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  سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

  سمريم٤مشمف()داُم٧م  اًمِمٞمخ حمٛمد اًمسٜمد اي٦م اهللؾمامطم٦م 

 اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ٟمْمععع سمععلم يععدي ؾمععامطممٙمؿ ملٚمعع٦م ُمععـ اعمسعع٤متؾ واًمِمععوٝم٤مت اًممععل ـمرطمعع٧م طمععق  ىمْمععٞم٦م  

آهاء واعمٕمععراج راضمععلم ُمععـ ؾمععامطممٙمؿ سمٕمععد آشمٙمعع٤م  قمععغم اهلل شمٕمعع٤ممم آضم٤مسمعع٦م قمٚمٞمٝمعع٤م 

  (ظمدُم٦م ًمٚمرؾمق  آقمٔمؿ )
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 تعريف املعجسة 1

 سم٤مٕٟموٞمعع٤مءُمعع٤م هععق شمٕمريععػ ؾمععامطممٙمؿ ًمٚمٛمٕمهععزة وهععؾ هععل خممّمعع٦م : (1شؤؤلار م ؤؤ    

 ؟واًمرؾمؾ وم٘مط

 اعمٕمهزة: :اجلواب

 .ُمـ اإلشمٞم٤من سمف امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م نقاعمخٚمقىمُم٤م يٕمهز قمٜمف  -8

 .يٙمقن اإلشمٞم٤من هب٤م قمغم ؾموٞمؾ اًممحدي ًمٚمٛمٜمٙمريـ واجل٤مطمديـ -2 

 وشم٘مؽمن سمدقمقى ص٤مطم٥م اعمٕمهزة عمٜمّم٥م وُم٘م٤مم إهلل . -4 

، طمٞم٤متوُمععـ صمععؿ شمٕمععؿ اعمٕمهععزة إلصموعع٤مت يمععؾ اعمٜم٤مصعع٥م اإلهلٞمعع٦م قمععغم إظمععمال  اًمّمععال-3 

وممِمععٛمؾ دقمععقى اإلُم٤مُمعع٦م ايْمعع٤م. ويمععام ذم ؿمعع٠من ـمعع٤مًمقت وُمٚمععؽ إُم٤مُممععف ًموٜمععل اهاتٞمععؾ 

وأؿمعععهٕمٝمؿ،  وأن آيععع٦م ُم٘م٤مُمعععف سمسعععٓممف ذم اًمٕمٚمعععؿ واجلسعععؿ، ٟمٔمعععػم أىمْمععع٤ميمؿ قمعععكم 

٦م ممععع٤م شمعععرو آ  ُمقؾمعععك وآ  هععع٤مرون ُمعععـ ُمقاريععع٨م ٞمععع٘ممععع٤مسمقت ومٞمعععف ؾمعععٙمٞمٜم٦م وسموجمٞمعععل اًم

 اًمٜموقة. 

همعععػم ذًمعععؽ ُمعععـ اعمٜم٤مصععع٥م يمعععام ذم ُم٘مععع٤مم ُمعععريؿ طمٞمععع٨م أن اهلل شمٕمععع٤ممم شمٕمعععؿ ويمعععذا  -5

، ومهٕمععؾ إلدقم٤مهعع٤م ذًمععؽ اعم٘معع٤مم آيعع٦م اصععٓمٗم٤مه٤م وـمٝمرهعع٤م واصععٓمٗم٤مه٤م قمععغم ٟمسعع٤مء اًمٕمعع٤معملم 

ُم٘معع٤مم واًمدشمععف وُم٘معع٤مم ومٙمعع٤من آيعع٦م ًمٙمععؾ ُمععـ وُمٕمهععزة وهععق ٟمٓمععؼ اًمٜموععل قمٞمسععك ذم اعمٝمععد 

آيععع٦م هٞمٛمٜمععع٦م ُم٘م٤مُمٝمععع٤م قمعععغم إتٛمععع٦م ُمعععـ  ، يمعععام أن ُمّمعععحػ وم٤مـمٛمععع٦م  قشمعععف ورؾمععع٤مًممفٟمو

 . .وًمده٤م
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 املعراجأمناط القرآى و 2

    قمـ آهاء واعمٕمراج؟ ءرهؾ ورد ذم يمم٤مب اهلل اًمٕمزيز  (:2شلار م     

  .وؾمقر أظمرى ٟمٕمؿ وردت قمدة آي٤مت ذم ؾمقرة اإلهاء وؾمقرة اًمٜمهؿ، :اجلواب

ـَ اعمَْْسعععِهِد اْسَعععَراِم إمَِم اعمَْْسعععِهِد  :ىمععع٤م  شمٕمععع٤ممم  ى سمَِٕمْوعععِدِه ًَمعععْٞماًل ُِمععع عععِذي َأْهَ ؾُمعععْوَح٤مَن اًمي

ِٛمٞمُع اًْمَوِّمػمُ  ُف ُهَق اًمسي ـْ آَي٤مشمِٜم٤َم إِٟمي ىَْمََم اًميِذي سَم٤مَريْمٜم٤َم طَمْقًَمُف ًمِٜمُِرَيُف ُِم ْٕ  .  ا

، وهععق وىمعع٤م  شمٕمعع٤ممم: إن هععق إٓ وطمععل يععقطمك، قمٚمٛمععف ؿمععديد اًم٘مععقى، ذو ُمععرة وم٤مؾمععمقى

سمعع٤مٕومؼ إقمععغم، صمععؿ دٟمعع٤م وممععدمم، ومٙمعع٤من ىمعع٤مب ىمقؾمععلم أو أدٟمععك، ومعع٠موطمك امم قموععده ُمعع٤م 

أوطمععك، ُمعع٤م يمععذب اًمٗمعع١ماد ُمعع٤م رأى، أوممامروٟمععف قمععغم ُمعع٤م يععرى، وًم٘مععد رءاه ٟمزًمعع٦م أظمععرى، 

ر عإذ يٖمِمععك اًمسععدرة ُمعع٤م يٖمِمععك، ُمعع٤م زاغ اًموّمعع قمٜمععد ؾمععدرة اعمٜممٝمععك، قمٜمععده٤م ضمٜمعع٦م اعمعع٠موى،

 ى(وُم٤م ـمٖمك، ًم٘مد رأى ُمـ آي٤مت رسمف اًمٙمؼم

اًمععذيـ هععؿ  ومْمععال قمععـ ُممععقاشمر اًمروايعع٤مت ُمععـ اًمٗمععري٘ملم ٓؾمععٞمام قمععـ أهععؾ اًموٞمعع٧م  

أدرى سمعععام ذم سمٞمععع٧م اًمعععقطمل. واإلهاء اًمسعععػم ًمعععٞمال ؾمعععقاء قمعععغم إرض أو ذم اًمٗمْمععع٤مء 

ك وهععق عواًمسععامء وُموععدأ اإلهاء وهععق ُمٕمععراج ُمععـ اعمسععهد اسععرام امم اعمسععهد إىمّمعع

 ملٚمععع٦م ُمعععـ اًمروايععع٤مت قمعععـ اتٛمععع٦م أهعععؾ اًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقر ذم اًمسعععامء اًمراسمٕمععع٦م، يمعععام ورد ذم

 سمِمقاهد سمٞمٜم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ أي٤مت  اًموٞم٧م 
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إِِّني  :ىمععع٤م  ًمٕمٞمسعععك و (8)َو َروَمْٕمٜمععع٤مُه َُمٙم٤مٟمععع٤ًم قَمٚمِٞم ععع٤م :قمعععـ إدريعععس  وىمععع٤م  اهللّ 

ٞمععَؽ وَ  ـْ ـَمَوععٍؼ ىمقًمععف شمٕمعع٤ممم: ىمٞمععؾ أن و،  راومُِٕمععَؽ إزَِمّ ُُمَمَقومي ـي ـَمَو٘معع٤ًم قَمعع يَمععُو إؿمعع٤مرة  ( 2)ًَمؽَمْ

راهٞمَؿ َُمَٚمُٙمععقَت يَمععذًمَِؽ ُٟمععري إسِْمععوَ ويمععذا ىمقًمععف شمٕمعع٤ممم  .ُمعع٤م ومععقس اًمسععامواتاعمٕمععراج امم 

َْرِض وَ  ْٕ امواِت َوا ـَ اًمْ اًمسي   .ُٛمقىِمٜملمعًمَِٞمُٙمقَن ُِم

ـي َواإِلٟمعععِس إِِن عَيععع٤م َُمْٕمَِمععع سمعععؾ يمعععذًمؽ ُمععع٤م ذم ؾمعععقرة اًمعععرمحـ ُمعععـ ىمقًمعععف شمٕمععع٤ممم: ععع َر اجْلِ

ـْ  عععععاَمَواِت َوإَْرِض وَم٤مٟمُٗمعععععُذوْا َٓ شَمٜمُٗمعععععُذوَن إِٓي اؾْمعععععَمَٓمْٕمُمْؿ َأن شَمٜمُٗمعععععُذوْا ُِمععععع َأىْمَٓمععععع٤مِر اًمسي

 .سمُِسْٚمَٓم٤منٍ 

ـُ ؾَمعععاَلٍم ًمَِرؾُمعععقِ  اهللِ :وروى سمعععـ وممععع٤م  ذم رووععع٦م اًمعععقاقمٔملم   ىَمععع٤مَ  قَمْوعععُد اهللِ سْمععع

 وَمٜمََزًَمعع٧ْم ُِمٜمْععُف اعماََْل 
ِ
ععاَمء ـَ اًمسي ععِذي وُمععمََِم ُِمعع ـْ َُمْقِوععِع اًْمَوعع٤مِب اًمي ِِّن قَمعع مْحَعع٦ِم قَمععغَم َأظْمععؼِمْ ِتَٙمعع٦ُم سم٤ِمًمري

اِتٞمعععَؾ َأيض َُمْقِوعععٍع ُهعععقَ  عععْخَرِة إمَِم سَمْٞمععع٧ِم اعمَْْ٘معععِدِس َوُِمْٕمعععَراُج  :ىَمععع٤مَ   ؟سَمٜمِعععل إِْهَ ُُمَ٘م٤مسمِعععُؾ اًمّمي

 وَمععع٢مِني سَمْٞمععع٧َم اعمَْ 
ِ
َْٟموَِٞمععع٤مء ْٕ  ْ٘معععِدِس سُمْ٘مَٕمععع٦ٌم مَلَعععَع اهلُلا

ِ
َْٟموَِٞمععع٤مء ْٕ ـَ ا   ومِٞمَٝمععع٤م ظِمَٞمععع٤مَر ظَمْٚمِ٘معععِف ُِمععع

ِ
َْوًمَِٞمععع٤مء ْٕ َوا

سملِمَ  ، قمععععغم ٞمعععع٤مءإٟمو ُمععععـ ٟمّمععععٞم٥مأن اعمٕمععععراج  ، وفمعععع٤مهر اًمروايعععع٦م(4)َواعماََْلِتَٙمعععع٦ِم َواعمَُْ٘مععععري

 اظممال  درضم٤مت اعمٕمراج سمحس٥م ُمراشموٝمؿ وُم٘م٤مُم٤مهتؿ.

                                           
 .57ُمريؿ:  (8)

 .89آٟمِم٘م٤مس:  (2)

 . 384، ص: 2 اًم٘مديٛم٦م(، ج -روو٦م اًمقاقمٔملم و سمّمػمة اعممٕمٔملم )ط ) (4)
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وم٘معع٤م  ضمؼمتٞمععؾ: هععذه ؾمععدرة اعمٜممٝمععك،  :(8)ضمعع٤مء ذم روايعع٦م اًمسععّٞمد اسمععـ ـمعع٤موس ذم اًمٞم٘مععلمو 

 ٤موزواهععع٤م وأٟمععع٧م دمقزهععع٤م إن ؿمععع٤مء اهلليمععع٤من يٜممٝمعععل إٟموٞمععع٤مء ُمعععـ ىموٚمعععؽ إًمٞمٝمععع٤م، صمعععّؿ ٓ ج

 .  اًمٙمؼمىًمػميؽ ُمـ آي٤مشمف 

ـْ َأِب سَمِّمعععػٍم ىَمععع٤مَ  ؾمعععٛمٕمُمُف َيُ٘معععقُ  روى اًمرواٟمعععدي و  اهللِ ِتٞمعععؾ اطْمَمَٛمعععَؾ َرؾُمعععق إِني ضَمؼْمَ   قَمععع

 صُمؿي شَمرَ طَمميك اْٟمَمَٝمك سمِِف إمَِم ُمَ 
ِ
اَمء ـْ اًمسي  .  (2(... ُمٙم٤مٟمؽىَمطض  يَمُف َو ىَم٤مَ  َُم٤م َوـمَِل َٟموِّل َٙم٤مٍن ُِم

 مع مثار علي  عروج الهيب 

سمععـ ُم٤مهٞمعع٤مر شمٗمسععػم  قمععـ وم٘مععد ورد سمععذًمؽ ملٚمعع٦م ُمععـ اًمروايعع٤مت يمععام ذم روايعع٦م سمععـ ـمعع٤موس

عععُد أَ ...  :سمسعععٜمده قمعععـ زيعععد سمعععـ قمعععكم ىمععع٤مٓ: ىمععع٤م  رؾمعععق   ععع٥مض َأْن َيععع٤م حُمَٛمي
شَمعععَراُه ذِم ُُتِ

 
ِ
ععاَمء َْرضِ زِم سمِععِف وَ   يَمْٞمععَػ ىَمعع٤مَ  وَمُ٘مْٚمعع٧ُم َربي وَ  ؟َُمَٚمُٙمععقِت اًمسي ْٕ ْٗمُمععُف ذِم ا ىَمعع٤مَ  وَمَ٘معع٤مَ  زِم  ؟ىَمععْد ظَمٚمي

ععُد اْروَمععْع َرْأؾَمعع يعع٤م َيععكِم َؽ ىَمعع٤مَ  وَمَروَمْٕمعع٧ُم َرْأِد وَ َيعع٤م حُمَٛمي سملَِم مِم إَِذا َأَٟمعع٤م سمِععِف َُمععَع اعماََْلِتَٙمعع٦ِم اعمَُْ٘مععري

عع ْت اًمسي قَْمععغَم ىَمعع٤مَ  وَمَْمععِحْٙم٧ُم طَمميععك سَمععَدْت َٟمَقاضِمععِدي ىَمعع٤مَ  وَمُ٘مْٚمعع٧ُم َيعع٤م َربي اًْمَٞمععْقَم ىَمععري ْٕ اَمَء ا

ِة ًَمويْٞمععَؽ ىَمعع٤مَ  إِِّني َأقْمَٝمععُد إًَِمْٞمععَؽ ذِم قَمععكِمي  ععُد ىُمْٚمعع٧ُم ًَمويْٞمععَؽ َذا اًْمِٕمععزي  قَمْٞمٜمِععل ىَمعع٤مَ  صُمععؿي ىِمٞمععَؾ زِم َيعع٤م حُمَٛمي

سَْمععَراِر َوىَم٤مشمِععُؾ ىُمْٚمعع٧ُم َُمعع٤م ُهععَق َيعع٤م َربي ىَمعع قَمْٝمععدًا وَم٤مؾْمععَٛمْٕمُف ىَمعع٤مَ   ْٕ ٤مَ  قَمععكِمر َراَيعع٦ُم اهْلُععَدى َوإَُِمعع٤مُم ا

ـْ َأـَمعع٤مقَمٜمِل وَ  عع٤مِر َوإَُِمعع٤مُم َُمعع مِععل َأًْمَزُْمُمَٝمعع٤م اعمُْميِ٘مععلمَ اًْمُٗمهي وَمْٝمِٛمععل َأْوَرصْمُمععُف قِمْٚمِٛمععل وَ  ُهععَق اًْمَٙمٚمَِٛمعع٦ُم اًمي

ـْ  ـْ َأطَمويععُف وَمَ٘مععْد َأطَمويٜمِععل وَ  وَمَٛمعع ععُف ُُمْوععَمغًم وَ َأسْمَٖمَْمععُف وَمَ٘مععْد أَ  َُمعع ععسْمَٖمَْمععٜمِل إِٟمي ْرُه سمِععَذًمَِؽ عُُمْوععَمغًم سمِععِف وَمَوِمي

ععد ععصُمععؿي ىَمعع٤مَ  َيعع٤م قَمععكِمض أَ ....  َيعع٤م حُمَٛمي عععَٓ ُأسَمِمي  ىَمعع٤مَ  َيعع٤م قَمععكِمض َيعع٤م َرؾُمععقَ  اهللِ ْرِِّن عُرَو ىَمعع٤مَ  ىُمْٚمعع٧ُم سَمِمي

                                           
 . 298( اًمٞم٘ملم ٓسمـ ـم٤مووس ص 8)

 .425( ىمّمص إٟموٞم٤مء ًمٚمراوٟمدي ص 2)
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سْم٧ُم  قَْمععغَم َوقَمِٝمععَد إزَِمي  (8) َصععقي ْٕ  ا
ِ
ععاَمء سمَِٕمْٞمٜمِععل إمَِم قَمععْرِش َربي ضَمععؾي َوقَمععزي وَمَرَأْيعع٧ُم ُِمْثَٚمععَؽ ذِم اًمسي

 .(2)ومِٞمَؽ قَمْٝمدا

ٞمععف  قمٚموروي قمععـ اسمععـ قمّوعع٤مس رن اهلل قمععٜمٝمام أّٟمععف ىمعع٤م : ؾمععٛمٕم٧م رؾمععق  اهلل صععغّم اهلل

طسععع٤م، أقمٓمععع٤مِّن ضمقاُمعععع ٚمّٞمععع٤م  شموععع٤مرو وشمٕمععع٤ممم طسععع٤م وأقمٓمعععك قمآًمعععف ي٘معععق : أقمٓمععع٤مِّن اهللو

٤م وضمٕمٚمععف وصععّٞم٤م، وأقمٓمعع٤مِّن اًمٙمععقصمر أقمٓمععك قمٚمّٞمعع٤م ضمقاُمععع اًمٕمٚمععؿ، وضمٕمٚمٜمععل ٟموّٞمععاًمٙمٚمععؿ و

هي ب وومعععمَم ًمعععف أسمعععقاب أقمٓمععع٤مه اإلهلععع٤مم، واوأقمٓمععع٤مه اًمسٚمسعععوٞمؾ، وأقمٓمععع٤مِّن اًمعععقطمل و

إًمٞمععف. ىمعع٤م : صمععّؿ سمٙمععك رؾمععق  اهلل صععغّم اسهعع٥م طمّمععك ٟمٔمععر امم ُمعع٤م ٟمٔمععرت اًمسععاموات و

 ُم٤م يوٙمٞمؽ ومداو أب و أُمل؟ وم٘م٤م :  قمٚمٞمف وآًمف، وم٘مٚم٧م ًمف:اهلل

مععؽ، ومٜمٔمععرت امم يعع٤م اسمععـ قمّوعع٤مس إّن أّو  ُمعع٤م يمّٚمٛمٜمععل سمععف رّب أن ىمعع٤م : يعع٤م حمّٛمععد اٟمٔمععر ُت

هععق راومععع ء ىمععد وممحعع٧م طمّمععك ٟمٔمععرت امم قمععكّم وإمم أسمععقاب اًمسععاماسهعع٥م ىمععد اٟمخرىمعع٧م و

 :  طمععّدصمٜمل سمععام يمّٚمٛمععؽ سمععف. ىمعع٤ميمّٚمٛممععف.  وم٘مٚمعع٧م: يعع٤م رؾمععق  اهللٜمععل ورأؾمععف امم اًمسععامء ومٙمّٚمٛم

٤م حمّٛمعععد إِّّن ضمٕمٚمععع٧م قمٚمّٞمععع٤م وصعععّٞمؽ ووزيعععرو وظمٚمٞمٗممعععؽ ُمعععـ سمٕمعععدو، ىمععع٤م  زم رّب: يععع

 أٟم٤م سملم يدي رّب.وم٠مقمٚمٛممف و

ٞمععف، ومٗمٕمٚمعع٧م، ومععرّد قمٚمععٞمٝمؿ ضمععّؾ اعمالتٙمعع٦م أن شمسععّٚمؿ قمٚم قمععّز ووم٘معع٤م  زم: ىمععد ىموٚمعع٧م، ومعع٠مُمر اهلل

ّٓ ورأيععع٧م اعمالتٙمععع٦م يموععع٤مذون، صمعععّؿ اًمسعععالم. و هعععؿ ُمععع٤م ُمعععررت سمّمعععّػ ُمعععـ اعمالتٙمععع٦م إ

رور قمععغم ملٞمععع عاًمععذي سمٕمثععؽ سمعع٤مسّؼ ٟموّٞمعع٤م ًم٘مععد دظمععؾ اًمسععوي٘مقًمععقن: يعع٤م حمّٛمععد وهيٜمّععقِّن 

                                           
 س و م: صقٟم٧م. و ذم اًموح٤مر: ٟمٔمرت إزم، و خ  : صقي٧م. (8)

 .298سم٤مظممّم٤مص ُمقٟٓم٤م قمكم قمٚمٞمف اًمسالم سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم، اًمٜمص، ص: اًمٞم٘ملم  (2)



 

01 

 

رأيعع٧م محٚمعع٦م اًمٕمععرش ىمععد ٟمٙمسععقا رءوؾمععٝمؿ.  وم٘مٚمعع٧م: يعع٤م ضمؼميععؾ   ٟمٙمسععقا اعمالتٙمعع٦م، و

ّٓ ورءوؾمععٝمؿ؟ ىمعع٤م : يعع٤م حمّٛمعع محٚمعع٦م  ىمععد ٟمٔمععر امم قمععكّم ُمعع٤م ظمععالد ُمعع٤م ُمععـ ُمٚمععؽ ُمععـ اعمالتٙمعع٦م إ

 ذم هععذه اًمسعع٤مقم٦م أن يٜمٔمععروا امم قمععكّم قمٚمٞمععف اًمّسععالم، ومعع٠مذن اًمٕمععرش ومعع٤ماّهؿ اؾمععم٠مذٟمقا اهلل

ومٕمٚمٛمعع٧م أِّّن   أـمعع٠م  هععق ينععؼمِّن،هوٓمعع٧م امم إرض ضمٕمٚمعع٧م اقمٚمٛمععف ذًمععؽ وهلععؿ، ومٚمععاّم 

ّٓ و  . (8)ىمد يمِمػ ًمٕمكم قمٜمف طممك ٟمٔمر إًمٞمف يمام رأي٧م ُمـ أُمرهُمقـمئ٤م إ

 ٤موؾمعععٜمذيمر ٟموعععذة أظمعععرى ُمعععـ اًمروايععع٤مت ذم ذًمعععؽ ذم ُموحععع٨م يمعععقن اعمٕمعععراج ضمسعععامٟمٞم

 .٤موروطم٤مٟمٞم

 ىمععع٤م  ذم اعمٜم٤مىمععع٥م ٓسمعععـ آؿمعععقب ذم اًمٗمعععرس سمعععلم ومْمععع٤متؾ ؾمعععٞمد آٟموٞمععع٤مء ُمعععع ُمقؾمعععك:

 َععٍد ُمِ سَمْٕمععَد اعمَْْققُمععقِد وَ  ُِمْٕمععَراُج ُُمقؾَمععك و ععَؿ اهلُلوَ  دُ سمِععاَل َوقْمعع ْٕمععَراُج حُمَٛمي    ُُمقؾمععكيَمٚمي

ععدًا َٟمعع٤مضَمك اهلُلـُمععقِر ؾَمععْٞمٜم٤َمَء وَ  شَمْٙمٚمِععٞماًم قَمععغَم  َن َواؾِمععَٓم٦ٌم سَمععلْمَ اْسَععؼي يَمعع٤موَ   اعمُْٜمَْمٝمععكقِمٜمْععَد ؾِمععْدَرِة  حُمَٛمي

ععٍد وَ  سَمععلْمَ ُُمقؾَمععك وَ  ـْ سَمععلْمَ حُمَٛمي ععِف َأطَمععٌد وَمعع٠َمْوطمكوَ  َ ْ َيُٙمعع ـْ وَ  (2 )قَمْوععِدهِ   إمِم  َرسمي ًَمععْٞمَس َُمعع

َي سمِِسعع ـْ ُأْهِ هِ عَُمَِمععك سمِِرضْمَٚمْٞمععِف يَمَٛمعع  ري
ـْ َٟم٤مضَمعع٤مُه وَ ًَمععْٞمَس َُمععوَ  (4) ـْ ـْ َٟمعع٤مَداُه يَمَٛمعع سَمُٕمععَد ُٟمععقِدَي َُمعع

ـْ ىَمععُرَب ُٟمععقضِمَل وَ  ععْؿ ُُمقؾَمععك َوَُمعع ٓي  َ ْ ُيَٙمٚمي ععٌد سَمْٕمععَد َأْرسَمِٕمععلَم ًَمْٞمَٚمعع٦ًم وَ  إِ يَمعع٤مَن َٟمعع٤مِتاًم  حُمَٛمي

ععدٍ سَمْٕمععَد اعمَْْققُمععقِد وَ  ُِمْٕمععَراُج ُُمقؾَمععك َهعع٤مِِّن وَمُٕمععِرَج سمِععِف وَ  ذِم سَمْٞمعع٧ِم ُأمي  سمِععاَل  ُِمْٕمععَراُج حُمَٛمي

عععٍد   ُِمْٕمعععَراُج اَهَععع٤مرًا وَ    ُُمقؾَمعععك  َوقْمعععد  ... ُمْٕمعععَراُج  قَمعععغَم   ُُمقؾَمعععك  ًَمعععْٞماًل ُِمْٕمعععَراُج  حُمَٛمي

                                           
 .77ح  4سم٤مب  474ص  88سمح٤مر إٟمقار: ج  (8)

 .84اًمٜمهؿ:  (2)

 أي سمِمخّمف و طم٘مٞم٘ممف. (4)
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َْرِض وَ  ْٕ ععٍد   ُِمْٕمععَراُج ا ععْوِع َأظْمععؼَمَ سمِععاَم ضَمععَرى حُمَٛمي ععاَمَواِت اًمسي سَمععلْمَ ُُمقؾَمععك سَمْٞمٜمَععُف وَ  وَمععْقَس اًمسي

  ٍَد وَم٠َمْوطمكسَملْمَ ى سَمْٞمٜمَُف وَ يَمَمَؿ َُم٤م ضَمرَ و    . (8)قَمْوِدِه ُم٤م َأْوطمك  إمِم  حُمَٛمي

قَْمععغَم  ذم روايعع٦مو ْٕ ـِ قَمْوععِد ا ـْ آسَم٤مِتععِف  (2 )إسِْمععَراِهٞمُؿ سْمعع ـِ ضَمْٕمَٗمععٍر قَمعع صَمٜم٤َم ُُمقؾَمععك سْمعع إِني : ىَمعع٤مَ   طَمععدي

إِْذ َأشَمعع٤مُهْؿ  ومِععٞمِٝمْؿ َأُِمععػُم اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم ُٟمقا ضُمُٚمقؾمعع٤ًم َيَمععَذايَمُروَن وَ يَمعع٤م  اهللِ َرؾُمععق   َأْصععَح٤مِب 

ٓي ٟمحٚممٛمقهعع٤م ًمِٜمَوِععٞميُٙمْؿ وَمَ٘معع٤مَ  َأُِمععػمُ   َدَرضَمعع٦ٍم إِ
ِ
َْٟموَِٞمعع٤مء َْ ععِد َُمعع٤م شَمععَريْمُمْؿ ًمِ عع٦َم حُمَٛمي  هَيُععقِدير وَمَ٘معع٤مَ  َيعع٤م ُأُمي

عععِف قَمعع   إِْن يُمٜمْعععُمْؿ شَمْزقُمُٛمععقَن َأْن ُُمقؾَمعععك اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم  َٛمععُف َرسمي  غَم ـُمعععقِر ؾَمععْٞمٜم٤َمَء وَمععع٢مِْن اهللَيَمٚمي

دًا شمَ  اسمَِٕم٦مِ  َٕم٤ممَم يَمٚميَؿ حُمَٛمي  اًمري
ِ
اَمء  .  (4)ذِم اًمسي

ـْ ُُمقؾَمعععك  ـْ َأسمِٞمعععِف   َُمععع٤م ُرِوَي قَمععع ـِ ضَمْٕمَٗمعععٍر قَمععع ُٟمقا يَمععع٤م  َأني َأْصعععَح٤مَب َرؾُمعععقِ  اهلل: ِسْمععع

ععٍد َُمعع٤م شَمعععَريْمُمْؿ  ومِععٞمِٝمْؿ قَمعععكِمر ضُمُٚمقؾمعع٤ًم َيَمععَذايَمُروَن وَ  عع٦َم حُمَٛمي إِْذ َأشَمعع٤مُهْؿ هَيُععقِدير وَمَ٘معع٤مَ  َيععع٤م ُأُمي

ٓي َٟمَحْٚمُمُٛمقَهععع٤م  إِ
ِ
َْٟموَِٞمععع٤مء َْ إِْن يُمٜمْعععُمْؿ شَمُ٘مقًُمعععقَن إِني  ًمِٜمَوِعععٞميُٙمْؿ وَمَ٘مععع٤مَ  َأُِمعععػُم اعمُْععع١ْمُِمٜملَِم  (3)َدَرضَمععع٦ًم ًمِ

                                           
 .222ص  8ُمٜم٤مىم٥م سمـ ؿمٝمر آؿمقب ج (8)

هٙمذا ذم اعمقرد اًمّث٤مِّن ُمـ اًموح٤مر و ذم اعمقرد آو : إسمراهٞمؿ سمـ قمود اًمّرمحـ و ذم اًمٜمّسخ اخلٓمٞم٦م: إسمراهٞمؿ سمـ قمود  (2)

اًمّرمحـ إقمغم. و اًمّٔم٤مهر أّٟمف: إسمراهٞمؿ سمـ أب اعمثٜمّك قمود إقمغم، يمام يدّ  قمٚمٞمف ُم٤م ذم رضم٤م  اًمِّمٞمخ طمٞم٨م قمّده ُمـ أصح٤مب 

 (.53(، سمرىمؿ:) 835اًمّّم٤مدس ص) 

 .484ىمّمص إٟموٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم )ًمٚمراوٟمدي(، ص:  (4)

 ( آٟممح٤م : ادقم٤مء ىمق  أو ؿمٕمر يٙمقن ىم٤متٚمف همػمه.2)  3
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ععععُف قَمععععغَم ـُمععععقِر ؾَمععععْٞمٜم٤َمءَ  ُُمقؾَمععععك  ععععَؿ َرسمي ععععدًا وَمعععع٢مِني اهللَ (8)يَمٚمي ععععَؿ حُمَٛمي    يَمٚمي
ِ
ععععاَمء ذِم اًمسي

٤مسمَِٕم٦م    .(2)اًمسي

ـْ ُُمقؾَمععك  ـْ آسَم٤مِتععِف   ِزَيعع٤مٌد اًْمَ٘مٜمْععِديض قَمعع ـِ ضَمْٕمَٗمععٍر قَمعع ععَؿ اهلُل   :ىَمعع٤مَ  اًمٜميوِععلض  سْمعع  عمَيعع٤م يَمٚمي

َْرِض  ْٕ َٚمععَع قَمععغَم ا ـَ قِمْٛمععَراَن قَمععغَم ضَمَوععِؾ ـُمععقِر ؾَمععْٞمٜم٤َمَء اـمي ـْ ُٟمععقِر ُُمقؾَمععك سْمعع اـمياَلقَمعع٦ًم وَمَخَٚمععَؼ ُِمعع

سمِِسععَؽ إَِذا شَمععَقامَم قَمٚمِّٞمعع٤ًم عىَمعع٤مَ  َأىْمَسععْٛم٧ُم قَمععغَم َٟمْٗمِسععاًْمَٕمِ٘مٞمععَؼ وَ  َوضْمِٝمععفِ  َٓ َب يَمععػي  َٓ ُأقَمععذي ل َأْن 

 .(4)سم٤ِمًمٜمي٤مر

َوعع٤م ... ُمععع أهععؾ إديعع٤من:  ى اًمّمععدوس حم٤مضمهعع٦م اًمروعع٤م ورو   وَمَ٘معع٤مَ  ًَمععُف اًمري

ـْ ىِمَوععِؾ ـُمععقرِ  (3) َهععْؾ شُمٜمْٙمِععُر َأنَ  ـْ  َأَوعع٤مءَ وَ  ؾَمععْٞمٜم٤َمءَ  (5)اًمميععْقَراَة شَمُ٘مععقُ  ًَمُٙمععْؿ ضَمعع٤مَء اًمٜمضععقُر ُِمعع ًَمٜمَعع٤م ُِمعع

ـْ ضَمَوعععِؾ وَمععع٤مَراَن ىَمععع٤مَ  َرْأُس اجْلَععع٤مًُمقِت أَ ضَمَوعععِؾ ؾَمععع٤مقِمػَم وَ  ـَ قَمَٚمْٞمٜمَععع٤م ُِمععع قْمعععِرُ  َهعععِذِه اؾْمعععَمْٕمَٚم

َوعع٤م اًْمَٙمٚمِععاَمِت وَ  ـْ  َُمعع٤م َأقْمععِرُ  شَمْٗمِسععػَمَه٤م ىَمعع٤مَ  اًمري عع٤م ىَمْقًُمععُف ضَمعع٤مَء اًمٜمضععقُر ُِمعع َو سمِععِف َأُمي َأَٟمعع٤م ُأظْمععؼِمُ

ععِذي َأْٟمَزًَمععُف قَمععغَم ُُمقؾَمععك شَمَوعع٤مَرَو وَ َؽ َوطْمععُل اهللِىِمَوععِؾ ـُمععقِر ؾَمععْٞمٜم٤َمَء وَمععَذًمِ  قَمععغَم    شَمَٕمعع٤ممَم اًمي

                                           
ىم٤م  اًمّمدوس ذم ُمٕم٤مِّن إظمو٤مر: ُمٕمٜمك ـمقر ؾمٞمٜم٤مء أّٟمف يم٤من قمٚمٞمف ؿمهرة اًمزيمقن و يمؾ ضموؾ ٓ يٙمقن قمٚمٞمف ؿمهرة  (8)

اًمزيمقن أو ُم٤م يٜممٗمع سمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمٜمو٤مت أو آؿمه٤مر ُمـ اجلو٤م  وم٤مٟمف يسؿ ضموال و ـمقرا و ٓ ي٘م٤م  ـمقر ؾمٞمٜم٤مء و ٓ ـمقر 

، و ىمٞمؾ اجلوؾ اعمِمهر، و ىمٞمؾ همػم ذًمؽ. راضمع يمم٥م اًممٗم٤مؾمػم ذم ؾمٞمٜمك) ىم٤مًمف اًمٓمرحيك ذم ُم٤مدة ـمقر و ىمٞمؾ ضموؾ اًمؼميم٦م

 ...ش.و ؿمهرة خترج ُمـ ـمقر ؾمٞمٜم٤مء » 24ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: 

 .545، ص: 2 اخلرات٩م و اجلراتَم، ج (2)

 .875صمقاب إقمام  ًمٚمّمدوس ص  (4)

 ش.شمٜمٙمرون» (. خ  8)  3

 ٞمػ امم ؾمٞمٜم٤مء و هل ؿمهر.ـمقر ؾمٞمٜم٤مء. ضموؾ سم٤مًمِم٤مم و هق ـمقر اوش. ُمـ ىموؾ ـمقر» (. خ  2)  5
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عع٤م ىَمْقًُمععُف وَ  ـْ ضَمَوععِؾ ؾَمعع٤مقِمػَم وَمُٝمععقَ ضَمَوععِؾ ـُمععقِر ؾَمععْٞمٜم٤َمَء َوَأُمي ععِذي َأْوطَمععك اهلُلاجْلََوعع َأَوعع٤مَء ًَمٜمَعع٤م ُِمعع  ُؾ اًمي

ـِ َُمععْرَيَؿ قَمععزي وَ  عع٤م ىَمْقًُمععُف وَ  ضَمععؾي إمَِم قِمٞمَسععك اسْمعع ـْ ضَمَوععِؾ َوُهععَق قَمَٚمْٞمععِف َوَأُمي ـَ قَمَٚمْٞمٜمَعع٤م ُِمعع اؾْمععَمْٕمَٚم

٦َم سَمْٞمٜمَُف وَ وَم٤مَراَن وَمَذاَو ضَمَوٌؾ ُمِ    .(8) سَمْٞمٜمََٝم٤م َيْقمـْ ضِمَو٤مِ  َُمٙمي

قمعععـ طمٙمٞمٛمععع٦م سمٜمععع٧م حمٛمعععد سمعععـ قمعععكم  ُمِمععع٤مينفوذم اهلدايععع٦م اًمٙمعععؼمى قمٛمعععـ يثعععؼ سمعععف ُمعععـ 

ْدشُمععُف وَمَٚمععْؿ َأَرُه وَمُ٘مْٚمعع٧ُم َروْم٧ُم وَمُٕمععْدُت وَ عوَمُ٘مْٛمعع٧ُم وَمَ٘مويْٚمعع٧ُم َرْأؾَمععُف وَم٤مْٟمَّمعع... (: )اًمروعع٤م شَمَٗم٘مي

ععٍد  ععِذي اؾْمععَمْقَدقَمْمُف ُأمض  ًمَِسععٞميِدي َأِب حُمَٛمي عع٦ِم اؾْمععَمْقَدقْمٜم٤َمُه اًمي َٟمعع٤م وَمَ٘معع٤مَ  َيعع٤م قَمٛمي َٓ َُمعع٤م وَمَٕمععَؾ َُمْق

عع٦ِم َأْرؾَمععَؾ َُمَٚمَٙمععلْمِ وَمَحَٛمععاَلُه  صُمععؿي ىَمعع٤مَ   ُُمقؾَمععك  ُُمي ْٕ عمَيعع٤م َوَهعع٥َم زِم َربي َُمْٝمععِديي َهععِذِه ا

اِدِس اًْمَٕمععْرِش طَمميععك  َؽ قَمْوععِدي ضَمععؾي وَمَ٘معع٤مَ  ًَمععُف َُمْرطَموعع٤ًم سمِعع قَمععزي وَ اهللِ َوىَمَٗمعع٤م سمِععِف سَمععلْمَ َيععَدِي إمَِم ُهَ

ععِة ِديٜمِععل َوإفِْمَٝمعع٤مِر َأُْمععِري وَ  ْٞمعع٧ُم َأِّني سمِععَؽ آظُمععُذ َوسمِععَؽ ُأقْمٓمِععل َوسمِععَؽ َُمْٝمععِديي قِمَوعع٤مِدي آًمَ ًمِٜمٍُْمَ

اُه قَمععَأهْمِٗمععُر وَ  اُه ُردي َعع٤م اعمََْٚمَٙمعع٤مِن ُردي ُب اْرُدَداُه َأهيض ععُف ذِم َأسْمٚمِ َرّدًا َرومِٞم٘معع٤ًم وَ غَم َأسمِٞمععِف سمِععَؽ ُأقَمععذي َٖمعع٤مُه وَم٢مِٟمي

ـُ زِم ُأزْ  َأْن ُأطِمعععؼي سمِعععِف اْسَعععؼي وَ سمَِٕمْٞمٜمِعععل إمَِم َوعععاَمِِّن َويَمٜمَِٗمعععل وَ  ي عععَؾ َوَيُٙمعععقَن اًمعععدي
ِهعععَؼ سمِعععِف اًْمَو٤مـمِ

   .(2)َواِصو٤مً 

 .ُم٘مداره طسلم أًمػ ؾمٜم٦ماعمالتٙم٦م واًمروح إًمٞمف ذم يقم يم٤من ىم٤م  شمٕم٤ممم: شمٕمرج و 

 عمعع٤م أراد زيعع٤مرة  شموعع٤مرو وشمٕمعع٤مممصمععّؿ ىمعع٤م : إّن اهلل...وروى اًمٓمععؼمي ذم ٟمععقادر اعمٕمهععزات: 

ُمٞمٙم٤متٞمععؾ ء اعمالتٙمعع٦م: ضمؼمتٞمععؾ و قمٚمٞمععف و آًمععف سمٕمعع٨م إًمٞمععف صمالصمعع٦م ُمععـ قمٔمععامٟموّٞمععف صععغّم اهلل

صمععّؿ ومععمَم هلععؿ . شاًمععؼماس»ُمٕمٝمععؿ محقًمعع٦م ُمععـ محقًممععف شمٕمعع٤ممم، ي٘معع٤م  هلعع٤م   سمٕمعع٨موإهاومٞمععؾ و

                                           
 .865، ص: 8 قمٞمقن أظمو٤مر اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمسالم، ج (8)

 .27، ص: 58 سمػموت(، ج -سمح٤مر إٟمقار )ط  - 457ص  83اهلداي٦م اًمٙمؼمى ب  (2)
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هعععق اعمقوعععع اًمعععذي   يٙمعععـ طمّمعععك اٟممٝمعععك إمم ؾمعععدرة اعمٜممٝمعععك وء وممّمععع٤مقمد هبعععؿ ذم اهلعععقا

يمعع٤من يعع٠مٟمس سمهؼمتٞمععؾ ىموععؾ ذًمععؽ، و  ىمععد ختٚمععػ صعع٤مطمو٤مهو  مجععقزه ضمؼمتٞمععؾ قمٚمٞمععف اًمّسععال

ُمعع٤م ٓ يعع٠مٟمس سمٖمععػمه. ومٚمععاّم ختّٚمععػ ضمؼمتٞمععؾ قمٚمٞمععف اًمّسععالم ىمعع٤م  صععغّم اهلل قمٚمٞمععف وآًمععف: يعع٤م 

ُموٚمٖمعع٤م  ًم٘مععد سمٚمٖمعع٧م اهللوم٘معع٤م  ًمععف: شم٘مععّدم أُم٤مُمععؽ، ومععق ؟ضمؼمتٞمععؾيف ذم هععذا اعمقوععع ختععذًمٜمل

 .(8) قمّز و ضمّؾ ىموٚمؽ[ ظمٚمؼ اهلل ُم٤م سمٚمٖمف ]ظمٚمؼ ُمـ

  

                                           
 .874ٟمقادر اعمٕمهزات ص  (8)
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 مبدأ ومهتًى زمو املعراج 3

   ؟ؾمق  آقمٔمؿ )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف(ُممك يم٤من ُمٕمراج اًمر (:3شلار م    

ر سمععذًمؽ سمٕمععد عاًمم٘مٞمٞمععد ًمٚمٛمٕمععراج واإلهاء سم٤مًمٚمٞمععؾ ذم أيعع٦م ٓ يسععمٚمزم اسّمعع :اجلؤؤواب

ريَم ملٚمعععع٦م ُمععععـ اًمروايعععع٤مت ًمععععدى عاإلهاء واعمٕمععععراج، وشمّمععععآًممٗمعععع٤مت امم شمٙمععععرر 

 سمقىمقع ُمرات ُمٜمف اه٤مرا.  لم، ٓؾمٞمام اًمقاردة ُمـ أهؾ اًموٞم٧ماًمٗمري٘م

عمسععمٗمٞمض ُمععـ روايعع٤مت اعمٕمععراج شمٙمععرر وحسعع٥م اأُمعع٤م قمععدد ُمععرات اإلهاء واعمٕمععراج وم

ريـ عُم٤متععع٦م وقمِمععع ُمعععرارا يمثعععػمة ضمعععدا وذم اطمعععدى اًمروايععع٤مت أٟمعععف اهي وقمعععرج سمعععف 

٤ميٜمعع٦م ُمععـ يمقاومععؼ املعع٤مٓ ُمععع ُمسععمٗمٞمض اًمروايعع٤مت اعموٞمٜمعع٦م ًممٗم٤مصععٞمؾ ُمموُمععرة، وهععذا اعمٗمعع٤مد 

  أو اًمزُم٤مِّن أو إطمداث اعممْمٛمٜم٦م ومٞمف أو اعمّم٤مطمو٦م ًمف.هاء ٟم٤مطمٞم٦م اعمودأ اعمٙم٤مِّن ًمإل

ُمععّرة ىمْمععٞم٧م زم  ذم يمععّؾ و آًمععف ٟمععقدي أًمععػ ُمععّرة سم٤مًمععدٟمّق، و  قمٚمٞمععفوذم روايعع٦م: أّٟمععف صععغّم اهلل

 .  (8)ضمّؾ زم: ؾمؾ شمٕمط( قمّز واهلل طم٤مضم٦م، صمّؿ ىم٤م 

س ذم ؾمععٕمد اًمسععٕمقد ذم ذيععؾ روايعع٦م ًمٚمٛمٕمععراج وومٞمٝمعع٤م اظمععمال  قمععـ سم٘مٞمعع٦م وـمعع٤موىمعع٤م  سمععـ 

ًمٕمععؾ هععذا و َم:عاًمروايعع٤مت ذم قمععدة آٟموٞمعع٤مء اًمععذيـ صععٚمقا ظمٚمععػ اًمٜموععل ذم اعمسععهد إىمعع

مٚمٗمعع٦م ذم صععٗم٤مت اإلهاء يمعع٤من دومٕمعع٦م أظمععرى همععػم ُمعع٤م هععق ُمِمععٝمقر ومعع٢من إظموعع٤مر وردت خم

ًمٕمعععؾ اسععع٤مضيـ ُمعععـ إٟموٞمععع٤مء يمععع٤مٟمقا ذم هعععذه اس٤مًمععع٦م دون إٟموٞمععع٤مء اعمعععذيمقر واإلهاء 

إٟموٞمعع٤مء إضمٜمعع٤مد ُم٤متعع٦م أًمععػ ٟموععل وأرسمٕمعع٦م روا ذم اإلهاء أظمععر ٕن قمععدد عاًمععذيـ طمْمعع

                                           
 .879ص  8اعمٜم٤مىم٥م ٓسمـ ؿمٝمرآؿمقب: ج  (8)



 

06 

 

هععذه هععؿ اعمرؾمععٚمقن أو ًمٕمععؾ اسعع٤مضيـ ُمععـ إٟموٞمعع٤مء يمعع٤مٟمقا ذم رون أًمععػ ٟموععل وعقمِمععو

  قمععكمواًمٜموععل ًمععٞمس يمععؾ ُمعع٤م ضمععرى ُمععـ ظمّمعع٤متص ُمععـ ًمععف ظم٤مصعع٦م وه ُمّمععقن و

يمععععرم اهلل ضمععععؾ ضمالًمععععف ٓ جععععقز اًممٙمععععذي٥م ذم ٛمٚمععععف اًمٕم٘مععععؾ ويمععععؾ ُمعععع٤م حيمقمرومٜمعععع٤مه و

 .(8)..( ُمٕمٜم٤مه

اًمّمععٗم٤مر: قمععـ قمععكم سمععـ حمٛمععد سمععـ ؾمععٕمٞمد، قمععـ محععدان سمععـ ؾمععٚمٞمامن، قمععـ قموععد د روى وم٘معع

اهلل سمعععـ حمٛمعععد اًمعععٞمامِّن، قمعععـ ُمٜمٞمعععع، قمعععـ يعععقٟمس، قمعععـ صعععو٤مح اعمعععزِّن، قمعععـ أب قموعععد اهلل 

ُم٤متعع٦م وقمنمععيـ ُمععرة، ُمعع٤م ُمععـ قمععرج سمعع٤مًمٜمول )صععغم اهلل قمٚمٞمععف و آًمععف( »)قمٚمٞمععف اًمسععالم( ىمعع٤م : 

سمقٓيععع٦م قمعععكم )قمٚمٞمعععف اًمسعععالم( آًمعععف( ىمعععد أوص اهلل اًمٜموعععل )صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف وُمعععرة إٓ و

 .(2)شإتٛم٦م ُمـ سمٕمده، أيمثر مم٤م أوص٤مه سم٤مًمٗمراتضو

أٟمعع٤م ػم أسمعع٤م قموععد اهلل )قمٚمٞمععف اًمسععالم( وقمععكم سمععـ أب محععزة، ىمعع٤م  ؾمعع٠م  أسمععق سمّمعع روى ٟمٕمععؿ

آًمععف(؟ وم٘معع٤م : اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف و طمعع٤مض، وم٘معع٤م : ضمٕمٚمعع٧م ومععداو، يمععؿ قمععرج سمرؾمععق 

ٚم٘مععد وم - يعع٤م حمٛمععد -وم٘معع٤م  ًمععف: ُمٙم٤مٟمععؽُمععرشملم، وم٠موىمٗمععف ضمؼمتٞمععؾ )قمٚمٞمععف اًمسععالم( ُمقىمٗمعع٤م »

وًمٕمٚمععف حمٛمععق  قمععغم شمٕمععداد أهععؿ ُمععرات  (4)... وىمٗمعع٧م ُمقىمٗمعع٤م ُمعع٤م وىمٗمععف ُمٚمععؽ ىمععط وٓ ٟموععل

 ومٞمٝم٤م اومؽمو٧م ومٞمٝم٤م ومراتض اًمديـ.  اعمٕمراج اًممل طمّمؾ

                                           
 .848ؾمٕمد اًمسٕمقد ص  (8)

 .79ص  8ج :سمّم٤متر اًمدرضم٤مت (2)

 .334ص  8ج  :اًمٙم٤مذم (4)
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أن أو   ًمقىمعععقع اإلهاء واعمٕمعععراج وم٘معععد ورد قمعععٜمٝمؿ وُمعععـ ضمٝمععع٦م اعموعععدأ اًمزُمععع٤مِّن 

يمععع٤من  يم٤مٟمععع٧م ذم اعمٕمعععراج، وٓ ريععع٥م ذم إدًمععع٦م أن اًمٜموعععل  صعععالة صعععاله٤م اًمٜموعععل 

ُممٕموععدا ُمٜمععذ ٟمٕمقُمعع٦م أفمٗمعع٤مره، ممعع٤م يٜموععف قمععـ أن اعمٕمععراج ُمٜمععذ ذًمععؽ، يمععام أن اطمععد روايعع٤مت 

اعمٕمعععراج اعمٗمّمعععٚم٦م اًمٔمععع٤مهرة ذم أواتعععؾ ُمعععرات اعمٕمعععراج فمععع٤مهرة ذم وىمققمعععف ىموعععؾ ؾمعععـ 

 إرسمٕملم. 

