخرب ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل، وليس رلرد تأمبلت وال نشوات، يَُنَقالَ 

القلب، ولذلك يدعي كل قطب أو ويل أنو ٕتلى لو مامل يتجلى لآلخر، وكبلمهم يف ىذا ؼلتلف، 

فكل منهم يدعي أن ربو ٕتلى لو وقال لو شيئاً مل يقلو لغَته، وىذا االختبلف يدل َعَلى أهنا 

تصورات ذاتية خيالية، ْتسب ما يفكر الواحد منهم وما يهتم بو، تأتيو ىذه األمور، أما العلم باهلل 

 العلم احلقيقي، فإنو يأيت يف الُقْرآن ويف السنة، ويفهمو الصحابة والسلف الصاحل- ُسْبَحانَُو َوتَنَعاىَل -

 . فهماً صحيحاً فبل ؼلتلف أبداً 
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أما مادة اإلسراء وادلعراج فالشعراوي و عبد احلليم مساويان ىف كتاهبما حيث قاال أن حادث 

يف اإلسراء وادلعراج، أما اإلسراء ىو رحلة النيب صلى اهلل عليو وسلم من ادلسجد احلرام إىل ادلسجد 

وأما احلكمة يف اإلسراء . األقصى، وأما ادلعراج ىو رحلة النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل سدرة ادلنتهى

. وادلعراج ىي الصبلة

قال وىبة الزحيلى السيما عن الصبلة واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، ألهنا تشمل مجيع 

الطاعات والفضائل، واحلّض على تغيَت ادلنكر والصرب، وإن نال اإلنسان ضرر، وفيو إشعار بأن 

 .ادلغَّت يؤذى أحيانا

وإن إقامة الصبلة واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر من عزم األمور، أي شلا عزمو الّلو وأمر 

 .بو، وجعلو من األمور الواجبة

و قال أيضا إن الصبلة أي العبادة لوجو اهلل سللصا ىي من صاحل األعمال، و إقامتها أي 

أداؤىا كاملة ْتدودىا و فروضها و أوقتها، و ىي عماد الدين، و دليل اإلؽلان و اليقُت، و وسيلة 

القريب إىل اهلل و ٖتقيق رضوانو، كما أهنا تساعد على اجتناب الفحشاء و ادلنكر، و صفاء 

 .النفس

من العلماء زلاولة الشرح التقاليد الواردة يف آل ستة آل  (فقو احلديث)لفهم احلديث 

العلماء الكتابة وتقدًن أعمال الشرح مع استخدام ثبلثة أساليب التصنيف، وىي طريقة . القطبية

ورأي الكاتبة أهنما الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ . ٖتليلى، وطريقة إمجايل، وطريقة مقارن

                                                 

. 155. ، ص(م1991دار الفكر، : بَتوت)، التفسَت ادلنَت ىف العقيدة و الشريعة و ادلنهجوىبة الزحيلي،  
. 155. صنفس ادلرجع،وىبة الزحيلي،  

. 149.  ص نفس ادلرجع،وىبة الزحيلي،
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عبد احلليم زلمود يأخذان شرح طريقة ٖتليلى ىو ىذا األسلوب ىو تفسَت شرح ٖتليلى األحاديث 

النبوية اليت تصف مجيع اجلوانب الواردة يف احلديث، وكذلك شرح ادلعاين الواردة فيها وفقا للميل 

ادلنهج التارؼلي ومن ادلفهوم وعلا يأخذان . واخلربات لتشكيل يف شرحو وشرحو بادلأثور أو بالرأي

ادلنهج التارؼلي يف فقو احلديث احلديث من خبلل مراقبة وتقييم الوضع األحداث أو التارؼلية 

 .وؽلكن رؤية أمثلة من فقو احلديث مع ىذا النهج التارؼلي .ادلرتبطة خلفية التقليد

رأي الشيخان عن أحاديث اإلسراء و ادلعراج إما صحيحا وإما حسنا وإما ضعيفا ال مسئلة 

 .ألهنما ليس احملدث فصار اخلاص ىو احلادث اإلسراء و ادلعراج

وجو اإلختبلف . 2

يبدأ الشيخ الشعراوي يف كتابو . مل يتكلم الشعراوي كثَتا من األحاديث عن اإلسراء وادلعراج

والشيخ الشعراوي قال أن اإلسراء مت بالروح . من قصة النيب، كيف دعوة النيب صلى اهلل عليو وسلم

والشيخ الشعراوي يشرح معاين ادلفردات مثل معٌت . واجلسد ومل يكن مناما ولكنو كان رؤية حقيقة

والشيخ الشعراوي يصادر اىل كتب األحاديث منها كتب الستة . مسجد احلرام و الرباق وغَتعلا

أما عبد احلليم زلمود فقد كلم كثَتا من األحاديث عن اإلسراء ". تفسَت الشعراوي"وغَته وتفسَته 

 والشيخ عبد احلليم زلمود يصادر اىل العلماء منهم اإلمام كتب الستة، واإلمام  .وادلعراج ىف كتابو

القشَتى، واإلمام البصَتى يف قصيدتو، واإلمام القرطيب و إبن القيم، وزلمد الصاحلى الشاملى، 

. واإلمام السيوطى، و أبو حفص السهروردى، واإلمام ادلرغي وغَتىم
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قد انتهى تكلم التسوية و الفرق بُت فهم الشيخ زلمد متوىل الشعراوي و الشيخ الدكتور عبد 

و رٔتا سبب التسوية و الفرق بينهما ألهنما . ىف مواد اإلسراء وادلعراج من كتاهبما" احلليم زلمود

. عادلان ىف ادلدينة مصرى، و الشعراوي أفقو ىف التفسَت، و عبداحلليم أفقو ىف التصوف

 

 

 

 

 

وجو االتفاق وجو اإلختبلف ادلنهج إسم الشيخ رقم 

الشيخ زلمد متوىل   .1

الشعراوي 

. قليبلأحاديث  الشعراوي عن يذكر- ٖتليلي 
.  يذكر الشعراوي اإلىتمام باللغة- 
الشعراوي خصوصا يف معٌت الرباق، و سدرة يذكَنر - 

 .ادلنتهى وغَتعلا

كان اإلسراء و ادلعراج مت بالروح قال الشعراوي - 

. واجلسد ومل يكن مناما ولكنو رؤية حقيقة

أن حادث يف 

ادلعراج،  اإلسراء و

أما اإلسراء ىو رحلة 

النيب صلى اهلل عليو 

وسلم من ادلسجد 

احلرام إىل ادلسجد 

األقصى، وأما 

ادلعراج ىو رحلة 

يذكر عبد احلليم عن أحاديث اإلسراء و ادلعراج  -ٖتليلي الشيخ عبد احلليم زلمود   .2

 .يف باب اخلاصة

كان اإلسراء و ادلعراج مناجاة و قال عبد احلليم  -
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 .وحيا و رؤية

يذكر عبد احلليم باب منهج احلياة الذي رمستو  -

أنباء اإلسراء و ادلعراج فيها يذكر عن معٌت 

  .التوبة، واجلهاد، والزكاة، وغَتىم

النيب صلى اهلل عليو 

وسلم إىل سدرة 

وأما . ادلنتهى

احلكمة يف اإلسراء 

. وادلعراج ىي الصبلة

 
 

 

 

 