 ضمٕمٗمععر )قمٚمٞمعععف ُمقصمععؼ إؾمععح٤مس سمعععـ قمععامر، ىمعع٤م : ؾمععع٠مًم٧م أسمعع٤م اسسععـ ُمقؾمعععك سمععـ لومٗمعع

يمٞمعععػ إذا صععع٤مرت ؾمعععهدشملم   اًمسعععالم( يمٞمعععػ صععع٤مرت اًمّمعععالة ريمٕمععع٦م وؾمعععهدشملم، و

 شمٙمـ ريمٕمملم؟

ء ومٗمعععرغ ىمٚموعععؽ ًمعععمٗمٝمؿ، إن أو  صعععالة صعععاله٤م رؾمعععق  اهلل  إذا ؾمععع٠مًم٧م قمعععـ روم٘مععع٤م : 

شمٕمعع٤ممم ىمععدام قمرؿمععف و و)صععغم اهلل قمٚمٞمععف و آًمععف( إٟمععام صععاله٤م ذم اًمسععامء سمععلم يععدي اهلل شموعع٤مر

شمٕمعع٤ممم، ىمعع٤م : يعع٤م حمٛمععد، صعع٤مر قمٜمععد قمرؿمععف شموعع٤مرو وأهي سمععف و ضمععؾ ضمالًمععف، وذًمععؽ أٟمععف عمعع٤م

ادن ُمععـ صعع٤مد وم٤مهمسععؾ ُمسعع٤مضمدو وـمٝمرهعع٤م وصععؾ ًمرسمععؽ، ومععدٟم٤م رؾمععق  اهلل )صععغم اهلل 

ووعععقءه، صمعععؿ اؾمعععم٘موؾ أؾمعععوغ أُمعععره شموععع٤مرو وشمٕمععع٤ممم، وممقوععع٠م وقمٚمٞمعععف و آًمعععف( إمم طمٞمععع٨م 

    .(8)....شمٕم٤ممم ىم٤متام، وم٠مُمره سم٤موممم٤مح اًمّمالة ومٗمٕمؾاجلو٤مر شمو٤مرو و

قمٞمععقن إظموعع٤مر سمسععٜمده إمم شمٙمععرر وىمععقع اعمٕمععراج ومٗمععل  ؾمٚمسععٚم٦م ضمٝمعع٦م ُمٜممٝمععك وأُمعع٤م ُمععـ

ـْ أسمٞمععف  اًمٕمٔمععٞمؿ سمععـ قموععد قموععد ـْ أسمٞمععف اًمروعع٤م قَمعع ععد سمععـ قمععكم اًمروعع٤م قَمعع ـْ حُمٛمي اهلل اسسععٜمل قَمعع

                                           
 .443ص  2ج :قمٚمؾ اًمنماتع (8)
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ـْ أسمٞمععف ـْ آسم٤متععف ُمقؾمععك سمععـ ضمٕمٗمععر قَمعع ـْ أُمععػم اعمعع١مُمٜملم  قَمعع دخؾتتأناكتت ن»ىَمعع٤مَ :  قَمعع

نل تتت  نله تتتذ  ن...ن نوف طؿتتتَنى  تتت    ؼ  نللستتت  نإٌنيبنُارسينللب لحتتتَنلقؾتتتَنىتتتينيتتت نف 

نشتتّد نِمتت ْننلايتتت ندتت نفبؽقتتأنشتتل  نفتتلكؽ  نشتتديدنىتتبل نِفننامتتت نِمتت ْننكستت  نلايتتأ

ايتتأنلمتت ا نمعّؾؼتتَنبؾستت   نولنلا تتف ندمتت  نيغتتينبشتتع   نمعّؾؼتتَنلمتت ا نولايتتأنىتتبل  ّن

تتت نلدعؾّؼتتتَنبشتتتع   نفنّ تتت ن  كتتتأنٓن غطتتت ن شتتتع   نِمتتتْ نولحلؿتتتقينِفنحؾؼفتتت نون...نامل

تتت ن تتتم ين وجفتتت نو... ن ل تتت نلدعّؾؼتتتَنبؾستتت   نف  وهعععذه اًمروايععع٦م سم٘مريٜمععع٦م .ن(1)ن«لل جتتت  نوامل

ٟم٤مصععع٦م قمعععغم أن اعمٕمعععراج واإلهاء اؾمعععمٛمر  - ووم٤مـمٛمععع٦م اعمععع١مُمٜملم  دظمعععق  أُمعععػم

 ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. شمٙمرره ًمرؾمق  اهلل 

وممعع٤مرة ُمععـ ُمٜمععز  أم هعع٤مِّن  ظممالومععف٤مِّن ًمععإلهاء واعمٕمععراج ىمععد اظممٚمععػ سم٢ميمععام أن اعموععدأ اعمٙمعع

وصم٤مًمثععع٦م ُمعععـ  ُمعععـ اعمسعععهد اسعععرام يمععع٤من ٟمععع٤متام ذم فمعععؾ اًمٙمٕموععع٦م سمٜمععع٧م أب ـم٤مًمععع٥م وصم٤مٟمٞمععع٦م

 .إسمٓمَم

قموعععد اًمّمعععٛمد سمعععـ سمِمعععػم، ىمععع٤م : ؾمعععٛمٕم٧م أسمععع٤م قموعععد اهلل )قمٚمٞمعععف اًمسعععالم(، ي٘معععق :  روىو

٤مٕسمٓمَم سمعع٤مًمؼماس، أصععٖمر ُمععـ هععق سمععق  اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف و آًمععف( وضمعع٤مء ضمؼمتٞمععؾ رؾمعع»

اًمععؼماس طمععلم  (4) ُمععـ ٟمععقر، ومِمععٛمس (2)اسععامر، قمٚمٞمععف أًمععػ أًمععػ حمٗمعع٦م أيمععؼم ُمععـاًموٖمععؾ و

أدٟمعع٤مه ُمٜمععف ًمػميموععف، ومٚمٓمٛمععف ضمؼمتٞمععؾ )قمٚمٞمععف اًمسععالم( ًمٓمٛمعع٦م قمععرس اًمععؼماس ُمٜمٝمعع٤م، صمععؿ ىمعع٤م : 

                                           
 .84/ ص2/ ج23ح :( قمٞمقن أظمو٤مر اًمرو٤م8)

 ش.49: 5 -طمٗمػ -جمٛمع اًموحريـ» اعمحٗم٦م: ُمريم٥م ُمـ ُمرايم٥م اًمٜمس٤مء يم٤مهلقدج. (2)

 ش.884: 6 -ؿمٛمس -ًمس٤من اًمٕمرب» اًمِّمٛمقس ُمـ اًمدواّب: إذا ذدت و ملح٧م و ُمٜمٕم٧م فمٝمره٤م. (4)
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ويمععذًمؽ اسععدي٨م.  (2)شسمععف ُمععـ سمٞمعع٧م اعم٘مععدس إمم اًمسععامء (8 )اؾمععٙمـ، وم٢مٟمععف حمٛمععد، صمععؿ ز 

مععف سم٤مًمرؾمعع٤مًم٦م، وهععق يٖمعع٤مير هي سمععف ُمععـ إسمٓمععَم ىموععؾ سمٕمثأُمٗمعع٤مد قمععدة ُمععـ اًمروايعع٤مت أٟمععف 

طممه٤مضمععف قمععغم اًمروايعع٤مت اعممْمععٛمٜم٦م ٓاهاتععف ُمععـ سمٞمعع٧م أم هعع٤مٟمل سمٜمعع٧م أب ـم٤مًمعع٥م، ٟمٕمععؿ 

 .ىمريش سم٤مإلهاء واعمٕمراج ومٝمل سمٕمد اًموٕمث٦م

                                           
 ش.846: 9 -زومػ -ًمس٤من اًمٕمرب» زّ : أهع. (8)

 .285ة أي٦م اًمو٘مر رةشمٗمسػم اًمٕمٞم٤مؿمی ؾمق (2)
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 أيمية املعراج 4

   ؟رؾمق  آقمٔمؿ ذم اطم٤مدي٨م اعمٕمّمقُملمُم٤م هق طمٞمز ُمٕمراج اًم (:4شلار م    

سمعع٤مب قمٔمععٞمؿ ذم ُمٕمرومعع٦م اًمٜموععقة واًمععقطمل، ينٗمععك أن اإلهاء واعمٕمععراج هععق  ٓ :اجلؤؤواب

يمثعععػم ُمعععـ ذم سمعععؾ سمععع٤مب قمٔمعععٞمؿ ذم ُمٕمرومععع٦م اًمقٓيععع٦م واعمٕمععع٤مد واًمعععؼمزخ واجلٜمععع٦م واًمٜمععع٤مر و

 ومّمق  وأسمقاب اًمٕم٘م٤متد، وعمزيد ُمـ شمقوٞمَم ذًمؽ ٟمذيمر:طم٘م٤متؼ 

اًمعععقطمل ذم اعمٕمعععراج أقمٔمعععؿ  سمحسععع٥م اإلؿمععع٤مرات واًممٜموٞمٝمععع٤مت ٕهعععؾ اًموٞمععع٧م -8 

سمٛمراشمعع٥م  ذم إرض قمععغم اًمرؾمععق   ضمؼماتٞمععؾ  ٜمععزو اًمععقطمل سمدرضمعع٦م وؿمعع٠مٟم٤م ُمععـ 

   . ويم٤من أؾموؼ ُمـ ٟمزوًمف قمغم اًمٜمول  ؿم٤مؾمٕم٦م ضمدا،

أن أريمعع٤من اًمٗمععروع واًممععل هععل ُمععـ أصععق  اًمععديـ، ٕاهعع٤م أريمعع٤من ًمٚمٗمععروع وًمٞمسعع٧م -2

ُمعععـ اًمٗمعععروع، ومقضمعععقب اًمّمعععالة يٖمععع٤مير اًمّمعععالة يمٗمٕمعععؾ ُمعععـ اًمٗمعععروع، ومقضمقهبععع٤م ُمعععـ 

اصععق  اًمععديـ وهععق ريمععـ يرشمٙمععز قمٚمٞمععف ومععروع اًمععديـ، ومسععٛمٞم٧م سم٠مريمعع٤من اًمٗمععروع ٓ أاهعع٤م 

ؼمتٞمعععؾ ع، سمعععؾ ُمعععـ اًمٗمعععروع، هعععذه إريمععع٤من   يٜمعععز  هبععع٤م اًمعععقطمل ذم إرض سممقؾمعععط ضم

ذم اعمٕمععراج، وأن اعمٕمععراج خمّمععص ًمٚمععقطمل سم٠مصععق   هععل ممعع٤م أوطمععل هبعع٤م امم اًمٜموععل 

ِمعععٕمػمة يمععععؼمى ٟمٔمعععػم إذان يماًمعععديـ وأريمععع٤من اًمٗمعععروع وإُمعععقر اًمو٤مًمٖمععع٦م اخلٓمعععقرة 

 ًمٚمديـ.

ذم  أن اًمعععقطمل ذم اعمٕمعععراج ـمو٘مععع٤مت وُمراشمععع٥م سمحسععع٥م درضمععع٦م قمعععروج اًمٜموعععل -4

ومقٓيععع٦م أُمعععػم اعمععع١مُمٜملم وأهعععؾ  اًمعععقطمل أرومعععع درضمععع٦م اًمٕمعععقا ، ومٙمٚمعععام صعععٕمد يمععع٤من 
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أوطمععل ومروععٝم٤م ذم أقمعع٤مزم درضمعع٤مت اًمٕمععروج ومععقس ؾمععدرة اعمٜممٝمععك، طمٞمعع٨م    اًموٞمعع٧م

   طمؽمس.وًمق اىمؽمب أٟمٛمٚم٦م ٓ اًمّمٕمقد ُمع اًمٜمول  يسمٓمع ضمؼمتٞمؾ 

أٟمعع٤م طمعع٤مض، ػم أسمعع٤م قموععد اهلل )قمٚمٞمععف اًمسععالم( وقمععكم سمععـ أب محععزة، ىمعع٤م  ؾمعع٠م  أسمععق سمّمععروى 

ُمععرشملم، »آًمععف(؟ وم٘معع٤م : اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف وقمععرج سمرؾمععق  وم٘معع٤م : ضمٕمٚمعع٧م ومععداو، يمععؿ 

ٚم٘مععد وىمٗمعع٧م وم -يعع٤م حمٛمععد -وم٠موىمٗمععف ضمؼمتٞمععؾ )قمٚمٞمععف اًمسععالم( ُمقىمٗمعع٤م وم٘معع٤م  ًمععف: ُمٙم٤مٟمععؽ

يمٞمعععػ إن رسمعععؽ يّمعععكم. وم٘مععع٤م : يععع٤م ضمؼمتٞمعععؾ، وٓ ٟموعععل، ُمقىمٗمععع٤م ُمععع٤م وىمٗمعععف ُمٚمعععؽ ىمعععط و

اًمعععروح، ؾمعععو٘م٧م رمحمعععل ق : ؾمعععوقح ىمعععدوس أٟمععع٤م رب اعمالتٙمععع٦م ويّمعععكم؟ ىمععع٤م : ي٘مععع

يمععع٤من يمعععام ىمععع٤م  اهلل: ىمععع٤مَب ىَمْقؾَمعععلْمِ َأْو و -ىمععع٤م  -ٗمعععقو قمٗمعععقو. وم٘مععع٤م : اًمٚمٝمعععؿ قمهمْمعععول

ُمعع٤م سمععلم »ُمعع٤م ىمعع٤مب ىمقؾمععلم أو أدٟمععك؟ ىمعع٤م : وم٘معع٤م  ًمععف أسمععق سمّمععػم: ضمٕمٚمعع٧م ومععداو، و  ش. َأْدٟمععك

ىمعععد ىمععع٤م : وٓ أقمٚمٛمعععف إٓ و -وم٘مععع٤م : يمععع٤من سمٞمعععٜمٝمام طمهععع٤مب يعععمَٕؾمعععٞممٝم٤م إمم رأؾمعععٝم٤م، 

ٔمٛمعع٦م، وم٘معع٤م  اهلل شموعع٤مرو ـ ٟمععقر اًمٕمومٜمٔمععر ذم ُمثععؾ ؾمععؿ اإلسمععرة إمم ُمعع٤م ؿمعع٤مء اهلل ُمعع -زسمرضمععد

ُممععؽ ُمععـ سمٕمععدو؟ ىمعع٤م : اهلل أقمٚمععؿ. حمٛمععد، ىمعع٤م : ًموٞمععؽ رب. ىمعع٤م : ُمععـ ٕ شمٕمعع٤ممم: يعع٤مو

 ش.ىم٤متد اًمٕمز اعمحهٚملمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم، وؾمٞمد اعمسٚمٛملم، وىم٤م : قم

اهلل ُمعع٤م ضمعع٤مءت يعع٤م أسمعع٤م حمٛمععد، و»الم( ٕب سمّمععػم: ىمعع٤م : صمععؿ ىمعع٤م  أسمععق قموععد اهلل )قمٚمٞمععف اًمسعع

 .(8)شًمٙمـ ضم٤مءت ُمـ اًمسامء)قمٚمٞمف اًمسالم( ُمـ إرض، و٦م قمكم وٓي

                                           
 .334ص  8اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج  (8)
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م سمٛمقًمععد اًمٜموععّل ف اعمقؾمععق شمٕمعع٤ممم ذم يمم٤مسمععِمععٞمخ أسمععق ضمٕمٗمععر سمععـ سم٤مسمقيععف رمحععف اهللممّعع٤م رواه اًمو

 قمٚمٞمععف وآًمععف ُم٤متعع٦م وقمنمععيـ ُمععّرة، آًمععف: اّن اهلل شمٕمعع٤ممم أوص ٟموّٞمععف صععغّم اهللصععغّم اهلل قمٚمٞمععف و

ّٓ و آًمععف سمقٓيعع٦م قمععكم سمععـ  قمٚمٞمععف وشمٕمعع٤ممم ومٞمٝمعع٤م اًمٜموععّل صععغّم اهلل هللىمععد أوص اُمعع٤م ُمععـ ُمععّرة إ

 .(8 )إتٛم٦م أيمثر مم٤ّم أوص٤مه سم٤مًمٗمراتضـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّسالم وأب 

 

  

                                           
 846يمم٤مب ُمقًمد اًمٜموّل ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوس: ُمٗم٘مقد. اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ ذم ُمٜم٤مىم٥م إتٛم٦م اًمٚمٝم٤مُمٞمؿ، ص:  (8)
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  على امتٌ عهد عروجٌ عليا  اشتدالف الهيب 

 قمععغم اُممععف اؾمععمخٚمػ قمٚمٞمعع٤م  وم٘مععد ورد ذم ملٚمعع٦م ُمععـ أطم٤مديعع٨م اعمٕمععراج أن اًمٜموععل 

 قمٜمد ذه٤مسمف امم اعمٕمراج.

ىمعع٤مٓ: ىمعع٤م  رؾمععق  وم٘مععد روى سمععـ ـمعع٤موس قمععـ شمٗمسععػم سمععـ ُم٤مهٞمعع٤مر سمسععٜمده امم زيععد سمععـ قمععكم 

عععَؽ وَمَ٘معععْد َوـمِْئععع٧ُم اًْمَٞمعععْقَم ُمَ : ...اهلل  ْب إمَِم َرسمي عععُد شَمَ٘معععري ِتٞمعععُؾ َيععع٤م حُمَٛمي َٙم٤مٟمععع٤ًم صُمعععؿي ىَمععع٤مَ  زِم ضَمؼْمَ

َٓ ضَمععؾي َُمعع٤م َوـمِْئُمععُف ىَمععطض وَ  قَمععزي وَ سمَِٙمَراَُممِععَؽ قَمععغَم اهللِ طَْمَرىَمٜمِععل َهععَذا اًمٜمضععقُر ًَمععْق  َٕ يَمَراَُمُمععَؽ 

ـْ ؾَمععْوِٕملَم طِمَه٤مسمعع٤ًم ىَمعع٤مَ  ىََمعع٤مَ  زِم َيعع٤م حُمَ  ُْم٧ُم وَمُٙمِِمععَػ زِم قَمعع ععِذي سَمععلْمَ َيععَديي ىَمعع٤مَ  وَمَمَ٘مععدي ععُد اًمي ٛمي

ِة ًَمويْٞمععَؽ ىَمعع٤مَ  وَمِ٘مٞمععَؾ زِم َيععوَمَخععَرْرُت ؾَمعع٤مضِمدًا وَ  ععُد اْروَمعععْ ىُمْٚمعع٧ُم ًَمويْٞمععَؽ َربي اًْمِٕمععزي َرْأؾَمععَؽ  ٤م حُمَٛمي

ععَوؾَمععْؾ شُمْٕمععَط وَ  ْع َيعع٤م حُمَٛمي َأُِمٞمٜمِععل ُد َأْٟمعع٧َم طَموِٞموِععل َوَصععِٗمٞميل َوَرؾُمععقزِم إمَِم ظَمْٚمِ٘مععل وَ اؿْمععَٗمْع شُمَِمععٗمي

ـْ َأْٟمعع٧َم  ْٗمعع٧َم ذِم ىَمْقُِمععَؽ طِمععلَم َووَمععْدَت إزَِمي ىَمعع٤مَ  وَمُ٘مْٚمعع٧ُم َُمعع ـْ ظَمٚمي َأقْمَٚمععُؿ سمِععِف ُِمٜميععل  ذِم قِمَوعع٤مِدي َُمعع

عععل وَ  ـُ قَمٛمي ي َوَوِزيعععِري وَ َأظِمعععل َواسْمععع وَمَ٘مععع٤مَ  زِم َربي   قَمعععَداِ  ُُمٜمِْهعععِز وَ ْٞمَوععع٦ُم قِمْٚمِٛمعععل وَ قمَ َٟمععع٤مِسِ

ِ  َوضَمععاَلزِم َوضُمععقِدي َوجَمْععِدي وَ  يععاَمَن ِب وَ ىُمععْدَرِ  قَمععغَم ظَمْٚمِ٘مععل َوقِمععزي ععَؽ َٓ َأىْمَوععُؾ اإْلِ َٓ سم٠َِمٟمي

ٓي سم٤ِمًمْ  ععُد أَ َٟموِععلر إِ َيعع٦ِم ًَمععُف َيعع٤م حُمَٛمي َٓ عع٥مض َأنْ َق
 ىَمعع٤مَ   ُُتِ

ِ
ععاَمء   يَمْٞمععَػ وَمُ٘مْٚمعع٧ُم َربي وَ شَمععَراُه ذِم َُمَٚمُٙمععقِت اًمسي

ععُد اْروَمععْع َرْأؾَمععزِم سمِععِف وَ  َْرِض ىَمعع٤مَ  وَمَ٘معع٤مَ  زِم َيعع٤م حُمَٛمي ْٕ ْٗمُمععُف ذِم ا َؽ ىَمعع٤مَ  وَمَروَمْٕمعع٧ُم َرْأِد ىَمععْد ظَمٚمي

ععوَ  يعع٤م َيععكِم اًمسي سملَِم مِم قَْمععغَم ىَمعع٤مَ  وَمَْمععِحْٙم٧ُم طَمميععك سَمععَدْت إَِذا َأَٟمعع٤م سمِععِف َُمععَع اعماََْلِتَٙمعع٦ِم اعمَُْ٘مععري ْٕ اَمَء ا

ْت قَمْٞمٜمِععل ععُد ىُمْٚمعع٧ُم ًَمويْٞمععَؽ َذا   َٟمَقاضِمععِدي ىَمعع٤مَ  وَمُ٘مْٚمعع٧ُم َيعع٤م َربي اًْمَٞمععْقَم ىَمععري صُمععؿي ىِمٞمععَؾ زِم َيعع٤م حُمَٛمي

ِة ًَمويْٞمععَؽ ىَمعع٤مَ  إِِّني َأقْمَٝمععُد إًَِمْٞمععَؽ ذِم قَمععكِمي قَمْٝمععدًا وَم٤مؾْمععَٛمْٕمُف ىَمعع٤مَ  ىُمْٚمعع ٧ُم َُمعع٤م ُهععَق َيعع٤م َربي ىَمعع٤مَ  اًْمِٕمععزي

ـْ َأـَمعع٤مقَمٜمِل وَ قَمععكِمر رَ  عع٤مِر َوإَُِمعع٤مُم َُمعع سَْمععَراِر َوىَم٤مشمِععُؾ اًْمُٗمهي ْٕ مِععل اَيعع٦ُم اهْلُععَدى َوإَُِمعع٤مُم ا ُهععَق اًْمَٙمٚمَِٛمعع٦ُم اًمي
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ـْ ِ٘معععلَم َأْوَرصْمُمعععُف قِمْٚمِٛمعععل وَ َأًْمَزُْمُمَٝمععع٤م اعمُْمي  ـْ َأسمْ َأطَمويعععُف وَمَ٘معععْد َأطَمويٜمِعععل وَ  وَمْٝمِٛمعععل وَمَٛمععع َٖمَْمعععُف وَمَ٘معععْد َُمععع

ععفُ  ععُُمْوععَمغًم وَ  َأسْمَٖمَْمععٜمِل إِٟمي ِتٞمععُؾ عُُمْوععَمغًم سمِععِف وَمَوِمي ععُد ىَمعع٤مَ  صُمععؿي َأشَمعع٤مِِّن ضَمؼْمَ ىَمعع٤مَ  وَمَ٘معع٤مَ   ْرُه سمِععَذًمَِؽ َيعع٤م حُمَٛمي

ععُد وَ زِم َيُ٘مععقُ  اهلُل َيعع٦َم قَمععكِمي َأْهَٚمٝمعع٤م َويمعع٤مُٟمقا َأطَمععؼي هِبعع٤م وَ   َزَُمُٝمْؿ يَمٚمَِٛمعع٦َم اًمميْ٘مععقىَأًْمعع ًَمععَؽ َيعع٤م حُمَٛمي َٓ َو

ـِ َأِب ـَم٤مًم٥ِم    .(8)... سْم

  

                                           
 .298اًمٜمص، ص: اًمٞم٘ملم سم٤مظممّم٤مص ُمقٟٓم٤م قمكم قمٚمٞمف اًمسالم سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم،  (8)
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 غايات املعراج 7

  ُم٤م هق اهلد  ُمـ اعمٕمراج ؟ (:7شلار م    

 ىمد ذيمرت أي٤مت واًمرواي٤مت قمدة هم٤مي٤مت: اجلواب:

 ٕضمععؾ شمٚم٘مععل اًمععقطمل إقمٔمععؿ ًممٚم٘مععل أريمعع٤من اًمععديـ وم٘مععد روى ذم اًمٙمعع٤مذم صععحٞمَم-8

ُمععع٤م شمعععروي هعععذه »اًمسعععالم( ىمععع٤م : ىمععع٤م : سمعععـ أذيٜمععع٦م قمعععـ أب قموعععد اهلل )قمٚمٞمعععف تعععل ٓاقمال

ذم أذااهعععععؿ وريمعععععققمٝمؿ »او، ذم ُمععععع٤مذا؟ وم٘مععععع٤م : ؟ وم٘مٚمععععع٧م: ضمٕمٚمععععع٧م ومعععععدشاًمٜم٤مصعععععو٦م

وم٘معع٤م : يمععذسمقا، » وم٘مٚمعع٧م: إاهععؿ ي٘مقًمععقن: إن أب سمععـ يمٕمعع٥م، رآه ذم اًمٜمععقم.ش. ؾمععهقدهؿو

 ش.ضمؾ أقمز ُمـ أن يرى ذم اًمٜمقمإن ديـ اهلل قمز و

ُمععـ ذًمععؽ ذيمععرا؟ وم٘معع٤م  ىمعع٤م : وم٘معع٤م  ًمععف ؾمععدير اًمّمععػمذم: ضمٕمٚمعع٧م ومععداو، وم٠مطمععدث ًمٜمعع٤م 

إن اهلل قمععز و ضمععؾ عمعع٤م قمععرج سمٜموٞمععف )صععغم اهلل قمٚمٞمععف و آًمععف( »أسمععق قموععد اهلل )قمٚمٞمععف اًمسععالم(: 

 .(8)...((إمم ؾمامواشمف اًمسوع

ـ اًمععقطمل اًمععذي يٜمععز  قمععغم رؾمععق  وهععق يوععلم أن اًمععقطمل ذم اعمٕمععراج أقمٔمععؿ ؿمعع٠مٟم٤م ُمعع 

 ، وأن ُمٕمععع٤م  اًمعععديـ وأريم٤مٟمعععف ٓ يٛمٙمعععـ أن شمعععقطمك امم اًمٜموعععل وهعععق ذم إرض اهلل

 سم٤مًمقطمل اًمٜم٤مز  امم إرض ومْمال قمـ أن يٙمقن سممقؾمط رؤي٤م. 

  قِمٜمْععَده٤م ضَمٜميعع٦ُم اعمَْعع٠ْموى  وَمَهعع٤مَوْزُت ؾِمععْدَرَة اعمُْٜمَْمَٝمععك ٝمعع٤م رؤيعع٦م أيعع٤مت ًمٜمريععف ُمععـ آي٤مشمٜمعع٤م،ُمٜم -2

ْ٘مععع٧ُم سمَِسععع٤مِس اًْمَٕمعععْرِش وَمٜمُقِديععع٧ُم ُِمععع ٓي َأَٟمععع٤م اهلُل  ِس اًْمَٕمعععْرِش إِِّني ـْ ؾَمععع٤مطَمميعععك شَمَٕمٚمي  ٓ إًِمعععَف إِ

                                           
 .382ص  4اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج (8)
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ـُ اًْمَٕمِزيعععُز اجْلَويععع٤مُر اعمَُْمَٙمععَأَٟم٤م... ـُ اعمَُْٝمعععْٞمِٛم ععالُم اعمُْععع١ْمُِم طِمٞمُؿ َوَرَأْيُمعععُف سمَِ٘مْٚموِعععل اًمسي ُءوُ  اًمعععري ُ اًمعععري ؼمي

 . َُم٤م َرَأْيُمُف سمَِٕمْٞمٜمِل وَمَٝمَذا َأوْمَْمؾوَ 

صم٤مسمعع٧م سمععـ ديٜمعع٤مر، ىمعع٤م : ؾمعع٠مًم٧م زيععـ اًمٕم٤مسمععديـ قمععكم سمععـ اسسععلم سمععـ قمععكم سمععـ   صععحٞمَموذم

ٓ، »ضمعععؾ هعععؾ يقصعععػ سمٛمٙمععع٤من؟ وم٘مععع٤م :  قمعععز وأب ـم٤مًمععع٥م )قمٚمعععٞمٝمؿ اًمسعععالم( قمعععـ اهلل

ء؟ ىمعع٤م : آًمععف( إمم اًمسععامومٚمععؿ أهى سمٜموٞمععف )صععغم اهلل قمٚمٞمععف وىمٚمعع٧م: ش. شمٕمعع٤ممم اهلل قمععـ ذًمععؽ

 .(8)شع ظمٚم٘مفسمداتًمػميف ُمٚمٙمقت اًمساموات وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمه٤مت٥م صٜمٕمف و»

ـْ ىَمععْقِ  اهللِ :اًمٓمععؼمد قمععـ اًمروعع٤م قمٚمٞمععف اًمسععالم أن اسمعع٤م ىمععرة اعمحععدثوروى    ؾَمعع٠َمًَمُف قَمعع

ععِذي َأْهى ىَْمَّمعع  ؾُمععْوح٤مَن اًمي ْٕ ـَ اعمَْْسععِهِد اْسَععراِم إمَِم اعمَْْسععِهِد ا وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق   كعسمَِٕمْوععِدِه ًَمععْٞماًل ُِمعع

ـِ  ى سمِععِف وَم٘معع٤م  ًمِٜمُِرَيععُف  شَمَٕمعع٤ممَم ىَمععْد َأظْمععؼَمَ اهلُل اْسََسعع ععُف ِ َ َأْهَ ى سمِععِف صُمععؿي َأظْمععؼَمَ َأٟمي ععُف َأْهَ َأٟمي

ـْ آي٤مشمِ  َ  وَمَ٘مْد َأقْمَذَر وَ هَمػْمُ اهللِ هللٜم٤م وَمآَي٤مُت اُِم   .  (2)...َُم٤م َرآُه  ِ َ وَمَٕمَؾ سمِِف َذًمَِؽ وَ سَملمي

عععُف  سمعععـُٓمٜم٤مىمععع٥م  ذم: إلقمٔمععع٤مم ًمٚمٜموعععل ؿ واٙمعععرياًمم-4 ؿمعععٝمر آؿمعععقب: َو ذِم ِرَواَيععع٦ٍم َأٟمي

ُٟمقي وَ  ُٟمععقِدَي  ٍة سم٤ِمًمععدض ٍة ىُمِْمععَٞم٧ْم زِم طَم٤مضَمعع٦ٌم صُمععؿي ىَمعع٤مَ  زِم ؾَمععْؾ شُمْٕمععَط وَمُ٘مْٚمعع٧ُم َيعع٤م َأًْمععَػ َُمععري ذِم يُمععؾي َُمععري

ععع َ ْٛمععع٧َم إسِْمعععراِهٞمَؿ ظَمٚمِعععٞماًل وَ   ْذَت َربي اختي عععقِر وَ شَمْٙمٚمِععع  ُُمقؾمعععك  يَمٚمي َأقْمَٓمْٞمععع٧َم ٞماًم قَمعععغَم سمَِسععع٤مِط اًمٓمض

عععْٞماَمَن ُُمْٚمٙمععع٤ًم قَمٔمِعععٞماًم وَمعععاَم ؾُمعععٚمَ  َ عععْذشُمَؽ ْذُت إسِْمعععَراِهٞمَؿ ظَمٚمِعععٞماًل وَ َذا َأقْمَٓمْٞمَمٜمِعععل وَمَ٘مععع٤مَ  اختي َ طَموِٞموععع٤ًم  اختي

                                           
 .854ص   29أُم٤مزم اًمّمدوس اعمهٚمس  (8)

 .346ص  2آطممه٤مج ًمٚمٓمؼمد ج (2)
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ْٛمععع٧ُم ُُمقؾَمعععك شَمْٙمٚمِعععوَ  عععقِر وَ يَمٚمي َأقْمَٓمْٞمععع٧ُم ُمعععَؽ قَمعععغَم سمَِسععع٤مِط اًمٜمضعععقِر وَ يَمٚميٛمْ ٞماًم قَمعععغَم سمَِسععع٤مِط اًمٓمض

 .(8)(َأقْمَٓمْٞمُمَؽ ُُمْٚمٙم٤ًم سَم٤مىِمٞم٤ًم ذِم اجْلَٜمي٦مِ ٞم٤ًم وَ ؾُمَٚمْٞماَمَن ُُمْٚمٙم٤ًم وَم٤مٟمِ 

َأَٟمعع٤م اعمَْْحُٛمععقُد   ُرِوَي ٗمععل اعمٜم٤مىمعع٥م: وم سمععالغ اًمٜمعع٤مس سمٛم٘م٤مُمععف اعمٙمععرم وأن قمٚمٞمعع٤م وزيععره: إلَ -3

ـْ اؾْمععٛمِ وَ  ععٌد ؿَمععَ٘مْ٘م٧ُم اؾْمععَٛمَؽ ُِمعع ـْ َوَصععَٚمَؽ َوَصععْٚمُمُف وَ َأْٟمعع٧َم حُمَٛمي ـْ ىَمَٓمَٕمععَؽ سَمَمْٚمُمععُف ل وَمَٛمعع َُمعع

عع٤مَو وَ إمَِم قِمَوعع٤مِدي وَمعع٠َمظْمؼِمْ اْٟمععِزْ   ٓي ضَمَٕمْٚمعع٧ُم ًَمععُف َوِزيععرًا َأٟميععك َ ْ َأسْمَٕمعع٨ْم َٟموِّٞمعع٤ًم إِ ُهْؿ سمَِٙمَراَُممِععل إِيي

 . َأني قَمٚمِّٞم٤ًم َوِزيُروَأٟميَؽ َرؾُمقزِم وَ وَ 

َ ىمٞمؾ: و  ْٕ ُ  ُِمْٕمَراُج اًْمَٕمَه٤مِت٥ِم وَ وَم٤م  .(2)(اًمثي٤مِِّن ُِمْٕمَراُج اًْمَٙمَراَُم٦موي

 .سمٛمِم٤مهدشمف ٤من اًمساموات ٙموؾمإيمرام وشمنميػ اعمالتٙم٦م  -5 

يععقٟمس  ، روىر سمٕمه٤متعع٥م قمٔمٛمعع٦م اهلل شمٕمعع٤ممم وسمٖمٞموععف سمٕمععد هوقـمععفعاًموِمعع أن ينععؼم  -6 

ىمعع٤م : ىمٚمعع٧م ٕب اسسععـ ُمقؾمععك سمععـ ضمٕمٗمععر )قمٚمععٞمٝمام اًمسععالم(: ٕي  سمععـ قموععد اًمععرمحـ

اهلل قمٚمٞمععف وآًمععف( إمم اًمسععامء، وُمٜمٝمعع٤م إمم ؾمععدرة اعمٜممٝمععك، وُمٜمٝمعع٤م  قمٚمعع٦م قمععرج اهلل سمٜموٞمععف )صععغم

اهلل ٓ يقصعععػ سمٛمٙمععع٤من؟ وم٘مععع٤م  )قمٚمٞمعععف إمم طمهععع٥م اًمٜمعععقر وظم٤مـموعععف وٟم٤مضمععع٤مه هٜمععع٤مو، و

إن اهلل ٓ يقصععػ سمٛمٙمعع٤من، وٓ جععري قمٚمٞمععف زُمعع٤من، وًمٙمٜمععف قمععز وضمععؾ أراد »الم(: اًمسعع

قمه٤متعع٥م  يريععف ُمععـأن ينمعع  سمععف ُمالتٙممععف وؾمععٙم٤من ؾمععامواشمف، ويٙمععرُمٝمؿ سمٛمِمعع٤مهدشمف، و
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شمٕمعع٤ممم قمععغم ُمعع٤م ي٘مقًمععف اعمِمععوٝمقن، ؾمععوح٤مٟمف وًمععٞمس ذًمععؽ سمععف سمٕمععد هوقـمععف، وقمٔمٛممععف ُمعع٤م ينععؼم 

 .(8)شقمام يّمٗمقن

ععاَلُم(: روىو عع٤مِدُس )قَمَٚمْٞمععِف اًمسي ٍر، ىَمعع٤مَ  ىَمعع٤مَ  اًمّمي ـِ قَمععامي َي سمَِرؾُمععقِ  اهللِ  إؾِْمععَح٤مَس سْمعع عمَيعع٤م ُأْهِ

ِريععِؼ، وَمَ٘معع٤مَ  ًمُِ٘مععَرْيشٍ آًمِععِف( ذِم ـَمِريععٍؼ َُمععري قَمعع قَمَٚمْٞمععِف وَ )َصععغمي اهلُل ـَ اًمٓمي  -غَم قِمععػٍم ذِم َُمَٙمعع٤مٍن ُِمعع

ْٞمَٚمعع٦ِم   )شَمَوعع٤مَرَو وَ ٍش إِني اهللََيعع٤م َُمَٕمعع٤مِذَ ىُمععَريْ  -طِمععلَم َأْصععَوََم  ى ِب ذِم َهععِذِه اًمٚمي شَمَٕمعع٤ممَم( ىَمععْد َأْهَ

ىَْمَّمعع ْٕ ـَ اعمَْْسععِهِد اْسَععراِم إمَِم اعمَْْسععِهِد ا َريمِْوعع٧ُم قَمععغَم  طَمميععك -اعمَْْ٘مععِدسِ َيْٕمٜمِععل سَمْٞمعع٧َم  - كعُِمعع

اِس  ععاَلُم( وَ إِني اًْمِٕمٜمَعع٤مَن سمَِٞمععِد ضِمؼْمِ ، وَ  اًْمععؼُمَ ععيععَؾ )قَمَٚمْٞمععِف اًمسي ععاَمِر، وَ ِهععَل َداسمي ـَ اْسِ َأْصععَٖمُر ٦ٌم َأيْمععؼَمُ ُِمعع

ععع٤م َُمعععدي اًْمَوَّمععع ـَ اًْمَوْٖمعععِؾ، ظُمْٓمَقهُتَ ، َوَصععععُِمععع
ِ
عععاَمء ٚميْٞم٧ُم ِر، َريمِْوععع٧ُم قَمَٚمْٞمعععِف َوَصعععِٕمْدُت إمَِم اًمسي

ِٛملَم َوسمِعع٤مًمٜميوِٞميلَم َأمْلَِٕمععلَم َوسم٤ِمعماََْلِتَٙمعع٦ِم يُمٚميِٝمععْؿ، َوَرَأْيعع٧ُم اجْلَٜميعع٦َم َوَُمعع٤م ومِٞمَٝمعع٤م، َواًمٜميعع٤مَر وَ 
َُمعع٤م سم٤ِمعمُْْسععٚمِ

َٚمْٕم٧ُم قَمغَم اعمُْْٚمِؽ يُمٚميِف(ومِٞمَٝم٤م، وَ   .(2)اـمي
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 املعراج جصماني وموحي 25

هعععؾ عععع٧م قمٛمٚمٞمععع٦م قمعععروج اًمرؾمعععق  آقمٔمعععؿ سمروطمعععف أم سمروطمعععف  (:5شؤؤؤلار م ؤؤؤ    

   ؟وضمسده وُم٤م دًمٞمٚمٙمؿ قمغم أي اًم٘مقًملم

وصععععػ ديععععـ اإلُم٤مُمٞمعععع٦م قمععععغم اإلجعععع٤مز ىمعععع٤م  اًمّمععععدوس ذم آُمعععع٤مزم ذم  :اجلؤؤؤؤواب

سععع٤مءًم٦م ذم اإلىمعععرار سم٤معمو...  آظممّمععع٤مر وم٘مععع٤م  روعععقان اهلل قمٚمٞمعععف ديعععـ اإلُم٤مُمٞمععع٦م هعععقو

واإلىمععرار سمخٚمععؼ اجلٜمعع٦م واًمٜمعع٤مر  سمٕمععذاب اًم٘مععؼماًم٘مععؼم طمععلم يععدومـ اعمٞمعع٧م وسمٛمٜمٙمععر وٟمٙمععػم و

إمم اًمسعععامء اًمسععع٤مسمٕم٦م وُمٜمٝمععع٤م إمم ؾمعععدرة اعمٜممٝمعععك وُمٜمٝمععع٤م إمم طمهععع٥م  سمٛمٕمعععراج اًمٜموعععل و

غم اًمّمعععح٦م روطمعععف قمعععاًمٜمعععقر وسمٛمٜم٤مضمععع٤مة اهلل قمعععز وضمعععؾ إيععع٤مه وأٟمعععف قمعععرج سمعععف سمهسعععٛمف و

ٙمعع٤من هٜمعع٤مو ضمععؾ ذم ُم٘مٞم٘معع٦م ٓ قمععغم اًمرؤيعع٤م ذم اعمٜمعع٤مم وأن ذًمععؽ   يٙمععـ ٕن اهلل قمععز واسو

شمٕمٔمععٞمام عمٜمزًممععف ريٗم٤م سمععف وعشمِمعع ضمععؾ قمععرج سمععف ٟمععف ُممٕمعع٤م  قمععـ اعمٙمعع٤من وًمٙمٜمععف قمععز وٕ

اًمسععاموات يمععام أراه ُمٚمٙمععقت إرض ويِمعع٤مهد ُمعع٤م ومٞمٝمعع٤م ُمععـ قمٔمٛمعع٦م اهلل ًمػميععف ُمٚمٙمععقت و

  . (8)(اًمٕمالُم٤متف سمام ؿم٤مهد ذم اًمٕمٚمق ُمـ أي٤مت وًمٞمخؼم أُممقمز وضمؾ و

 -ذم اعمٕمعععراج خممٚمٗمعععقنصمعععؿ إن اًمٜمععع٤مس آن: ُممِمععع٤مسمف اًم٘معععر ىمععع٤م  سمعععـ ؿمعععٝمر أؿمعععقب ذمو

روطمعععف دون ضمسعععٛمف قمعععغم ـمريعععؼ اًمرؤيععع٤م ىم٤مًمععع٧م اجلٝمٛمٞمععع٦م قمعععرج سمومععع٤مخلقارج يٜمٙمروٟمعععف و

ملٞمععع ىم٤مًمعع٧م اعمٕممزًمعع٦م سمععؾ قمععرج سمروطمععف وضمسععٛمف إمم سمٞمعع٧م اعم٘مععدس وىمعع٤م  أصععح٤مسمٜم٤م وو

سمهسعععٛمف إمم سعععدي٨م واًمم٠مويعععؾ واجلوععع٤متل واًمٓمعععقد سمعععؾ قمعععرج سمروطمعععف وأصعععح٤مب ا

 اًمس٤مسمٕم٦م. اًمساموات طممك سمٚمغ ؾمدرة اعمٜممٝمك ذم اًمسامء
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ىَم٤مًَمععع٧ِم اجْلَْٝمِٛمٞميععع٦ُم وَمععع٤مخْلََقاِرُج ُيٜمْٙمُِروَٟمعععُف وَ اعمٜم٤مىمععع٥م: اظْمَمَٚمعععَػ اًمٜميععع٤مُس ذِم اعمِْْٕمعععَراِج  وىمععع٤م  ذم

ْؤَيعع ِريععِؼ اًمرض عع٦ُم وَ قُمععِرَج سمُِروطِمععِف ُدوَن ضِمْسععِٛمِف قَمععغَم اًمٓمي ْيِديي َُم٤مُِمٞميعع٦ُم َواًمزي ِزًَمعع٦ُم اعمُْْٕممَ ٤م َوىَم٤مًَمعع٧ْم اإْلِ

ىَْمَّمعع  سمِِهْسععِٛمِف إمَِم سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدِس ًمَِ٘مْقًمِععِف شَمَٕمعع٤ممَم ِف وَ سَمععْؾ قُمععِرَج سمُِروطِمعع ْٕ ىَمعع٤مَ  وَ   كعإمَِم اعمَْْسععِهِد ا

ععاَمَواِت ُرِوَي ُروَن سَمععْؾ قُمععِرَج سمُِروطِمععِف وَ آظَمعع ـِ قَمويعع٤مٍس وَ  ضِمْسععِٛمِف إمَِم اًمسي ـِ اسْمعع ـِ َذًمِععَؽ قَمعع اسْمعع

َٓ ُٟمٜمْٙمِععُر َذًمِععَؽ إَِذا ىَم٤مَُمعع٧ِم اَهعع٤مٟمٍِل وَ  َوطُمَذْيَٗمعع٦َم َوَأَٟمععٍس َوقَم٤مِتَِمعع٦َم َوُأمي  8َُمْسععُٕمقدٍ  ـُ  ًَمعع٦ُم َٟمْحعع َٓ ًمدي

عععقِر وَ  ُِمْٕمعععىَمعععْد ضَمَٕمعععَؾ اهلُلوَ  عععقرِ َراَج ُُمقؾَمعععك إمَِم اًمٓمض سْمعععَراِهٞمؿَ وَ  ُمععع٤م يُمٜمْععع٧َم سمِه٤مٟمِععع٥ِم اًمٓمض إمَِم  إِلِ

ْٟمَٞم٤م َويَمععذًمَِؽ ُٟمععِري إسِْمععراِهٞمؿَ   اًمععدض
ِ
ععاَمء اسمَِٕمعع٦ِم ًمِِٕمٞمَسععك إمَِم وَ   اًمسي ْدِريععَس    إًَِمْٞمععفِ سَمععْؾ َروَمَٕمععُف اهلُلاًمري َوإِلِ

ععٍد إمَِم اجْلَٜميعع٦ِم َوَروَمْٕمٜمعع٤مُه َُمٙم٤مٟمعع٤ًم قَمٚمِٞم عع٤م وَ  َُحٛمي
َذًمِععَؽ ًمُِٕمُٚمععقي وَ   كوَمٙمعع٤مَن ىمعع٤مَب ىَمْقؾَمععلْمِ َأْو َأْدٟمعع  عمِ

مِععِف وَمٚمِععَذًمَِؽ ُيَ٘معع٤مُ  اعمَْععْرُء َيٓمِععػمُ  عع٥َم اهلُلِِهي مِععِف وَمَمَٕمهي ـْ قُمُروضِمعع هِبِٛمي ععِذي َأْهى  فِ  ُِمعع   ؾُمععْوح٤مَن اًمي

 . (2)(ُٟمُزوًُمُف سَملْمَ شَم٠ْميمِٞمَدْيـوَمَٞمُٙمقُن قُمُروضُمُف وَ   ذا َهقىاًمٜميْهِؿ إِ وَ   َوَأىْمَسَؿ سمِٜمُُزوًمِفِ 

ك ذم اًمسعععامء عاعمسعععهد آىمّمعععفمععع٤مهر يمالُمعععف أن ضورة ضمسعععامٟمٞم٦م اعمٕمعععراج هعععل امم و

    اًمرضورة. اًمراسمٕم٦م، واُم٤م ُم٤م زاد ومٝمق سمحس٥م آدًم٦م ٓ ىمٞم٤مم

طمٚمٞمعع٦م إسمععرار ذم أطمععقا  حمٛمععد وآًمععف إـمٝمعع٤مر قمٚمععٞمٝمؿ  ذماًمسععٞمد ه٤مؿمععؿ اًموحععراِّن ىمعع٤م  

س يمثععػمة ُمععـ سمعع٤مًمغ طمععّد اًممععقاشمر، ُمٜم٘مععق  ُمععـ ـمععر  إطم٤مديعع٨م ذم ظمععؼم اعمٕمععراجاًمسععالم: و

 قمٚمٞمععف وآًمععف وؾمععّٚمؿ  صععغم اهللؾمعع١ما  رؾمععق  اهللاًمٗمععري٘ملم، وطمععدي٨م ختٗمٞمععػ اًمّمععالة و

قمٚمٞمعععف   صعععٚمقات طمعععلم ىمععع٤م  ًمعععف ُمقؾمعععكرضمعععقع اخلٛمسعععلم اًمّمعععالة إمم طعععس رسّمعععف، و
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ؾمععٚمف اًممخٗمٞمععػ طمععدي٨م ُمٜم٘مععق  قمععـ أتٛممٜمعع٤م قمٚمععٞمٝمؿ اًمسععالم اًمسععالم: إرضمععع إمم رسّمععؽ، و

 .(8)(سمٓمرس قمديدة

ـِ ُُمقؾَمععك ذم ُمقصمععؼو  قَمععكِمي سْمعع
ـِ ـْ َأِب اْسََسعع ـْ َأسمِٞمععِف قَمعع عع٤مٍ  قَمعع ـِ وَمْمي َوعع٤م   سْمعع ععُف ىَمعع٤مَ :  اًمري َأٟمي

َب سم٤ِمعمِْْٕمَرا ـْ يَمذي َب َرؾُمقَ  اهللِوَمَ٘مْد يمَ   ِج َُم  . )(2)ذي

ـِ قَمْوععِد اهللِقَمْوعع  روايعع٦موذم    ـِ ِد اًْمَٕمٔمِععٞمِؿ سْمعع  اْسََسععٜمِلي ىَمعع٤مَ : َدظَمْٚمعع٧ُم قَمععغَم ؾَمععٞميِدي قَمععكِمي سْمعع

ـِ َأِب   قَمععكِمي سْمعع
ـِ ـِ اْسَُسععلْمِ سْمعع  قَمععكِمي سْمعع

ـِ ععِد سْمعع ـِ حُمَٛمي ـِ ضَمْٕمَٗمععِر سْمعع ـِ ُُمقؾَمععك سْمعع  قَمععكِمي سْمعع
ـِ ععِد سْمعع حُمَٛمي

عع ِب ىَمعع٤مَ  زِم َُمْرطَموعع٤ًم سمِععَؽ َيعع٤م َأسَمعع٤م اًْمَ٘م٤مؾِمععِؿ أَ  ـَم٤مًمِعع٥ٍم    ٧ُم ْٟمعع٧َم َوًمِٞمضٜمَعع٤م طَمّ٘معع٤ًم ىَمعع٤مَ  وَمُ٘مْٚمععوَمَٚمععامي سَمٍُمَ

ـَ َرؾُمععقِ  اهللِ قَمَٚمْٞمععِف   إِِّني ُأِريععُد َأْن َأقْمععِرَض قَمَٚمْٞمععَؽ ِديٜمِععل وَمعع٢مِْن يَمعع٤مَن َُمْرِوععّٞم٤ًم صَمَوعع٧مض ًَمععُف َيعع٤م اسْمعع

 شَمَٕمععع٤ممَم اهللَْٚمعع٧ُم إِِّني َأىُمععقُ  إِني ضَمععؾي وَمَ٘معع٤مَ  َهععع٤مِت َيعع٤م َأسَمعع٤م اًْمَ٘م٤مؾِمعععِؿ وَم٘مُ  قَمعععزي وَ طَمميععك َأًْمَ٘مععك اهللَ

٤مَءًَم٦َم ذِم اًْمَ٘معععؼْمِ طَمعععؼر َوإِني اعمَُْسعععطَمعععؼر وَ   ُ  إِني اعمِْْٕمعععَراَج َأىُمعععقٌء ..... ِ وَ  يَمِٛمْثٚمِعععِف َرْ  َواطِمعععٌد ًَمعععْٞمَس 

ععاجْلَٜميعع٦َم طَمععؼر َواًمٜميعع٤مَر طَمععؼر وَ  عع٤م  إِنَ َراَط طَمععؼر َواعمِْٞمععَزاَن طَمععؼر وَ عاًمّمي قَم٦َم آشمَِٞمعع٦ٌم ٓ َرْيعع٥َم ومِٞمٝمعع٤م اًمسي

ـْ ذِم اًْمُ٘مُوعععقِر وَ  هللا  إِنَ وَ  عععاَلُة َأىُمعععقُ  إِني اًْمَٗمعععَراِتَض اًْمَقاضِمَوععع٦َم سمَ َيْوَٕمععع٨ُم َُمععع َيععع٦ِم اًمّمي َٓ ْٕمعععَد اًْمَق

َُْمععُر سمِعع٤معمَْْٕمُروِ  وَ وَ  ْٕ َٝمعع٤مُد َوا ععْقُم َواْسَعع٩مض َواجْلِ يَمعع٤مُة َواًمّمي ـُ اًمزي  اعمُْٜمَْٙمععِر وَمَ٘معع٤مَ  قَمععكِمض سْمعع
ـِ اًمٜميْٝمععُل قَمعع

ععٍد  ععِذي اْرشَمَْمعع٤مُه ًمِِٕمَوعع٤مِدِه وَم٤مصْمُوعع٧ْم قَمَٚمْٞمععِف َأصْمَوَمععَؽ اهللَِهععَذا وَ   َأسَمعع٤م اًْمَ٘م٤مؾِمععؿِ َيعع٤م  حُمَٛمي ـُ اهللِ اًمي  ِديعع

ْٟمٞم٤م وَ سم٤ِمًْمَ٘مْقِ  اًمثي٤م  اهلُل ظِمَرةسم٧ِِم ذِم اْسَٞم٤مِة اًمدض ْٔ    .(4)(ذِم ا
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وقمععـ ، او سمٗمععمَم اًمٜمٔمععر ًمععف سمهسععده ُم٘مععرون سمٕمععروج ُمثعع٤م  قمععكم  قمععروج اًمٜموععل 

ـِ اًْمَٕمويعع٤مسِ قَمْوععِد اهللِ آًمِععِف( َيُ٘مععقُ : َأقْمَٓمعع٤مِِّن  قَمَٚمْٞمععِف َو ، ىَمعع٤مَ : ؾَمععِٛمْٕم٧ُم َرؾُمععقَ  اهللِ )َصععغمي اهلُل سْمعع

َأقْمَٓمعععك َٓمععع٤مِِّن ضَمَقاُِمعععَع اًْمَٙمٚمِعععِؿ، وَ َأقْمَٓمعععك قَمٚمِّٞمععع٤ًم َطْسععع٤ًم: َأقمْ ٤مَرَو َوشَمَٕمععع٤ممَم( َطْسععع٤ًم، وَ  )شَمَوعععاهلُل

اًْمَٙمعععْقصَمَر، َوَأقْمَٓمععع٤مُه  َأقْمَٓمععع٤مِِّن وِّٞمععع٤ًم َوضَمَٕمَٚمعععُف َوِصعععّٞم٤ًم، وَ ٚمِّٞمععع٤ًم ضَمَقاُِمعععَع اًْمِٕمْٚمعععِؿ، َوضَمَٕمَٚمٜمِعععَل ٟمَ قمَ 

ْٚمَسعععوِٞمَؾ، وَ  ى ِب إًَِمْٞمعععِف، وَ ِِّن اًْمعععَقطْمَل، وَ َأقْمَٓمععع٤ماًمسي هْلَععع٤مَم، َوَأْهَ ََم ًَمعععُف َأسْمعععَقاَب وَمعععمَ َأقْمَٓمععع٤مُه اإْلِ

 وَ 
ِ
اَمء    .(8)ٟمٔمرت اًمٞمف[ ...  ُم٤ماْسُُه٥ِم طَمميك َٟمَٔمَر إزَِمي وَمٜمََٔمْرُت إًَِمْٞمِف]طممك ٟمٔمر امماًمسي

قمعععكم سمعععـ إسمعععراهٞمؿ: سم٢مؾمعععٜم٤مده قمعععـ أب سمعععرزة و اًمّمعععٗم٤مر ذم سمّمععع٤متر اًمعععدرضم٤متوروى 

إؾمعععٚمٛمل، ىمععع٤م : ؾمعععٛمٕم٧م رؾمعععق  اهلل )صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف و آًمعععف( ي٘معععق  ًمٕمعععكم سمعععـ أب 

 ي٤م قمكم، إن اهلل شمٕم٤ممم أؿمٝمدو ُمٕمل ذم ؾموٕم٦م ُمقاـمـ.»ـم٤مًم٥م )قمٚمٞمف اًمسالم(: 

إمم اًمسعععامء، ىمععع٤م  زم ضمؼمتٞمعععؾ: أيعععـ أظمعععقو؟ وم٘مٚمععع٧م: أُمععع٤م أو  ذًمعععؽ: ومٚمٞمٚمععع٦م أهي ب 

إذا اعمالتٙمعع٦م ف، ومععدقمقت اهلل ومعع٢مذا ُمث٤مًمععؽ ُمٕمععل، وظمٚمٗممععف وراتععل ىمعع٤م : ادع اهلل ومٚمٞم٠مشمععؽ سمعع

وىمععق  صععٗمق ، وم٘مٚمعع٧م: يعع٤م ضمؼمتٞمععؾ، ُمععـ هعع١مٓء؟ ىمعع٤م : هععؿ اًمععذيـ يوعع٤مهٞمٝمؿ اهلل سمععؽ 

 سمام يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومدٟمقت ومٜمٓم٘م٧م سمام يم٤من و يقم

اًمثعع٤مِّن: طمععلم أهي ب ذم اعمععرة اًمث٤مٟمٞمعع٦م وم٘معع٤م  زم ضمؼمتٞمععؾ: أيععـ أظمععقو؟ ىمٚمعع٧م: ظمٚمٗممععف و

قمعععـ زم  (2)وراتعععل، ىمععع٤م : ادع اهلل ومٚمٞم٠مشمعععؽ سمعععف: ومعععدقمقت اهلل ومععع٢مذا ُمث٤مًمعععؽ ُمٕمعععل، ومٙمِمعععط
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أُمععع٤م و ...ُمقوعععع يمعععؾ ُمٚمعععؽ ُمٜمٝمععع٤م.ؾمعععوع ؾمعععاموات طممعععك رأيععع٧م ؾمعععٙم٤ماه٤م وقمامرهععع٤م و

ُمث٤مًمععععؽ ٞمععععلم، وصععععٚمٞم٧م هبععععؿ وًمٜمواًمسعععع٤مدس: عمعععع٤م أهي ب إمم اًمسععععامء ملععععع اهلل زم ا

 .(8)ظمٚمٗمل(

ُمٕمععععف  سمهسععععده سمٞمععععٜمام يمعععع٤من اهاء قمععععكم  واًمروايعععع٦م سحيعععع٦م ذم يمععععقن اهاءه 

 سمهسده اعمث٤مزم.

يععع٤م قمعععكم، إن اهلل شمٕمععع٤ممم   وروى اًمِمعععٞمخ ذم اُم٤مًمٞمعععف ُمٕممعععؼمة اب سمّمعععػم قمعععـ اًمّمععع٤مدس 

 أؿمٝمدو ُمٕمل ذم ؾموٕم٦م ُمقاـمـ طممك أٟمس٧م سمؽ.

اًمسعععامء، ىمععع٤م  زم ضمؼمتٞمعععؾ )قمٚمٞمعععف اًمسعععالم(: أيعععـ أُمععع٤م أو  ذًمعععؽ: ومٚمٞمٚمععع٦م أهي ب إمم 

ٚمٗممعععف وراتعععل، وم٘مععع٤م : ادع اهلل قمعععز وضمعععؾ ومٚمٞم٠مشمعععؽ سمعععف: أظمعععقو يععع٤م حمٛمعععد؟ وم٘مٚمععع٧م: ظم

إذا اعمالتٙمعع٦م وىمععق  صععٗمق ، وم٘مٚمعع٧م: يعع٤م ومععدقمقت اهلل قمععز وضمععؾ ومعع٢مذا ُمث٤مًمععؽ ُمٕمععل، و

اًم٘مٞم٤مُمعع٦م،  ضمععؾ سمععؽ يععقم: هعع١مٓء اًمععذيـ يوعع٤مهٞمٝمؿ اهلل قمععز وضمؼمتٞمععؾ، ُمععـ هعع١مٓء؟ وم٘معع٤م 

 سمام يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.٘م٧م سمام يم٤من وومدٟمقت ومٜمٓم

ضمعععؾ، ىمععع٤م  ضمؼمتٞمعععؾ: أيعععـ أظمعععقو يععع٤م : طمعععلم أهي ب إمم ذي اًمٕمعععرش قمعععز واًمثععع٤مِّنو

ٚمٗممععف وراتععل. وم٘معع٤م : ادع اهلل قمععز وضمععؾ ومٚمٞم٠مشمععؽ سمععف: ومععدقمقت اهلل قمععز حمٛمععد؟ وم٘مٚمعع٧م: ظم

اموات طممععك رأيعع٧م ؾمععٙم٤ماه٤م وقمامرهعع٤م يمِمععط زم قمععـ ؾمععوع ؾمععوضمععؾ ومعع٢مذا ُمث٤مًمععؽ ُمٕمععل، و

ُمث٤مًمعععؽ ُمٕمعععل، ز وضمعععؾ واخل٤مُمسععع٦م: ٟم٤مضمٞمععع٧م اهلل قمعععو ...ٜمٝمععع٤م.ُمقوعععع يمعععؾ ُمٚمعععؽ ُمو
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ظمّمّمععمٝم٤م سمععؽ، وظممٛممٝمعع٤م ومسعع٠مًم٧م ومٞمععؽ ظمّمعع٤مٓ أضمعع٤مسمٜمل إًمٞمٝمعع٤م إٓ اًمٜموععقة، وم٢مٟمععف ىمعع٤م : 

واًمروايععع٦م  .(8)...(اًمس٤مدؾمععع٦م: عمععع٤م ـمٗمععع٧م سم٤مًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقر يمععع٤من ُمث٤مًمعععؽ ُمٕمعععل.و ...سمعععؽ.

ذم  اًمٜموععل أٟمععف يمعع٤من ُمععع اعمعع١مُمٜملم  ثعع٤م  ُٕمععػمهععذه ايْمعع٤م شم١ميمععد قمععغم اجلسععد اعم

 أٟمف يم٤من سمهسده إرن. اإلهاء ذم ُم٘م٤مسمؾ وصػ طم٤م  اًمٜمول 

ظمٚمععؼ اهلل شمٕمعع٤ممم ٟمععقر »آًمععف:  صععغّم اهلل قمٚمٞمععف ووقمععـ اسمععـ قمّوعع٤مس ىمعع٤م : ىمعع٤م  رؾمععق  اهلل

سم٤مًم٘معععدرة، ومععع٢مذا وصعععؾ إمم اًمٕمٔمٛمععع٦م   آًمعععف، ومٙمععع٤من اًمٜمعععقر يٓمعععق  قمٚمٞمعععف وحمّٛمعععد صعععغّم اهلل

 ،٤ماًمثعع٤مِّن قمٚمّٞمعععّٕو  حمّٛمععدا، ولم، ومٙمعع٤من اًمٗممععؼ اؾمععهد هلعع٤م شمٕمٔمععٞمام هلل، ومٗممععؼ اًمٜمععقر ومم٘مععع

ٟمععقر قمععكّم حيععٞمط سم٤مًم٘مععدرة، صمععّؿ ىمسععؿ ٟمععقر حمّٛمععد قمععغم ومٙمعع٤من ٟمععقر حمّٛمععد حيععٞمط سم٤مًمٕمٔمٛمعع٦م، و

ُمععـ اًمث٤مًمعع٨م: ٕمععرش، وُمععـ اًمثعع٤مِّن: اجلٜمعع٤من، و: اًمسمٕمعع٦م أىمسعع٤مم، ومخٚمععؼ ُمععـ اجلععزء إّو أر

أضمعععزاء، ومخٚمعععؼ ُمعععـ إّو : اًمٕم٘معععؾ، وُمعععـ اًمثععع٤مِّن: اسهععع٥م: صمعععّؿ ىمسعععؿ اًمراسمعععع أرسمٕمععع٦م 

يّموععف ذم أسمّمععع٤مر اًمٕموعع٤مد وأؾمعععامقمٝمؿ اًمراسمعععع رواًمٕمٚمععؿ، وُمععـ اًمث٤مًمعع٨م: اعمٕمرومععع٦م و إرواح،

سمععذًمؽ قمععرج حمّٛمععد صععغّم وىمٚمععقهبؿ، وُمٜمععف وععقء اًمٜمٝمعع٤مر وإذاس اًمِمععٛمس واًم٘مٛمععر، و

ُمٚمٙمعععقت اًمسعععاموات واًمٕمعععرش وأدظمٚمعععف اجلٜمّععع٦م ذم اًمعععدٟمٞم٤م وظمعععرس سمعععف آًمعععف إمم  قمٚمٞمعععف واهلل

يعععامن، وصمّوععع٧م إرواح ذم اسهععع٥م اعممًَمئععع٦م، وسمعععف يٕم٘معععؾ ديعععـ اإلؾمعععالم وهيمعععدى ًمإل

إضمسععع٤مم، وُمٜمعععف شممِمعععّٕم٥م ُمٕمععع٤مر  ذوي إًموععع٤مب، وقمٚمعععقم ذوي إذيمععع٤مر، وؾمعععٛمٕمقا 

ذيمرِهععع٤م ذم ٙمعععّؾ ذًمعععؽ ٟمعععقر حمّٛمعععد وقمعععكّم، أيمعععرُمٝمام وّذومٝمعععام و. وم(2)شومٝمٛمعععقهاسعععّؼ و

                                           
 .  632ص  42أُم٤مزم اًمٓمقد اعمهٚمس   (8)

 .58 -56اٟمٔمر: ُمِم٤مرس أٟمقار اًمٞم٘ملم:  (2)
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اًمٕمٚمععععؿ اًمععععّذيمر اعمٙممععععقب و اًمٙممعععع٤مب اعمٙممععععقب اًمععععذي يمموععععف ىموععععؾ ظمٚمععععؼ اًمٕمعععع٤م  ذم

 .(8)اعمٜمّمقب

ـْ أب قموعععدوروى اًم٘مٛمعععل ذِم صعععحٞم ـْ  اهلل َم سمعععـ ؾمعععٜم٤من قَمععع ـْ ؾمعععوؼ ُِمععع : أوي  ُِمععع

عععفُ  َوَذًمِعععَؽ  اًمرؾمعععؾ إمم سمعععغم رؾمعععق  اهلل  َوشَمَٕمععع٤ممَم  شَمَوععع٤مَروَ  اهلل إمم اخلٚمعععؼ أىمعععرب يَمععع٤منَ  أٟمي

مَ  ععع اًمسععامء إمم سمععف ُأهي عمعع٤م ععع ضمؼماتٞمععؾ ًَمععفُ  ىَمعع٤مَ   اًمععذي سم٤معمٙمعع٤من َويَمعع٤منَ  ععد يعع٤م شَمَ٘مععدي  وَمَ٘مععدْ  حُمٛمي

ْ  ُمقـمئعع٤مً  وـمعع٠مت  أني روطمععف وٟمٗمسععف يم٤مٟمعع٧م وًمععقٓ ُُمرؾمععؾ ٟموععل وٓ ُم٘مععّرب ُمٚمععؽ يٓمعع٠مه َ 

ـْ اهلل قَمععزي َوضَمععؾي يَمععاَم ىَمعع٤مَ  اهلل  ـْ َذًمِععَؽ اعمٙمعع٤من عمعع٤م ىمععدر أني يوٚمٖمععف وَمَٙمعع٤مَن ُِمعع ىَمعع٤مَب ىَمْقؾَمععلْمِ ُِمعع

 .(2)أّي سَمْؾ أدٟمك( َأْو َأْدَٟمك

  

                                           
 .898همرر إظمو٤مر ًمٚمحسـ سمـ حمٛمد اًمديٚمٛمل ص  8

 .872شمٗمسػم اًم٘مٛمل ؾمقرة إقمرا  أي٦م  2
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ـْ اًمروايم٤من  ملٚم٦م ُأُُمقر:  وُيسمٗم٤مد ُِم

  اعدة يف املعراج

ن» ىمقًمعععف ن/8مـفتتت    تتتدلنارل نلدؽتتت رندتتت ن   لِتتتن  نلوحتتت نوكػستتت ن  كتتتأنِمتتتْ ن   ولتتت ٓنارل

تتْانادكتت  نلهن تت  ن   تتًناونادكتت ناّينب  تت    ن   تت   ن   تتال ج  نو  تتَّل نِمتتْ نلهنى  تت ر  ؽ  دا ر  (1)«يبؾغتت فنف 

ـْ اجلسععؿ اًمرىمٞمععؼ  ـْ اعمٕمععراج اًمٜموععقي يَمعع٤مَن روطم٤مٟمٞمعع٤م روطمٞمعع٤م ُِمعع قَمععغَم أني اعمراطمععؾ اًمٕمٚمٞمعع٤م ُِمعع

ـْ اعمٕمعععراج يَمععع٤مَن سم٤مجلسعععؿ إرن ًمٚمعععروح  ٓ ًمٚمهسعععؿ إرن، ٟمٕمعععؿ اعمراطمعععؾ آومم ُِمععع

 وًمٕمٚميف سمٛم٘مدار قمروج اًمؼماس دون اًمرومر .

ـْ َهعععِذِه اًمّمعععحٞمح٦م وٟمٔمػمهععع٤م ممععع٤م هعععق سمعععٜمٗمس اعمٗمععع٤مد أني وبعبتتت ل نُاختتت   ن ُيسعععمٗم٤مد ُِمععع

ـْ ـمٞمٜمعع٦م ذَ  ًمِععَؽ اًمٕمعع٤م  اًمٕمععروج ذِم يُمععّؾ قمعع٤م  ضمسععامِّن ٓسُمععدي أْن يٙمععقن سم٤مجلسععؿ اًمععذي ُهععَق ُِمعع

ٓي أْن يمٚمّٓمععػ سمدرضمعع٦م  ـْ اًمقًمععقج ذِم قمعع٤م  ضمسععامِّن أًمٓمععػ ُِمٜمْععُف إ ًمٕمهععز اجلسععؿ اًمٖمٚمععٞمظ قَمعع

ـْ ؾمعععٜمخ همٚمعععٞمظ إمم ًمٓمٞمعععػ ويععع١مو  عَذًمِعععَؽ اًمٕمععع٤م  وُم٘ممْمععع ك اًممٚمّٓمعععػ شموعععد  اجلسعععؿ ُِمععع

 وىمقًمعععف  «دتتت ن تتدلناْرنيبؾغتتت »ذِم ىمقًمععف  ٟمٗمعععس اًمْمعع٤مسمٓم٦م، َوَهعععَذا ُمعع٤م سمٞميٜمعععف  َذًمِععَؽ إمم

ن» نلدؽ رل ٓنارل لِن  ن«.لوح نوكػس نِمْ ن  

ـْ اًمسعععٛمقات اًمسعععوع، سَمعععْؾ   ـْ َهعععَذا اًمٗمّمعععؾ أني يُمعععّؾ ؾمعععامء ُِمععع ر ذِم ُمقاوعععع ُِمععع وشم٘معععري

وإروععلم اًمسععوع َذاَت ـموٞمٕمعع٦م ضمسععامٟمٞم٦م ختمٚمععػ ذِم اًمٙمث٤مومعع٦م واًمٚمٓم٤مومعع٦م واًمٖمٚمٔمعع٦م واًمرىّمعع٦م 

 سملم واطمدة َوُأظمرى.

                                           
 ، ُمٞمث٤مس اًمٜموٞملم ذِم اًمّذر.236، ص8( اًم٘مٛمل: ج8)
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ـْ آؾمععمٛمرار ذِم 2ومـفتت   اًمٕمععروج َُمععَع اًْمٜميوِععّل دا ر قَمععغَم /قمهععز ضمؼماتٞمععؾ ذِم اعمٕمععراج قَمعع

ـْ قمععقا  ضمسععامٟمٞم٦م قمٚمقيعع٦م ُمعع٤م ٓ  ـْ إضمسعع٤مم اًمٚمٓمٞمٗمعع٦م واًمرىمٞم٘معع٦م ُِمعع أني ؾمععٞمد إٟموٞمعع٤مء ًمديععف ُِمعع

ـْ صمٛمعع٦م ًمععدى اًمٜموععل  أرواح  يمععقوّمر ًمععدى اعمالتٙمعع٦م اعم٘مععرسملم وٓ إٟموٞمعع٤مء اعمرؾمععٚملم، َوُِمعع

عععإٟموٞمععع٤مء اعمرؾمعععٚملمو اعم٘معععرسملم اعمالتٙمععع٦م روح ومعععقس قم٤مًمٞمععع٦م سمٓمو٘مععع٤مت ؾمعععو٥م ر  ع، َوىَمعععْد ومسي

ـْ  أزيععد اًمٕمععروج قَمععغَم  ’ىمدرشمععف ـْ  أزيععد ُأظمععرى روايعع٦م وذم ضمؼماتٞمععؾ ُِمعع  اًمععذي ُمٞمٙم٤متٞمععؾ ُِمعع

ـْ  وأزيععد ضمؼماتٞمععؾ، ومععقس هععق  ممعع٤م َوَهععَذا ُمٞمٙم٤متٞمععؾ، ومععقس هععق اًمععذي درداتٞمععؾ قمععروج ُِمعع

ـْ  َوَردَ  يُمّٚمام شمٗمقس اًْمٜميوِّل  أسمدان ىمدرة أني  إمم يِمػم  اعمالتٙم٦م. أسمدان ًمُِٙمؾي  أوص٤م  ُِم

ٓي أني   ـْ أوصععع٤م  سمدٟمٞمععع٦م ٕضمٜمحععع٦م قمٔمععع٤مم اعمالتٙمععع٦م أُمعععر ُمٝمعععق  إ َُمعععَع أني ُمععع٤م َوَرَد ُِمععع

 درضمععع٤مت إمم اًمرىمٞمعععؼ سمهسعععٛمف أّي  سمروطمعععف اًمٕمٚمٞمععع٤م اًمٓمو٘مععع٤مت ذِم  ك قمروضمعععفعُم٘ممْمععع

 قَمععغَم  إضمسعع٤مم أقمٔمععؿ ُهععَل  اًمرىمٞم٘معع٦م أضمسعع٤مُمف ـمو٘معع٤مت يمععقن ُهععقَ  اعمالتٙمعع٦م يُمععّؾ  قمٜمٝمعع٤م يٕمهععز

 .اإلـمالس

ـْ أهعععؾ اًموٞمععع٧م حيعععٞمط وًمٕمعععؾي امم  ـْ اًمروايععع٤مت أني اإلُمععع٤مم ُِمععع ذًمعععؽ اإلؿمععع٤مرة ذِم ملٚمععع٦م ُِمععع

سم٤مًمٗمٕمعععؾ دومٕمععع٦م سمعععام دون اًمٕمعععرش إمم إرض اًمسعععٗمغم، ويمعععذا ُمععع٤م َوَرَد ذِم وصعععػ اإلُمععع٤مم 

عععؿ  مِعععل ٓ ينٗمعععك قَمَٚمْٞمعععِف ظم٤مومٞمععع٦م وأذن اهلل اًمقاقمٞمععع٦م ذِم إُُمي اعمٕمّمعععقم ُمعععٜمٝمؿ أٟمعععف قمعععلم اهلل اًمي

 ٕىمرب.ويده اًمو٤مؾمٓم٦م سم٤مًمٜمٕمؿ وضمٜموف ا
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 املدة املصتػر ة للمعراج  6

     ؟رؾمق  آقمٔمؿ اصمٜم٤مء ُمٕمراضمف قمـ ُمٙم٦م/ يمؿ هل اًمٗمؽمة اًممل هم٤مهب٤م اًم6س

سمحسععع٥م ُمعععرات اعمٕمعععراج وًمٞمسععع٧م  وذًمعععؽ سمحسععع٥م ُمٗمععع٤مد اًمروايععع٤متاعمعععدة خممٚمٗمععع٦م  ج: 

 :ؾمقاء

( صععععغم ىمعععع٤م  : إن رؾمععععق  اهلل )  اهلل ِمعععع٤مم سمععععـ اسٙمععععؿ، قمععععـ أب قموععععدى هرو

 .(8)سمٛمٙم٦م( وصغم اًمٗمهر ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًممل اهي سمفاًمٕمِم٤مء أظمرة ، 

اًمٓمعععؼمد ذم )آطممهععع٤مج(: قمعععـ ُمقؾمعععك سمعععـ ضمٕمٗمعععر )قمٚمعععٞمٝمام اًمسعععالم( قمعععـ روى  -2

أسمٞمععف، قمععـ آسم٤متععف، قمععـ اسسععلم سمععـ قمععكم، قمععـ أسمٞمععف قمععكم سمععـ أب ـم٤مًمعع٥م )قمٚمععٞمٝمؿ اًمسععالم( 

ي٠مشمٞمعععف أُمعععػم قمعععام او  إٟموٞمععع٤مء ُمعععـ اًمٗمْمععع٤متؾ، و[ هيعععقدي ينعععؼمه  ]ذم اطممه٤مضمعععف قمعععغم

آًمععف( سمععام هععق أومْمععؾ ممعع٤م أو  رؾمععق  اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف واعمعع١مُمٜملم )قمٚمٞمععف اًمسععالم( سمععام 

او  إٟموٞمعع٤مء ُمععـ اًمٗمْمعع٤متؾ، ومٙمعع٤من ومععٞمام ذيمععر ًمععف اًمٞمٝمععقدي أن ىمعع٤م  ًمععف: ومعع٢من هععذا ؾمععٚمٞمامن 

 رواطمٝم٤م ؿمٝمر.ح ومس٤مرت سمف ذم سمالده همدوه٤م ؿمٝمر وسمـ داود ىمد ؾمخرت ًمف اًمري٤م

آًمععف( اقمٓمععل يمععذًمؽ، وحمٛمععد )صععغم اهلل قمٚمٞمععف وًم٘مععد يمعع٤من »م(: وم٘معع٤م  ًمععف قمععكم )قمٚمٞمععف اًمسععال

ك ُمسععػمة عُمعع٤م هععق أومْمععؾ ُمععـ هععذا، إٟمععف أهي سمععف ُمععـ اعمسععهد اسععرام إمم اعمسععهد إىمّمعع

                                           
 .279ص  2، ج  8شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر ؾمقرة اإلهاء أي٦م  (8)
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أىمععؾ ُمععـ صمٚمعع٨م   قمععرج سمععف ذم ُمٚمٙمععقت اًمسععاموات ُمسععػمة طسععلم أًمععػ قمعع٤مم ذمؿمععٝمر، و

 .(8)...(ًمٞمٚم٦م طممك اٟممٝمك إمم ؾم٤مس اًمٕمرش

أٟمعععف يمععع٤من  قمعععـ أطمعععد اعمعععرات ًمٕمعععروج اًمٜموعععل نقمعععـ اًمّمععع٤مدس  ى اًم٘مٛمعععل:ورو-4

اِتٞمععُؾ ىَمعع٤مَ  صُمععؿي َأْدَريَمعع :  ومحععزة وضمٕمٗمععر  ٟمعع٤متام ذم إسمٓمععَم وطمقًمععف يٜمعع٤مم قمععكم  ُف ضَمؼْمَ

اِس وَ  ى سمِععععسمِعععع٤مًْمؼُمَ  وَ قَمععععَرَض قَمَٚمْٞمععععِف إمَِم سَمْٞمعععع٧ِم اعمَْْ٘مععععِدِس وَ َأْهَ
ِ
َْٟموَِٞمعععع٤مء ْٕ آَيعععع٤مِت ِف حَم٤َمِريعععع٥َم ا

 َ ْٕ  ا
ِ
٦مومِٞمَٝم٤م وَ وَمَّمغمي  -ْٟموَِٞم٤مء ـْ ًَمْٞمَٚممِِف إمَِم َُمٙمي ُه ُِم  .(2)(َردي

 عمعع٤م أهي سمرؾمععق  اهلل  وذم روايعع٦م أظمععرى قمععـ هِمعع٤مم قمٜمععف :ػم اًمٕمٞمعع٤مرشمٗمسعع وذم-3

 -وم٘معع٤م : يعع٤م حمٛمععد شم٘مععدم -أىمعع٤مم ضمؼمتٞمععؾ ًمٚمّمععالةومعع٠مذن ضمؼمتٞمععؾ و -رت اًمّمععالةعطمْمعع

ُمٜمععذ  -: شم٘مععدم يعع٤م ضمؼمتٞمععؾ، وم٘معع٤م  ًمععف: إٟمعع٤م ٓ ٟمم٘مععدم أدُمٞمععلموم٘معع٤م  ًمععف رؾمععق  اهلل 

 .(4)( أُمرٟم٤م سم٤مًمسهقد ٔدم

عمعع٤م أهي سمرؾمععق  »قمععـ طمٗمععص سمععـ اًموخععؽمي، قمععـ أب قموععد اهلل )قمٚمٞمععف اًمسععالم( ىمعع٤م : و

اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف و آًمععف( طمرضععت اًمّمععالة ومعع٠مذن ضمؼمتٞمععؾ )قمٚمٞمععف اًمسععالم(، ومٚمععام ىمعع٤م : 

 .(3)...(اهلل أيمؼم، اهلل أيمؼم. ىم٤مًم٧م اعمالتٙم٦م: اهلل أيمؼم، اهلل أيمؼم

                                           
 .224ص  8اإلطممه٤مج ًمٚمٓمؼمد ج (8)

 . 84ص  2، ج  8شمٗمسػم اًم٘مٛمل ؾمقرة اإلهاء أي٦م  (2)

 .277ص  2ج  ، 8شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر ؾمقرة اإلهاء أي٦م  (4)

 .863اسدي٨م  288ص  8اًمٗم٘مٞمف ًمٚمّمدوس ج (3)
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ـْ َأِب ضَمْٕمَٗمعععٍر ُزَراَرَة وَ  حٞمَموصععع َي سمَِرؾُمعععقِ  اهللِ ىَمععع٤مَ : اًْمَٗمْْمعععِؾ قَمععع إمَِم   عمَيععع٤م ُأْهِ

 وَموَ 
ِ
ععاَمء عع  َرِت عطَمَْمععَٚمععَغ اًْمَوْٞمعع٧َم اعمَْْٕمُٛمععقَر وَ اًمسي نَ اًمّمي ِتٞمععُؾ وَ   اَلُة وَمعع٠َمذي َم َرؾُمععقُ  أَ ضَمؼْمَ ىَمعع٤مَم وَمَمَ٘مععدي

عععٍد َصعععػي اعماََْلِتَٙمععع٦ُم وَ وَ   اهللِ يِمعععػم  وُمٗمععع٤مد اًمّمعععحٞمحلم.  )(8)اًمٜميوِٞمضعععقَن ظَمْٚمعععَػ حُمَٛمي

ذم  امم أطمععد اعمععرات اًمٕمععروج اًممععل اؾمععمٖمرىم٧م ُت٘مععؼ وىمعع٧م أطمععد اًمٗمععراتض واًمٜموععل 

 ض.اعمٕمراج ٓ ذم إر

فمٝمعععر اجلٛمٕمععع٦م يمععع٤من أطمعععد ُمعععرات  يمعععام ورد ذم روايععع٤مت أظمعععرى أن وىمععع٧م اًمعععزوا -5

   اًمٕمروج، وأاه٤م أو  صالة شمؿ شمنميع اومؽماوٝم٤م.

صععغم اًمٔمٝمععريـ واعمٖمععرسملم واًمٗمهععر ذم اعمٕمععراج  ٟمععف أ٤مت يععُمععـ سمٕمععض اًمرواوئمٝمععر -6

حمٛمععععد سمععععـ محعععزة، ىمعععع٤م : ىمٚمعععع٧م ٕب قموععععد اهلل )قمٚمٞمععععف اًمّمععععدوس قمععععـ  روى يم٤مًمعععذي

(: ٕي قمٚمعع٦م جٝمععر ذم صععالة اًمٗمهععر وصععالة اعمٖمععرب وصععالة اًمٕمِمعع٤مء أظمععرة، اًمسععالم

صعع٤مر اًممسععوٞمَم ذم  ٕي قمٚمعع٦مر ٓ جٝمععر ومٞمٝمعع٤م؟ وعاًمٕمّمععوؾمعع٤متر اًمّمععٚمقات ُمثععؾ: اًمٔمٝمععر و

 اًمريمٕمملم إظمػمشملم أومْمؾ ُمـ اًم٘مراءة؟

ٕن اًمٜموععل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف و آًمععف( عمعع٤م أهي سمععف إمم اًمسععامء، يمعع٤من »ىمعع٤م  )قمٚمٞمععف اًمسععالم(: 

ٔمٝمععر يععقم اجلٛمٕمعع٦م، وم٠موعع٤م  اهلل قمععز وضمععؾ إًمٞمععف أو  صععالة ومروععٝم٤م اهلل قمٚمٞمععف صععالة اًم

ٚمٞمعععف و آًمعععف( أن جٝمعععر ضمعععؾ ٟموٞمعععف )صعععغم اهلل قماعمالتٙمععع٦م شمّمعععكم ظمٚمٗمعععف، وأُمعععر اهلل قمعععز و

ر، و  يْمعععػ إًمٞمعععف أطمعععدا ُمعععـ عسمععع٤مًم٘مراءة، ًمٞموعععلم هلعععؿ ومْمعععٚمف، صمعععؿ اومعععؽمض قمٚمٞمعععف اًمٕمّمععع

                                           
 .442ص  4اًمٙم٤مومی ًمٚمٙمٚمٞمٜمی ج (8)
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أُمعععره أن ينٗمعععل اًم٘معععراءة، ٕٟمعععف   يٙمعععـ وراءه أطمعععد، صمعععؿ اومعععؽمض قمٚمٞمعععف اعمالتٙمععع٦م، و

يمععذًمؽ اًمٕمِمعع٤مء أظمععرة، ومٚمععام إًمٞمععف اعمالتٙمعع٦م، ومعع٠مُمره سم٤مإلضمٝمعع٤مر واعمٖمععرب، صمععؿ أوعع٤م  

قمٚمٞمععف اًمٗمهععر ومعع٠مُمره سم٤مإلضمٝمعع٤مر ًمٞموععلم ًمٚمٜمعع٤مس ومْمععٚمف يمععام  ىمععرب اًمٗمهععر اومععؽمض اهلل شمٕمعع٤ممم

 .(8)شسملم ًمٚمٛمالتٙم٦م، ومٚمٝمذه اًمٕمٚم٦م جٝمر ومٞمٝم٤م

عمععع٤م أهي   ىمععع٤م  ٗمعععص سمعععـ اًموخعععؽمي قمعععـ أب قموعععد اهلل س يععع٦م اعمم٘مدُمععع٦مواًمروا-7

 ..وم٠مذن ضمؼمتٞمؾ  -طمرضت اًمّمالة رؾمق  اهلل 

  

                                           
 .82ب  424ص  2ج :قمٚمؾ اًمنماتع (8)
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 املصجد اال صى البيت املقدس اإلشراء مو مكة اىل ايو 8

  ؟ن آهاء ُمـ ُمٙم٦م امم سمٞم٧م اعم٘مدسعم٤مذا يم٤م (:8م    شلار 

 حتريف اليًود ألش  البيت املقدس

طمٔمععععػمة  هٜمعععع٤مو ُتريٗمعععع٤من أو صمالصمعععع٦م ذم اًممسععععٛمٞم٦م ضمريعععع٤م ذم ُمسععععهد سمٞمعععع٧م :اجلؤؤؤؤواب

وىمٗمٜمعع٤م ُمٜمععذ قم٘مععديـ قمععغم اإلؿمعع٤مرة اًمٞمععف  ،حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء ذم ومٚمسععٓملمسمٞمعع٧م  اعمح٤مريعع٥م أو

 ٞمععف ُمععـ ىموععؾ اًمٞمٝمععقدقمٚماًموٞمعع٧م اعم٘مععدس اـمععالس  :إو ، ذم روايعع٤مت أهععؾ اًموٞمعع٧م 

واًمٜمّمععع٤مرى، اًمثععع٤مِّن: شمسعععٛمٞممف ُمعععـ ىمعععوٚمٝمؿ سموٞمععع٧م اًمّمعععخرة، اًمث٤مًمععع٨م: شمسعععٛمٞممف سم٤معمسعععهد 

، ُمععع وىمععد ضمععرى هععذا ُمععـ ىموععؾ اعمسععمقًملم قمععغم اسٙمععؿ سمٕمععد رطمٞمععؾ اًمٜموععل  ،كعإىمّمعع

رطمٞمععؾ ؾمععٞمد  أن سمٜمعع٤مء اعمسععهد ذم قمٝمععد اإلؾمععالم ذم سم٤مطمعع٦م سمٞمعع٧م اًمّمععخرة إٟمععام شمععؿ سمٕمععد

هعععق اًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقر ذم اًمسعععامء اًمراسمٕمععع٦م ٓ ذم  ، ُمعععع أن اًموٞمععع٧م اعم٘معععدس إٟموٞمععع٤مء

هععل ذم اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر ذم اًمسععامء اًمراسمٕمعع٦م أو اًمسعع٤مسمٕم٦م يمععام  اًمّمععخرة ، ويمععذًمؽومٚمسععٓملم

وان يمعععع٤من ، يمععععام ذم روايعععع٦م أظمععععرى أو هععععل ذم ُمسععععهد اًمسععععٝمٚم٦م ؾمععععٞم٠م  ذم اًمروايعععع٤مت

 سم٤مؾمععؿاًمععذي ؿمعع٤مع ومٚمسععٓملم سمٞمعع٧م حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء ذم د ىمععد ُمععر وٟمععز  سمٛمسععه اًمٜموععل

ًمٙمععـ ذًمععؽ ٓ يٕمٜمععل اٟمععف سمٞمعع٧م اعم٘مععدس ذًمععؽ  واًمععذي هععق أو  اًم٘موٚممععلم، اًمّمععخرةسمٞمعع٧م 

هععق ك هععق اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر وعاعمسععهد آىمّمعع، يمععام أن واسععدي٨م ـمقيععؾ ذم هععذا اًمِمعع٠من

  .اًمذي ذم اًمسامء اًمراسمٕم٦م

حم٤مريععع٥م  َم اًمعععذي ذيمعععر ذم آيععع٦م اإلهاء ًمعععٞمس اعمعععراد سمعععف سمٞمععع٧معصمعععؿ إن اعمسعععهد إىمععع

ريـ، سمععؾ عاًمّمععخرة سمٗمٚمسععٓملم يمععام اؿمععمٝمر سمععلم اعمٗمسعع اًمععذي ؿمعع٤مع شمسععٛمٞممف سموٞمعع٧مإٟموٞمعع٤مء 
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وهععؿ أدرى  اعمععراد سمععف اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر ذم اًمسععامء اًمراسمٕمعع٦م يمععام ورد قمععـ أهععؾ اًموٞمعع٧م 

   .إؿمٞم٤مء، وهق اعمسٛمك سم٤مًموٞم٧م اعم٘مدس أيْم٤م إُم٤م يمقصػ قم٤مم أو يمٕمٚمؿ سمح٘م٤متؼ

ٓ  ، اٟمععف اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر واٟمععف اًمععذي اهي اًمٞمععف اًمٜموععل ديععدةقمسمععؾ وردت روايعع٤مت 

ذهعع٥م وٟمععز  ىمععد  ن يمعع٤من اًمٜموععل إو ،ذم ُمسععهد اًمسععٝمٚم٦مل ذم ومٚمسععٓملم سمععؾ اًمّمععخرة هعع

وان اًمعععذي ذم ومٚمسعععٓملم ًمعععٞمس اؾمعععٛمف ُمسعععهد اًمّمعععخرة وٓ سمٞمععع٧م  ،ذم اهاءه سمٗمٚمسعععٓملم

أو ( سمٞمععع٧م حم٤مريععع٥م إٟموٞمععع٤مء)سمعععؾ اؾمعععٛمف اس٘مٞم٘معععل هعععق ك عٓ اعمسعععهد إىمّمعععاعم٘معععدس و

يمععام ورد  واًمٞمٝمععقد سمٕمععد اًمٜموععل قمٞمسععك طمرومععقا اؾمععٛمف امم سمٞمعع٧م اعم٘مععدس )طمٔمععػمة إٟموٞمعع٤مء(

يٜمٗمععل اؾمععؿ ُمسععهد سمٞمعع٧م اعم٘مععدس قمٜمععف  ذم روايعع٦م قمععـ اإلُمعع٤مم ُمقؾمععك سمععـ ضمٕمٗمععر 

   .ٟمف ُمسهد اعمح٤مري٥مأو

ُمسعععهد سمٞمععع٧م اعم٘معععدس  س قمٚمٞمعععفـمعععالآو مفشمسعععٛمٞمُمعععـ -روايععع٤مت اًم ذم أيمثعععر أُمععع٤م ُمععع٤مو 

هععق ًمععٞمس جمعع٤مراة ًمالؾمععؿ اًمععذي ووععٕمف اًمٜمعع٤مس و ومٝمععق -َمعاىمععؾ قمععددا شمسععٛمٞمف آىمععو

اعمقارسمععع٦م ُمقضمعععقدة ذم ى ومٞمٝمععع٤م ومٜمعععر ٔمعععرواذا دىمعععؼ اًمٜم ،هلعععل ًمٚمٛمٙمععع٤منًمالؾمعععؿ اإلاعمِمعععٕمر 

   .ًمس٤ماه٤م سمٜمحق ٓ شم٠مسمك اًمرواي٤مت اًممل شمٍمح سم٤مس٘مٞم٘م٦م

 واي٤مت:ُمـ اًمر ذم ملٚم٦ميمام ورد  ي٥م وم٤مًمذي ذم ومٚمسٓملم هق ُمسهد اعمح٤مر

صُمعععؿي َأىْمَوعععَؾ ... نراِّن ُمعععع اًمٙمععع٤مفمؿ عاًمٜمّمعععىمعععد روى ذم اًمٙمععع٤مذم طمعععدي٨م اًمراهععع٥م /8

اِهعع٥ُم ىَمععْد يُمٜمْعع٧ُم ىَمِقّيعع٤ًم قَمععغَم ِديٜمِععل  اِهعع٥ُم َيْسعع٠َمًُمُف وَمَٙمعع٤مَن ُجِٞمُوععُف ذِم يُمععؾي َُمعع٤م َيْسعع٠َمًُمُف وَمَ٘معع٤مَ  اًمري اًمري

َْرِض َيوْ  ْٕ ـَ اًمٜميَّمععع٤مَرى ذِم ا ْٗمععع٧ُم َأطَمعععدًا ُِمععع ؾَمعععِٛمْٕم٧ُم  ًَمَ٘معععدْ ُٚمعععُغ َُمْوَٚمِٖمعععل ذِم اًْمِٕمْٚمعععِؿ وَ َوَُمععع٤م ظَمٚمي
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ٜمْعععِد إَِذا ؿَمععع٤مَء طَمععع٩مي إمَِم سمَ 
ًَمْٞمَٚمععع٦ٍم صُمعععؿي َيْرضِمعععُع إمَِم َُمٜمِْزًمِعععِف ْٞمععع٧ِم اعمَْْ٘معععِدِس ذِم َيعععْقٍم وَ سمَِرضُمعععٍؾ ذِم اهْلِ

عععُف سمُِسعععْوَذانَ  ٜمْعععِد وَمَسععع٠َمًْم٧ُم قَمٜمْعععُف سمِععع٠َميي َأْرٍض ُهعععَق وَمِ٘مٞمعععَؾ زِم إِٟمي
عععِذي وَ  (8) سمِععع٠َمْرِض اهْلِ ؾَمععع٠َمًْم٧ُم اًمي

ِِّن ومَ  ععِذي فَمِٗمععَر سمِععِف آَصععُػ َصعع٤مطِم٥ُم ؾُمععَٚمْٞماَمَن عمَيعع٤م َأشَمععك سمَِٕمععْرِش َأظْمععؼَمَ ؾْمععَؿ اًمي ِٓ َ٘معع٤مَ  ُهععَق قَمٚمِععَؿ ا

ععِذي َذيَمععَرُه اهلُلوَ  ؾَمععَو٢مٍ  َْدَيعع٤مِن ذِم يُمُموِٜمَعع٤م عًَمٜمَعع٤م َُمْٕمَِمعع ًَمُٙمععْؿ ذِم يمَِمعع٤مسمُِٙمْؿ وَ ُهععَق اًمي ْٕ وَمَ٘معع٤مَ  ًَمععُف ... َر ا

اِهعع٥ُم ؾَمععٛمِ  قُمععْد إمَِم طَمععِدي٨ِم  َأسُمععق إسِْمععَراِهٞمَؿ  ٜمْععِديي وَمَ٘معع٤مَ  ًَمععُف اًمري
 اهْلِ

ِ
ؾَْمععاَمء ْٕ ععِذِه ا ْٕم٧ُم هِبَ

اِتُحَٝمععع٤م وَ وَ  َٓ َذَ َٓ سمِعععُدقَم٤مِتَٝم٤م َٓ يَمْٞمعععَػ ِهعععَل وَ َٓ َأْدِري َُمععع٤م ِهعععَل وَ َٓ َأْدِري َُمععع٤م سمَِٓم٤مَٟمُمَٝمععع٤م َو

ضُمععِؾ ومَ  ـِ اًمري ٜمْععِد وَمَسعع٠َمًْم٧ُم قَمعع
ععُف سَمٜمَععك َدْيععرًا ذِم وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘معع٧ُم طَمميععك ىَمععِدُْم٧ُم ؾُمععْوَذاَن اهْلِ ِ٘مٞمععَؾ زِم إِٟمي

ععُرُج وَ ضَمَوعع َٓ يَنْ شَملْمِ وَ ٍؾ وَمَّمعع٤مَر  ٓي ذِم يُمععؾي ؾَمععٜم٦ٍَم َُمععري ٜمْععُد َأني اهللََٓ ُيععَرى إِ ععَزقَمَٛمعع٧ِم اهْلِ َر ًَمععُف  وَمهي

ععُف ُيععْزَرُع ًَمععُف قَمْٞمٜمعع٤ًم ذِم َدْيععِرِه وَ  ٜمْععُد َأٟمي
ـْ هَمععػْمِ َزْرٍع ُيْٚمِ٘مٞمععِف وَ َزقَمَٛمعع٧ِم اهْلِ ـْ هَمععػْمِ ُِمعع ععَرُث ًَمععُف ُِمعع حُيْ

َٓ ُأقَمعع٤مًم٩ُِم اًْمَوعع٤مَب وَمَٚمععامي َٓ َأُدسض اًْمَوعع٤مَب وَ  -اَلصمعع٤مً طَمععْرٍث َيْٕمَٛمُٚمععُف وَم٤مْٟمَمَٝمْٞمعع٧ُم إمَِم سَم٤مسمِععِف وَم٠َمىَمْٛمعع٧ُم صمَ 

اسمِعععُع وَمعععَمََم اهلُليَمعع٤مَن اًْمَٞمععع قَمَٝمععع٤م َيَٙمععع٤م اًْمَوعع٤مَب وَ ْقُم اًمري عععرض َضْ ُد ضَمععع٤مَءْت سَمَ٘معععَرٌة قَمَٚمْٞمَٝمععع٤م طَمَٓمعع٥ٌم دَمُ

ـِ وَمععَدوَمَٕم٧ِم اًْمَوعع٤م ععَو ـَ اًمٚمي قِمَٝمعع٤م ُِمعع ععُرُج َُمعع٤م ذِم َضْ َدظَمْٚمعع٧ُم وَمَقضَمععْدُت َب وَمعع٤مْٟمَٗمَمََم وَمَموِْٕمُمَٝمعع٤م وَ يَنْ

ضُمعععَؾ ىَمععع٤مِتاًم َيٜمُْٔمعععرُ   وَمَٞمْوٙمِعععل وَ  اًمري
ِ
عععاَمء َْرِض وَمَٞمْوٙمِعععل وَ َيٜمُْٔمعععإمَِم اًمسي ْٕ َوععع٤مِ  ُر إمَِم ا َيٜمُْٔمعععُر إمَِم اجْلِ

سَمعععَؽ ذِم َح٤مَن اهللَِٞمْوٙمِعععل وَمُ٘مْٚمععع٧ُم ؾُمعععوْ ومَ  ٓي اهللَِدْهِرَٟمععع٤م َهعععَذا وَمَ٘مععع٤مَ  زِم وَ   َُمععع٤م َأىَمعععؾي َضْ  َُمععع٤م َأَٟمععع٤م إِ

ُت َأني قِمٜمْعع ْٗمَمععُف َوَراَء فَمْٝمععِرَو وَمُ٘مْٚمعع٧ُم ًَمععُف ُأظْمععؼِمْ ـْ طَمَسععٜم٤َمِت َرضُمععٍؾ ظَمٚمي ـْ طَمَسععٜم٦ٌَم ُِمعع َدَو اؾْمععاًم ُِمعع

 اهللِ
ِ
َهععْؾ مَم سَمْٞممِععَؽ وَمَ٘معع٤مَ  زِم وَ شَمْرضِمععُع إِ سَمْٞمعع٧َم اعمَْْ٘مععِدِس وَ  -٦مٍ ًَمْٞمَٚمععْوُٚمععُغ سمِععِف ذِم يُمععؾي َيععْقٍم وَ  شمَ َأؾْمععاَمء

عع٤مِم ىَمعع٤م ععِذي سم٤ِمًمِمي ٓي سَمْٞمعع٧َم اعمَْْ٘مععِدِس اًمي َٓ َأقْمععِرُ  إِ َ  ًَمععْٞمَس سَمْٞمعع٧َم شَمْٕمععِرُ  سَمْٞمعع٧َم اعمَْْ٘مععِدِس ىُمْٚمعع٧ُم 

                                           
 [ و يمذا ومٞمام ي٠م . ] سمسٜمدان ذم سمٕمض اًمٜمسخ (8)
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ُس وَ ًَمٙمِ اعمَْْ٘مععِدِس وَ  ععدٍ ٜميععُف اًْمَوْٞمعع٧ُم اعمَُْ٘مععدي عع٤م َُمعع٤م ؾَمععِٛمْٕم٧ُم سمِععِف   ُهععَق سَمْٞمعع٧ُم آِ  حُمَٛمي وَمُ٘مْٚمعع٧ُم ًَمععُف َأُمي

 وَ   حَم٤َمِريعع٥ُم  إمَِم َيععْقُِمل َهععَذا وَمُٝمععَق سَمْٞمعع٧ُم اعمَْْ٘مععِدِس وَمَ٘معع٤مَ  زِم شمِْٚمععَؽ 
ِ
َْٟموَِٞمعع٤مء ْٕ ععاَم يَمعع٤مَن ُيَ٘معع٤مُ  هَلَعع٤م ا إِٟمي

ُة اًمي  ععػَمُة اعمََْح٤مِريعع٥ِم طَمميععك ضَمعع٤مَءِت اًْمَٗمععؽْمَ
ععٍد وَ طَمٔمِ ىَمععُرَب وَ  ك قِمٞمَسععمِععل يَم٤مَٟمعع٧ْم سَمععلْمَ حُمَٛمي

عع ـْ َأْهععِؾ اًمِمي عع٧ِم اًمععٜميِ٘ماَمُت ذِم ُدوْرِو وَ عاًْمععَواَلُء ُِمعع ًُمقا وَ طَمٚمي ًُمععقا َوسَمععدي ععَٞم٤مـملِِم وَمَحقي َٟمَ٘مُٚمععقا ِر اًمِمي

 َ ْٕ ععٍد وَ شَمَٕمعع٤ممَم  شَمَوعع٤مَرَو وَ ُهععَق ىَمععْقُ  اهللِؾْمععاَمَء وَ شمِْٚمععَؽ ا ِ  حُمَٛمي
ِٔ ـُ  ْٝمععُر َُمَثععٌؾ  اًْمععَوْٓم   إِْن ِهععَل  -اًمٔمي

ٓي أَ  ْٞمُمُٛمقه٤م َأْٟمععُمؿْ إِ ـْ ؾُمععْٚمٓم٤منٍ ُمعع٤م َأْٟمععَزَ  اهلُل  آسمعع٤مُؤيُمؿْ وَ  ؾْمععامٌء ؾَمععٛمي وَمُ٘مْٚمعع٧ُم ًَمععُف إِِّني ىَمععْد    هِبعع٤م ُِمعع

ـْ سَمَٚمعععٍد سَمِٕمٞمعععٍد شمَ  سْمععع٧ُم إًَِمْٞمعععَؽ ُِمععع ْوععع٧ُم إًَِمْٞمعععَؽ سمَِحععع٤مرًا وَ َضَ ظَمْقومععع٤ًم قُمععع٤ًم َوُِهُقُمععع٤ًم وَ هُمٛمُ َٕمري

ٓي َأيُمعععقَن فَمِٗمعععْرُت سمَِحععع٤مضَممِل وَمَ٘مععع٤مَ  زِم َُمععع٤م َأَرى َأْصعععَوْح٧ُم وَ وَ  عععَؽ َأُْمَسعععْٞم٧ُم ُُم١ْمَيسععع٤ًم َأ ُأُمي

ٓي وَ  ععَه٤م َُمَٚمععٌؽ يَمععِريٌؿ وَ ىَمععمَحََٚمعع٧ْم سمِععَؽ إِ ععَؽ  َٓ َأقْمَٚمععُؿ َأني َأسَمعع٤مَو طِمععلَم َأَرادَ ْد طَمرَضَ اًْمُقىُمععقَع سم٠ُِمُمي

ٓي وَ  ـْ  َٓ َسععَؾ َوضَم٤مَءَهعع٤م قَمععغَم ـُمْٝمععٍر وَ ىَمععِد اهْممَ إِ اسمِععَع ُِمعع ععْٗمَر اًمري ععُف ىَمععْد يَمعع٤مَن َدَرَس اًمسي ٓي َأٟمي َأْزقُمععُؿ إِ

ـْ طَمْٞمععع٨ُم ضِمْئععع َُمِديٜمَععع٦َم   ٧َم وَمععع٤مْٟمَٓمٚمِْؼ طَمميعععك شَمٜمْعععِزَ  ؾَمعععَٝمِرِه َذًمِعععَؽ وَمُخعععمَِؿ ًَمعععُف سمَِخعععػْمٍ اْرضِمعععْع ُِمععع

دٍ     .(8)...  َيْثِرب ىَمْد يَم٤مَن اؾْمُٛمَٝم٤م ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞمي٦مِ مِل ُيَ٘م٤مُ  هَل٤َم ـَمْٞمَو٦ُم وَ اًمي  حُمَٛمي

واًمروايعع٦م سحيعع٦م ذم قمععدم شمسععٛمٞم٦م اعموٜمععل ذم ومٚمسععٓملم سموٞمعع٧م اعم٘مععدس وأن اؾمععٛمف طمٔمععػمة 

رو ذم اًمٗمععؽمة سمععلم عإٟموٞمعع٤مء واًمععذي سمععد  وطمععق  وٟم٘مععؾ إؾمععامء قمععـ حم٤مهلعع٤م هععؿ اهععؾ اًمِمعع

َٓ وَمَ٘معع٤مَ  زِم وَ  اًمٜموععل قمٞمسععك وسمععلم ؾمععٞمد إٟموٞمعع٤مء، َأقْمععِرُ   َهععْؾ شَمْٕمععِرُ  سَمْٞمعع٧َم اعمَْْ٘مععِدِس ىُمْٚمعع٧ُم 

عع٤مِم ىَمعع٤م ععِذي سم٤ِمًمِمي ٓي سَمْٞمعع٧َم اعمَْْ٘مععِدِس اًمي ُس وَ ًَمٙمِ َ  ًَمععْٞمَس سَمْٞمعع٧َم اعمَْْ٘مععِدِس وَ إِ ُهععَق ٜميععُف اًْمَوْٞمعع٧ُم اعمَُْ٘مععدي

ععٍد  عع٤م َُمعع٤م ؾَمععِٛمْٕم٧ُم سمِععِف إمَِم َيععْقُِمل َهععَذا وَمُٝمععَق سَمْٞمعع٧ُم اعمَْْ٘مععِدِس وَمَ٘معع٤مَ   سَمْٞمعع٧ُم آِ  حُمَٛمي وَمُ٘مْٚمعع٧ُم ًَمععُف َأُمي

                                           
 (384، ص: 8 اإلؾمالُمٞم٦م(، ج -اًمٙم٤مذم )ط  (8)
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 وَ   حَم٤َمِريعع٥ُم  زِم شمِْٚمععَؽ 
ِ
َْٟموَِٞمعع٤مء ْٕ ُة ا ععػَمُة اعمََْح٤مِريعع٥ِم طَمميععك ضَمعع٤مَءِت اًْمَٗمععؽْمَ

ععاَم يَمعع٤مَن ُيَ٘معع٤مُ  هَلَعع٤م طَمٔمِ إِٟمي

ععٍد وَ اًمي  ععِو وَ ىَمععُرَب اًْمععوَ وَ  قِمٞمَسععك مِععل يَم٤مَٟمعع٧ْم سَمععلْمَ حُمَٛمي ْ ـْ َأْهععِؾ اًمنمي عع٧ِم اًمععٜميِ٘ماَمُت اَلُء ُِمعع طَمٚمي

ًُمععقا وَ ذِم ُدو ععَٞم٤مـملِِم وَمَحقي ؾَْمععاَمَء وَ ِر اًمِمي ْٕ ًُمقا َوَٟمَ٘مُٚمععقا شمِْٚمععَؽ ا  شَمَٕمعع٤ممَم  شَمَوعع٤مَرَو وَ ُهععَق ىَمععْقُ  اهللِسَمععدي

ععٍد وَ  ِ  حُمَٛمي
ِٔ ـُ  ْٝمععُر َُمَثععٌؾ اًْمععَوْٓم ْٞمُمُٛمقه٤م َأْٟمععُمؿْ   إِْن ِهععَل  -اًمٔمي ٓي َأؾْمععامٌء ؾَمععٛمي ُمعع٤م َأْٟمععَزَ    آسمعع٤مُؤيُمؿْ وَ  إِ

ـْ ؾُمععْٚمٓم٤منٍ اهلُل ، وومٞمععف شمٍمععيَم أن اًممسععٛمٞم٦م شمِمععٕمػم إهلععل، ًمٙمععـ أهععؾ اًمٙممعع٤مب (( هِبعع٤م ُِمعع

وذم طمرومععقا اؾمععامء وشمسععٛمٞم٤مت هععذه اعمِمعع٤مقمر قمععام ووععع هلعع٤م ُمععـ أؾمععامء يمٛمِمععٕمر إهلععل، 

 ًمٙمالم طمقاريف. ذيؾ اًمرواي٦م شم٘مرير اًمٙم٤مفمؿ 

، صمععؿ إٟمععف ىمععد سمسععٓمٜم٤م اًمٙمععالم ذم يممعع٤مب اًمععداترة اإلصععٓمٗم٤متٞم٦م اًمث٤مٟمٞمعع٦م ٕهععؾ اًموٞمعع٧م 

ؿمعع٤مُمؾ ًمٙمععؾ اعم٘مععدس وأٟمععف قمٜمععقان واؾمععؿ ُمِمععٕمر إهلععل قمعع٤مم  سمٞمعع٧مأهععؾ اًموٞمعع٧م وذم قمٜمععقان 

، وجلٛمٚمععع٦م ُمعععـ اسعععرام واعمسعععهد اًمٜموعععقي وُمراىمعععد أهعععؾ اًموٞمععع٧م اعمسعععهد ُمعععـ 

اًموٞمعععقت ذم اًمسعععٛمقات، وأن اعمعععراد ُمعععـ اًموٞمععع٧م ذم آيععع٦م اًممٓمٝمعععػم هعععق اًموٞمععع٧م اعم٘معععدس 

اًمٕمعع٤مم اًمِمعع٤مُمؾ ًمٙمععؾ هععذه اعمععقاـمـ اًمسعع٤مسم٘م٦م يمععام شمِمععػم اًمٞمععف يمثععػم ُمععـ اعمِمععٕمر اإلهلععل 

وىمرسمععع٤مه  ، وأن وزم وأوًمٞمععع٤مء هعععذه اًموٞمعععقت هعععؿ اًمٜموعععل روايععع٤مت أهعععؾ اًموٞمععع٧م 

 اعمّمٓمٗمقن.

ؾمعع٠مًممف   ىمعع٤م  قمععـ ؾمععالم اسٜمعع٤مط قمععـ رضمععؾ قمععـ أب قموععد اهلل / وىمععد روى اًمٕمٞمعع٤مر 2

اًمرؾمعععق ، ىمٚمععع٧م:  قمعععـ اعمسععع٤مضمد اًممعععل هلععع٤م اًمٗمْمعععؾ، وم٘مععع٤م : اعمسعععهد اسعععرام وُمسعععهد

، ك ضمٕمٚمعع٧م ومععداو وم٘معع٤م : ذاو ذم اًمسععامء، إًمٞمععف أهي رؾمععق  اهلل عواعمسععهد إىمّمعع
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. (8)( وم٘مٚمعع٧م: إن اًمٜمعع٤مس ي٘مقًمععقن: إٟمععف سمٞمعع٧م اعم٘مععدس وم٘معع٤م : ُمسععهد اًمٙمقومعع٦م أومْمععؾ ُمٜمععف

ٟمٔمػمهععع٤م روايععع٤مت قمديعععدة شمٜمٗمعععل أومْمعععٚمٞم٦م سمٞمععع٧م اعمح٤مريععع٥م أو سمٞمععع٧م حم٤مريععع٥م  يععع٦مواًمروا

امم درضمعع٦م ومْمععٞمٚممف وٓ ي٘م٤مرسمععف ذم اًمٗمْمععٞمٚم٦م إٟموٞمعع٤مء قمععغم ُمسععهد اًمٙمقومعع٦م سمععؾ ٓ يّمععؾ 

حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء أن اًموٞمعع٧م اعم٘مععدس إن اريععد سمععف سمٞمعع٧م  ذم سحيعع٦م سمععؾ دوٟمععف سمٙمثععػم، ومٝمععل

هد اًمٙمقومعع٦م اومْمععؾ ٛمسععوم قمٚمٞمععف اًمّمععخرةسمٗمٚمسععٓملم اًمععذي ؿمعع٤مع اـمععالس ُمسععهد وسمٞمعع٧م 

 ًمٞمف.إُمٜمف، ومٙمٞمػ يو٤مهل اهلل شمٕم٤ممم سمف ذم آهاء سمٜموٞمف 

روى اًمِمععٞمخ أمحععد سمععـ حمٛمععد سمععـ ظم٤مًمععد اًمؼمىمععل ذم اعمح٤مؾمععـ: قمععـ أسمٞمععف، قمععـ ُمععع أٟمععف 

اسسععلم سمععـ يزيععد اًمٜمععقومكم، قمععـ إؾمععامقمٞمؾ سمععـ ُمسععٚمؿ اًمسععٙمقِّن، قمععـ ضمٕمٗمععر سمععـ حمٛمععد، 

 .(2)(اعم٘مععدس أًمععػ صععالةقمععـ آسم٤متععف، قمععـ قمععكم قمٚمععٞمٝمؿ اًمسععالم ىمعع٤م : اًمّمععالة ذم سمٞمعع٧م 

سمٞمعع٧م  ومْمععٞمٚم٦م اًمّمععالة ذم يِمععػم امم أن اعمععراد ُمععـ  اًمروايعع٦م اًمسعع٤مسم٘م٦مذم وىمععق  اًموعع٤مىمر 

 اعم٘مدس ُمٕمٜمك اس٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ًمف، ٓ اًمِم٤متع قمٜمد أهؾ اًمٙمم٤مب وقمٛمقم اًمٜم٤مس.

اه اًمّمععدوس ذم اًمٗم٘مٞمععف: وىمعع٤م  أسمععق ضمٕمٗمععر اًموعع٤مىمر قمٚمٞمععف اًمسععالم ٕب محععزة رو وٟمٔمععػمه ُمعع٤م

اعمسعع٤مضمد إرسمٕمععع٦م: اعمسععهد اسعععرام، وُمسععهد اًمرؾمععق  صعععغم اهلل قمٚمٞمععف وآًمعععف، اًمععثامزم: 

وُمسععهد سمٞمعع٧م اعم٘مععدس، وُمسععهد اًمٙمقومعع٦م، يعع٤م أسمعع٤م محععزة اًمٗمريْمعع٦م ومٞمٝمعع٤م شمٕمععد  طمهعع٦م، 

 .(4)(واًمٜم٤مومٚم٦م شمٕمد  قمٛمرة

                                           
 .279ص  8، ج 8شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر ؾمقرة اإلهاء أي٦م  (8)

  .55ص  8اعمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمی ج (2)

 .683، اسدي٨م  229ص  8اًمٗم٘مٞمف ًمٚمّمدوس ج 4))
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/ وروى اًمٓمعععؼمي ذم ٟمعععقادر اعمٕمهعععزات سمسعععٜمده قمعععـ إؾمعععامقمٞمؾ اجلٕمٗمعععّل، ىمععع٤م : يمٜمععع٧م 4

حمّٛمععد سمععـ قمععكّم قمٚمععٞمٝمام اًمّسععالم ذم ٟم٤مطمٞمعع٦م، راومععع  ذم اعمسععهد اسععرام ىم٤مقمععدا وأسمععق ضمٕمٗمععر

عععِذي َأْهىًمسعععامء ُمعععّرة، وإمم اًمٙمٕموععع٦م ُمعععّرة، ورأؾمعععف إمم ا سمَِٕمْوعععِدِه ًَمعععْٞماًل   ي٘معععق : ؾُمعععْوح٤مَن اًمي

ـَ  ىَْمَّمععع  ُِمعع ْٕ ععِذي سم٤مَريْمٜمععع٤م طَمْقًَمعععفُ   كعاعمَْْسعععِهِد اْسَععراِم إمَِم اعمَْْسعععِهِد ا ومٙمععّرر ذًمعععؽ ]صمعععالث   اًمي

ء ي٘مععق  أهععؾ اًمٕمععراس ذم هععذه أيعع٦م يعع٤م قمراىمععّل؟  زّم وم٘معع٤م : أّي ر[ صمععّؿ اًممٗمعع٧م إ ُمععرات

 ىمٚم٧م: ي٘مقًمقن أهي سمف ُمـ اعمسهد اسرام إمم سمٞم٧م اعم٘مدس.

 -إمم هعععذه -يٕمٜمعععل إرض -ُمعععـ هعععذه ًمٙمٜمّعععف أهي سمعععفىمععع٤م : ًمعععٞمس يمعععام ي٘مقًمعععقن، و

وّٞمععف ٟم شمٕمعع٤ممم عمعع٤م أراد زيعع٤مرة شموعع٤مرو وىمعع٤م : إّن اهللصمععّؿ  -ُمعع٤م سمٞمععٜمٝمامأوُمععل سمٞمععده إمم اًمسععامء وو

ُمٞمٙم٤متٞمعععؾ ء اعمالتٙمععع٦م: ضمؼمتٞمعععؾ وآًمعععف سمٕمععع٨م إًمٞمعععف صمالصمععع٦م ُمعععـ قمٔمعععام قمٚمٞمعععف وصعععغّم اهلل

 ش.ساًمؼما»ُمٕمٝمؿ محقًم٦م ُمـ محقًممف شمٕم٤ممم، ي٘م٤م  هل٤م   سمٕم٨مإهاومٞمؾ وو

سم٤مًمٚمهععع٤مم، أظمععذ ُمٞمٙم٤متٞمعععؾ قمٚمٞمععف اًمّسععالم ضمؼمتٞمععؾ قمٚمٞمعععف اًمّسععالم سم٤مًمريمعع٤مب، و وم٠مظمععذ ًمععف

مّمعع٤مقمدا سمععف ذم اًمٕمٚمععّق ذم اهلععقاء طمّمععك يمعع٤من إهاومٞمععؾ قمٚمٞمععف اًمّسععالم يسععّقي قمٚمٞمععف صمٞم٤مسمععف، ومو

اًمراسمٕمعع٦م، ومٚم٘مععل ومٞمٝمعع٤م إسمععراهٞمؿ قمٚمٞمععف اًمّسععالم هلععؿ ؾمععامء اًمععدٟمٞم٤م واًمث٤مٟمٞمعع٦م واًمث٤مًمثعع٦م و  اٟمٗممحعع٧م

[ أّن اجلٜمّععع٦م شمِمعععم٤مس إًمعععٞمٝمؿ. صمعععّؿ  أظمعععؼمهؿيععع٤م حمّٛمعععد، أسمٚمعععغ أُّممعععؽ اًمسعععالم ]و : وم٘مععع٤م  ًمعععف

ٛمٕمعععقا قمٜمعععد اضمماًمس٤مدؾمععع٦م، وشمّمععع٤مقمدا هبعععؿ ذم اهلعععقاء، ومٗممحععع٧م هلعععؿ اًمسعععامء اخل٤مُمسععع٦م و
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. اسٛمقًمعع٦م: سمٗمععمَم اسعع٤مء، ُمعع٤م حيمٛمععؾ قمٚمٞمععف اًمٜمعع٤مس ُمععـ اًمععدواّب ؾمععقاء يم٤مٟمعع٧م .(8)اًمسعع٤مسمٕم٦م(

   .شمٙمـ يم٤مًمريمقبقمٚمٞمٝم٤م إمح٤م  أو   

قمعععـ ضمععع٤مسمر اجلٕمٗمعععّل، قمعععـ أب ضمٕمٗمعععر حمّٛمعععد سمعععـ قمعععكّم / وروى اًمٓمعععؼمي سمسعععٜمد آظمعععر 3

قمٚمٞمععف اًمّسععالم ضم٤مًمسعع٤م ذم اعمسععهد وىمععد اطمموععك  قمٚمععٞمٝمام اًمّسععالم ىمعع٤م :  سمٞمٜمعع٤م أُمععػم اعمعع١مُمٜملم

اًمٜمععع٤مس طمقًمعععف، إذ أشمععع٤مه رضمعععؾ وم٘مععع٤م : يععع٤م أُمعععػم ره، وظمٚمعععػ فمٝمععع  أًم٘معععك شمرؾمعععفسمسعععٞمٗمف، و

ف أُمععػم يف  وم٘معع٤م  ًمعع ؿمععّٙمٙممٜمل ذم ديٜمععل، و  اًم٘مععرآن ىمععد اؿمععمّدت قمععغم ىمٚموععلاعمعع١مُمٜملم، آيعع٦م ذم

ـْ ؾْمععئَ وَ   ؽ أيعع٦م؟  ىمعع٤م  اًمرضمععؾ: ىمقًمععف قمععّز وضمععّؾ ُمعع٤م شمٚمععاعمعع١مُمٜملم قمٚمٞمععف اًمّسععالم: و ْؾ َُمعع

ـْ ُرؾُمععٚمِٜم٤م، ومٝمععؾ ذم ]ذًمععؽ ععَؽ ُِمعع
ـْ ىَمْوٚمِ [ اًمزُمعع٤من ُمععـ ؾمععوؼ حمّٛمععدا؟ وم٘معع٤م  ًمععف أُمععػم  َأْرؾَمععْٚمٜم٤م ُِمعع

صععدرو ومععٞمام ؿمععٙمٙم٧م ومٞمععف، إن  اعمعع١مُمٜملم قمٚمٞمععف اًمّسععالم: اضمٚمععس أهّيعع٤م اًمرضمععؾ أذح ًمععؽ

اًمّسععالم:  يعع٤م قموععد اهلل، . ومهٚمععس اًمرضمععؾ سمععلم يععدي أُمععػم اعمعع١مُمٜملم، وم٘معع٤م  قمٚمٞمععف ؿمعع٤مء اهلل

عععِذي َأْهى٘معععق  ذم يمم٤مسمعععف و يإّن اهلل ـَ اعمَْْسعععِهِد   ىمقًمعععف اسعععّؼ: ؾُمعععْوح٤مَن اًمي سمَِٕمْوعععِدِه ًَمعععْٞماًل ُِمععع

ىَْمَّمعع ْٕ ععِذي سم٤مَريْمٜمعع٤م طَمْقًَمععُف ًمِٜمُِرَيععُف   كعاْسَععراِم إمَِم اعمَْْسععِهِد ا ـْ آي٤مشمِٜمعع٤م.  ومٙمعع٤من ُمععـ آيعع٤مت اهللاًمي  ُِمعع

ًمس٤مدؾمععع٦م وم٘مععع٤مم ومععع٠مّذن امء اشمٕمععع٤ممم اًممعععل أراهععع٤م حمّٛمعععدا أن أهى سمعععف طمّمعععك اٟممٝمعععك إمم اًمسععع

ومٚمععاّم أىمعع٤مم ش.  طمععّل قمععغم ظمععػم اًمٕمٛمععؾ»أىمعع٤مم اًمّمععالة ُمععّرشملم، ي٘مععق  ومٜمعع٤مدى سمععف ُمععّرشملم و

رآن، إمم ظمٚمٗمععؽ زُمععر ُمععـ اعمالتٙمعع٦م اضمٝمععر سمعع٤مًم٘مة ىمعع٤م : يعع٤م حمّٛمععد، ىمععؿ ومّمععّؾ هبععؿ واًمّمععال

ّٓ او آًمععف ومّمععغّم هبععؿ  قمٚمٞمععف و صععغّم اهلل.  ومم٘مععّدم رؾمععق  اهللهللاًمٜموّٞمععلم ٓ يٕمٚمععؿ قمععددهؿ إ

طِمٞمؿِ سمِْسعععِؿ اهللِ»سمععع٤مًم٘مراءة ب:  ريمٕممعععلم، ومهٝمعععر هبعععامملٞمٕمععع٤م  ـِ اًمعععري مْح ومٚمعععاّم ؾمعععّٚمؿ  ش* اًمعععري

                                           
 .874ٟمقادر اعمٕمهزات ذم ُمٜم٤مىم٥م إتٛم٦م اهلداة قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، ص:  (8)



 

51 

 

ـْ ر: يعع٤م حمّٛمععد وَ ع شمٕمعع٤ممم إًمٞمععف يمٚمٛمععَم اًموّمععر  ُمععـ صععالشمف، أوطمععك اهللعاٟمّمععو ؾْمععَئْؾ َُمعع

ـْ ُرؾُمععٚمِٜم٤م أَ  َأْرؾَمععْٚمٜم٤م ععَؽ ُِمعع
ـْ ىَمْوٚمِ ـِ آهِلَعع٦ًم ُيْٕمَوععُدونَ ُِمعع مْح ـْ ُدوِن اًمععري مٗمعع٧م ٤مًم. ىمعع٤م : وم ضَمَٕمْٚمٜمعع٤م ُِمعع

  آًمععف إمم ُمععـ ظمٚمٗمععف ُمععـ إٟموٞمعع٤مء، وم٘معع٤م : قمععغم ُمعع٤م شمِمععٝمدون؟ قمٚمٞمععف ورؾمععق  اهلل صععغّم اهلل

ّٓ اهلل   أّن يمععّؾ ٟموععّل ُمٜمّعع٤م ظمّٚمععػ وصععّٞم٤م ُمععـ، وأّٟمععؽ رؾمععق  اهلل، وىمعع٤مًمقا: ٟمِمععٝمد أن ٓ إًمععف إ

 -ًمؽ قمٞمسععك سمععـ ُمععريؿ قمٚمٞمععف اًمّسععالميٕمٜمععقن سمععذ - أهٚمععف، ُمعع٤م ظمععال هععذا، وم٢مّٟمععف ٓ قمّمععو٦م ًمععف

قمعععغم ذًمعععؽ د إوصعععٞم٤مء. وٟمِمعععٝمد أّن قمٚمّٞمععع٤م وصعععّٞمؽ ؾمعععٞمّ اًمٜموّٞمعععلم، ووٟمِمعععٝمد أّٟمعععؽ ؾمعععّٞمد 

ا شم٠مويععؾ ُمعع٤م ؾمعع٠مًم٧م قمٜمععف ، هععذأىموععؾ قمععغم اًمرضمععؾ وم٘معع٤م : يعع٤م قموععد اهللأظمععذت ُمقاصمٞم٘مٜمعع٤م. صمععّؿ 

ـْ ُرؾُمٚمِٜم٤موَ : ُمـ يمم٤مب اهلل ـْ ىَمْوٚمَِؽ ُِم ـْ َأْرؾَمْٚمٜم٤م ُِم  نن.(8)ؾْمَئْؾ َُم

هععذه اًمروايعع٦م سمٕمٞمٜمٝمعع٤م رواهعع٤م سمععـ ـمعع٤مووس ُمععـ روايعع٦م اب سمٙمععر سمععـ حمٛمععد اًمِمعع٤مُمل سمسععٜمده و

، وًمٙمعععـ اًمعععرواة أوِهعععقا ذم اًمٚمٗمعععظ ومٗمرىمعععقا اب اًمّمعععو٤مح اًمٓمععع٤متل )اًمٙمٜمععع٤مِّن( قمٜمعععف 

ؾ سمععلم اًموٞمعع٧م اعم٘مععدس واًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر ممعع٤م يٜموععف قمععغم شمٓمععرس اًمععقهؿ ُمععـ اًمععرواة ذم ٟم٘معع

 ذم رواي٤مت يمثػمة :  وٞم٧م اًمٞمف أهؾ اًم ظمّمقصٞم٤مت اًموٞم٧م اعم٘مدس يمام أؿم٤مر

عع٤مِتِل  ومععروى سمععـ ـمعع٤مووس/5 ععوي٤مِح اًمٓمي ـْ َأِب اًمّمي ععٍد   قَمعع ـِ حُمَٛمي ـْ ضَمْٕمَٗمععِر سْمعع ىَمعع٤مَ : َأشَمععك  قَمعع

سمَِسععْٞمِٗمِف وَمَ٘معع٤مَ  َيعع٤م َأُِمععػَم  (2 )ُهععَق ذِم َُمْسععِهِد اًْمُٙمقوَمعع٦ِم ىَمععِد اطْمَمَوععكوَ  َرضُمععٌؾ َأُِمععػَم اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم 

َٙمْمٜمِل ذِم ِديٜمِععل ىَمعع٤مَ  قَمععكِمر َيعع٦ًم ىَمععْد َأوْمَسععَدْت ىَمْٚموِععل وَ اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم إِني ذِم اًْمُ٘مععْرآِن آ َُمعع٤م وَ  ؿَمععٙمي

                                           
 .876ٟمقادر اعمٕمهزات ذم ُمٜم٤مىم٥م إتٛم٦م اهلداة قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، ص:  (8)

 أي اؿممٛمؾ سمف. (2)
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ـْ ُرؾُمععٚمِٜم٤موَ   ىَمعع٤مَ  ىَمْقًُمععُف قَمععزي َوضَمععَؾ  ِهععَل  ععَؽ ُِمعع
ـْ ىَمْوٚمِ ـْ َأْرؾَمععْٚمٜم٤م ُِمعع َهععْؾ يَمعع٤مَن ذِم َذًمِععَؽ  (8)ؾْمععَئْؾ َُمعع

ُه وَمَ٘معع٤مَ  ًَمععُف قَمععكِمر  َُمعع٤مِن هَمععػْمُ َو إِْن ؿَمعع٤مَء  اًمزي ضَمععؾي َيُ٘مععقُ  ذِم إِني اهلليَ قَمععزي وَ  اهللاضْمٚمِععْس ُأظْمععؼِمْ

عععِذي َأْهى  يمَِم٤مسمِعععفِ  ىَْمَّمععع  ؾُمعععْوح٤مَن اًمي ْٕ ـَ اعمَْْسعععِهِد اْسَعععراِم إمَِم اعمَْْسعععِهِد ا   كعسمَِٕمْوعععِدِه ًَمعععْٞماًل ُِمععع

ععع ـْ آي٤مشمِٜمععع٤ماًمي ـْ آَيععع٤مِت اهلليِ قَمعععزي وَ وَمَٙمععع٤م (2)ِذي سم٤مَريْمٜمععع٤م طَمْقًَمعععُف ًمِٜمُِرَيعععُف ُِمععع مِعععل َأَراَهععع٤م ضَمعععَن ُِمععع ؾي اًمي

ععداً  ِتٞمععُؾ  حُمَٛمي ععُف َأشَمعع٤مُه ضَمؼْمَ ـَ  َأٟمي عع٦َم وَمععَقارَم سمِععِف سَمْٞمعع٧َم اعمَْْ٘مععِدِس ذِم ؾَمعع٤مقَم٦ٍم ُِمعع ـْ َُمٙمي وَم٤مطْمَمَٛمَٚمععُف ُِمعع

ْٞمعععِؾ صُمعععؿي َأشَمععع٤مُه سمِععع٤م اِس اًمٚمي  صُمعععؿي إمَِم اًْمَوْٞمععع٧ِم اعمَْْٕمُٛمععع   ًْمؼُمَ
ِ
عععاَمء ِتٞمعععُؾ وَمَروَمَٕمعععُف إمَِم اًمسي ععع٠َم ضَمؼْمَ قِر وَمَمَقوي

ععع٠َم اًمٜميوِعععلض وَ  ِتٞمعععُؾ يَمُقُوعععقِتِف وَ  شَمَقوي َن ضَمؼْمَ  ىَمععع٤مَ  ًمِٚمٜميوِعععلي ٤مَم َُمْثٜمَعععك َُمْثٜمَعععك وَ َأىَمعععوَ  َأذي

ْم َوَصععؾي وَ  ٓي شَمَ٘مععدي َٓ َيْٕمَٚمععُؿ قَمععَدَدُهْؿ إِ ـَ اعماََْلِتَٙمعع٦ِم  اضْمَٝمععْر سمَِّمععاَلشمَِؽ وَمعع٢مِني ظَمْٚمَٗمععَؽ ُصععُٗمقوم٤ًم ُِمعع

عععوَ  اهلل ِ  َأسُمعععقَو آَدُم َوُٟمعععقٌح َوُهعععقٌد َوإسِْمعععَراِهٞمُؿ َوُُمقؾَمعععك وَ ذِم اًمّمي َوي ْٕ يُمعععؾض َٟموِعععلي َأْرؾَمعععَٚمُف ػي ا

ععاَمَواِت وَ  اهلل َْرَض إمَِم ُُمععْذ ظَمَٚمععَؼ اًمسي ْٕ َم اًمٜميوِععلض  َأْن سَمَٕمَثععَؽ َيعع٤م حُمَ ا ععُد وَمَمَ٘مععدي َّمععغمي هِبِععْؿ ومَ  ٛمي

 وَمَٚمععامي اْٟمَّمععهَمععػْمَ َه٤مِتعع٥ٍم وَ 
ـْ َصععاَلشمِِف َأْوطَمععك عَٓ حُمَْمَِمععٍؿ َريْمَٕمَمععلْمِ ـْ   إًَِمْٞمععفِ  اهللَرَ  ُِمعع ؾْمععَئْؾ َُمعع

َيعع٦َم وَم٤مًْمَمَٗمعع٧َم إًَِمععْٞمِٝمؿُ  ْٔ ـْ ُرؾُمععٚمِٜم٤م ا ععَؽ ُِمعع
ـْ ىَمْوٚمِ وَمَ٘معع٤مَ  سمِععَؿ شَمِْمععَٝمُدوَن ىَمعع٤مًُمقا  اًمٜميوِععلض  َأْرؾَمععْٚمٜم٤م ُِمعع

ٓي  َٓ إًَِمععَف إِ ععَؽ َرؾُمععقُ  اهلليِ وَ  اهللَٟمِْمععَٝمُد َأْن  يععَؽ ًَمععُف َوَأٟمي َٓ َذِ ّٞمعع٤ًم َأُِمععػُم اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم َأني قَمٚمِ َوطْمععَدُه 

ععَػ َوِصععّٞم٤ًم ِصععٞمضَؽ وَ وَ وَ  ـْ قُمّْمععَومِِف هَمععػْمَ َهععَذا يُمععؾض َٟموِععلي َُمعع٤مَت ظَمٚمي ـِ وَ ُِمعع َأؿَمعع٤مَر إمَِم قِمٞمَسععك اسْمعع

َٓ قُمّْمععَو٦َم ًَمععُف وَ  َُمععْرَيؿَ  ععُف  ـَ مَحضععوَم٢مِٟمي ععَٗم٤م سْمعع ـِ قم٤مُمعع٦م ]قماَمَُمعع٦َم[ يَمعع٤مَن َوِصععٞمضُف ؿَمععْٛمُٕمقَن اًمّمي قَن سْمعع

ععَؽ َرؾُمععقُ  اهلليِ ؾَمععٞمي وَ  ـَ َأِب ـَم٤مًمِعع٥ٍم ؾَمععٞميُد اًْمَقِصععٞميلَم ُأظِمععُد اًمٜميوِٞميععلَم وَ َٟمِْمععَٝمُد َأٟمي َذْت َأني قَمععكِمي سْمعع
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 .8ؾمقرة اإلهاء: أي٦م  (2)
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ععَٝم٤مَدِة وَمَ٘معع٤مَ   ضُمععُؾ َأطْمَٞمْٞمعع٧َم ىَمْٚموِععل وَ قَمععغَم َذًمِععَؽ َُمَقاصمِٞمُ٘مٜمَعع٤م ًَمُٙمععاَم سم٤ِمًمِمي ضْمعع٧َم قَمٜميععل َيعع٤م َأُِمععػَم اًمري وَمري

 .(8)( اعم١ُْْمُِمٜملِم

أسمععع٤من سمعععـ قمعععثامن إمحعععر اًمعععوهكم قمعععـ أب قموعععد اهلل ضمٕمٗمعععر سمعععـ حمٛمعععد   صعععحٞمَموذم/6 

اًمّمعع٤مدس قمٚمععٞمٝمام اًمسععالم، ىمعع٤م : عمعع٤م أهي سمرؾمععق  اهلل صععغم اهلل قمٚمٞمععف وآًمععف وؾمععٚمؿ إمم 

سمٞمعع٧م اعم٘مععدس محٚمععف ضمؼمتٞمععؾ قمععغم اًمععؼماس وم٠مشمٞمعع٤م سمٞمعع٧م اعم٘مععدس وقمععرض قمٚمٞمععف حم٤مريعع٥م 

وؾمععٚمؿ ذم رضمققمععف سمٕمععػم  إٟموٞمعع٤مء وصععغم هبعع٤م ورده ومٛمععر رؾمععق  اهلل صععغم اهلل قمٚمٞمععف وآًمععف

رب رؾمععق  عًم٘مععريش وإذا هلععؿ ُمعع٤مء ذم آٟمٞمعع٦م وىمععد أوععٚمقا سمٕمععػما هلععؿ ويمعع٤مٟمقا يٓمٚموقٟمععف ومِمعع

اهلل صععغم اهلل قمٚمٞمععف وآًمععف وؾمععٚمؿ ُمععـ ذًمععؽ اعمعع٤مء وأهععرس سم٤مىمٞمععف. ومٚمععام أصععوَم رؾمععق  اهلل 

صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف وآًمعععف وؾمعععٚمؿ ىمععع٤م  ًم٘معععريش: إن اهلل ضمعععؾ ضمالًمعععف ىمعععد أهى ب إمم سمٞمععع٧م 

ر إٟموٞمععع٤مء وُمٜمععع٤مزهلؿ، وإِّن ُمعععررت سمٕمعععػم ًم٘معععريش ذم ُمقوعععع يمعععذا اعم٘معععدس وأراِّن آصمععع٤م

رسم٧م ُمععـ ُمعع٤متٝمؿ وأهرىمعع٧م سمعع٤مىمل ذًمععؽ وم٘معع٤م  أسمععق عويمععذا وىمععد أوععٚمقا سمٕمععػما هلععؿ ومِمعع

ضمٝمععؾ: ىمععد أُمٙمٜمععمٙمؿ اًمٗمرصعع٦م ُمٜمععف وم٤مؾمعع٠مًمقه يمععؿ إؾمعع٤مـملم ومٞمٝمعع٤م واًم٘مٜم٤مديععؾ؟ وم٘معع٤مًمقا: يعع٤م 

 حمٛمعععد إن ه٤مهٜمععع٤م ُمعععـ ىمعععد دظمعععؾ سمٞمععع٧م اعم٘معععدس ومّمعععػ ًمٜمععع٤م يمعععؿ أؾمععع٤مـمٞمٜمف وىمٜم٤مديٚمعععف

وحم٤مريوععف؟ ومهعع٤مء ضمؼمتٞمععؾ ومٕمٚمععؼ صععقرة سمٞمعع٧م اعم٘مععدس دمعع٤مه وضمٝمععف ومهٕمععؾ ينععؼمهؿ سمععام 

يسعع٠مًمقٟمف قمٜمععف ومٚمععام أظمععؼمهؿ، ىمعع٤مًمقا: طممععك جععلء اًمٕمععػم وٟمسعع٠مهلؿ قمععام ىمٚمعع٧م، وم٘معع٤م  هلععؿ 

رؾمعععق  اهلل صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف وآًمعععف وؾمعععٚمؿ شمّمعععديؼ ذًمعععؽ أن اًمٕمعععػم يٓمٚمعععع قمٚمعععٞمٙمؿ ُمعععع 

ىموٚمعععقا يٜمٔمعععرون إمم اًمٕم٘موععع٦م ـمٚمعععقع اًمِمعععٛمس ي٘معععدُمٝم٤م ملعععؾ أورس. ومٚمعععام يمععع٤من ُمعععـ اًمٖمعععد أ
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وي٘مقًمععقن هععذه اًمِمععٛمس شمٓمٚمععع اًمسعع٤مقم٦م وموٞمععٜمام هععؿ يمععذًمؽ إذ ـمٚمٕمعع٧م قمٚمععٞمٝمؿ اًمٕمععػم طمععلم 

ـمٚمععع اًم٘مععرص ي٘مععدُمٝم٤م ملععؾ أورس ومسعع٠مًمقهؿ قمععام ىمعع٤م  رؾمععق  اهلل صععغم اهلل قمٚمٞمععف وآًمععف 

وؾمععٚمؿ وم٘معع٤مًمقا: ًم٘مععد يمعع٤من هععذا: وععؾ ملععؾ ًمٜمعع٤م ذم ُمقوععع يمععذا ويمععذا، وووععٕمٜم٤م ُمعع٤مء 

 .(8)(ؿ يزدهؿ ذًمؽ إٓ قممقاوم٠مصوحٜم٤م وىمد أهريؼ اعم٤مء ومٚم

سمٞمععع٧م  اؾمعععؿ  اًمروايععع٦م شمٜموٞمعععف قمعععغم إرادة ُمسعععهد حم٤مريععع٥م إٟموٞمععع٤مء سمٗمٚمسعععٓملم ُمعععـوذم 

، وم٤مًممسععٛمٞم٦م جمعع٤مراة عمعع٤م هععق ؿمعع٤متع قمٜمععد اًمٜمعع٤مس، اًمٞمععف اعم٘مععدس اًمععذي أظمععذه ضمؼمتٞمععؾ 

أؿمعع٤مر امم حم٤مريعع٥م  ٓ أٟمععف اؾمععٛمف اًمععذي ووععٕمف اًمععقطمل ًمععف، وممعع٤م يٜموععف قمععغم ذًمععؽ أٟمععف 

 اًمذي يسٛمك قمٜمد اًمٜم٤مس سموٞم٧م اعم٘مدس. وآصم٤مر إٟموٞم٤مء ذم اًممٕمريػ سم٤معمسهد

:ىمعع٤م  اهلل  اعمٚمععؽ سمععـ هعع٤مرون قمععـ اب قموععد ه قمععـ قموععدشمٗمسععػم ذم لوروى اًم٘مٛمعع/7

ـْ َأْرَواِح  ذم طمعععدي٨م ُمسععع٤متؾ ُمٚمعععؽ اًمعععروم ًمٚمحسعععـ سمعععـ قمعععكم – .....صُمعععؿي ؾَمععع٠َمًَمُف قَمععع

َمِٛمععُع قِمٜمْععَد َصععْخَرِة سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدسِ  ـَ شَمُٙمععقُن إَِذا َُمعع٤مشُمقا ىَمعع٤مَ : دَمْ ذِم يُمععؾي ًَمْٞمَٚمعع٦ِم مُلَُٕمعع٦ٍم  اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم َأْيعع

َْدَٟمعععك ُِمٜمَْٝمععع٤م سَمَسعععَط اهلُل  اهلليِ  ُهعععَق قَمعععْرُش وَ  ْٕ َْرَض ا ْٕ  -رُ عَٝمععع٤م اعمَْْحَِمعععُِمٜمْ َوإًَِمْٞمَٝمععع٤م َيْٓمِقهَيععع٤م وَ  - ا

 وَ 
ِ
عععاَمء ٜمَععع٤م إمَِم اًمسي  وَ  َأِي  -ُِمٜمَْٝمععع٤م اؾْمعععَمَقى َرسمض

ِ
عععاَمء ـْ اؾْمعععَمْقمَم قَمعععغَم اًمسي اعماََْلِتَٙمععع٦ِم، صُمعععؿي ؾَمععع٠َمًَمُف قَمععع

ـِ صُمعععؿي   َُمِديٜمَععع٦ِم اًْمعععَٞمَٛم
ِ
عععَُمْقَت َوَراء َمِٛمعععُع ذِم َواِدي طَمرْضَ َمِٛمعععُع ىَمععع٤مَ : دَمْ ـَ دَمْ ععع٤مِر َأْيععع َأْرَواِح اًْمُٙمٗمي

ـَ اعمَِْْمععع اهللَٕمععع٨ُم َيوْ  ـَ اعمَْْٖمعععِرِب  -ِرِس عَٟمععع٤مرًا ُِمععع  -ُيْمعععوُِٕمُٝماَم سمِعععِرحَيلْمِ ؿَمعععِديَدشَملْمِ وَ  -َوَٟمععع٤مرًا ُِمععع

عع اًمٜميعع٤مُس قِمٜمْععَد َصععْخَرِة سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدِس وَمُٞمْحَِمعع ععْخَرِة ُر َأْهععُؾ اجْلَٜميعععوَمُٞمْحنَمُ ـْ َيِٛمععلِم اًمّمي ٦ِم قَمعع

ععقمِ شَمِّمععػُم ضَمَٝمععٜمي َوُيْزًَمععُػ اعمِْٞمَٕمعع٤مُد وَ  ععْخَرِة ذِم خُتُ ـْ َيَسعع٤مِر اًمّمي عع٤مسمَِٕم٦مِ  ُؿ قَمعع ََرِوععلَم اًمسي ْٕ َوومِٞمَٝمعع٤م  -ا
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ععْخَرةِ اًْمَٗمَٚمععُؼ وَ  ـْ قِمٜمْععِد اًمّمي ُس اخْلاََلِتععُؼ ُِمعع لُم وَمَمَٗمععري ععهي ـْ َوضَمَوعع٧ْم  -اًمسي  -ًَمععُف اجْلَٜميعع٦ُم َدظَمَٚمَٝمعع٤م وَمَٛمعع

ـْ َوضَموَ وَ  ِٕمػمِ يٌؼ ذِم اجْلَٜمي٦ِم وَ وَمرِ »ًُمُف َذًمَِؽ ىَمقْ وَ  -٧ْم ًَمُف اًمٜمي٤مُر َدظَمَٚمَٝم٤مَُم  .  (8)شوَمِريٌؼ ذِم اًمسي

 :ده٤موُمٗم٤م

 أن اًمّمخرة ُمٗمّمؾ ُمٝمؿ ٕطمداث شمٙمقيٜمٞم٦م ه٤مُم٦م وم٤مصٚم٦م. -8

أن سمٞمعع٧م اعم٘مععدس اًمععذي ومٞمععف اًمّمععخرة قمععرش اهلل إدٟمععك ممعع٤م يععدًمؾ قمععغم وضمععقد  -2

 ُمراشم٥م ًمٚمٕمرش وُمٜمف ُم٤م هق اقمغم وقم٤مزم واوؾمط ووؾمط.

ىمعععد شم٘معععدم ذم سمحععع٨م اعمٕمعععراج أن سمٞمععع٧م اعم٘معععدس هعععق اًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقر ذم اًمسعععامء  -4

 اًمراسمٕمععع٦م، وهعععق اعمسعععهد إىمَمععع اًمعععذي اًمٞمعععف اإلهاء وصعععغم ومٞمعععف اًمٜموعععل 

راء عسم٤مٕٟموٞمعع٤مء، ٟمٕمععؿ ىمععد ُمععر ايْمعع٤م روايعع٦م ُمسععهد اًمسععٝمٚم٦م أن ومٞمععف اًمّمععخرة اخلْمعع

وهعععل اًمّمعععخرة اعمٕمٝمعععقدة، ًمٙمعععـ ُمععع٤م ورد ذم هعععذه اًمروايععع٦م ُمعععـ يمعععقن يسععع٤مر 

ر عرة إروعععلم اًمسععع٤مسمٕم٦م ويٛمٞمٜمٝمععع٤م ُمسعععم٘مر أهعععؾ اجلٜمععع٦م ذم اسممعععداء اعمحِمعععاًمّمعععخ

يموعععلم أن هعععذه اًمّمعععخرة ُتعععٞمط سم٤مٕروعععلم واًمسعععٛمقات، ٓؾمعععٞمام وأٟمعععف ورد أن 

ك ذم اًمسعععامء عاعمسعععهد إىمّمععع اًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقر وهعععق اًموٞمععع٧م اعم٘معععدس وهعععق

 اعم٘مععدس اًموٞمعع٧م يٙمععقن هععذا ومٕمععغم اًمسعع٤مسمٕم٦م، ذم سم٤مٕٟموٞمعع٤مء صععغم اًمسعع٤مسمٕم٦م وأٟمععف 

ؾمعععمٞمالء قمعععغم ويٜم٤مؾمعععوف اًممٗمريعععع أن آ سم٤مًمسعععٛمقات، حمٞمٓمععع٤م اًمّمعععخرة ومٞمعععف اًمعععذي

 اًمسٛمقات واعمالتٙم٦م ٟمِم٠م ُمٜمٝم٤م .

                                           
 . 7-5٘مٛمك، قمغم سمـ اسمراهٞمؿ، شمٗمسػم اًم٘مٛمل ؾمقرة اًمِمقرى أي٦م اًم (8)
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أن سمسعععط إرض ُمعععـ اًمّمعععخرة وإًمٞمٝمععع٤م شمٓمعععقى إرض قمٜمعععد ـمٞمٝمععع٤م وـمعععقي  -3

 اًمسٛمقات.

 ر امم اًمّمخرة يمام ذم رواي٤مت يمثػمة.عأن اعمحِم -5

د سمحسععع٥م ُمععع٤م أاهععع٤م اه٤ميععع٦م دار اًمعععدٟمٞم٤م إومم وأظمعععرة، وسمدايععع٦م اًم٘مٞم٤مُمععع٦م واعمٕمععع٤م -6

 ومقىمٝم٤م.

 أاه٤م ٟم٘مٓم٦م ُتٙمؿ ذم اًمسٛمقات وذم اعمالتٙم٦م. -7

 أن اًمّمخرة ورد ومٞمٝم٤م أن ٟمٗمخ اًمّمقر قمٜمده٤م أيْم٤م. -8

اًمٔمعع٤مهر ُمععـ اًمروايعع٦م أن سمقاسمعع٦م وُموععدأ دظمععق  أهععؾ اجلٜمعع٦م ًمٚمهٜمعع٦م هععل اًمّمععخرة  -9

٘مععدس ويمععذًمؽ دظمععق  أهععؾ اًمٜمعع٤مر ًمٚمٜمعع٤مر، وُمععـ ذًمععؽ يموععلم أن ًمّمععخرة سمٞمعع٧م اعم

 ؿم٠من قمٔمٞمؿ ذم قم٤م  اًم٘مٞم٤مُم٦م.

يمعع٤من : )اهلل قمععـ آسم٤متععف ىمعع٤م  قمععـ اب قموععدوروى اًم٘مٛمععل سمسععٜمده قمععـ قموععداعمٚمؽ سمععـ هعع٤مرون 

ومععٞمام ؾمعع٠م  ُمٚمععؽ اًمععروم اسسععـ سمععـ قمععكم أن ؾمعع٠مًمف قمععـ أرواح اعمعع١مُمٜملم أيععـ يٙمقٟمععقن إذا 

ُمععع٤مشمقا ؟ ىمععع٤م  : دممٛمعععع قمٜمعععد صعععخرة سمٞمععع٧م اعم٘معععدس ذم ًمٞمٚمععع٦م اجلٛمٕمععع٦م وهعععق قمعععرش اهلل 

ر وُمٜمٝمععع٤م اؾمعععمقى رسمٜمععع٤م ع٤م وإًمٞمعععف اعمحِمععإدٟمععك ، ُمٜمٝمععع٤م يوسعععط اهلل إرض وإًمٞمٝمعع٤م يٓمقهيععع

إمم اًمسعععامء واعمالتٙمععع٦م ، صمعععؿ ؾمععع٠م  قمعععـ أرواح اًمٙمٗمععع٤مر أيعععـ دممٛمعععع ؟ ىمععع٤م  : دممٛمعععع ذم 

 .(8)وادي طمرض ُمقت  وراء ُمديٜم٦م اًمٞمٛمـ (
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ـْ أب اًمّمععع٤مُم٧م، ىَمععع٤مَ :  طتتتًنلنـتتت رنجـّتتتَنىتتتدرنوجـّتتتَنلدتتتلو نوجـّتتتَن»وروى همعععػمه قَمععع

تتتَنولدديـتتتَنوبقتتتأنلدؼتتتدلنولحلتتت   للـعتتتقينوللػتتت دولنولُطؾتتتدنوطتتتًنل ْل ن ؽل .ن(1)«م 

وُمٗمععع٤مده يمٓمععع٤مسمؼ ُمعععع اًمروايععع٦م اًمسععع٤مسم٘م٦م ُمعععـ ارشموععع٤مط ـمعععلم إرض وسمسعععٓمٝم٤م ُمعععـ سمٞمععع٧م 

 اعم٘مدس.

وىمعع٤م  اسمععـ قمّوعع٤مس رن اهللّ قمععٜمٝمام ذم ظمععؼم: أّٟمععف هععوط ُمععع ضمؼميععؾ قمٚمٞمععف اًمّسععالم  /8 

حمّٛمعععد إّن رسّمعععؽ  ُمٚمعععؽ   يٓمععع٠م إرض ىمعععّط، ُمٕمعععف ُمٗمععع٤مشمٞمَم ظمعععزاتـ إرض، وم٘مععع٤م : يععع٤م

إرض ومعع٢من ؿمععئ٧م ومٙمععـ ٟموّٞمعع٤م قموععدا، ي٘مععق  ًمععؽ: هععذه ُمٗمعع٤مشمٞمَم ظمععزاتـ و  ي٘مععرؤو اًمسععالم

آًمععف: سمععؾ أيمععقن ٟموّٞمعع٤م قموععدا. ومعع٢مذا ٤م ُمٚمٙمعع٤م؟ وم٘معع٤م  صععغّم اهللّ قمٚمٞمععف وإن ؿمععئ٧م ومٙمععـ ٟموّٞمععو

ىمقاتٛمعععف ُمعععـ ومّْمععع٦م، ُمريّمععع٥م سمععع٤مًمٚم١مًم١م واًمٞمععع٤مىمقت، يعععمَٕ ٟمعععقرا، سمسعععّٚمؿ ُمعععـ ذهععع٥م، 

رأؾمععف ذم اًمسععامء، وم٘معع٤م : اصععٕمد يعع٤م حمّٛمععد. ومٚمععاّم ، وأؾمععٗمٚمف قمععغم صععخرة سمٞمعع٧م اعم٘مععدسو

طمقًمعععف أـمٗمععع٤م ، وم٘مععع٤م  ضمؼميعععؾ: هعععذا ًمسعععامء رأى ؿمعععٞمخ٤م ىم٤مقمعععدا ُتععع٧م ؿمعععهرة وصعععٕمد ا

ى ُمعععـ يعععدظمؾ اًمٜمععع٤مر إذا رأُمعععـ يعععدظمؾ اجلٜمّععع٦م ُمعععـ ذّريمعععف وعععحؽ، وأسمعععقو آدم إذا رأى 

ُمععـ ذّريمععف طمععزن وسمٙمععك. ورأى ُمٚمٙمعع٤م سمعع٤مها وضمٝمععف وسمٞمععده ًمععقح ُمٙممععقب سمخععّط ُمععـ 

 .  (2)(ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م، وم٘م٤م : هذا ُمٚمؽ اعمقتظمّط اًمٜمقر و

هععق سمٞمعع٧م قمٚمٞمععف اًمّمععخرة حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء اًمععذي ؿمعع٤مع اـمععالس سمٞمعع٧م وفمعع٤مهره أن ُمسععهد 

 اعم٘مدس ًمٙمـ يرومع هذا اًمٔمٝمقر اًمرواي٦م أشمٞم٦م وإن اًمموس ذًمؽ قمغم اًمرواة. 

                                           
 ، سم٤مب اًممسٚمٞمؿ وومْمؾ اعمسٚمٛملم.494، ص4، ح8( اًمٙم٤مذم: ج8)

 .879 -878ص  8اعمٜم٤مىم٥م ٓسمـ ؿمٝمرآؿمقب: ج  (2)
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ـُ ؾَمعععاَلٍم ًمَِرؾُمعععقِ  اهلليِ 9 ـْ َُمْقِوعععِع  / وروى سمعععـ وممععع٤م : ىَمععع٤مَ  قَمْوعععُد اهلليِ سْمععع ِِّن قَمععع َأظْمعععؼِمْ

اِتٞمعععَؾ َأيض  مْحَععع٦ِم قَمعععغَم سَمٜمِعععل إِْهَ  وَمٜمََزًَمععع٧ْم ُِمٜمْعععُف اعماََْلِتَٙمععع٦ُم سم٤ِمًمري
ِ
عععاَمء ـَ اًمسي عععِذي وُمعععمََِم ُِمععع اًْمَوععع٤مِب اًمي

ععْخرَ   وَمعع٢مِني سَمْٞمعع٧َم اعمَْ ِة إمَِم سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدِس وَ َُمْقِوععٍع ُهععَق ىَمعع٤مَ  ُُمَ٘م٤مسمِععُؾ اًمّمي
ِ
َْٟموَِٞمعع٤مء ْٕ ْ٘مععِدِس ُِمْٕمععَراُج ا

 وَ ومِٞمَٝمععع٤م ظِمَٞمععع٤مَر  اهللسُمْ٘مَٕمععع٦ٌم مَلَعععَع 
ِ
َْوًمَِٞمععع٤مء ْٕ  َوا

ِ
َْٟموَِٞمععع٤مء ْٕ ـَ ا سملمَٙمععع٦ِم وَ اعماََْلتِ ظَمْٚمِ٘معععِف ُِمععع  .(8)(اعمَُْ٘معععري

يض اًممٖمعع٤مير وأن اًمٓمريععؼ اًمسععاموي هععق ُمععـ عاًمّمععخرة وسمٞمعع٧م اعم٘مععدس ي٘ممعع لمواًمم٘م٤مسمععؾ سمعع

 اًمّمخرة امم سمٞم٧م اعم٘مدس وهق ُمٕمراج إٟموٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واعمالتٙم٦م اعم٘مرسملم. 

ـْ َأِب قَمْوعععِد اهلليِ عَأِب سَمْٙمعععٍر اْسَْْمععع حٞمَمصععع /84 إمَِم َأُِمعععػِم ىَمععع٤مَ : َأشَمعععك َرضُمعععٌؾ  َرُِملي قَمععع

ىَمععِد اطْمَمَوععك سمَِحاَمِتععِؾ ؾَمععْٞمِٗمِف وَمَ٘معع٤مَ  َيعع٤م َأُِمععػَم اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم إِني وَ  ُهععَق ذِم َُمْسععِهِد اًْمُٙمقوَمعع٦مِ اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم وَ 

َٙمْمٜمِل ذِم ِديٜمِععل ىَمعع٤مَ  وَ ؿَمععْد َأوْمَسععَدْت قَمععكَمي ِديٜمِععل وَ ذِم اًْمُ٘مععْرآِن آَيعع٦ًم ىَمعع ىَمعع٤مَ  ىَمععْقُ  اهلليِ  َُمعع٤م َذاوَ ٙمي

ـْ ىَمْوٚمِععَؽ ُِمعع  ضَمععَؾ قَمععزي وَ  ـْ َأْرؾَمععْٚمٜم٤م ُِمعع ـِ آهِلَعع٦ًم ٚمِٜم٤م أَ ـْ ُرؾُمععَو ؾْمععَئْؾ َُمعع مْح ـْ ُدوِن اًمععري ضَمَٕمْٚمٜمعع٤م ُِمعع

عععٍد   ُيْٕمَوعععُدونَ  َُمععع٤مِن َٟموِعععلر هَمعععػْمُ حُمَٛمي ٤مَ  ًَمعععُف َأُِمعععػُم وَمَٞمْسععع٠َمًُمُف قَمٜمْعععُف وَمَ٘مععع وَمَٝمعععْؾ ذِم َذًمِعععَؽ اًمزي

َو إِْن ؿَمععع٤مَء  اعمُْععع١ْمُِمٜملِمَ  ؾُمعععْوح٤مَن   ضَمعععؾي َيُ٘معععقُ  ذِم يمَِم٤مسمِعععفِ إِني اهلليَ قَمعععزي وَ  اهللاضْمٚمِعععْس ُأظْمعععؼِمْ

ععِذي َأْهى ىَْمَّمعع  اًمي ْٕ ـَ اعمَْْسععِهِد اْسَععراِم إمَِم اعمَْْسععِهِد ا ععِذي سم٤مَريْمٜمعع٤م طَمْقًَمععُف عسمَِٕمْوععِدِه ًَمععْٞماًل ُِمعع ك اًمي

ععدًا  مِععل َأَراَهععع٤م حُمَٛمي ـْ آَيععع٤مِت اهلليِ اًمي ـْ آي٤مشمِٜمعع٤م وَمَٙمععع٤مَن ُِمعع ِتٞمعععُؾ إمَِم  ًمِٜمُِرَيععُف ُِمععع عععُف اْٟمَمَٝمععك ضَمؼْمَ َأٟمي

ىَْمَّمععاعمَْْٕمُٛمععقِر وَ اًْمَوْٞمعع٧ِم  ْٕ عع٠َم ُِمٜمَْٝمعع٤م صُمععؿي عُهععَق اعمَْْسععِهُد ا ِتٞمععُؾ قَمْٞمٜمعع٤ًم وَمَمَقوي ك وَمَٚمععامي َدَٟمعع٤م ُِمٜمْععُف َأشَمععك ضَمؼْمَ

َن صُمععؿي ىَمعع٤مَ  ًمِٚمٜميوِععلي  ِتٞمععُؾ وَمعع٠َمذي عع٠م صُمععؿي ىَمعع٤مَم ضَمؼْمَ ععُد شَمَقوي ْم وَمَّمععؾي وَ  ىَمعع٤مَ  َيعع٤م حُمَٛمي اضْمَٝمععْر شَمَ٘مععدي

ٓي  سمِعع٤مًْمِ٘مَراَءِة وَمعع٢مِني  هَتُْؿ إِ َٓ َيْٕمَٚمععُؿ قِمععدي ـَ اعماََْلِتَٙمعع٦ِم  ععػي ذِم ضَمععؾي َوقَمععزي وَ  اهللظَمْٚمَٗمععَؽ ُأوُم٘معع٤ًم ُِمعع  اًمّمي

                                           
 .384، ص: 2 اًم٘مديٛم٦م(،ج -روو٦م اًمقاقمٔملم و سمّمػمة اعممٕمٔملم )ط  (8)



 

58 

 

ِ  آَدُم َوُٟمعععقٌح َوإسِْمعععَراِهٞمُؿ َوُهعععقٌد َوُُمقؾَمعععك َوقِمٞمَسعععك وَ  َوي ْٕ شَمَوععع٤مَرَو  اهلليُمعععؾض َٟموِعععلي سَمَٕمععع٨َم ا

عععاَمَواِت وَ  اهللشَمَٕمععع٤ممَم ُُمٜمْعععُذ ظَمَٚمعععَؼ وَ  عععدًا ااًمسي َْرَض إمَِم َأْن سَمَٕمععع٨َم حُمَٛمي ْٕ   َُم َرؾُمعععق وَمَمَ٘معععدي

ععْؿ هَمععػْمَ َه٤مِتعع٥ٍم وَ ومَ  اهلليِ
ععَ  َأْوطَمععك َّمععغمي هِبِ ِر عإًَِمْٞمععِف يَمَٚمْٛمععَِم اًْمَوَّمعع اهللَٓ حُمَْمِِمععٍؿ وَمَٚمععامي اْٟمٍَمَ

ـِ آهِلَعع٦ًم ُيْٕمَوععُدونَ  مْح ـْ ُدوِن اًمععري ـْ ُرؾُمععٚمِٜم٤م َأضَمَٕمْٚمٜمعع٤م ُِمعع ععَؽ ُِمعع
ـْ ىَمْوٚمِ ـْ َأْرؾَمععْٚمٜم٤م ُِمعع ععُد َُمعع   ؾَمععْؾ َيعع٤م حُمَٛمي

ٓي  وَم٤مًْمَمَٗمعع٧َم إًَِمععْٞمِٝمْؿ َرؾُمععقُ  اهلليِ  َٓ إًَِمععَف إِ سمَِهِٛمٞمِٕمععِف وَمَ٘معع٤مَ  سمِععَؿ شَمِْمععَٝمُدوَن ىَمعع٤مًُمقا َٟمِْمععَٝمُد َأْن 

َٓ  اهلل عععَؽ َرؾُمعععقُ  اهلليِ وَ َوطْمعععَدُه  يعععَؽ ًَمعععُف َوَأٟمي   َأْٟمععع٧َم ػَم اعمُْععع١ْمُِمٜملَِم َوِصعععٞمضَؽ وَ َأني قَمٚمِّٞمععع٤ًم َأُِمعععَذِ

َأني قَمٚمِّٞمععع٤ًم ؾَمعععٞميُد اًْمَقِصعععٞميلَم ُأظِمعععَذْت قَمعععغَم َذًمِعععَؽ َُمَقاصمِٞمُ٘مٜمَععع٤م ًَمُٙمعععاَم هلليِ ؾَمعععٞميُد اًمٜميوِٞميعععلَم وَ َرؾُمعععقُ  ا

ععَٝم٤مَدِة وَمَ٘معع٤مَ   ضُمععُؾ َأطْم سم٤ِمًمِمي ضْمعع٧َم قَمٜميععل َيعع٤م َأُِمععػَم اعمُْعع١ْمُِمٜملِمَ َٞمْٞمعع٧َم ىَمْٚموِععل وَ اًمري  واًمّمععحٞمَم.  (8)(وَمري

 سيَم ذم يمقن اعمسهد إىمَم هق اًموٞم٧م اعمٕمٛمقر وهق ذم اًمسامء اًمراسمٕم٦م.

أن قمٔمٛمععع٦م ُمسعععهد اًمٙمقومععع٦م أقمٔمعععؿ ُمعععـ سمٞمععع٧م حم٤مريععع٥م  وم٘معععد ورد قمعععٜمٝمؿ /88

إٟموٞمعع٤مء ذم ومٚمسععٓملم اًمععذي ؿمعع٤مع اـمالىمععف اؾمععؿ سمٞمعع٧م اعم٘مععدس أو سمٞمعع٧م اًمّمععخرة قمٜمععد 

اًمٜمععع٤مس وقمٜمعععد اًمٞمٝمعععقد واًمٜمّمععع٤مرى، أي أن اٟمٓموععع٤مس وصعععػ اعم٘معععدس قمعععغم ُمسعععهد 

اًمٙمقومععع٦م يمٛمٕمٜمعععك وصعععٗمل أطمعععرى ُمعععـ اٟمٓمو٤مىمعععف قمعععغم ُمسعععهد اعمٕمعععرو  سم٤مًمّمعععخرة ذم 

 ًمٚمحععرُملم ُمٙمعع٦م واعمديٜمعع٦م، سمععؾ ورد أن ُمرىمععد اًمٜموععل ومٚمسععٓملم، ومْمععال قمععـ اعمسععهديـ 

وُمراىمعععدهؿ قمٚمعععٞمٝمؿ اًمسعععالم أقمٔمعععؿ طمرُمععع٦م ُمعععـ اعمسعععهديـ، وىمعععد ٟم٘معععؾ اًمسعععٛمٝمقدي ذم 

 يمم٤مسمععف اًمقومعع٤مء سم٤مًمقومعع٤مء اإلملعع٤مع واًمرضععورة سمععلم قمٚمععامء آُمعع٦م قمععغم شمٗمْمععٞمؾ ىمععؼم اًمٜموععل 

                                           
 .293قمـ شمٗمسػم سمـ ُم٤مهٞم٤مر /ص ٓسمـ ـم٤موس اًمٞم٘ملم سم٢مظممّم٤مص أُمػم اعم١مُمٜملم  (8)
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قمعععغم اًمٙمٕموععع٦م اعمٙمرُمععع٦م، واًممٗمْمعععٞمؾ شم٘معععديس، وىمعععد ورد قمعععٜمٝمؿ قمعععدة ُمعععـ أًمسعععـ ُمعععـ 

 ٤مت داًم٦م قمغم يمقن قمٜمقان سمٞم٧م اعم٘مدس قمٜمقان وصٗمل ذو ُمراشم٥م.اًمرواي

ومٔمعع٤مهر سمٕمععض اًمروايعع٤مت اًمععقاردة أن سمٞمعع٧م وُمسععهد اًمّمععخرة اًممععل ومٞمٝمعع٤م اعمٕمععراج وومٞمععف  

 يٜمٗمخ ذم اًمّمقر واًمٞمف اعمحنم هق ُمسهد ؾمٝمٞمؾ )اًمسٝمٚم٦م( 

َيعع٤مَرِة ُمٕممععؼم يمععام ذم روايعع٦م ـِ سمععـ ةيَم٤مُِمععِؾ اًمزي مْحَ ـْ َأِب قمَ  يمثععػم قَمْوععِد اًمععري ىَمعع٤مَ :  ْوععِد اهلليِ قَمعع

عل ًَمْٞمَٚمعع٦َم ظَمععَرَج ىَمع٤مَ  َٟمَٕمععْؿ ىَمعع٤مَ   َِب مَحْععَزَة اًمعثضاَمزِمي َيعع٤م َأسَمعع٤م مَحْعَزَة َهععْؾ ؿَمععِٝمْدَت قَمٛمي
ِٕ ؾَمعِٛمْٕمُمُف َيُ٘مععقُ  

ععَؽ شَمْٕمٜمِععذِم َُمْسععِهِد ؾُمععَٝمْٞمٍؾ ىَمعع٤مَ  وَ  وَمَٝمععْؾ َصععغمي  ـَ َُمْسععِهُد ؾُمععَٝمْٞمٍؾ ًَمَٕمٚمي ععْٝمَٚم٦ِم َأْيعع ل َُمْسععِهَد اًمسي

ععاُء ومِٞمَٝمعع٤م ُصععوَ  ....ىمعع٤م  ٟمٕمععؿ ععْخَرِة اًمٓميٞمٜمَعع٦ُم قَرُة مَلِٞمععِع اًمٜميوِٞميععلَم وَ ومِٞمععِف َصععْخَرٌة ظَمرْضَ عع٧َم اًمّمي َُتْ

مِععل ظَمَٚمععَؼ  قَْمَٔمععُؿ َُمْقِوععٌع  ُهععَق اًْمَٗمعع٤مُروُس وَ   قَمععزي َوضَمععؾي ُِمٜمَْٝمعع٤م اًمٜميوِٞميععلَم َوومِٞمَٝمعع٤م اعمِْْٕمععَراُج  اهللاًمي ْٕ ا

ععقِر وَ  ُِمٜمْععُف َوُهععَق مَمَععرض اًمٜميعع٤مسِ  ـْ يُمقوَمعع٤مَن َوومِٞمععِف ُيععٜمَْٗمُخ ذِم اًمّمض  فمعع٤مهرو .(8)ر(عإًَِمْٞمععِف اعمَْْحَِمععَوُهععَق ُِمعع

نم وقمٜمععده٤م اًمععٜمٗمخ ذم اًمّمععقر وهععل اًمٗمعع٤مرس سمععلم عة أن اًمّمععخرة اًممععل اًمٞمٝمعع٤م اعمحععاعمٕممععؼم

ر هععل هععذه اًمّمععخرة ذم ُمسععهد اًمسععٝمٚم٦م ويم٠مٟمععف سمٞمعع٧م عأهععؾ اجلٜمعع٦م وأهععؾ اًمٜمعع٤مر ذم اعمحِمعع

 اعم٘مدس اًمذي ومٞمف اًمّمخرة.

ك هعععق اًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقر ذم عأن اعمسعععهد إىمّمععع يمعععام ورود اًمعععٜمص قمعععٜمٝمؿ  /82

 اًمسامء اًمراسمٕم٦م ٓ ُمسهد اًمّمخرة اعمٕمرو  طم٤مًمٞم٤م سموٞم٧م اعم٘مدس.

                                           
 .44ص  84اسدي٨م  8يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ب (8)



 

61 

 

صععغم سم٤مٕٟموٞمعع٤مء ذم اًمسععامء اًمراسمٕمعع٦م  أٟمععف  - أذيٜمعع٦م قمععـ اًمّمعع٤مدس َم سمععـ ٞمصععح لومٗمعع

ومٚمعععؿ شم٘معععؾ ًمراسمٕمععع٦م ... صمعععؿ قمعععرج ب طممعععك اٟممٝمٞمععع٧م إمم اًمسعععامء ا: -ذم اًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقر

٧م اعمالتٙمعع٦م ومٗممحعع٧م أسمععقاب ؾمععٛمٕم٧م دويعع٤م يم٠مٟمععف ذم اًمّمععدور، وم٤مضممٛمٕمععاعمالتٙمعع٦م ؿمععٞمئ٤م، و

ظمرضمععع٧م إزم ؿمعععوف اعمٕمععع٤مٟمٞمؼ، وم٘مععع٤م  ضمؼمتٞمعععؾ )قمٚمٞمعععف اًمسعععالم(: طمعععل قمعععغم اًمسعععامء و

صمععؿ أوطمععك اهلل ....   اًمّمععالة، طمععل قمععغم اًمّمععالة، طمععل قمععغم اًمٗمععالح، طمععل قمععغم اًمٗمععالح

يمععؼمِّن قمععغم قمععدد طمهوععل. ومٛمععـ و يعع٤م حمٛمععد، اؾمععم٘موؾ اسهععر إؾمععقد ضمععؾ إًمٞمععف:قمععز و

أضمعععؾ ذًمعععؽ صععع٤مر اًممٙموعععػم ؾمعععوٕم٤م ٕن اسهععع٥م ؾمعععوع، ومععع٤مومممَم قمٜمعععد اٟم٘مٓمععع٤مع اسهععع٥م، 

اًممٗمععع٧م ومععع٢مذا  صمعععؿ.... اسهععع٥م ُممٓم٤مسم٘مععع٦م ؾمعععٜم٦م، وومٛمعععـ أضمعععؾ ذًمعععؽ صععع٤مر آومممععع٤مح 

ؾمعععٚمؿ قمٚمعععٞمٝمؿ. وم٘مععع٤م : اًمٜموٞمعععلم، وم٘مٞمعععؾ: يععع٤م حمٛمعععد، سمّمعععٗمق  ُمعععـ اعمالتٙمععع٦م واعمرؾمعععٚملم و

. ومععع٠موطمك اهلل إًمٞمعععف: أن اًمسعععالم واًممحٞمععع٦م واًمرمحععع٦م فسمريم٤مشمعععاًمسعععالم قمٚمعععٞمٙمؿ ورمحععع٦م اهلل و

 .(8)...  ذريمؽواًمؼميم٤مت أٟم٧م و

ىمععععق  رؾمععععق   ُم٤مًمٞمععععف ُمٕممععععؼمة اب سمّمععععػم قمععععـ اًمّمعععع٤مدس أوروى اًمِمععععٞمخ ذم  /84

يعع٤م قمععكم، إِّن رأيعع٧م اؾمععٛمؽ ُم٘مروٟمعع٤م سم٤مؾمععٛمل ذم أرسمٕمعع٦م ُمععقاـمـ وم٠مٟمسعع٧م سمعع٤مًمٜمٔمر : اهلل

اًمسععامء وضمععدت قمععغم صععخرهت٤م: ٓ إًمٞمععف: إِّن عمعع٤م سمٚمٖمعع٧م سمٞمعع٧م اعم٘مععدس ذم ُمٕمعع٤مرضمل إمم 

ُمععـ رشمف سمععف. وم٘مٚمعع٧م: يعع٤م ضمؼمتٞمععؾ: وع، حمٛمععد رؾمععق  اهلل أيدشمععف سمععقزيره وٟمّمعع إًمععف إٓ اهلل

وزيععري؟ وم٘معع٤م : قمععكم سمععـ أب ـم٤مًمعع٥م )قمٚمٞمععف اًمسععالم(. ومٚمععام اٟممٝمٞمعع٧م إمم ؾمععدرة اعمٜممٝمععك 

د صعععٗمق  ُمعععـ ظمٚم٘معععل، حمٛمععع٤م: ٓ إًمعععف إٓ اهلل، أٟمععع٤م وطمعععدي، ووضمعععدت ُمٙممقسمععع٤م قمٚمٞمٝمععع

                                           
 .385ص  4اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج  (8)



 

60 

 

ـ أب رشمف سمعععف. وم٘مٚمععع٧م يععع٤م ضمؼمتٞمعععؾ و ُمعععـ وزيعععري؟ وم٘مععع٤م : قمعععكم سمععععٟمّمعععوأيدشمعععف سمعععقزيره 

اٟممٝمٞمعع٧م إمم قمععرش رب اًمٕمعع٤معملم وضمععدت ُمٙممقسمعع٤م قمععغم ـم٤مًمعع٥م. ومٚمععام ضمعع٤موزت اًمسععدرة و

صععٗمق  ُمععـ إًمععف إٓ أٟمعع٤م وطمععدي، حمٛمععد طموٞموععل و ىم٤متٛمعع٦م ُمععـ ىمععقاتؿ اًمٕمععرش: أٟمعع٤م اهلل، ٓ

 .(8)(ٟمٍمشمف سمف.ظمٚم٘مل، أيدشمف سمقزيره وأظمٞمف و

 هععق ذم اًمسععامء وهععذه اًمروايعع٦م داًمعع٦م قمععغم يمععقن سمٞمعع٧م اعم٘مععدس اًمععذي اهي اًمٞمععف اًمٜموععل  

وومٞمععف اًمّمععخرة وهععق فمعع٤مهر ذم اٟمٓمو٤مىمععف قمععغم اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر وهععق اعمسععهد  ذم ُمٕمراضمععف

ك أيْمعععع٤م اعمععععذيمقر ذم آيعععع٦م اإلهاء، يمععععام أن اسععععدي٨م دا  ايْمعععع٤م قمععععغم شمٙمععععرر عإىمّمعععع

ٞمعع٧م اعم٘مععدس وهععق اعمسععهد إىمَمعع ذم يمٙمععرر ومٞمٝمعع٤م سمٚمقهمععف امم سم اعمٕمععراج ُمععرارا وأٟمععف 

آيعع٦م اإلهاء، وأن ُمعع٤م ذم أيعع٦م وصععػ يمععكم قمعع٤مم عمسععػم اإلهاء واعمٕمععراج اًمععذي شمٙمععرر 

 يمرارا. 

ـْ قمععكم سمععـ أب ـم٤مًمعع٥م و ـْ اًْمٜميوِععّل  ذِم اخلّمعع٤م  قَمعع ععفُ  قَمعع  نيتت»: زم وصععّٞممف ذِم  ىَمعع٤مَ   أٟمي

نلايتتأنل تتؿننمؼ وكتت  نب ندتت ن ىتتينإ ر  تتؿ نِفنالبعتتَنمتت لط نفلكستتأنبتت لـظ نإلقتت  نإ ر

ن ٓل نالتتل   نمؽت بتت  نٓنإلتت نإ تتذ  تت  نوجتتد نى  بؾغتتأنبقتتأنلدؼتتدلنِفنمع لجتت نإٌنللسل

تتتْ نو يتتت ي ن تتتدنل تتت  نلهنايد تتت نبتتت  ي فنوكقتتت  نبتتت  ي فنفؼؾتتتأننزل قتتتانم  لهنُُمؿل

نىتتتينبتتت نايبنط لتتتتفنفؾتتت نلكتفقتتتأنإٌن تتتدل نلدـتفتتت تتت    ؼ   فنفؾتتت نجتتت و  نللستتتدل نف 
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نبطـتتتتت رن تتتتتذ  لكتفقتتتتتأنإٌنىتتتتت نينل نللعتتتتت دًفنفؾتتتتت نلفعتتتتتأنلا نوجتتتتتد نى 

نننوُمٗم٤مده٤م ىمري٥م مم٤مصمؾ ًمٚمس٤مسم٘م٦م..ن(1)«للع ني...

قموععد اًمععرزاس ُمٕمٛمععر قمععـ اسمععـ ِهعع٤مد قمععـ أسمٞمععف / وروى سمععـ ـمعع٤موس سمٓمريععؼ قمعع٤مُمل قمععـ 83

سمعععرضمكم سمٞمعععٜمام أٟمععع٤م ذم اسهعععر أشمععع٤مِّن ضمؼمتٞمعععؾ ومٜمٝمعععرِّن   قمعععـ ضمعععده ىمععع٤م  ىمععع٤م  رؾمعععق  اهلل

ري عء يمعععقيمر اًمٓمعععػم ومٚمعععام أـمرىمععع٧م سموّمععع وم٤مؾمعععمٞم٘مٔم٧م وم٠مظمعععذ سمْمعععوٕمل ومقوعععٕمٜمل ذم ر

شمععدري أيععـ أٟمعع٧م وم٘مٚمعع٧م ٓ يعع٤م ضمؼمتٞمععؾ وم٘معع٤م  ـمرومعع٦م ومرضمٕمعع٧م إزم وأٟمعع٤م ذم ُمٙمعع٤مِّن وم٘معع٤م  أ

اًمٜمنمععع صمعععؿ ىمععع٤مم ضمؼمتٞمعععؾ ومقوعععع دس سمٞمععع٧م اهلل إىمَمععع ومٞمعععف اعمحنمععع وهعععذا سمٞمععع٧م اعم٘مععع

آظمرهعع٤م طمععل قمععغم ظمععػم اًمٕمٛمععؾ طممععك ؾمععو٤مسممف اًمٞمٛمٜمععك ذم أذٟمععف ومعع٠مذن ُمثٜمععك ُمثٜمععك ي٘مععق  ذم 

ىمعع٤م  ذم آظمرهعع٤م ىمععد ىم٤مُمعع٧م اًمّمععالة ىمععد ىم٤مُمعع٧م  أذاٟمععف أىمعع٤مم اًمّمععالة ُمثٜمععك ُمثٜمععك وإذا ىم٣معع

 اًمّمععالة ومععؼمس ٟمععقر ذم اًمسععامء ومٗممحعع٧م سمععف ىموععقر إٟموٞمعع٤مء ومعع٠مىموٚمقا ُمععـ يمععؾ أوب يٚموععقن

ٓ ر ٟموععل وم٠مظمععذوا ُمّمعع٤مومٝمؿ وعأرسمٕمعع٦م قمِمععدقمععقة ضمؼمتٞمععؾ ومععقارم أرسمٕمعع٦م آٓ  وأرسمٕمامتعع٦م و

ٞمععؾ ؾمععٞم٘مدُمٜم٤م ومٚمععام اؾمععمقوا قمععغم ُمّمعع٤مومٝمؿ أظمععذ ضمؼمتٞمععؾ سمْمععوٕمل صمععؿ ىمعع٤م  ؿمععؽ أن ضمؼمت

إذا وم٤مًممٗمعع٧م ُمععـ يٛمٞمٜمععل و - ُمععـ اعمخمععقميعع٤م حمٛمععد شم٘مععدم ومّمععؾ سم٢مظمقاٟمععؽ وم٤مخلعع٤مشمؿ أومم

يسعع٤مره ُمٚمٙمعع٤من قمععـ روان وقمععـ يٛمٞمٜمععف ُمٚمٙمعع٤من وعقمٚمٞمععف طمٚممعع٤من ظمْمعع  أٟمعع٤م سمعع٠مب إسمععراهٞمؿ 

طمٚممعع٤من  قمٚمٞمععف وصععٞمل قمععكم سمععـ أب ـم٤مًمعع٥م صمععؿ اًممٗمعع٧م قمععـ يسعع٤مري وإذا أٟمعع٤م سمعع٠مظمل و

قمععـ يسعع٤مره ُمٚمٙمعع٤من ومعع٤مهمززت هورا ومٖمٛمععزِّن ضمؼمتٞمععؾ سمٞمْمعع٤موان قمععـ يٛمٞمٜمععف ُمٚمٙمعع٤من و

أظمععذ يٛمٞمٜمععل سمٙمٚممعع٤م إمم إسمععراهٞمؿ وم٘معع٤مم إزم ومّمعع٤مومحٜمل و سمٞمععده ومٚمععام اٟم٘مْمعع٧م اًمّمععالة ىمٛمعع٧م
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وٕمعععقث اًمّمععع٤مًمَم ذم اًمزُمععع٤من اعميديعععف وم٘مععع٤م  ُمرطموععع٤م سمععع٤مًمٜمول اًمّمععع٤مًمَم وآسمعععـ اًمّمععع٤مًمَم و

ىمعع٤م  ُمرطموعع٤م أظمععذ سمٞمٛمٞمٜمععف سمٙمٚممعع٤م يديععف وومحف وّمعع٤مىمعع٤مم إمم قمععكم سمععـ أب ـم٤مًمعع٥م وماًمّمعع٤مًمَم و

ٓ وم٘مٚمعع٧م يعع٤م أسمعع٧م يمٜمٞممععف سمعع٠مب اسسععـ و ويص اًمّمعع٤مًمَم يعع٤م أسمعع٤م اسسععـسمعع٤مٓسمـ اًمّمعع٤مًمَم و

يمٜمٞممععف سمعع٠مب قمٚمععؿ همٞمعع٥م رب سم٤مؾمععٛمف قمععكم وصععحٗمل و وًمععد ًمععف وم٘معع٤م  يمععذًمؽ وضمدشمععف ذم

ويص ظمعع٤مشمؿ أٟموٞمعع٤مء ذريمععل صمععؿ ىمعع٤م  ذم سمٕمععض ععع٤مم اسععدي٨م ُمعع٤م هععذا اسسععـ واسسععلم و

ؾمععٞمٙمذب ىمععقم ٤م ذم إسمٓمععَم   يوعع٤مذ شم٤مسمٕمٜمعع٤م وإِّن حمععدصمٙمؿ هبععذا اسععدي٨م وحٜمًمٗمٔمععف أصععو

 نن.(8)( ومٝمق اسؼ ومال عؽمون

رحي٦م ذم يمععقن سمٞمعع٧م اعم٘مععدس هععق اًموٞمعع٧م عروايعع٦م ُمععع يمقاهعع٤م ُمععـ ـمععرس اًمٕم٤مُمعع٦م يم٤مًمّمععواًم

ر عك أي اعمسععهد إىمَمعع وأٟمععف سمععرس ٟمععقر ذم اًمسععامء وأن اعمععراد سمٙمقٟمععف ومٞمععف اعمحِمعععإىمّمعع

ك ذم اًمسععامء اًمراسمٕمعع٦م وهععق اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر، ٟمٕمععؿ ورد ذم عإىمّمععر هععق اعمسععهد عواًمٜمِمعع

أن اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر يمعع٤من ذم إرض وارشمٗمععع ذم وىمعع٧م  روايعع٤مت اتٛمعع٦م أهععؾ اًموٞمعع٧م 

نميع عأٟمعععف ؾمعععٞمٜمز  امم إرض ُمعععرة أظمعععرى ذم اًمرضمٕمععع٦م. وأن ومٞمعععف شمعععو ـمقومععع٤من ٟمعععقح

 إذان ُمـ ضمؼمتٞمؾ وىمد اؾممٗم٤مو٧م اًمٜمّمقص أٟمف ذم اًمسامء ذم اعمٕمراج.

ـِ ِديٜمَعع٤مٍر اًمععثضاَمزِمي وَ  َأِب مَحْععَزَة صَم٤مسمِعع٧ِم وسمْمععٛمٞمٛم٦م اًمّمععحٞمَم امم  سمِٞمععِع سْمعع ـْ َأِب اًمري َأِب َُمٜمُّْمععقٍر قَمعع

مِععل يَمعع٤مَن طَمعع٩مي ومِٞمَٝمعع٤م هِ  طَمَهْهٜمَعع٤م َُمععَع َأِب ضَمْٕمَٗمععٍر ىَمعع٤مَ :  ععٜم٦َِم اًمي ـُ قَمْوععِد اعمَْٚمِععِؽ ذِم اًمسي َِمعع٤مُم سْمعع

ععع٤مِب يَمععع٤مَن َُمَٕمعععُف َٟمععع٤مومٌِع َُمعععْقمَم وَ  ـِ اخْلَٓمي ـِ  َٗمعععٍر وَمٜمََٔمعععَر َٟمععع٤مومٌِع إمَِم َأِب ضَمٕمْ   قُمَٛمعععَر سْمععع ذِم ُريْمععع

ععِذي ىَمععْد شَمععَداوي اًْمَوْٞمعع٧ِم وَ  ـْ َهععَذا اًمي ىَمععِد اضْمَمَٛمععَع قَمَٚمْٞمععِف اًمٜميعع٤مُس وَمَ٘معع٤مَ  َٟمعع٤مومٌِع َيعع٤م َأُِمععػَم اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم َُمعع
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ـُ قَمععكِمي وَمَ٘معع٤مَ  اؿْمععَٝمْد ٔشَمَِٞمٜميععُف وَمَ٘معع٤مَ  َهععَذا َٟموِععلض َأْهععِؾ اًْمُٙمقوَمعع٦ِم   قَمَٚمْٞمععِف اًمٜميعع٤مُس  ععُد سْمعع َهععَذا حُمَٛمي

ـُ َٟموِععلي َأْو َويِصض َٟموِعع ٓي َٟموِععلر َأِو اسْمعع َٓ ُجِٞمُوٜمِععل ومِٞمَٝمعع٤م إِ ـْ َُمَسعع٤مِتَؾ  َؾْمعع٠َمًَمٜميُف قَمعع ََ لي ىَمعع٤مَ  وَم٤مْذَهعع٥ْم وَم

َٙمععع٠َم قَمعععإًَِمْٞمعععِف وَ  عععَؽ خُتِْهُٚمعععُف وَمَهععع٤مَء َٟمععع٤مومٌِع طَمميعععك اشمي َ  قَمعععغَم َأِب  غَم اًمٜميععع٤مِس صُمعععؿي ؾَمعععْٚمُف ًَمَٕمٚمي َأْذَ

ـَ قَمععكِمي إِِّني ىَمععَرْأُت  ضَمْٕمَٗمععرٍ  ععَد سْمعع ْٟمِهٞمععَؾ وَ  وَمَ٘معع٤مَ  َيعع٤م حُمَٛمي سُمععقَر َواًْمُٗمْرىَمعع٤مَن اًمزي اًمميععْقَراَة َواإْلِ

َٓ ُجِٞمعع٥ُم ومِٞمَٝمعع٤مَوىَمععْد قَمَروْمعع٧ُم طَماَلهَلَعع٤م َوطَمَراَُمَٝمعع٤م وَ  ـْ َُمَسعع٤مِتَؾ  ٓي َٟموِععلر  ىَمععْد ضِمْئعع٧ُم َأؾْمعع٠َمًُمَؽ قَمعع إِ

ـُ َٟموِععلي ىَمعع٤مَ  وَمَروَمععَع َأسُمععق ضَمْٕمَٗمععٍر  َرْأؾَمععُف وَمَ٘معع٤مَ  ؾَمععْؾ قَمععامي سَمععَدا ًَمععَؽ  َأْو َويِصض َٟموِععلي َأِو اسْمعع

ِِّن  ـْ ىَمععْقِ  اهلليِ قَمععزي َوضَمععؾي ًمِٜمَوِٞميععفِ ..... ىَمعع٤مَ  وَمعع٠َمظْمؼِمْ ـْ َأْرؾَمععْٚمٜم٤م وَ  - قَمعع ـْ ىَمْوٚمِععَؽ ؾْمععَئْؾ َُمعع ـْ   ُِمعع ُِمعع

ععٌد ُرؾُمععٚمِٜم٤م أَ  ععِذي ؾَمعع٠َمَ  حُمَٛمي ـِ اًمي ـِ آهِلَعع٦ًم ُيْٕمَوععُدون( َُمعع مْح ـْ ُدوِن اًمععري يَمعع٤مَن سَمْٞمٜمَععُف وَ  ضَمَٕمْٚمٜمعع٤م ُِمعع

ععِذي َأْهى سَمععلْمَ قِمٞمَسععك َطُْسععاِمَت٦ِم ؾَمععٜم٦ٍَم ىَمعع٤مَ  وَمععَماَل َأسُمععق ضَمْٕمَٗمععٍر وَ  َيعع٦َم ؾُمععْوح٤مَن اًمي ْٔ   َهععِذِه ا

ـَ اعمَْْسععِهِد اْسَععراِم  ىَْمََمععسمَِٕمْوععِدِه ًَمععْٞماًل ُِمعع ْٕ ـْ   إمَِم اعمَْْسععِهِد ا ععِذي سم٤مَريْمٜمعع٤م طَمْقًَمععُف ًمِٜمُِرَيععُف ُِمعع اًمي

مِععل َأَراَهعع٤م  (آي٤مشمِٜمعع٤م َيعع٤مِت اًمي ْٔ ـَ ا ععدًا  -شَمَٕمعع٤ممَم ٤مَرَو وَ شَمَوعع اهللوَمَٙمعع٤مَن ُِمعع ى سمِععِف  حُمَٛمي طَمْٞمعع٨ُم َأْهَ

عع  ًمِععلَم وَ  اهللإمَِم سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدِس َأْن طَمنَمَ َوي ْٕ ْٔ قَمععزي ِذيْمععُرُه ا ـَ اًمٜميوِٞميععلَم وَ ا ـَ ُِمعع اعمُْْرؾَمععٚملَِم ظِمععِري

ِتٞمععَؾ  َن ؿَمععْٗمٕم٤ًم َوَأىَمعع٤مَم ؿَمععْٗمٕم٤ًم وَ  صُمععؿي َأَُمععَر ضَمؼْمَ ىَمعع٤مَ  ذِم َأَذاٟمِععِف طَمععلي قَمععغَم ظَمععػْمِ اًْمَٕمَٛمععِؾ وَمعع٠َمذي

ععٌد  َم حُمَٛمي ععَ  ىَمعع٤مَ   صُمععؿي شَمَ٘مععدي َُمعع٤م يُمٜمْععُمْؿ ُدوَن وَ هَلُععْؿ قَمععغَم َُمعع٤م شَمِْمععٝمَ وَمَّمععغمي سمِعع٤مًْمَ٘مْقِم وَمَٚمععامي اْٟمٍَمَ

ٓي  َٓ إًَِمعععَف إِ عععَؽ َرؾُمعععقُ  اهلليِ أَ  اهللشَمْٕمُوعععُدوَن ىَمععع٤مًُمقا َٟمِْمعععَٝمُد َأْن  يعععَؽ ًَمعععُف َوَأٟمي َٓ َذِ ظَمعععَذ َوطْمعععَدُه 

 نن.(8)(َُمَقاصمِٞمَ٘مٜم٤َم وَمَ٘م٤مَ  َٟم٤مومٌِع َصَدىْم٧َم َي٤م َأسَم٤م ضَمْٕمَٗمرقَمغَم َذًمَِؽ قُمُٝمقَدَٟم٤م وَ 
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دٟم٤مهععع٤م يموعععلم أن اور معععل٤مت اًميعععُمعععـ اًمروا أظمعععرى ٦موملٚمععع وسمْمعععٛمٞمٛم٦م هعععذا اعمّمعععحَم

سمععع٤مرو اهلل شمٕمععع٤ممم طمقًمعععف وأراه ُمعععـ أيععع٤مت هعععق ذم اًمسعععامء  ذيك اًمععععاعمسعععهد إىمّمععع

 اًمراسمٕم٦م طمٞم٨م أهي سمف اًمٞمف أن طمنم ًمف إٟموٞم٤مء ملٞمٕمٝمؿ.

 صمؿ ٓسمد ُمـ اًممٜموٞمف قمغم أُمقر: 

ٛمعععقر ك أو اًموٞمععع٧م اعمٕمعٓ ينٗمعععك أن اًموٞمععع٧م اعم٘معععدس أو اًمّمعععخرة أو اعمسعععهد إىمّمععع -8

قم٘م٤متديعع٦م هععق حمععقر جلٛمٚمعع٦م ُمععـ ُمٗم٤مصععؾ اطمععداث  اًمثالصمعع٦م إو اطمععد أو اًمرضععاح ٓؾمععٞمام 

ر( وُمٜمعععف اٟمٓمٚمعععؼ )اعمٕمعععراج امم اًمسعععٛمقات( وان عُمٕمرومٞمععع٦م ظمٓمعععػمة، يمٙمقٟمعععف )اًمٞمعععف اعمحِمععع

قمعععغم شمٖمععع٤مير قمٜمعععقان اعمٕمعععراج وآهاء وًمعععق ذم  يمععع٤من آهاء امم اًمسعععامء اًمراسمٕمععع٦م سمٜمععع٤مءً 

وأٟمععف آظمععر و)ُمٜممٝمععك ُمراطمععؾ اًمرضمٕمعع٦م( وأو  )قمعع٤م  اًم٘مٞم٤مُمعع٦م(، وُمٜمععف )اًمععٜمٗمخ ذم  اجلٛمٚمعع٦م،

 اًمّمقر(،  

 حم٤مريععع٥م إٟموٞمععع٤مء اًمعععذي ؿمععع٤مع آـمعععالس قمٚمٞمعععف سمٞمععع٧م ذم سمٞمععع٧م ٟمعععزو  اًمٜموعععل -2 

ذم سمععـ أذيٜمعع٦م  ذم صععحٞمَمًمٙمععـ ومٞمععف و ،وصععغم سم٤مٕٟموٞمعع٤مء صم٤مسمعع٧م (اعم٘مععدساًمّمععخرة )سمٞمعع٧م 

أو أن  اًمراسمٕمععع٦م سم٤مًموٞمععع٧م اعمٕمٛمعععقرسمٕمعععض اعمعععرات ُمعععـ اعمٕمعععراج أٟمعععف صعععغم هبعععؿ ذم اًمسعععامء 

ذم ُمٕمععراج واطمععد ُمععرشملم، يمععام ٟمععز  ذم ُمععقاـمـ ُم٘مدؾمعع٦م أظمععرى وصععغم  اًمّمععالة هبععؿ شمععؿ

سمعععؾ ذم  ومٞمٝمععع٤م ًم٘مدؾمعععٞممٝم٤م يم٤معمديٜمععع٦م اعمٜمعععقرة وُمسعععهد اًمٙمقومععع٦م وسمٞمععع٧م سعععؿ وـمعععقر ؾمعععٞمٜم٤مء،

ومٝمععؾ حيٛمععؾ صععالشمف  روايعع٦م ُمسععهد ؾمععٝمٞمؾ )اًمسععٝمٚم٦م( أن صععخرة اعمٕمععراج ُمقضمععقدة ومٞمععف،

حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء  ٕمٛمععقر قمععغم شمٕمععدد اًمقاىمٕمعع٦م ُمععع صععالشمف هبععؿ ذم سمٞمعع٧مسم٤مٕٟموٞمعع٤مء سم٤مًموٞمعع٧م اعم

ـ اعمٕمععراج أم اعم٘مععدس ؾمععقاء وىمععع اًممٕمععدد ذم ُمععرشملم ُمعع اًمععذي ؿمعع٤مع اإلـمععالس قمٚمٞمععف سمٞمعع٧م
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أي يمعععؾ سمٞمععع٧م  ًمٚموٞمععع٧م عمعععراد سم٤مًموٞمععع٧م اعم٘معععدس اعمٕمٜمعععك اًمقصعععٗملا ذم ُمعععرة واطمعععدة، أم أن

   ىمدؾمف اهلل شمٕم٤ممم.

أروعع٤م وىمععع امم يسععمٔمٝمر ُمٜمععف أن اإلهاء ُمععـ اًمروايعع٤مت ُمعع٤م قمسععك  يمععام ىمععد ورد ذم قمععدة

سممقؾمعععط  -ُمسعععهد اًمّمعععخرةاًمعععذي ؿمععع٤مع اإلـمعععالس قمٚمٞمعععف -سمٞمععع٧م حم٤مريععع٥م إٟموٞمععع٤مء 

. ًمٙمععـ سيععَم اًمٙمثععػم ُمععـ  امم اًمسععٛمقات اًمععؼماس صمععؿ اعمٕمععراج وىمععع ُمععـ ومععقس اًمّمععخرة

اًمروايعع٤مت إظمععرى أن اإلهاء هععق اعمٕمععراج وأٟمععف شمععؿ سمعع٤مًمؼماس ٟمٗمسععف امم ؾمععدرة اعمٜممٝمععك 

ظمععمال  إُمعع٤م قمععغم ؾمععٝمق درة امم طمهعع٥م اًمٜمععقر، ويٛمٙمععـ محععؾ آاًمسععصمععؿ سمعع٤مًمرومر  ُمععـ 

 اًمراوي قمـ ووط اخلّمقصٞم٤مت أو قمغم شمٕمدد ُمرات اعمٕمراج وأٟمامـمف.

ىمععد ورد ذم ؿمعع٠من أطمععقا  اًمرضمٕمعع٦م واًم٘مٞم٤مُمعع٦م دور هعع٤مم عمععقـمـ وُم٘معع٤مم سمٞمعع٧م اعم٘مععدس -4

ؾمععقاء ذم ر اًمٞمععف، وموٞمعع٧م اعم٘مععدس حمٓمعع٦م ه٤مُمعع٦م ذم سمعع٤مب اعمٕمعع٤مر  عوؾمععقس اًمٜمعع٤مس ذم اسِمعع

نم أو ٟمٗمععععخ اًمّمععععقر أو همػمهعععع٤م ُمععععـ أطمععععقا  اًمٜمِمععععآت عراج أو ذم اًم٘مٞم٤مُمعععع٦م واسععععاعمٕمعععع

اًم٘م٤مدُمعع٦م، وقمععغم وععقء ذًمععؽ يموععلم أِهٞمعع٦م شمٜم٘مععٞمَم اعمععراد سمععف ذم أًمسععٜم٦م اًمععقطمل، ويمععذًمؽ 

سم٤مقمموععع٤مر إرادة  قمٜمعععقان ودور سمٞمععع٧م اعم٘معععدس ذم آيععع٦م اًممٓمٝمعععػم وقمٜمعععقان أهعععؾ اًموٞمععع٧م 

اعمسععهد اسععرام ذم ُمٙمعع٦م أو إوًمٞمعع٤مء ُمععـ إهععؾ أي أوًمٞمعع٤مء اًموٞمعع٧م، وم٤مًموٞمعع٧م يععراد ُمععـ 

 أو اًموٞمعع٧م اًمععذي يسععم٘مر ومٞمععف اإلُمعع٤مم اسععل ُمععـ آ  حمٛمععد  اعمديٜمعع٦م أو اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر

 وورد ذم أطمععد زيععع٤مراهتؿ أو سمٞمعع٧م اًمٜموععقة )أهعععؾ سمٞمعع٧م اًمٜموععقة( أو سمٞمععقت اًمٜموععل 

ُٙمُٛمعععقنَ ِ  إمَِم اهلليِ شَمعععْدقُمقَن، َوإًَِمْٞمعععِف شُمْرؿِمعععُدوَن، وَ )...َأؿْمعععَٝمُد َأٟميُٙمعععْؿ َيععع٤م ؾَمععع٤مَدا ، َ ْ سمَِ٘مْقًمِعععِف َُتْ
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ٚمُِّمعععقَن، َوسمَِٕمْرؿِمعععِف حُمْعععِدىُمقَن، َوًَمعععُف قِمٜمْعععَدُه شَمَزاًُمعععقا سمَِٕمْٞمٜمِعععِف، وَ  ذِم َُمَٚمُٙمقشمِعععِف شَمععع٠ْمُُمُروَن، َوًَمعععُف خُتْ

ٚميُٚمقَن، َوشُمَٕمٔميُٛمقَن، وَ  ُدوَن َوهُتَ ؾُمقَن، َوُعَهي  [. سمِِف ظم٤مومقن ]طَم٤مومضقنَ شُمَسويُحقَن َوشُمَ٘مدي

، وَمَمععَقممي ضَمععؾي  ُيععْذيَمَر ومِٞمَٝمعع٤م اؾْمععُٛمفُ َأِذَن اهلليُ َأْن شُمْروَمععَع وَ ذِم سُمُٞمععقٍت   ـي قَمَٚمْٞمٜمَعع٤م وَمَهَٕمَٚمُٙمععؿْ طَمميععك َُمعع

َْرِض،   سَمْٞمععع٧ٍم   َأَُمعععَر ظَمْٚمَ٘معععُف سمَِمْٕمٔمِٞمِٛمَٝمععع٤م، وَمَروَمَٕمَٝمععع٤م قَمعععغَم يُمعععؾِ ٤م، وَ ِذيْمعععُرُه شَمْٓمِٝمػَمَهععع ْٕ عععَرُه ذِم ا ـَمٝمي

ؾَمععفُ  قَماَلَهعع٤م قَمععغَم يُمععؾي سَمْٞمعع٧ٍم وَ  ععاَم   ىَمدي َٓ ُيَقاِزهَيعع٤م ظَمَٓمععٌر، وَ ذِم اًمسي  ،
ِ
َٓ َيْسععُٛمق إًَِمْٞمَٝمعع٤م اًْمِٗمَٙمععُر، ء

ععُف ُِمععٜمُْٙمْؿ، وَ  يُمؿَيَمَٛمٜميععك يُمععؾض َأطَمععٍد َأٟمي ـْ هَمععػْمِ واًمٚمٗمععظ سيععَم  .(8)( َٓ شَمَمَٛمٜميععْقَن َأْٟمععُمْؿ َأٟميُٙمععْؿ ُِمعع

ًموٞمعع٧م حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء اًمععذي ذم يمععقن قمٜمععقان سمٞمعع٧م اعم٘مععدس قمٜمععقان وصععٗمل ٓ قمٚمععؿ 

 ذم ومٚمسٓملم.قمٚمٞمف ُمسهد اًمّمخرة ؿم٤مع اـمالس 

حمٛمععد )صععغم ًم٘مععد يمعع٤من يمععذًمؽ، و»)قمٚمٞمععف اًمسععالم(: وم٘معع٤م  ًمععف قمععكم يعع٦م: ... روا وذم-3  

آًمععف( اقمٓمععل ُمعع٤م هععق أومْمععؾ ُمععـ هععذا، إٟمععف أهي سمععف ُمععـ اعمسععهد اسععرام إمم قمٚمٞمععف واهلل 

اًمسعععاموات ُمسعععػمة طسعععلم قمعععرج سمعععف ذم ُمٚمٙمعععقت ك ُمسعععػمة ؿمعععٝمر، وعاعمسعععهد إىمّمععع

 .٨مياسد (2)شأًمػ قم٤مم أىمؾ ُمـ صمٚم٨م ًمٞمٚم٦م طممك اٟممٝمك إمم ؾم٤مس اًمٕمرش

سمٞمععع٧م حم٤مريععع٥م إٟموٞمععع٤مء سمٗمٚمسعععٓملم اًمعععذي ذم  ٕمعععؿ سمٕمعععض روايععع٤مت اعمٕمعععراج فمععع٤مهرةٟم-5

 قمٚمٞمععف ذمسمٞمعع٧م اعم٘مععدس قمٜمععقان اؾمععؿ ًمّمععخرة إٓ أن ذًمععؽ ٓ يٕمععلم ُمسععهد اؿمعع٤مع أٟمععف 

إُمعع٤م هععق جمعع٤مراة ُمععع  ك سمععف، سمععؾ يمععامعومْمععال قمععـ قمٜمععقان اعمسععهد إىمّمعع روايعع٤مت اعمٕمععراج،

أن يععراد دظمقًمععف ُمعع٤م ي٘معع٤م   ذيمععر ذم ذيٚمٝمعع٤م أن ذًمععؽ حممٛمععؾو اًمِمعع٤متع ُمععـ شمسععٛمٞممف سمععذًمؽ،

                                           
 .239ص  دي ذسمـ اعمِمٝمًمٙموػمار ازاعم (8)

  .224ص  8ٓطممه٤مج ًمٚمٓمؼمد ج ا 2))
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ذم سمٕمععض ُمععرات اإلهاء، وإُمعع٤م ُمععـ وهععؿ  ًمععف ظمٓمعع٠م سمٞمعع٧م اعم٘مععدس وهععق طمٔمععػمة إٟموٞمعع٤مء

ّمععخرة قمععغم اًمععرواة ًممخععٞمٚمٝمؿ صععح٦م ُمعع٤م هععق ؿمعع٤مع ُمععـ اـمععالس سمٞمعع٧م اعم٘مععدس وسمٞمعع٧م اًم

   سمٞم٧م حم٤مري٥م إٟموٞم٤مء، وم٢مٟمٓموع قمٜمدهؿ هذا اعمٕمٜمك ُمـ اًمٚمٗمٔم٦م ومحٚمقه قمغم ذًمؽ. 

حم٤مريععع٥م إٟموٞمععع٤مء  ريَم ذم إرادةعيم٤مًمّمععع -اهلل ع ّمعععحٞمَم هِمععع٤مم سمعععـ ؾمععع٤م  قمعععـ اب قموعععديم

صُمععؿي َريمِْوعع٧ُم وَمَٛمَْمععْٞمٜم٤َم َُمعع٤م  ...:  - قمٚمٞمععفُمسععهد اًمّمععخرة سمٗمٚمسععٓملم اًمععذي ؿمعع٤مع اـمععالس 

ـَ َصعععٚميْٞم٧َم وَمَ٘مععع٤مَ  زِم أَ  - اْٟمعععِزْ  وَمَّمعععؾي وَمٜمََزًْمععع٧ُم َوَصعععٚميْٞم٧ُم ىَمععع٤مَ  زِم صُمعععؿي  -اهللؿَمععع٤مَء  شَمعععْدِري َأْيععع

ـُ  ، ىَمعع٤مَ  َصععٚميْٞم٧َم ذِم سَمْٞمعع٧ِم َسْععٍؿ سمِٜم٤َمطِمَٞمعع٦ِم سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدِس، طَمْٞمعع٨ُم ُوًمِععَد قِمٞمَسععك اسْمعع َٓ وَمُ٘مْٚمعع٧ُم 

اَس سم٤ِمْسَْٚمَ٘معع٦ِم صُمععؿي َريمِْوعع٧ُم وَمَٛمَْمععْٞمٜم٤َم طَمميععك اْٟمَمَٝمْٞمٜمَعع٤م إِ  َُمععْرَيَؿ  مَم سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدِس وَمَرسَمْٓمعع٧ُم اًْمععؼُمَ

عع َْٟموَِٞمعع٤مُء شَمععْرسمُِط هِبَ ْٕ مِععل يَم٤مَٟمعع٧ِم ا ِتٞمععُؾ إمَِم ضَمٜمَْوععِل وَمَقضَمععوَمععَدظَمْٚم٧ُم اعمَْْسععِهَد وَ  -٤ماًمي ْدَٟم٤م َُمِٕمععل ضَمؼْمَ

ـْ ؿَمعع٤مَء إسِْمععَراِهٞمَؿ َوُُمقؾَمععك وَ    اهللقِمٞمَسععك ومِععٞمَٛم
ِ
ـْ َأْٟموَِٞمعع٤مء ععاَلَة ىَمععْد مُلِ  اهللُِمعع ُٕمععقا إزَِمي َوَأىَمْٛمعع٧ُم اًمّمي

ٓي وَ  َٓ َأؿُمععععؽض إِ ِتٞمععععُؾ َو ِتٞمععععُؾ اؾْمععععَمْ٘مَدَُمٜم٤َم، وَمَٚمععععامي اؾْمععععَمَقْوا َأظَمععععَذ ضَمؼْمَ  -سمَِٕمُْمععععِدي ضَمؼْمَ

ُْمٝمُ  َُمٜمِل وَمعع٠َمممي شَمَٔمععؾض سمِععِف اْٟمَمَٝمْٞمعع٧ُم إمَِم ؾِمععْدَرِة اعمُْٜمَْمَٝمععك وَمعع٢مَِذا اًْمَقَرىَمعع٦ُم ُِمٜمَْٝمعع٤م وَ  .. َٓ وَمْخععرْؿ وَ وَمَ٘مععدي

َُُمععؿ ْٕ ـَ ا عع٦مر ُِمعع    ُأُمي
ِ
ععاَمء َْٟموَِٞمعع٤مَء ذِم سَمْٞمعع٧ِم  -... صُمععؿي َأمَمْعع٧ُم اعماََْلِتَٙمعع٦َم ذِم اًمسي ْٕ ،  اعمَْْ٘مععِدسِ   يَمععاَم َأمَمْعع٧ُم ا

وَمٜمَععع٤مَداِِّن َربي إِِّني ىَمعععْد وَمَرْوععع٧ُم قَمعععغَم يُمعععؾي  -ىَمععع٤مَ  صُمعععؿي هَمِِمعععَٞمْمٜمِل َصعععَو٤مسَم٦ٌم وَمَخعععَرْرُت ؾَمععع٤مضِمداً 

عع٤م َأْٟمعع٧َم ذِم َووَمَرْوععُمَٝم٤م قَمَٚمْٞمععَؽ وَ  -ىَمْوَٚمععَؽ َطِْسععلَم َصععاَلةً  يَمعع٤منَ  -َٟموِععلي  مِععَؽ وَمُ٘مععْؿ هِبَ قَمععغَم ُأُمي

مِععَؽ، وَمَ٘معع٤مَ  َرؾُمععقُ   ـْ   اهللُأُمي وَم٤مْٟمَحععَدْرُت طَمميععك َُمععَرْرُت قَمععغَم إسِْمععَراِهٞمَؿ وَمَٚمععْؿ َيْسعع٠َمًْمٜمِل قَمعع

 طَمميك اْٟمَمَٝمْٞم٧ُم إمَِم ُُمقؾَمك وَمَ٘م٤مَ   َرْ 
ٍ
د ء    .(8)... َُم٤م َصٜمَْٕم٧َم َي٤م حُمَٛمي

                                           
 .82ص  2، ج 8شمٗمسػم اًم٘مٛمل ؾمقرة اإلهاء أي٦م  (8)
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واًممعععدىمٞمؼ ذم ُمعععمـ اًمّمعععحٞمح٦م يالطمعععظ أن اًم٘مٛمعععل ىمعععد ىمٓمٕمٝمععع٤م وىمعععدم وأظمعععر ُمٜمعععذ سمعععدء 

اًمروايعع٦م ومععال يٕممٛمععد قمععغم اًمسععٞم٤مس اًمععذي يععؽماءى ُمععـ ُممٜمٝمعع٤م، ٓؾمععٞمام أن ُمراطمععؾ اعمٕمععراج 

 يٕمن ووٓمٝم٤م وشمرشمٞموٝم٤م ومْمال قمـ شمٕمدد ُمرات اعمٕمراج.

ذًمععؽ يقضمعع٥م سمععؾ  تيعع٤مسمٕمععض اًمروا ذموُمثععؾ هععذا اًمم٘مٓمٞمععع ىمعع٤مم سمععف اًم٘مٓمعع٥م اًمرواٟمععدي 

ىمعع٤م  وذم سمٕمععض  سمععذًمؽسح  دوىمعع اًمٕم٤مُمعع٦م ُمععع اًممععل ُمععـ اخل٤مصعع٦مت ُمععـ يعع٤ماًمروا اُممععزاج

اِس وَمَٙمععع٤مَن وَمععع : ...اًمروايععع٤مت  ِتٞمعععُؾ سمِععع٤مًْمؼُمَ عععاَمِر وَ وَمععع٠َمشَمك ضَمؼْمَ ُه يمخعععد ُدوَن اًْمَوْٖمعععْقَس اْسِ ِؾ ظَمعععدي

ْٟمَسعع٤مُن َوذَ  سمِععِؾ قَمٚمَ ْٟموِععِف يمععذٟم٥م اًْمَوَ٘معععِر َوقَمَروَمععُف يمٕمععر  اًْمَٗمععَرِس وَ اإْلِ ْٞمعععِف ىَمَقاِتِٛمعععِف يم٘مععقاتؿ اإْلِ

ـْ اجْلَٜميعع٦ِم وَ  ـْ وَمِخَذْيععِف ظمٓمععقه ُُمٜمَْمَٝمععك ـَمْروَمععفُ َرطْمععِؾ ُِمعع َريمِْوعع٧ُم وَمَ٘معع٤مَ  اْريَمعع٥ْم ومَ   ًَمععُف ضَمٜم٤َمطَمعع٤مِن ُِمعع

ـَ عمَِععع٤م اْٟمَمَٝمْٞمععع٧َم إًَِمْٞمعععِف إَِذا اعماََْلِتَٙمععع٦ُم َٟمَزًَمععع٧ْم ُِمععع٧ُم إمَِم سَمْٞمععع٧ِم اعمَْْ٘معععِدِس وَ َُمَْمعععْٞم٧َم طَمميعععك اْٟمَمَٝمْٞمعععوَ 

 سم٤ِمًْموَِِمعع٤مَرِة وَ 
ِ
ععاَمء ِة وَ اًْمَٙمَراَُمعع٦ِم اًمسي ـْ قِمٜمْععِد َربي اًْمِٕمععزي ذِم سَمْٕمُْمععَٝم٤م اعمَْْ٘مععِدِس وَ سمٞمعع٧م َصععٚميْٞم٧ُم ذِم ُِمعع

َٟمْ  ْٕ ـْ ا ععع زِم إسِْمعععَراِهٞمَؿ ذِم َرْهعععٍط ُِمععع  صُمعععؿي َوَصعععَػ ُُمقؾَمعععك وَ سمنِْمٍ
ِ
صُمعععؿي َأظَمعععَذ  قِمٞمَسعععك وَِٞمععع٤مء

 
ِ
ععاَمء ععْخَرِة وم٠مىمٕمععدِّن قَمَٚمْٞمَٝمعع٤م وَمعع٢مَِذا ُِمْٕمععَراٌج إمَِم اًمسي ِتٞمععُؾ سمَِٞمععِدي إمَِم اًمّمي َ ْ َأَر ُِمْثُٚمَٝمعع٤م طَمَسععٜم٤ًم  ضَمؼْمَ

 اًمعععوَ 
ِ
عععاَمء ًٓ وَمَّمعععِٕمَدْت إمَِم اًمسي ْٟمَٞم٤م َوَرَأْيععع٧َم قمه٤متوٝمععع٤م َوُمٚمٙمقهتععع٤م وَ مَلَععع٤م ُمالتٙمٝمععع٤م ُيَسعععٚميُٛمقَن دض

 اًمثي٤مًمَِث٦م قَمكِمي صُمؿي 
ِ
اَمء    .(8)(َصِٕمَد ِب إمَِم اًمسي

 قَمععكِمي 
ـِ ـْ َزْيععِد سْمعع  سمععـ اب وقمععكموروى سمععـ ـمعع٤موس قمععـ شمٗمسععػم سمععـ ُم٤مهٞمعع٤مر سمسععٜمده قَمعع

يَمٜمِععل  يُمٜمْعع٧ُم َٟمعع٤مِتامً    اهللىَمعع٤مٓ ىَمعع٤مَ  َرؾُمععقُ   ـم٤مًمعع٥م  ِتٞمععُؾ وَمَحري ْهععِر إِْذ َأشَمعع٤مِِّن ضَمؼْمَ
ذِم اْسِ

ِريٙمعع٤ًم ًَمٓمِٞمٗمعع٤ًم صُمععؿي ىَمعع٤مَ  زِم قَمَٗمعع٤م  ععُد ىُمععْؿ وَ  اهللَُتْ ععَؽ وَم٠َمشَمعع٤مِِّن قَمٜمْععَؽ َيعع٤م حُمَٛمي  اْريَمعع٥ْم وَم٠َمومِععْد إمَِم َرسمي

                                           
 .426ىمّمص إٟموٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ًمٚمراوٟمدي، ص:  (8)
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عع٦ٍم ُدوَن اًْمَوْٖمععِؾ وَ  ععاَمِر ظَمْٓمُقَهعع٤م َُمععدي اًْمَوَّمععسمَِداسمي
ـْ ضَمععْقَهٍر ُيععْدقَمك ِر ًَمععُف ضَمٜم٤َمطَمعععوَمععْقَس اْسِ ٤مِن ُِمعع

اَس ىَمعع٤مَ  وَمَريمِْوعع٧ُم طَمميععك ـَمَٕمٜمْعع٧ُم ذِم اًمثيٜمِٞميعع٦ِم  ضُمععَؾ وَ ....  ىَمعع٤ماًْمععؼُمَ اْٟمَمَٝمْٞمعع٧ُم إمَِم َ  وَمَٚمععامي ضُمععْزُت اًمري

ِتٞمععُؾ سمَِٞمععِدي وَمعع٠َمْدظَمَٚمٜمِ   سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدس مِععل قَمْٛمععدًا ىَمعع٤مَ  وَم٠َمظَمععَذ ضَمؼْمَ ـْ َداسمي ل ... ِ ىَمعع٤مَ  وَمٜمََزًْمعع٧ُم قَمعع

ععُٗمقَ  وَ اعمَْْسععهِ  ْم َيعع٤م  اعمَْْسععِهُد هَمعع٤مصر َد وَمَخععَرَس ِبَ اًمّمض ـْ وَمععْقىِمل شَمَ٘مععدي ععِف ىَمعع٤مَ  وَمعع٢مَِذا سمَِٞمععٍد ُِمعع
سم٠َِمْهٚمِ

َُمٜمِل ععُد ىَمعع٤مَ  وَمَ٘مععدي ْٟمَٞم٤م  حُمَٛمي  اًمععدض
ِ
ععاَمء ِتٞمععُؾ وَمَّمععٚميْٞم٧ُم هِبِععْؿ ىَمعع٤مَ  صُمععؿي ُوِوععَع ًَمٜمَعع٤م ُِمٜمْععُف ؾُمععٚميٌؿ إمَِم اًمسي ضَمؼْمَ

ـْ   وَمَقضَمععْدٟم٤مُِمعع
ِ
ععاَمء ِتٞمععُؾ وَمَخععَرَس سمِععِف إمَِم اًمسي ه٤م ُُمٚمَِئعع٧ْم طَمَرؾمعع٤ًم ؿَمععِديدًا ًُم١ْمًُمعع١ٍم وَم٠َمظَمععَذ سمَِٞمععِدي ضَمؼْمَ

عع ىَمعع٤مَ   .... ؿُمععُٝمو٤مً وَ  ظَْمرَضِ ْٕ سَمْرضَمععِد ا ععٍَم سم٤ِمًمزي ـْ َيعع٤مىُمقٍت ُُمَقؿمي صُمععؿي ُوِوععَع ًَمٜمَعع٤م ُِمٜمَْٝمعع٤م ؾُمععٚميٌؿ ُِمعع

 اًمثي٤مٟمَِٞمععع٦مِ 
ِ
عععاَمء ِتٞمعععُؾ اًْمَوععع٤مَب وَمَ٘مععع٤مًُمقا وَمَّمعععِٕمْدَٟم٤م إمَِم اًمسي ِ  وَ  وَمَ٘معععَرَع ضَمؼْمَ َوي ْٕ ىَمععع٤مَ  ُِمْثعععَؾ اًْمَ٘معععْقِ  ا

ـْ ُٟمععقٍر حَمُْٗمععقٍ  طَمْقًُمععُف سمِعع٤مًمٜمضقِر  ِ  وَمُٗمععمََِم ًَمٜمَعع٤م صُمععؿي ُوِوععَع ًَمٜمَعع٤م ؾُمععٚميٌؿ ُِمعع َوي ْٕ ِتٞمععُؾ ُِمْثععَؾ اًْمَ٘مععْقِ  ا ضَمؼْمَ

تِ  ععُد شَمَثويعع٧ْم وَ ىَمعع٤مَ  وَمَ٘معع٤مَ  زِم ضَمؼْمَ اسمَِٕمعع٦ِم اًمثي٤مًمَِثعع٦ِم وَ اْهَمععِد ُهععِدي٧َم صُمععؿي اْرشَمَٗمْٕمٜمَعع٤م إمَِم ٞمععُؾ َيعع٤م حُمَٛمي اًمري

٤مِدؾَمعع٦ِم وَ وَ  عع٤مسمَِٕم٦ِم سمِعع٢مِْذِن اخْل٤َمُِمَسعع٦ِم َواًمسي وفمعع٤مهره يمععام ُمععر اًمم٘مسععٞمؿ امم اإلهاء  .(8)..( اهللاًمسي

اًمٓمريعععؼ اعمٕمعععراج ُمعععـ اًمّمعععخرة امم اًمسعععامء، وامم سمٞمععع٧م اعم٘معععدس ُمسعععهد اًمّمعععخرة وامم 

 ٤مُم٦م.ومٞمف ُمـ رضم٤م  اًمٕم

أسمععع٤من سمعععـ قمعععثامن، قمعععـ أب قموعععد اهلل ضمٕمٗمعععر سمعععـ حمٛمعععد اًمّمععع٤مدس )قمٚمعععٞمٝمام ٛمقصمعععؼ ويم 

 فمعععع٤مهر ُمٗمعععع٤مده أن اإلهاء ُمٜمٝممعععع٤مه ذم اطمععععد اعمععععرات هععععق سمٞمعععع٧م اعم٘مععععدس -اًمسععععالم(،

آًمعععف( إمم سمٞمععع٧م اعم٘معععدس هي سمرؾمعععق  اهلل )صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف وعمععع٤م أ»ىمععع٤م :  -سمٗمٚمسعععٓملم 

قمٚمٞمععف حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء ومّمععغم قمععرض ، ومحٚمععف ضمؼمتٞمععؾ قمععغم اًمععؼماس، وم٠مشمٞمعع٤م سمٞمعع٧م اعم٘مععدس

                                           
 .294اًمٞم٘ملم سم٤مظممّم٤مص ُمقٟٓم٤م قمكم قمٚمٞمف اًمسالم سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم، اًمٜمص، ص:  (8)
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ومٛمععر رؾمععق  اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف وآًمععف( ذم رضمققمععف سمٕمععػم ًم٘مععريش وإذا هلعععؿ  رده،هبعع٤م و

رب رؾمععق  اهلل )صععغم اهلل عيمعع٤مٟمقا يٓمٚموقٟمععف، ومِمععُمعع٤مء ذم آٟمٞمعع٦م، وىمععد أوععٚمقا سمٕمععػما هلععؿ و

رؾمعععق  اهلل )صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف  أهعععرس سم٤مىمٞمعععف. ومٚمعععام أصعععوَمقمٚمٞمعععف وآًمعععف( ُمعععـ ذًمعععؽ اعمععع٤مء و

ًمعععف ىمعععد أهى ب إمم سمٞمععع٧م اعم٘معععدس وأراِّن آصمععع٤مر ، ىمععع٤م  ًم٘معععريش: إن اهلل ضمعععؾ ضمالآًمعععف(و

ٚمقا ىمعععد أوععع ُمعععررت سمٕمعععػم ًم٘معععريش ذم ُمقوعععع يمعععذا ويمعععذا، وإِّنإٟموٞمععع٤مء وُمٜمععع٤مزهلؿ، و

أهرىمعع٧م سمعع٤مىمل ذًمععؽ. وم٘معع٤م  أسمععق ضمٝمععؾ: ىمععد أُمٙمٜمععمٙمؿ سمٕمععػما هلععؿ، ومنمععسم٧م ُمععـ ُمعع٤متٝمؿ و

ًمٙمععـ يٛمٙمععـ محٚمععف قمععغم  .(8)...(اًم٘مٜم٤مديععؾ؟ ٤م واًمٗمرصعع٦م ُمٜمععف، وم٤مؾمعع٠مًمقه يمععؿ إؾمعع٤مـملم ومٞمٝمعع

 سمٞم٤من ُمومدأ اإلهاء وشمرو شمٗمّمٞمؾ ُم٤م سمٕمده.

  

                                           
 .338ص  69أُم٤مزم اًمّمدوس اعمهٚمس  (8)
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 مهتًى املعراج 

ؾُمعععْوح٤مَن  -ضَمعععؾي ُهعععَق ىَمْقًُمعععُف قَمعععزي وَ  ىَمععع٤مَ  .../ ُمععع٤م رواه اًمٓمعععؼمد ذم آطممهععع٤مج : 8 

ععِذي َأْهى ىَْمَّمعع  اًمي ْٕ ـَ اعمَْْسععِهِد اْسَععراِم إمَِم اعمَْْسععِهِد ا ععِذي سم٤مَريْمٜمعع٤م طَمْقًَمععفُ   كعسمَِٕمْوععِدِه ًَمععْٞماًل ُِمعع   اًمي

ععع٤مسمَِٕم٦ِم وَمَهععع٤مَوْزُت ؾِمعععْدَرَة وَ   اًمسي
ِ
عععاَمء ِتٞمعععَؾ طَمميعععك اْٟمَمَٝمْٞمععع٧ُم إمَِم اًمسي مُحِْٚمععع٧ُم قَمعععغَم ضَمٜمَععع٤مِح ضَمؼْمَ

ـْ ؾَمعع٤مِس اًْمَٕمععْرِش   قِمٜمْععَده٤م ضَمٜميعع٦ُم اعمَْعع٠ْموى  اعمُْٜمَْمَٝمععك ْ٘معع٧ُم سمَِسعع٤مِس اًْمَٕمععْرِش وَمٜمُقِديعع٧ُم ُِمعع طَمميععك شَمَٕمٚمي

ـُ اًْمَٕمِزيعععُز اجْلَويععع٤مُر اعمَُْمَٙمععع اهلل٤م َأَٟمععع  إِِّني  ـُ اعمَُْٝمعععْٞمِٛم عععالُم اعمُْععع١ْمُِم ٓي َأَٟمععع٤م ... اًمسي ُءوُ  ٓ إًِمعععَف إِ ُ اًمعععري ؼمي

طِمٞمُؿ َوَرَأْيُمُف سمَِ٘مْٚموِل وَ   .(8)...لٜمَُم٤م َرَأْيُمُف سمَِٕمٞماًمري

ًمٚمّمععدوس سم٠مؾمعع٤مٟمٞمده قمععـ  ذم يمِمععػ اًمٞم٘مععلم قمععـ يممعع٤مب أظموعع٤مر اًمزهععراء  رواه ُمعع٤م/ 2

عع٤مسمَِٕم٦ِم وَ .... عمَيعع٤م َوَصععْٚم٧ُم إِ : سمععـ قموعع٤مس قمععـ اًمٜموععل   اًمسي
ِ
ععاَمء ـْ مَم اًمسي ععَػ قَمٜميععل مَلِٞمععُع َُمعع ٚمي خَتَ

عععاَمَواِت وَ يَمععع٤مَن َُمِٕمعععل ُِمععع ِتٞمعععَؾ ـْ َُماَلِتَٙمععع٦ِم اًمسي سملِمَ اعمَْ وَ  ضَمؼْمَ َوَصعععْٚم٧ُم إمَِم وَ   اَلِتَٙمععع٦ِم اعمَُْ٘معععري

ـْ طُمُهعع٥ِم ؾَمععْوِٕملَم َأًْمععَػ طِمَهعع٤مٍب سَمععلْمَ يُمععؾي طِمَهعع٤مٍب إمَِم طمِ طُمُهعع٥ِم َربي َدظَمْٚمعع٧ُم  َهعع٤مٍب ُِمعع

ْٚمَٛمععع٦ِم وَ   َواًْمَٕمَٔمَٛمععع٦ِم َواًمٜمضعععقِر َواًمٔمض
ِ
َيععع٤مء  َواًْمَٙمَراَُمععع٦ِم َواًْمٙمؼِْمِ

ِ
ِة َواًْمُ٘معععْدَرِة َواًْمَوَٝمععع٤مء اًْمَقىَمععع٤مِر اًْمِٕمعععزي

َوععع٤مَرَو َوشَمَٕمععع٤ممَم َوىُمْٛمععع٧ُم سَمعععلْمَ َيَدْيعععِف ْٞمععع٧ُم َربي شمَ وَمٜم٤َمضَم   طَمميعععك َوَصعععْٚم٧ُم إمَِم طِمَهععع٤مِب اجْلَعععاَل ِ 

َم إزَِمي قَمععوَ    ذِم قَمععكِمي ل ؿَمععْٞمئ٤ًم وَ عَ ْ َأؾْمعع٠َمًْمُف ًمِٜمَْٗمِسععزي ِذيْمععُرُه سمِععاَم َأطَمويععُف َوَأَُمععَرِِّن سمِععاَم َأَراَد وَ شَمَ٘مععدي

ٓي َأقْمَٓم٤مِِّن وَ  َٗم٤مقَم٦َم ذِم ؿِمٞمَٕممِِف وَ َوقَمَدِِّن إِ    .(2)...( َأْوًمَِٞم٤متف اًمِمي
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ـْ ٞموروى ذِم يممعع٤مب اعمحمرضعع ًمٚمحسععـ سمععـ ؾمععٚم ـْ يممعع٤مب اعمٕمععراج سم٢مؾمععٜم٤مد ُُمّمّمععؾ قَمعع امن ُِمعع

ْكق  ن...ن»: ؾمععٚمامن روععقان اهلل قَمَٚمْٞمععِف، ىَمعع٤مَ : ىَمعع٤مَ  رؾمععق  اهلل تت  نللتتد. دتت نىتت إنيبنإٌنللسل

تتت  نللستتت بعَ....نفستتت ِمتتتْ نتفؾتت ن  نإٌنللسل تتتْينكتتتَّ نكتتتدفرنِمتتتْ نكتتت لنإٌن ؾؿتتتَنو  ؾ   ك نف 

ن تتدل نلدـتفتت فنفتتن لنجزل قتتان تتذ  ّتتت نو ػتتأنى   فن...نومتت نتيـصتتن ؾؿتتَنإٌنكتت لنح 

تتْين تتَّ نل متت لإن ؼتتبفـ نِمتتْ نكتت لنإٌن ؾؿتتَن ؾ  ّتتت ن تتبفأنِفنبرتت لنللـتت لنف   لتتأنول ػتت  نح 

ّتتتت ناو ػـتتت نليبنلد  تتت نللتتتبيناحتتتتنارْن ِمتتتْ ن ؾؿتتتَنإٌنكتتت لنح  يؼػـتتت نىـتتتد نِمتتتْ ننو 

ْ   ن...نلكصتت تتْين تتَّ نلٓمتت لإن ؼتتبفـ نتمؾؽتت  نللتت ل ؾ   فأن...ن تتبفأنِفنبرتت لنللـتت لفنف 

ّت ن ؾؼ  نجزل قانِفن دل نلدـتف ...   .(1)«ح 

 اًمرؤي٦م اإلهلٞم٦م واعمٕمراج  9

/ يِمعععٙمؾ قمٚمٞمٜمععع٤م اًمعععوٕمض سم٘معععقهلؿ ان اهلل شمٕمععع٤ممم ٓ حيعععده ُمٙمععع٤من يمعععام اـمو٘مععع٧م قمٚمٞمعععف 9س

ومٙمٞمععػ ُمٕمععراج اًمرؾمععق  آقمٔمععؿ امم اًمسععامء وُمٜمٝمعع٤م امم ؾمععدرة اعمٜممٝمععك أقمععالم اًمٓم٤متٗمعع٦م 

     ؟٥م اًمٜمقر وُمٜم٤مضم٤مشمف هلل شمٕم٤ممم اؾمٛمفوُمٜمٝم٤م امم طمه

وروى اًمٓمععؼمد ذم اطممهععع٤مج اًمروعع٤م قمٚمٞمعععف اًمسعععالم قمععغم اب ىمعععرة اعمحععدث ُمعععـ قمٚمعععامء 

يٜمَععع٤م َأني  -ذم ىمقًمعععف سم٤مًممهسعععٞمؿ-اًمٕم٤مُمععع٦م  ععع٤م ُروي َة وَم٢مِٟمي ْؤَيععع٦َم  هللا... وَمَ٘مععع٤مَ  َأسُمعععق ىُمعععري ىَمَسعععَؿ اًمرض

عععٍد اًْمَٙمعععاَلَم وَ  اًْمَٙمعععاَلَم سَمعععلْمَ َٟموِٞميعععلْمِ وَمَ٘مَسعععَؿ عمُِقؾَمعععك وَ  َُحٛمي
ْؤَيععع٦َم وَمَ٘مععع٤مَ  َأسُمعععق اًمرض  عمِ

ـِ  ـِ  اْسََسععع عععُغ قَمععع ـِ اعمَُْوٚمي ـي وَ  اهللوَمَٛمععع ععع عععفُ إمَِم اًمثيَ٘مَٚمعععلْمِ اجْلِ ْٟمعععِس َأٟمي سَْمّمععع٤مُر   اإْلِ ْٕ ٓ شُمْدِريُمعععُف ا
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ععٌد ٌء أَ  يَمِٛمْثٚمِععِف َرْ  ًَمععْٞمَس حُيِٞمُٓمععقَن سمِععِف قِمْٚمععاًم وَ َوٓ  ـِ  -؟ ىَمعع٤مَ  سَمععغَم ًَمععْٞمَس حُمَٛمي ىَمعع٤مَ  َأسُمععق اْسََسعع

ـْ قِمٜمْععِد  وَمَٙمْٞمععَػ َجِععل ععُف ضَمعع٤مَء ُِمعع ُهْؿ َأٟمي ععُف َيععْدقُمقُهْؿ إمَِم وَ  اهللُء َرضُمععٌؾ إمَِم اخْلَْٚمععِؼ مَلِٞمٕمعع٤ًم وَمُٞمْخععؼِمُ َأٟمي

ععفُ يَ وَ  اهللسمِعع٠َمُْمِر  اهلل سَْمّمعع٤مُر َوٓ حُيِٞمُٓمععقَن سمِععِف قِمْٚمععاًم وَ ٓ شُمْدِريُمععُف   ُ٘مععقُ  إِٟمي ْٕ ٌء  ًَمععْٞمَس يَمِٛمْثٚمِععِف َرْ ا

َُمعع٤م شَمْسععَمْحُٞمقَن َُمعع٤م ِر أَ عُهععَق قَمععغَم ُصععقَرِة اًْمَوَِمععَأَٟمعع٤م َرَأْيُمععُف سمَِٕمْٞمٜمِععل َوَأطَمْٓمعع٧ُم سمِععِف قِمْٚمععاًم وَ  صُمععؿي َيُ٘مععقُ  

َٟم٤مِدىَمعع٦ُم َأْن شَمْرُِمَٞمعع ـِ ىَمععَدَرِت اًمزي ععَذا َأْن َيُٙمععقَن َأشَمععك قَمعع ـْ َوضْمععٍف  اهللُف هِبَ سمِعع٠َمُْمٍر صُمععؿي َيعع٠ْمِ  سمِِخاَلومِععِف ُِمعع

ععُف َيُ٘مععقُ  آظَمععَر وَمَ٘معع٤مَ  أَ  َة إِٟمي ـِ  (8) ًَمَ٘مععْد َرآُه َٟمْزًَمعع٦ًم ُأظْمععرىوَ   سُمععق ىُمععري إِني سَمْٕمععَد  وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق اْسََسعع

َيعع٦ِم َُمعع٤م َيععُد ض قَمععغَم َُمعع٤م َرَأى طَمْٞمعع٨ُم ىَمعع٤مَ   ْٔ ُ  َُمعع٤م يَمععَذَب َيُ٘مععق (2) ُمعع٤م يَمععَذَب اًْمُٗمعع١ماُد ُمعع٤م َرأى  َهععِذِه ا

ععدٍ  ععِف   ًَمَ٘مععْد َرأى  َُمعع٤م َرَأْت قَمْٞمٜمَعع٤مُه صُمععؿي َأظْمععؼَمَ سمِععاَم َرَأْت قَمْٞمٜمَعع٤مُه وَمَ٘معع٤مَ   وُمعع١َماُد حُمَٛمي ـْ آيعع٤مِت َرسمي ُِمعع

سَْمَّمعع٤مُر ومَ  (3)ٓ حُيِٞمُٓمععقَن سمِعععِف قِمْٚمععامً وَ   َوىَمعع٤مَ   اهللهَمععػْمُ  اهللوَمآَيعع٤مُت  (4) اًْمُٙمععؼْمى ْٕ َ٘معععْد وَمعع٢مَِذا َرَأشْمععُف ا

ـِ َأطَمعع٤مَط سمِععِف اًْمِٕمْٚمععُؿ وَ  َواَيعع٦ِم؟ وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق اْسََسعع ُب سم٤ِمًمري َة وَمُمَٙمععذي َوىَمَٕمعع٧ِم اعمَْْٕمِروَمعع٦ُم وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق ىُمععري

َواَيعع٦ُم خُمَ   سْمُمَٝم٤م وَ ٤مًمَِٗمععإَِذا يَم٤مَٟمعع٧ِم اًمري ععُف ٦ًم ًمِْٚمُ٘مععْرآِن يَمععذي عع٤مُط َُمعع٤م َأمْلَععَع اعمُْْسععٚمُِٛمقَن قَمَٚمْٞمععِف َأٟمي َٓ حُيَ

سَْمّمعع٤مُر َوًَمععْٞمَس يَمِٛمْثٚمِععِف َرْ  ْٕ ـْ ىَمععْقِ  ٌء وَ  سمِععِف قِمْٚمععاًم َوٓ شُمْدِريُمععُف ا ععِذي   اهللؾَمعع٠َمًَمُف قَمعع ؾُمععْوح٤مَن اًمي

ـَ اعمَْْسععِهِد اْسَعع  َأْهى ىَْمَّمععسمَِٕمْوععِدِه ًَمععْٞماًل ُِمعع ْٕ ـِ   كعراِم إمَِم اعمَْْسععِهِد ا  وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق اْسََسعع

ـْ آي٤مشمِٜمعع٤م وَمآَيعع٤مُت  اهللىَمععْد َأظْمععؼَمَ  ى سمِععِف وَم٘معع٤م  ًمِٜمُِرَيععُف ُِمعع ععُف ِ َ َأْهَ ى سمِععِف صُمععؿي َأظْمععؼَمَ َأٟمي ععُف َأْهَ شَمَٕمعع٤ممَم َأٟمي

َ وَمَ٘مععْد َأقْمععَذَر وَ  اهللهَمععػْمُ  اهلل  اهللوَموِعع٠َميي طَمععِدي٨ٍم سَمْٕمععَد   ىَمعع٤مَ  َذًمِععَؽ َوَُمعع٤م َرآُه وَ  ِ َ وَمَٕمععَؾ سمِععِف سَمععلمي
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ععُف هَمععػْمُ   آي٤مشمِععِف ُي١ْمُِمٜمُععقنَ وَ  ـَ  اهللوَمعع٠َمظْمؼَمَ َأٟمي َة َأْيعع ـِ اهللوَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق ىُمععري  ؟ وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق اْسََسعع

ـُ َُمَٙمعع٤مٌن وَ  َْيعع ْٕ ـْ هَم٤مِتعع٥ٍم وَمععا َٓ َيْ٘مَدُُمععُف ىَمعع٤مِدٌم شَمَٕمعع٤ممَم ًَمععْٞمَس سمِ  ٤مهللَهععِذِه َُمْسعع٠َمًَم٦ُم ؿَمعع٤مِهٍد ُِمعع َٖم٤مِتعع٥ٍم َو

ٌر َصعع٤مٟمٌِع طَمععوَ  ععاَمَواِت وَ ُهععَق سمُِٙمععؾي َُمَٙمعع٤مٍن َُمْقضُمععقٌد ُُمععَدسمي َ ٤مومٌِظ مُمِْسععُؽ اًمسي ْٕ ْرِض وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق ا

َة أَ  ـِ ىُمعععري  ُدوَن َُمععع٤م ؾِمعععَقاَه٤م؟ وَمَ٘مععع٤مَ  َأسُمعععق اْسََسععع
ِ
عععاَمء ذِم  اهللُهعععَق  ًَمعععْٞمَس ُهعععَق وَمعععْقَس اًمسي

ععععاَمَواِت  َْرضِ اًمسي ْٕ  إًِمععععٌف وَ  ُهععععقَ وَ   َوذِم ا
ِ
ععععامء ععععِذي ذِم اًمسي َْرِض إًِمععععاًمي ْٕ ععععِذي وَ   فٌ ذِم ا ُهععععَق اًمي

ُريُمْؿ ذِم  َْرطمعع٤مِم يَمْٞمععَػ َيِمعع٤مُء وَ ُيَّمععقي ْٕ ـَ ُمعع٤م يُمٜمْععُمؿْ ُهععَق  ا ععذِ وَ   َُمَٕمُٙمععْؿ َأْيعع إمَِم   اؾْمععَمقى  يُهععَق اًمي

 َوِهعععَل ُدظمععع٤منٌ 
ِ
عععامء عععِذيوَ   اًمسي  ومَ  إمَِم   اؾْمعععَمقى  ُهعععَق اًمي

ِ
عععامء ـي ؾَمعععْوَع ؾَمعععامواٍت اًمسي اُه ُهعععَق وَ   َسعععقي

ععِذي َٓ ظَمْٚمععَؼ وَ  -قَمععغَم اًْمَٕمععْرِش*  اؾْمععَمقى  اًمي َٓ ظَمْٚمععَؼ َ ْ َيٜمَْمِ٘مععْؾ ىَمععْد يَمعع٤مَن َو ُهععَق يَمععاَم يَمعع٤مَن إِْذ 

َة وَمععاَم سَمعع٤مًُمُٙمْؿ إِْذ َدقَمععْقشُمْؿ َروَمْٕمععُمْؿ َأْيععِدَيٙمُ  ععلَم وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق ىُمععري
؟ وَمَ٘معع٤مَ  َأسُمععق َُمععَع اعمُْٜمَْمِ٘مٚمِ

ِ
ععاَمء ْؿ إمَِم اًمسي

ـِ  ـَ اًْمِٕمَوععع٤مَدِة وَ  اؾْمعععَمْٕمَوَد ظَمْٚمَ٘معععفُ  اهللإِني  اْسََسععع عععوٍب ُِمععع َٗمععع٤مِزُع َيْٗمَزقُمعععقَن إًَِمْٞمعععِف هللِيِ ُمَ سمرُِضُ

ععِف وَ ُُمْسععَمْٕمَوٌد وَم٤مؾْمععمَ وَ  ؾْمععَمْٕمَوَدُهْؿ َٟمْحععِق َذًمِععَؽ إْمَوَد قِمَوعع٤مَدُه سمِعع٤مًْمَ٘مْقِ  َواًْمِٕمْٚمععِؿ َواًْمَٕمَٛمععِؾ َواًمميَقضمض

ععاَلِة إمَِم اًْمَٙمْٕمَوعع٦ِم وَ  ععِف اًمّمي ععَف إًَِمْٞمَٝمعع٤م اْسَعع٩مي َواًْمُٕمْٛمععَرَة وَ سمَِمَقضمض   اؾْمععَمْٕمَودَ َوضمي
ِ
قَم٤مء ظَمْٚمَ٘مععُف قِمٜمْععَد اًمععدض

َٚمععع٥ِم وَ  َْيعععِدي وَ اًممي َواًمٓمي ْٕ عععِع سمَِوْسعععِط ا عععاَم رَضض ؾْمعععمَِٙم٤مَٟم٦ِم َوقَماَلَُمععع٦ِم َروْمِٕمَٝمععع٤م إمَِم اًمسي ِٓ  ِسَععع٤مِ  ا
ِ
ء

٦ِم وَ اًْمٕمُ  ِؾ ًَمفُوقِديي  .  (8).....  اًمميَذًمض

  

                                           
 .347، ص: 2 )ًمٚمٓمؼمد(، جاإلطممه٤مج قمغم أهؾ اًمٚمه٤مج  (8)



 

76 

 

 مركوب ومركبة املعراج 11

ُمعع٤م هععل آوصعع٤م  اًممععل شمٜم٤مىمٚمٝمعع٤م اعمععقروث اًمرواتععل عمريموعع٦م اًمرؾمععق   (:11شؤؤلار م ؤؤ   

  آقمٔمؿ )اًمؼماس( ؟

ًم٘معععد اظممٚمعععػ اعمريمععع٥م ًمٚمٛمٕمعععراج سمحسععع٥م ُمعععرات اعمٕمعععراج و  يٙمعععـ قمعععغم  اجلؤؤؤواب:

اًمعععدوام اًمعععؼماس، سمعععؾ إن اعمعععرات اًممعععل يمععع٤من اعمريمععع٥م هعععق اًمعععؼماس   يٙمعععـ ُمريموععع٤م ًمعععمامم 

 ومعععقس ُمعععـ اسهععع٥ماعمٕمعععراج سمعععؾ يمععع٤من امم ؾمعععدرة اعمٜممٝمعععك، صمعععؿ اؾمعععمٛمر اعمٕمعععراج امم ُمععع٤م 

 ، وقمغم أي شم٘مدير وم٘مد اظممٚمػ اعمريم٥م: اًمرومر  ريم٥م وم

ىَم٤مًَمععع٧ِم اًْمَٞمُٝمعععقُد ُُمقؾَمعععك   :روى اًمٓمعععؼمد ذم اإلطممهععع٤مجوم٘معععد  تٞمعععؾ ضمٜمععع٤مح ضمؼم-8

َني وَ  ظَمععػْمٌ ُِمٜمْععَؽ ىَمعع٤مَ  اًمٜميوِععلض  ِٕ َٛمععُف قَمععزي وَ  اهللِ َ؟ ىَمعع٤مًُمقا  ِ  يَمٚمَِٛمعع٦ٍم وَ ضَمععؾي يَمٚمي َٓ َ ْ سم٠َِمْرسَمَٕمعع٦ِم آ

ْٛمععَؽ سمَِِمعع  وَمَ٘معع٤مَ  اًمٜميوِععلض  ْل عُيَٙمٚمي
ٍ
ـْ َذًمِععَؽ ىَمعع٤مًُمقا وَ ًَمَ٘مععْد ُأقْمٓمِٞمعع٧ُم َأَٟمعع٤م  ء َُمعع٤م َذاَو؟ َأوْمَْمععَؾ ُِمعع

ععِذي َأْهى -ضَمععؾي ُهععَق ىَمْقًُمععُف قَمععزي وَ  ىَمعع٤مَ   ـَ اعمَْْسععِهِد اْسَععراِم   ؾُمععْوح٤مَن اًمي سمَِٕمْوععِدِه ًَمععْٞماًل ُِمعع

ععِذي سم٤مَريْمٜمعع٤م طَمْقًَمععفُ  ىَْمََمعع اًمي ْٕ ِتٞمععَؾ طَمميععك اٟمْ وَ  (8) إمَِم اعمَْْسععِهِد ا َمَٝمْٞمعع٧ُم مُحِْٚمعع٧ُم قَمععغَم ضَمٜمَعع٤مِح ضَمؼْمَ

عع٤مسمَِٕم٦ِم وَمَهعع٤مَوْزُت ؾِمععْدَرَة اعمُْٜمَْمَٝمععك  اًمسي
ِ
ععاَمء ْ٘معع٧ُم سمَِسعع٤مِس   قِمٜمْععَده٤م ضَمٜميعع٦ُم اعمَْعع٠ْموى  إمَِم اًمسي طَمميععك شَمَٕمٚمي

ـْ ؾَمععع٤مِس اًْمَٕمعععْرِش إِِّني  ـُ  اهللَأَٟمععع٤م   اًْمَٕمعععْرِش وَمٜمُقِديععع٧ُم ُِمععع عععالُم اعمُْععع١ْمُِم ٓي َأَٟمععع٤م ... اًمسي ٓ إًِمعععَف إِ

                                           
 .8اإلهاء:  (8)
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ـُ اًْمٕمَ  طمِ اعمَُْٝمععْٞمِٛم ُءوُ  اًمععري ُ اًمععري َُمعع٤م َرَأْيُمععُف سمَِٕمْٞمٜمِععل وَمَٝمععَذا ٞمُؿ َو َرَأْيُمععُف سمَِ٘مْٚموِععل وَ ِزيععُز اجْلَويعع٤مُر اعمَُْمَٙمععؼمي

ـْ َذًمِؽ  .(8)( َأوْمَْمُؾ ُِم

إن ضمؼمتٞمععؾ »سمّمععػم، قمععـ أب قموععد اهلل )قمٚمٞمععف اًمسععالم( ىمعع٤م : ؾمععٛمٕممف ي٘مععق :  قأسمعع وروى

ف إمم ُمٙمعع٤من ُمععـ اًمسععامء، صمععؿ اٟممٝمععك سمععآًمععف( طممععك طممٛمععؾ رؾمععق  اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف وا

 .(2)شء ىمط ُمٙم٤مٟمؽ ىم٤م  ًمف: ُم٤م وـمل رشمريمف و

ـِ ؾَمععع روى اًم٘مٛمعععل صعععحٞمَماًمعععؼماس داسمععع٦م ُمعععـ اجلٜمععع٦م:  -2 ـْ َأِب قَمْوعععِد ِهَِمععع٤مِم سْمععع ٤مِ ٍ قَمععع

ِتٞمعععُؾ َوُِمٞمَٙم٤مِتٞمعععُؾ وَ   ىَمععع٤مَ   اهلل اِس إمَِم َرؾُمعععقِ  ضَمععع٤مَء ضَمؼْمَ اومِٞمعععُؾ سمِععع٤مًْمؼُمَ ٠َمظَمعععَذ ومَ   اهللإِْهَ

يَمعع٤مِب  ظَمععُر قَمَٚمْٞمععِف صمَِٞم٤مسَمععفُ وَ  -َواطِمععٌد سم٤ِمًمٚميَهعع٤مِم َوَواطِمععٌد سم٤ِمًمري ْٔ ى ا اُس  -ؾَمععقي وَمَمَْمْٕمَْمععَٕم٧ِم اًْمععؼُمَ

ِتٞمععُؾ صُمععؿي ىَمعع٤مَ  هَلَعع٤م اؾْمععُٙمٜمِل َيعع٤م سُمععَراُس وَمععاَم  َٓ َيْريَمُوععِؽ سَمْٕمععَدُه  َريمَِوععِؽ َٟموِععلر ىَمْوَٚمععُف وَ وَمَٚمَٓمَٛمَٝمعع٤م ضَمؼْمَ

عع٧ْم  -ْثُٚمععفُ ُمِ  ِتٞمععُؾ ُيِريععوَ  -َٗم٤مقمعع٤ًم ًَمععْٞمَس سمِعع٤مًْمَٙمثػِمِ َروَمَٕمْمععُف اْرشمِ سمِععِف وَ ىَمعع٤مَ  وَمَرىمي ـَ َُمَٕمععُف ضَمؼْمَ َيعع٤مِت ُِمعع ْٔ ِف ا

 وَ 
ِ
اَمء َْرضِ اًمسي ْٕ  .(4)(ا

َم ٞماًمّمعععح ذمام يمععع: اهلل  دىمععع٦م سمٕمعععرش٤مٟمععع٧م حميم آٟمعععقاع ُمعععـ اًمٜمعععقر ُمعععـ ٟمعععقر ذم حمٛمعععؾ-4

إن اهلل قمعععز » :ىمععع٤م  .......ٓسمعععـ أذيٜمععع٦م، قمعععـ أب قموعععد اهلل )قمٚمٞمعععف اًمسعععالم(  ٓقمالتعععلا

اًمسعععوع، أُمععع٤م أوهلعععـ وموععع٤مرو  آًمعععف( إمم ؾمعععامواشمفعمععع٤م قمعععرج سمٜموٞمعععف )صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف و ضمعععؾو

اًمث٤مٟمٞمعع٦م قمٚمٛمععف ومروععف، ومعع٠مٟمز  اهلل حمٛمععال ُمععـ ٟمععقر، ومٞمععف أرسمٕمععقن ٟمققمعع٤م ُمععـ أٟمععقاع قمٚمٞمععف، و

                                           
 .33ص  8آطممه٤مج ج (8)

 .277ص  2ج 8ؾمقرة اإلهاء أي٦م شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر  (2)

 .4ص 2ج  8شمٗمسػم اًم٘مٛمل ؾمقرة اإلهاء أي٦م  (4)
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ٗمر، اًمٜمععقر، يم٤مٟمعع٧م حمدىمعع٦م سمٕمععرش اهلل، شمٖمٌمعع أسمّمعع٤مر اًمٜمعع٤مفمريـ، أُمعع٤م واطمععد ُمٜمٝمعع٤م وم٠مصعع

، ومٛمععـ أضمععؾ ذًمععؽ امحععرت ررة، وواطمععد ُمٜمٝمعع٤م أمحععومٛمععـ أضمععؾ ذًمععؽ اصععٗمرت اًمّمععٗم

اًموعع٤مىمل قمععغم ؾمعع٤متر سمععٞمض، ومٛمععـ أضمععؾ ذًمععؽ أسمععٞمض اًموٞمعع٤مض، وواطمععد ُمٜمٝمعع٤م أاسٛمععرة، و

 .....ؾمالؾمععؾ ُمععـ ومْمعع٦مر، وإًمععقان ذم ذًمععؽ اعمحٛمععؾ طمٚمععؼ وقمععدد اخلٚمععؼ ُمععـ اًمٜمععق

ع اًمٜمعععقر، ٓ شمِمعععوف اًمٜمعععقر إو ، وزادِّن ىمععع٤م : صمعععؿ زادِّن رب أرسمٕمعععلم ٟمققمععع٤م ُمعععـ أٟمعععقا

ىمعع٤م : صمععؿ زادِّن رب أرسمٕمععلم ٟمققمعع٤م ُمععـ  ...قمععرج ب إمم اًمسععامء اًمث٤مٟمٞمعع٦موؾمالؾمععؾ، وطمٚم٘معع٤م 

ىمععع٤م : صمعععؿ  ....أٟمعععقاع اًمٜمعععقر، ٓ شمِمعععوف إٟمعععقار إومم، صمعععؿ قمعععرج ب إمم اًمسعععامء اًمث٤مًمثععع٦م 

زادِّن رب أرسمٕمعععلم ٟمققمععع٤م ُمعععـ أٟمعععقاع اًمٜمعععقر ٓ شمِمعععوف شمٚمعععؽ إٟمعععقار آومم، صمعععؿ قمعععرج ب 

   .(8)(....طممك اٟممٝمٞم٧م إمم اًمسامء اًمراسمٕم٦م 

اًمٕمٞمععع٤مر: قمعععـ قموعععد اًمّمعععٛمد سمعععـ سمِمعععػم، ىمععع٤م : ذيمعععر قمٜمعععد أب قموعععد اهلل )قمٚمٞمعععف وروى 

اًمسععالم( سمععدء إذان، وم٘مٞمععؾ: إن رضمععال ُمععـ إٟمّمعع٤مر رأى ذم ُمٜم٤مُمععف إذان وم٘مّمععف قمععغم 

آًمععف( أن يٕمٚمٛمععف   اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف و آًمععف(، وأُمععره رؾمععق  اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف ورؾمععق

، إن رؾمعععق  اهلل )صعععغم اهلل قمٚمٞمعععف يمعععذسمقا»)قمٚمٞمعععف اًمسعععالم(: سمعععالٓ. وم٘مععع٤م  أسمعععق قموعععد اهلل 

ُمعع٤مء ُمععـ  ُمٕمععف ـمعع٤مس ومٞمععفوعع٦م وم٠مشمعع٤مه ضمؼمتٞمععؾ )قمٚمٞمععف اًمسععالم( وآًمععف( يمعع٤من ٟمعع٤متام ذم فمععؾ اًمٙمٕمو

أُمععره أن يٖممسععؾ سمععف، صمععؿ ووععع ذم حمٛمععؾ ًمععف أًمععػ أًمععػ ًمععقن ُمععـ ٟمععقر، اجلٜمعع٦م، وم٠مي٘مٔمععف و

 .(2)...(صمؿ صٕمد سمف طممك اٟممٝمك إمم أسمقاب اًمسامء

                                           
 .383ص  4اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج  8) )

 .857ص  8ج 285شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر ؾمقرة اًمو٘مرة أي٦م  (2)
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يمععام ذم روايعع٦م ًمٚم٘مٓمعع٥م اًمرواٟمععدي وأن اًمععؼماس يمعع٤من وم٘مععط ًمٚمقصععق  امم أٟمععف اًمّمععخرة -3

اِس وَمَٙمعع٤مَن وَمععْقَس  اًموٞمعع٧م اعم٘مععدس، ىمعع٤م  ِتٞمععُؾ سمِعع٤مًْمؼُمَ ععاَمِر وَ : .... وَمعع٠َمشَمك ضَمؼْمَ ِؾ ُدوَن اًْمَوْٖمععاْسِ

ْٟمَسععع٤مُن َوَذْٟموِعععِف يمعععذٟم٥م اًْمَوَ٘معععِر َوقَمَروَمعععُف يمٕمعععر  اًْمَٗمعععَرِس وَ  ُه يمخعععد اإْلِ ىَمَقاِتِٛمعععِف يم٘معععقاتؿ ظَمعععدي

ـْ اجْلَٜميعع٦ِم  سمِععِؾ قَمَٚمْٞمععِف َرطْمععِؾ ُِمعع وَمَ٘معع٤مَ    َذْيععِف ظمٓمععقه ُُمٜمَْمَٝمععك ـَمْروَمععفُ خِ ومًمععف ضمٜم٤مطمعع٤من ُمععـ واإْلِ

عمَِعع٤م اْٟمَمَٝمْٞمعع٧َم إًَِمْٞمععِف إَِذا اعماََْلِتَٙمعع٦ُم ٧ُم إمَِم سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدِس وَ َُمَْمععْٞم٧َم طَمميععك اْٟمَمَٝمْٞمععيمِْوعع٧ُم وَ اْريَمعع٥ْم وَمرَ 

 سم٤ِمًْموَِِمعع٤مَرِة وَ ـَ َٟمَزًَمعع٧ْم ُِمعع
ِ
ععاَمء ِة وَ اًْمَٙمَراَُمعع٦ِم اًمسي ـْ قِمٜمْععِد َربي اًْمِٕمععزي  اعم٘مععدس َصععٚميْٞم٧ُم ذِم سمٞمعع٧مُِمعع

َٟمْ عسمِِْمععع -يععع٤متاًمروا-ذِم سَمْٕمُْمعععَٝم٤موَ ....  ْٕ ـْ ا  صُمعععؿي َوَصعععَػ ٍر زِم إسِْمعععَراِهٞمَؿ ذِم َرْهعععٍط ُِمععع
ِ
وَِٞمععع٤مء

ععْخَرِة وم٠مىمٕمععدِّن قَمَٚمْٞمَٝمعع٤م وَمعع٢مَِذا ُِمْٕمععَراٌج  قِمٞمَسععك ُُمقؾَمععك وَ  ِتٞمععُؾ سمَِٞمععِدي إمَِم اًمّمي صُمععؿي َأظَمععَذ ضَمؼْمَ

 
ِ
عععاَمء ًٓ َ ْ َأَر ُِمْثُٚمَٝمععع٤م طَمَسعععٜم٤ًم وَ  إمَِم اًمسي عععمَلَععع٤م ْٟمَٞم٤م َوَرَأْيععع٧َم قمه٤متوٝمععع٤م وَمَّمعععِٕمَدْت إمَِم اًمسي  اًمعععدض

ِ
اَمء

 اًمثي٤مُمالتٙمٝم٤م ُيَسٚميُٛمقَن قَمكِمي صُمؿي َصِٕمَد َوُمٚمٙمقهت٤م وَ 
ِ
اَمء    .(8)(ًمَِث٦مِب إمَِم اًمسي

قموععد اًمععرزاس ُمٕمٛمععر قمععـ اسمععـ اًمٓمععػم يمععام روى سمععـ ـمعع٤موس سمسععٜمد قمععـ  ويمععر يمععقيمر-5 

سمٞمععٜمام أٟمعع٤م ذم اسهععر أشمعع٤مِّن ضمؼمتٞمععؾ ومٜمٝمععرِّن   ِهعع٤مد قمععـ أسمٞمععف قمععـ ضمععده ىمعع٤م  ىمعع٤م  رؾمععق  اهلل

ء يمعععقيمر اًمٓمعععػم ومٚمعععام أـمرىمععع٧م  سمعععرضمكم وم٤مؾمعععمٞم٘مٔم٧م وم٠مظمعععذ سمْمعععوٕمل ومقوعععٕمٜمل ذم ر

شمعععدري أيعععـ أٟمععع٧م وم٘مٚمععع٧م ٓ يععع٤م ومرضمٕمععع٧م إزم وأٟمععع٤م ذم ُمٙمععع٤مِّن وم٘مععع٤م  أ سموٍمعععي ـمرومععع٦م

ر صمععؿ ىمعع٤مم عاًمٜمِمععر وعك ومٞمععف اعمحِمعععضمؼمتٞمععؾ وم٘معع٤م  هععذا سمٞمعع٧م اعم٘مععدس سمٞمعع٧م اهلل إىمّمعع

   .(2)(...ُمثٜمكضمؼمتٞمؾ ومقوع ؾمو٤مسممف اًمٞمٛمٜمك ذم أذٟمف وم٠مذن ُمثٜمك 

                                           
 .426قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ًمٚمراوٟمدي، ص: ىمّمص إٟموٞم٤مء  (8)

 .844ؾمٕمد اًمسٕمقد ٓسمـ ـم٤موس ص  (2)
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سمسععٜمده امم زيععد سمععـ قمععكم  ؾمععٚمؿ وؾمععال  يمععام رواه سمععـ ـمعع٤موس قمععـ شمٗمسععػم سمععـ ُم٤مهٞمعع٤مر -6

يَمٜمِعععل : .... ىمععع٤مٓ: ىمععع٤م  رؾمعععق  اهلل ِتٞمعععُؾ وَمَحري ْهعععِر إِْذ َأشَمععع٤مِِّن ضَمؼْمَ
يُمٜمْععع٧ُم َٟمععع٤مِتاًم ذِم اْسِ

ِريٙمعع٤ًم ًَمٓمِٞمٗمعع٤ًم صُمععؿي ىَمعع٤مَ  زِم قَمَٗمعع٤م  عع اهللَُتْ ععَؽ وَم٠َمشَمعع٤مِِّن ُد ىُمععْؿ وَ قَمٜمْععَؽ َيعع٤م حُمَٛمي  اْريَمعع٥ْم وَم٠َمومِععْد إمَِم َرسمي

عع٦ٍم ُدوَن اًْموَ  ـْ ضَمععْقَهٍر ُيععْدقَمك ْٖمععِؾ وَ سمَِداسمي عع ًَمععُف ضَمٜم٤َمطَمعع٤مِن ُِمعع ععاَمِر ظَمْٓمُقَهعع٤م َُمععدي اًْمَوٍَمِ
وَمععْقَس اْسِ

اَس ىَمعع٤مَ  وَمَريمِْوعع٧ُم طَمميععك ـَمَٕمٜمْعع٧ُم ذِم اًمثيٜمِٞميعع٦ِم إَِذا َأَٟمعع٤م سمَِرضُمععٍؾ ىَمعع٤مِتٍؿ ُُمميِّمععٍؾ ؿَمععْٕمُره َ  ىَمعع٤م ....  اًْمععؼُمَ

ضُمععَؾ وَ  مِععل قَمْٛمععدًا ىَمعع٤مَ   ...   سَمْٞمعع٧ِم اعمَْْ٘مععِدساْٟمَمَٝمْٞمعع٧ُم إمَِم وَمَٚمععامي ضُمععْزُت اًمري ـْ َداسمي ىَمعع٤مَ  وَمٜمََزًْمعع٧ُم قَمعع

ِتٞمععُؾ سمَِٞمععِدي وَمعع٠َمْدظَمَٚمٜمِل اعمَْْسععهِ  ععُٗمقَ  وَ وَم٠َمظَمععَذ ضَمؼْمَ اعمَْْسععِهُد هَمعع٤مصر سم٠َِمْهٚمِععِف َد وَمَخععَرَس ِبَ اًمّمض

ععُد ىَمعع٤مَ   ىَمعع٤مَ  وَمعع٢مَِذا سمَِٞمععدٍ  ْم َيعع٤م حُمَٛمي ـْ وَمععْقىِمل شَمَ٘مععدي ِتٞمععُؾ وَمَّمععٚميْٞم٧ُم هِبِععْؿ ىَمعع٤مَ  صُمععؿي ُِمعع َُمٜمِل ضَمؼْمَ وَمَ٘مععدي

ِتٞمععُؾ وَمَخععَرَس سمِععِف إمَِم  ـْ ًُم١ْمًُمعع١ٍم وَم٠َمظَمععَذ سمَِٞمععِدي ضَمؼْمَ ْٟمَٞم٤م ُِمعع  اًمععدض
ِ
ععاَمء ُوِوععَع ًَمٜمَعع٤م ُِمٜمْععُف ؾُمععٚميٌؿ إمَِم اًمسي

 وَمَقضَمععْدٟم٤م
ِ
ععاَمء ِتٞمععُؾ اًْمَوعع٤مَب وَمَ٘معع٤مًُمقا ًَمععُف ؿُمععُٝمو٤ًم ىَمعع٤مَ  وَمَ٘مععَرَع ضَمؼْمَ ه٤م ُُمٚمَِئعع٧ْم طَمَرؾمعع٤ًم ؿَمععِديدًا وَ اًمسي

ـْ َُمَٕمععَؽ ىَمعع٤مَ  ُمَ  ِتٞمععُؾ ىَمعع٤مًُمقا َُمعع ـْ َهععَذا ىَمعع٤مَ  َأَٟمعع٤م ضَمؼْمَ ععٌد ىَمعع٤مًُمقا وَ َُمعع ىَمععْد َأْرؾَمععَؾ إًَِمْٞمععِف ِٕمععل َأظِمععل حُمَٛمي

سَمْرضَمعع....   وَمَٗمَمُحععقا   ىَمعع٤مَ  َٟمَٕمععْؿ ىَمعع٤مَ   ععٍَم سم٤ِمًمزي ـْ َيعع٤مىُمقٍت ُُمَقؿمي ِد صُمععؿي ُوِوععَع ًَمٜمَعع٤م ُِمٜمَْٝمعع٤م ؾُمععٚميٌؿ ُِمعع

ِتٞمعععُؾ اًْمَوععع٤مَب وَمَ٘مععع٤مًُمقا  اًمثي٤مٟمَِٞمععع٦ِم وَمَ٘معععَرَع ضَمؼْمَ
ِ
عععاَمء ععع ىَمععع٤مَ  وَمَّمعععِٕمْدَٟم٤م إمَِم اًمسي ظَْمرَضِ ْٕ ُِمْثعععَؾ اًْمَ٘معععْقِ   ا

ِ  وَ  َوي ْٕ ـْ ُٟمععقٍر حَمُْٗمععقٍ  ا ِ  وَمُٗمععمََِم ًَمٜمَعع٤م صُمععؿي ُوِوععَع ًَمٜمَعع٤م ؾُمععٚميٌؿ ُِمعع َوي ْٕ ِتٞمععُؾ ُِمْثععَؾ اًْمَ٘مععْقِ  ا ىَمعع٤مَ  ضَمؼْمَ

تِ طَمْقًُمععُف سمِعع٤مًمٜمض  ععُد شَمَثويعع٧ْم وَ قِر ىَمعع٤مَ  وَمَ٘معع٤مَ  زِم ضَمؼْمَ شَمَٗمْٕمٜمَعع٤م إمَِم اًمثي٤مًمَِثعع٦ِم اْهَمععِد ُهععِدي٧َم صُمععؿي ارْ ٞمععُؾ َيعع٤م حُمَٛمي

٤مِدؾَم٦ِم وَ  اسمَِٕم٦ِم َواخْل٤َمُِمَس٦ِم َواًمسي ٤مسمَِٕم٦ِم سم٢ِمِْذِن َواًمري  ....    اهللاًمسي

ف اًمّسععالم ُمٚمععؽ   قمععٜمٝمام ذم ظمععؼم: أّٟمععف هععوط ُمععع ضمؼميععؾ قمٚمٞمعع اهللوىمعع٤م  اسمععـ قمّوعع٤مس رن 

حمّٛمعععد إّن رسّمعععؽ ي٘معععرؤو  يٓمععع٠م إرض ىمعععّط، ُمٕمعععف ُمٗمععع٤مشمٞمَم ظمعععزاتـ إرض، وم٘مععع٤م : يععع٤م
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إن إرض ومعع٢من ؿمععئ٧م ومٙمععـ ٟموّٞمعع٤م قموععدا، وي٘مععق  ًمععؽ: هععذه ُمٗمعع٤مشمٞمَم ظمععزاتـ و  اًمسععالم

آًمععف: سمععؾ أيمععقن ٟموّٞمعع٤م قموععدا. ومعع٢مذا سمسععّٚمؿ ُمععـ قمٚمٞمععف و اهللؿمععئ٧م ومٙمععـ ٟموّٞمعع٤م ُمٚمٙمعع٤م؟ وم٘معع٤م  صععغّم 

ُمريّمععع٥م سمععع٤مًمٚم١مًم١م واًمٞمععع٤مىمقت، يعععمَٕ ٟمعععقرا، وأؾمعععٗمٚمف قمعععغم ىمقاتٛمعععف ُمعععـ ومّْمععع٦م، ذهععع٥م، 

ًمسععامء رأؾمععف ذم اًمسععامء، وم٘معع٤م : اصععٕمد يعع٤م حمّٛمععد. ومٚمععاّم صععٕمد اصععخرة سمٞمعع٧م اعم٘مععدس، و

طمقًمعععف أـمٗمععع٤م ، وم٘مععع٤م  ضمؼميعععؾ: هعععذا أسمعععقو آدم إذا رأى ؿمعععٞمخ٤م ىم٤مقمعععدا ُتععع٧م ؿمعععهرة و

 ى ُمععـ يععدظمؾ اًمٜمعع٤مر ُمععـ ذّريمععف طمععزنإذا رأُمععـ يععدظمؾ اجلٜمّعع٦م ُمععـ ذّريمععف وععحؽ، ورأى 

ظمععّط ُمععـ سمٞمععده ًمععقح ُمٙممععقب سمخععّط ُمععـ اًمٜمععقر ورأى ُمٚمٙمعع٤م سمعع٤مها وضمٝمععف ووسمٙمععك. و

 .  (8)(اًمٔمٚمٛم٦م، وم٘م٤م : هذا ُمٚمؽ اعمقت

ـْ يمَِمعع٤مِب اعمِْْٕمععَراِج وَ يععر ُمععـ ي٤مىمقشمعع٦م محععراء ه  -7 ـِ  ُِمعع ععٍد اْسََسعع عع٤مًمَِِم َأِب حُمَٛمي ععْٞمِخ اًمّمي ، ًمِٚمِمي

ععِد  اهللَرِنَ  ـْ حُمَٛمي ـِ َأِب اًْمَ٘م٤مؾِمععِؿ قَمعع ععِد سْمعع ـْ حُمَٛمي ـْ َأسمِٞمععِف قَمعع ععُدوِس قَمعع ـِ اًمّمي قَمٜمْععُف سم٢ِمؾِْمععٜم٤َمِدِه قَمعع

ـِ قَمْوععِد  ععِد سْمعع ـْ حُمَٛمي  قَمععكِمي قَمعع
ـِ ـِ قَمْوععِد  اهللسْمعع ـْ َيِزيععَد سْمعع ـِ قُمْ٘مَوعع٦َم قَمعع ـْ َصعع٤مًمَِِم سْمعع ـِ ُِمْٝمععَراَن قَمعع سْمعع

ـْ َأِب ضَمْٕمَٗمععٍر اًْمَوعع٤مىِمِر  ععِؽ قَمعع
 َصععِٕمَد قَمععغَم   اهللىَمعع٤مَ : عمَيعع٤م َصععِٕمَد َرؾُمععقُ   اعمَْٚمِ

ِ
ععاَمء إمَِم اًمسي

ـْ َزسَمْرضَمععَدٍة ظَمْْمعع َٚمعع٦ٍم ُِمعع ـْ َي٤مىُمقشَمعع٦ٍم مَحْععَراَء ُُمَٙمٚمي يععٍر ُِمعع ِتٞمععُؾ َيعع٤م عَهِ ِٛمُٚمععُف اعماََْلِتَٙمعع٦ُم وَمَ٘معع٤مَ  ضَمؼْمَ َراَء َُتْ

ْن وَمَ٘معع٤مَ   ععُد َأذي َأيْمععؼَمُ وَمَ٘معع٤مَ  َأؿْمععَٝمُد َأْن  اهللَأيْمععؼَمُ  اهللَأيْمععؼَمُ وَمَ٘م٤مًَمعع٧ِم اعماََْلِتَٙمعع٦ُم  اهللَأيْمععؼَمُ  اهللحُمَٛمي

ٓي  ٓي  اهللَٓ إًَِمعععَف إِ َٓ إًَِمعععَف إِ عععدًا َرؾُمعععقُ   اهللوَمَ٘م٤مًَمععع٧ِم اعماََْلِتَٙمععع٦ُم َٟمِْمعععَٝمُد َأْن  وَمَ٘مععع٤مَ  َأؿْمعععَٝمُد َأني حُمَٛمي

ععع اهلل ْٗمُمعععُف ذِم  (2 )اهللَؽ َرؾُمعععقُ  وَمَ٘م٤مًَمععع٧ِم اعماََْلِتَٙمععع٦ُم َٟمِْمعععَٝمُد َأٟمي وَمعععاَم وَمَٕمعععَؾ َوِصعععٞمضَؽ قَمعععكِمر ىَمععع٤مَ  ظَمٚمي

                                           
 .879 -878ص  8اعمٜم٤مىم٥م ٓسمـ ؿمٝمرآؿمقب: ج  (8)

 ذم اعمّمدر: ٟمِمٝمد أن حمّٛمدا رؾمق  اهللّ. (2)
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ْٗمعع٧َم َأَُمعع٤م إِني  مِععل ىَمعع٤مًُمقا ٟمِْٕمععَؿ اخْلَٚمِٞمَٗمعع٦ُم ظَمٚمي ضَمععؾي وَمععَرَض قَمَٚمْٞمٜمَعع٤م ـَم٤مقَمَمععُف صُمععؿي َصععِٕمَد سمِععِف قَمععزي وَ  اهللُأُمي

 اًمثي٤مٟمَِٞم٦ِم وَمَ٘م٤مًَم٧ِم اعماََْلِتَٙم٦ُم ُِمْثَؾ 
ِ
اَمء ْٟمَٞم٤م إمَِم اًمسي  اًمدض

ِ
اَمء َُم٤م ىَم٤مًَم٧ْم َُماَلِتَٙم٦ُم اًمسي

(8))(2). 

  

                                           
 ( ذم اعمّمدر: اًمسامء إومم.4)  8

 .444، ص: 88 سمػموت(، ج -سمح٤مر إٟمقار )ط  2
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  املعراج مو ريش  كفاممو ف  11

    يمٞمػ شمٚم٘مك ُمنميمق ُمٙم٦م واًمٕمرب ٟمو٠م ُمٕمراج اًمرؾمق ؟ (:11شلار م    

أٟمععف أهي  (8) عمعع٤م أظمععؼمهؿ  ىمعع٤م  قمععـ هِمعع٤مم سمععـ اسٙمععؿ قمععـ أب قموععد اهلل  اجلؤؤواب:

ىمعع٤م :  -ىمعع٤م : ومسعع٠مًمقه قمٜمٝمعع٤م (2)ىمعع٤م  سمٕمْمععٝمؿ ًمععوٕمض: ىمععد فمٗمععرشمؿ، وم٤مؾمعع٠مًمقه قمععـ أيٚمعع٦م -سمععف

رأؾمععؽ ومعع٢من اهلل ىمععد رومععع  وم٠مشمعع٤مه ضمؼمتٞمععؾ وم٘معع٤م : يعع٤م رؾمععق  اهلل ارومععع -ومعع٠مـمرس ومسععٙم٧م

 -يمععؾ ُمرشمٗمععع ومعع٤مٟمخٗمضهلل يمععؾ ُمععٜمخٗمض ُمععـ إرض ومعع٤مرشمٗمع، وىمععد أُمععر اًمععؽ أيٚمعع٦م و

هععق يٜمٔمععر و -ؼمهؿينععٕمٚمععقا يسعع٠مًمقٟمف ورومٕمعع٧م ًمععف، ىمعع٤م : ومه ومرومععع رأؾمععف ومعع٢مذا أيٚمعع٦م ىمععد

ي٘معععدُمٝم٤م ملعععؾ أمحعععر  (4)إًمٞمٝمععع٤م، صمعععؿ ىمععع٤م : إن قمالُمععع٦م ذًمعععؽ قمعععػم ٕب ؾمعععٗمٞم٤من حيٛمعععؾ سمعععرا

ىمعع٤مًمقا هلععؿ: طمٞمعع٨م ُمعع٤م ًم٘مٞمععمؿ دا هععذا ُمععع اًمِمععٛمس وم٠مرؾمععٚمقا اًمرؾمععؾ وشمععدظمؾ همعع -جمٛمععع

 (3 )رب اهلل وضمععقه اإلسمععؾ وم٠مىمرسمعع٧معًمٞمٙمععذسمقه سمععذًمؽ ىمقًمععف، ىمعع٤م  ومْمعع -اًمٕمععػم وم٤مطموسععقه٤م

وم٘معع٤م  أسمععق قموععد اهلل ومععام رتٞمعع٧م ُمٙمعع٦م ىمععط أيمثععر  -رومقاعأصععوَم اًمٜمعع٤مس وممِمععو -قمععغم اًمسعع٤مطمؾ

ىمعع٤م : وم٠مىموٚمعع٧م  ًمٞمٜمٔمععروا ُمعع٤م ىمعع٤م  رؾمععق  اهلل  -نموم٦م ُمٜمٝمعع٤م يقُمئععذعٓ ُممععو -نموم٤معُممعع

                                           
 أي يمٗم٤مر ُمٙم٦م. (8)

ه٤مز و أو  اًمِم٤مم. و ىم٤م  : ُمديٜم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ سمحر اًم٘مٚمزم مم٤م يكم اًمِم٤مم. و ىمٞمؾ هل آظمر اس-سم٤مًمٗممَم -أيٚم٦م ( 2)

 ره(: ًمٕمٚمف إيٚمٞم٤م) و هق ُمديٜم٦م اًم٘مدس( قمغم وومؼ إظمو٤مر إظمر ومّمحػ.اعمهٚمز)

اًمسخٚم٦م و سم٤مًمٙمن: و هق سم٤مًمٗممَم: ضمٚمد ش ىمداً » و هق ـمٞم٥م ُمٕمرو ، أو هق اًمٕمٜمؼم. و ذم آظمرش ٟمدا» و ذم سمٕمض اًمٜمسخ( 4)

 أي ُمم٤مقم٤ًم.ش سمزاً » إٟم٤مء ُمـ ضمٚمد. و ذم صم٤مًم٨م

 ش.ومٜمٗمرت»  و ذم ٟمسخ٦م (3)
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وم٘مععع٤م : ي٘معععق  اًم٘م٤متعععؾ: اإلسمعععؾ، اًمِمعععٛمس، اإلسمعععؾ ىمععع٤م :  -اإلسمعععؾ ُمعععـ ٟم٤مطمٞمععع٦م اًمسععع٤مطمؾ

 .(8)ومٓمٚمٕمم٤م ملٞمٕم٤م

إن اهلل ىمععععد أهى ب ذم هععععذه ىمعععع٤م  ًم٘مععععريش: : ... ى اًم٘مٛمععععل قمععععـ اًمّمعععع٤مدس ورو

إِّن ُمععررت ٘مععدس، ومٕمععرض قمععكم حم٤مريعع٥م إٟموٞمعع٤مء وآيعع٤مت إٟموٞمعع٤مء، واًمٚمٞمٚمعع٦م إمم سمٞمعع٧م اعم

سمٕمععػم ًمٙمععؿ ذم ُمقوععع يمععذا ويمععذا، وإذا هلععؿ ُمعع٤مء ذم آٟمٞمعع٦م ومنمععسم٧م ُمٜمععف وأهرىمعع٧م سمعع٤مىمل 

ىمععد يمعع٤مٟمقا أوععٚمقا سمٕمععػما هلععؿ. وم٘معع٤م  أسمععق ضمٝمععؾ: ىمععد أُمٙمٜمععمٙمؿ اًمٗمرصعع٦م ُمععـ ذًمععؽ اعمعع٤مء، و

اًم٘مٜم٤مديععؾ؟ وم٘معع٤مًمقا: يعع٤م حمٛمععد، إن هعع٤م هٜمعع٤م ُمععـ ىمععد  ومٞمٝمعع٤م وإؾمعع٤مـملم حمٛمععد، ؾمععٚمقه يمععؿ

حم٤مريوعععف؟ ومهععع٤مء ضمؼمتٞمعععؾ ٞمععع٧م اعم٘معععدس، ومّمعععػ ًمٜمععع٤م يمعععؿ أؾمععع٤مـمٞمٜمف وىمٜم٤مديٚمعععف ودظمعععؾ سم

ؼمهؿ، ومٕمٚمععؼ صععقرة سمٞمعع٧م اعم٘مععدس دمعع٤مه وضمٝمععف، ومهٕمععؾ ينععؼمهؿ سمععام يسعع٠مًمقٟمف، ومٚمععام أظمعع

أن اًمٕمععػم  شمّمععديؼ ذًمععؽىمٚمعع٧م. وم٘معع٤م  هلععؿ: وٟمسعع٠مهلؿ قمععام ء اًمٕمععػم، و ىمعع٤مًمقا: طممععك دمععل

وحقا أىموٚمععقا يٜمٔمععرون شمٓمٚمععع قمٚمععٞمٙمؿ ُمععع ـمٚمععقع اًمِمععٛمس، ي٘مععدُمٝم٤م ملععؾ أمحععر. ومٚمععام أصعع

ي٘مقًمععقن: هععذه اًمِمععٛمس شمٓمٚمععع اًمسعع٤مقم٦م: وموٞمٜمعع٤مهؿ يمععذًمؽ إذ ـمٚمٕمعع٧م اًمٕمععػم إمم اًمٕم٘موعع٦م و

ىمعع٤م  رؾمععق  اهلل )صععغم اهلل قمٚمٞمععف  ُمععع ـمٚمععقع اًمِمععٛمس ي٘مععدُمٝم٤م ملععؾ أمحععر، ومسعع٠مًمقهؿ قمععام

ٜمعع٤م ذم ُمقوععع يمععذا ويمععذا، وووععٕمٜم٤م ُمعع٤مء ًمآًمععف(، وم٘معع٤مًمقا: ًم٘مععد يمعع٤من هععذا، وععؾ ملععؾ و

 .(2)شىمد أهرس اعم٤مء. ومٚمؿ يزدهؿ ذًمؽ إٓ قممقاوأصوحٜم٤م و

 

                                           
 .492: 6. اًموح٤مر ج 348: 2اًمؼمه٤من ج  -(2) . 879ص  2، ج 8شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر ؾمقرة اإلهاء أي٦م   (8)

 .84ص  2ج 8شمٗمسػم اًم٘مٛمل ؾمقرة اإلهاء  (2)
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 نوع الكالم اإلهلي يف املعراج 12

ورد ذم اًمٙمثععػم ُمععـ اعمّمعع٤مدر أن اهلل شمٕمعع٤ممم يمٚمععؿ رؾمععقًمف آقمٔمععؿ ذم  (:12شؤؤلار م ؤؤ    

ٟمٗمععس ٝمععؾ هععق ملٚمعع٦م ُمععـ آُمععقر ومٙمٞمععػ يم٤مٟمعع٧م ـمري٘معع٦م اًمٙمععالم أي يمٞمععػ دار اسععقار وم

   ؟يمالم آدُمٞملم أم ُم٤مذا

يمعع٤من ُممٜمققمعع٤م سمحسعع٥م  أٟمععقاع اًمععقطمل اًمععذي شمععؿ سمٞمٜمععف شمٕمعع٤ممم وسمععلم ٟموٞمععف  :اجلؤؤواب

ؿمعععوٞمف صعععقت قمعععكم ع، وأظمعععرى سم٤مإلهلععع٤مم أٟمعععقاع يمثعععػمة ُمعععـ اًمعععقطمل وممععع٤مرة سم٤مًمّمعععقت 

اًم٘مٚموعععل وصم٤مًمثععع٦م سمععع٤مًممهكم سمٜمعععقر اًمٕمٔمٛمععع٦م ذم اًم٘مٚمععع٥م وراسمٕمععع٦م سم٤مًمرؤيععع٦م اًم٘مٚموٞمععع٦م ًمميععع٤مت 

 ذًمؽ. ذم أواتؾ اعمٕمراج واإلهاء وهمػم ؼمتٞمؾ اًمٙمؼمى، وظم٤مُمس٦م سممقؾمط ضم
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 خلق اجلهة والهام 13

ُتعععدث اًمروايععع٤مت سمٙمثعععػم ُمعععـ آؾمعععٝم٤مب قمعععام ؿمععع٤مهده اًمرؾمعععق   (:13شؤؤؤلار م ؤؤؤ     

اًمسعع٤مسم٘ملم واٟمععف ىمععد دظمععؾ  سم٤مٕٟموٞمعع٤مءآقمٔمععؿ ُمععـ يمقايمعع٥م وجمععرات وُمالتٙمعع٦م واًمم٘معع٤مءه 

اجلٜمعع٦م وؿمععع٤مهد اًمٜمععع٤مر واًمسععع١ما  هعععق ورد ذم سمٕمععض اعمّمععع٤مدر اعمٕممعععؼمة ان اجلٜمععع٦م واًمٜمععع٤مر   

ختٚم٘معع٤م سمٕمععد وااهععام ختٚم٘معع٤من ذم اًموٕمعع٨م واًمٜمِمععقر وادًممٝمعع٤م يمثععػمة ُمٜمٝمعع٤م ضمٜمعع٦م ادم اًممععل ُتععدث 

    ؟ضمٜم٤من اًمدٟمٞم٤م وهمػمه٤م ومام هق ىمقًمٙمؿقمٜمٝم٤م اًم٘مران هل ُمـ 

رورة ُمععععـ ديععععـ اإلُم٤مُمٞمعععع٦م أن اجلٜمعععع٦م واًمٜمعععع٤مر خمٚمقىممعععع٤من وأن عْمععععاعم٘مععععرر سم: اجلؤؤؤؤواب

سمعععام أظمعععؼمه ذم اعمٕمعععراج وشمٙمعععذي٥م ٕهعععؾ اًموٞمععع٧م  اًممٙمعععذي٥م سمعععذًمؽ شمٙمعععذي٥م ًمٚمٜموعععل 

، سمعععؾ ورد قمعععٜمٝمؿ أن ظمٚم٘مٝمعععام ىموعععؾ ظمٚمعععؼ إرض وقمععع٤م  اًمعععدٟمٞم٤م، وىمعععد قمٚمعععٞمٝمؿ اًمسعععالم

 شمْمٛمـ سمٞم٤من اًمقضمف اًمٕم٘مكم ًمذًمؽ ُمـ شم٘مدم ظمٚمؼ أظمرة قمغم قم٤م  اًمدٟمٞم٤م.

ععع ـْ اهلعععروي، ىَمععع٤مَ : ىمٚمععع٧ُم ًمٚمروععع٤م وروى اًمِمي : ...... يععع٤م سمعععـ عْٞمخ اًمّمعععدوس سمسعععٜمده قَمععع

ـْ اجلَٜمّعع٦م َواًمٜميعع٤مر أِهعع٤م اًمٞمععقم خمٚمقىممعع٤من؟ وَمَ٘معع٤مَ :  نل تت  ن»رؾمععق  اهلل أظمععؼمِّن قَمعع كعتتيفنوإرل

تتتْدنن’له ـّتتتَندختتتان   تتت  نإٌنبتتت نىتتت إندتتت نللـلتتت لنولا نلن  ىَمععع٤مَ : وم٘مٚمععع٧ُم ًَمعععُف: إني ىمقُمععع٤ًم  «للسل

ععام اًمٞمععقم ُم٘مععدرشم٤من هَمععػْم خمٚمععقىمملم؟ وَمَ٘معع٤مَ :  ٓن]اولئتتنهن تتينمـّتت نوٓنكرتت ن»ني٘مقًمععقن أاهي

تتْدن تتّب نللـبتت ن ؼ  للـلتت لنف  ـّتتَنو  تتْ ناكؽتت نخؾتت نلن  ننو تتّببـ نمتتـفيفنم  ل تتْق   نوٓيتـتت نِمتت ْننو 

ننجفـّيفنك لنِفننوخيّؾدنيش نىذ ننلهن       ٌ ع   ن   

تتت نلدُْْ ن)ن ُ نِ   تتتبر تتتـلُينلللتِتتت نُيؽ  ف  ْقـ فتتت نو ن تتتِبِ نج  نب  ُط ُفتتت ر  .ني  ن رِ ُمتتت ر  ِتتتقي  ن    ًْ تتت ن( ب  تتت    فنو   

تت  ناختتبنبقتتدينجزل قتتانيبنىتت إندتت » نلْلـلبِتت ّن ـّتتَنفـتت ولـ نننإٌنللسل فتتلدخؾـ نلن 
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نكطػتتتَنِفنالتتتؾب فنفؾتتت ن بطتتتأنلٌنل ل نو لِتتتن  ل عتتتأنِمتتتْ نلطبفتتت نفل ؾتتتت نفترتتتّ  ن  

ـّتتَننخدجيتتَنفرؿؾتتأنبػ طؿتتَن ُؽّؾتت نلشتتتؼأنإٌنلل رتتَنلن  فػ طؿتتَنحتت لل ناكستتقَنف 

 .(1)«شؿؿأنلل رَنلبـت نف طؿَنع

  

                                           
 شمٗمسػم اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل شمََٕم٤ممَم ..: 4/ ج846/ ص8( قمٞمقن أظمو٤مر اًمرو٤م ع: ج8)
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 املعراج نافذ مو أ طام الصموات 14 

اًمِمٛمسععٞم٦م يمعع٤من داظمععؾ اعمٜمٔمقُمعع٦م  هععؾ ُمٕمععراج اًمرؾمععق  آقمٔمععؿ (:14لار م ؤؤ   شؤؤ

    ؟أم ظم٤مرضمٝم٤م وُم٤م هق اًمدًمٞمؾ

ىمعععد دمععع٤موز وٟمٗمعععذ ظمععع٤مرج ىمعععد ٟمّمععع٧م اًمروايععع٤مت وأيععع٤مت قمعععغم أن اإلهاء  :اجلؤؤؤواب

اىمٓمععع٤مر اًمسعععامء اًمعععدٟمٞم٤م سمعععؾ اؾمعععمٛمر ٟمٗمعععقذا ظمععع٤مرج اىمٓمععع٤مر اًمسعععٛمقات اًمسعععوع امم ؾمعععدرة 

اعمٜممٝمععك وامم اجلٜمعع٦م ُمععـ اًمٕمعع٤م  آظمععروي إسمععدي سمععؾ امم ُمعع٤م ومععقىمٝمام ُمععـ طمهعع٥م اًمٜمععقر 

 وؾم٤مس اًمٕمرش.
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 املعراج والعلوم احلديثة15

هٜم٤مًمععؽ ملٚمعع٦م ُمععـ آُمععقر اًمٕمٚمٛمٞمعع٦م اسديثعع٦م اؾممِمععٙمؾ هبعع٤م ملٚمعع٦م ُمععـ  (:15لار م ؤؤ   شؤؤ

رىملم اًممععل شمٕمععؽمض ؾمععوٞمؾ آيععامن سمٛمرطمٚمعع٦م اعمٕمععراج ممعع٤م جٕمٚمٝمعع٤م اُمععرا ُمسععمحٞمال عاعمسمِمعع

 :ُمٜمٝم٤م

أ/ ُمِمععٙمٚم٦م اسععرارة وهععل أو  ُمِمععٙمٚم٦م شمٕمععؽمض ؾمععوٞمؾ أي رطمٚمعع٦م ومْمعع٤متٞم٦م اًممععل شممٖمععػم  

اعمِمععٙمٚم٦م يموععػمة اذا اقممؼمٟمعع٤م رطمٚمعع٦م درضم٤مهتعع٤م ذم ـمو٘معع٤مت اجلععق سمّمععقرة همععػم قم٤مديعع٦م وهععذه 

   اًمرؾمق  آقمٔمؿ سمدون ُمريمو٦م ذات يموسقًم٦م شمٕمد  درضم٤مت اسرارة؟

ب/ ُمِمعععٙمٚم٦م اًمعععمخٚمص ُمعععـ اجل٤مذسمٞمععع٦م واجلٛمٞمعععع يٕمٚمعععؿ ان اجل٤مذسمٞمععع٦م هعععل ىمعععقة ضمعععذب 

روععععٞم٦م شمسععععو٥م وأن اجل٤مذسمٞمعععع٦م إ وزٟمعععع٤م ًمَضمسعععع٤مموهععععل اًممععععل  ًمَضمسعععع٤ممض آر

ذم اًمث٤مٟمٞمعع٦م وًمٚمععمخٚمص ُمععـ اجل٤مذسمٞمعع٦م  ٤مىمععدُم 42اًمسعع٤مىمٓم٦م قمهٚمعع٦م صم٤مسممعع٦م ُم٘مععداره٤م  ًمَضمسعع٤مم

 8رقم٦م دوران آرض طمعععق  حمقرهععع٤م أي ُمععع٤م ٓ ي٘معععؾ قمعععـ عحيمععع٤مج امم هقمععع٦م مم٤مصمٚمععع٦م ًمسععع

  يمؿ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمؾ يم٤مٟم٧م طمريم٦م اًمرؾمق  آقمٔمؿ سمٛمثؾ شمٚمؽ اًمنقم٦م ؟

ُمِمععٙمٚم٦م اٟمٕمععدام اًمععقزن سمٕمععد اًمععمخٚمص ُمععـ اجل٤مذسمٞمعع٦م إروععٞم٦م وُمعع٤م شمؽميمععف ُمععـ أصمععر ج/ 

ان آضمسعع٤مم شمّمععوَم ـمعع٤مترة ذم اًمٗمْمعع٤مء سمٛمهععرد اخلععروج  سمٞمقًمععقضمل قمععغم اجلسععؿ سمحٞمعع٨م

  ُمـ اًمٖمال  اجلقي ومام هق رديمؿ ؟
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د/ُمِمعععٙمٚم٦م ختٓمعععل اًمٖمعععال  اجلعععقي اًمعععذي هعععق ظمٚمعععٞمط ُمعععـ اًمٖمععع٤مزات اًممعععل ُتعععٞمط  

ويٕممععععؼم ُم٤مٟمٕمعععع٤م ذم ـمريععععؼ اًمعععرطمالت اًمٗمْمعععع٤متٞم٦م ٕن آطممٙمعععع٤مو يعععع١مدي امم  سمععع٤مٕرض

    آطمؽماس ومام هق رديمؿ ؟

واخلععق  ُمععـ اصععٓمداُمٝم٤م سم٤معمريموعع٤مت اًمٗمْمعع٤متٞم٦م ومععال سمععد هععع/ ُمِمععٙمٚم٦م اًمِمععٝم٥م واًمٜمٞمعع٤مزو 

   ُمـ صٜمع همال  ظم٤مص حيق  دون عزس اعمريمالت اًمٗمْم٤متٞم٦م ومام هق شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ؟

و/ ُمِمععٙمٚم٦م اٟمٕمععدام آويمسععهلم ومععٞمام وراء اًمٖمععال  اجلععقي ًمععَرض طمٞمعع٨م ٓ يقضمععد 

واًمععذي هععق قمٜمٍمعع اسٞمعع٤مة آؾمعع٤مد وممٙمععقن اًمرطمٚمعع٦م  "هععقاء ويٜمٕمععدم آويمسععهلم ع٤مُمعع٤م

  سم٤مٟمٕمدام آويمسهلم ُمسمحٞمٚم٦م؟

ي/ ُمِمعععععٙمٚم٦م آؿمعععععٕم٦م اًمٗمعععععقس اًموٜمٗمسعععععهٞم٦م وآؿمعععععٕم٦م اًمسعععععٞمٗمٞم٦م اًممعععععل شمسعععععوو٤من 

جلعععقي طمٞمععع٨م يقضمعععد ُمعععٜمٝمام ؿمعععديدة ذم آٟمسعععه٦م اسٞمععع٦م ومعععٞمام وراء اًمٖمعععال  ا طمروىمععع٤م

 ؟ل اًمٙمثػمعاًمِم

ن لقسأنب كرنم ن   و نم نم لكرنطبقعقَ

هعععق ُمعععع ومعععرض قمعععدم وضمعععقد ضمسعععؿ واىمعععل يعععدومع هعععذه اعمقاٟمعععع ٟمٔمعععػم ضمسعععؿ  اٟمعععام /8

اًمٓمعع٤مترة ذم يقُمٜمعع٤م هععذا اًمععقاىمل ًمٚمريمعع٤مب ُمععـ هقمعع٦م وىمععقة اًممٞمعع٤مر اهلععقاتل اًمّمعع٤مدم يمععام أن 

ُمعع٤مدة ضمسععؿ اًمٓمعع٤مترة ُمّمععٜمقع ُمععـ ُمعع٤مدة واىمٞمعع٦م ُمععـ شمّمعع٤مقمد اسععرارة سمهسععٛمٝم٤م ٟممٞمهعع٦م 

اًمٗمْمعع٤مء ومٞمٝمعع٤م، رواد  ريمععقباطممٙمعع٤مو اهلععقاء سمععف، ويمععام هععق اسعع٤م  ذم اعمريموعع٦م اًمٗمْمعع٤متٞم٦م و
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، ويمععام ُمععع أٟمععف ىموععؾ ايممِمعع٤م  اًمٕمٚمٛمععل ًمععذًمؽ رسمععام يمعع٤من ئمععـ اًمونمعع أٟمععف ُمععـ اعمٛممٜم٤مقمعع٤مت

 هق اس٤م  ذم آًموس٦م اًمٕم٤مزًم٦م ُمـ آطمؽماس. 

ر سمععع٤معمقضمقد ذم يمقيمععع٥م إرض سمعععؾ عوسمٕموععع٤مرة اظمعععرى ان قمٜمععع٤مس اعمعععقاد ٓ شمٜمحّمععع /2

يمعععؾ ظمقاصعععف اعمقضمعععقد ذم يمقيمععع٥م إرض   يٙممِمعععػ يمٚمعععف سمعععؾ اعمٙممِمعععػ   شمٕمعععر  

 اًمٗمٞمزي٤متٞم٦م واًمٙمٞمامتٞم٦م أو آصم٤مره اًموٞمقًمقضمٞم٦م.

إن اعمٕمععع٤مدٓت اًمٓموٞمٕمٞمععع٦م ؾمعععقاء اًمٗمٞمزي٤متٞمععع٦م أو اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمععع٦م او اًمٙمٞمٛمٞم٤متٞمععع٦م وآطمٞم٤متٞمععع٦م  /4

  شمٙممِمععػ يمٚمٝمعع٤م سمععؾ وٓ ُمٕمِمعع٤مر ُمٜمٝمعع٤م وإن اعمسععػمة اًمٕمٚمٛمٞمعع٦م ُم٘مععدر هلعع٤م أن شمسععمٛمر آٓ  

ذم طمععع٤م  ُمٜمٔمقُمععع٦م اًمٕمٚمعععقم ٓ امم اه٤ميععع٦م ُمعععـ اًمزُمععع٤من، وُمعععع هعععذا اًمقصعععػ  اًم٘معععرون سمعععؾ

ُمعععع اًمٓموٞمٕمٞمععع٦م اًممهريوٞمععع٦م ومٛمعععـ ايعععـ ي٘مٓمعععع سم٤مؾمعععمح٤مًم٦م صعععٕمقد ضمسعععؿ أرن امم اًمسعععامء 

طمعع٤مٓت جمرسمعع٦م ًمععدى اًمونمعع يٜم٘مٓمععع ومٞمٝمعع٤م ، ومْمععال قمععام يععرى ُمععـ وضمععقد آًمٞمعع٤مت ُمٕم٤مجلعع٦م

وُمععع ذًمععؽ ٓ شمسععو٥م ُمععقت آٟمسعع٤من يم٤مًمععذي ذم اعمثٚمهعع٦م أو اهلععقاء وآيمسععهلم ُمععثال 

ت ٟمعع٤مدرة قمهٞموعع٦م ضمععدا ذم أُمثٚمعع٦م سمععؾ ىمععد وىمٕمعع٧م طمعع٤مٓ ٤مةاًم٘مععؼم وسمٕمععد ومععؽمة شمٕمععقد ًمععف اسٞمعع

 ذًمؽ.

ذم  ينٗمعععك أٟمعععف ُمعععرت اإلؿمععع٤مرة امم شمٕمعععدد اعمريمعععقب واعمريموععع٦م اس٤مُمعععؾ ًمٚمٜموعععل  / 3ٓ

اعمٕمععراج ؾمععقاء يمعع٤من سمِمععٙمؾ همٓمعع٤مء واىمععل يمروايعع٦م اًمععقيمر يمععقيمر اًمٓمععػم او ٓ وذًمععؽ ٕن 

يمععام ُمععر ذم قمععدة  سم٤مًمرايمعع٥م يم٤مًم٘موعع٦م واًمٖمٓمعع٤مءًمععف ُمععقج حيععٞمط اعمريمعع٥م اًمععذي ُمععـ اعمٚمٙمععقت 

 ُمـ اًمرواي٤مت أن إسمؾ ىمريش ٟمٗمرت قمٜمد ُمرور اًمؼماس هب٤م ذم اًمٓمريؼ. 
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أشمعععك ضمؼمتٞمعععؾ   ي٘معععق  ىمععع٤م : ؾمعععٛمٕم٧م أسمععع٤م قموعععد اهلل  (8)قمعععـ قموعععد اًمّمعععٛمد سمعععـ سمِمعععػم

أيمععؼم ُمععـ اسععامر قمٚمٞمععف أًمععػ سمعع٤مًمؼماس أصععٖمر ُمععـ اًموٖمععؾ و  ٤مٕسمٓمَمهععق سمععو رؾمععق  اهلل 

ًمٓمٛمعع٦م  ومٚمٓمٛمععف ضمؼمتٞمععؾ  -طمععلم أدٟمعع٤مه ُمٜمععف ًمػميموععف (4) ومِمععٛمس -ُمععـ ٟمععقر (2)أًمععػ حمٗمعع٦م

ُمععـ سمٞمعع٧م اعم٘مععدس إمم  (3) قمععرس اًمععؼماس ُمٜمٝمعع٤م، صمععؿ ىمعع٤م : اؾمععٙمـ وم٢مٟمععف حمٛمععد صمععؿ ز  سمععف

وممٓمععع٤ميرت اعمالتٙمععع٦م ُمعععـ أسمعععقاب اًمسعععامء، وم٘مععع٤م  ضمؼمتٞمعععؾ: اهلل أيمعععؼم اهلل أيمعععؼم  -اًمسعععامء

هععذا  وم٘م٤مًمعع٧م اعمالتٙمعع٦م: قموععد خمٚمععقس، ىمعع٤م : صمععؿ ًم٘مععقا ضمؼمتٞمععؾ وم٘معع٤مًمقا: يعع٤م ضمؼمتٞمععؾ ُمععـ

اًمث٤مٟمٞمعععع٦م، وممٓمعععع٤ميرت  صمععععؿ ز  سمععععف إمم اًمسععععامء -ىمعععع٤م : هععععذا حمٛمععععد ومسععععٚمٛمقا قمٚمٞمععععف

 )قمٚمٞمععف أًمععػ أًمععػ حمٗمعع٦م ُمععـ ٟمععقر( أي ُمٚمٞمععقن همرومعع٦م ُمععـ . وم٘مقًمععف (5)...(اعمالتٙمعع٦م

   .(6)واعمحٗم٦م: ُمريم٥م ُمـ ُمرايم٥م اًمٜمس٤مء يم٤مهلقدج( اعم٤مدة اًمٜمقري٦م اًمٕم٤مزًم٦م اًمقاىمٞم٦م،

 

                                           
قمود اًمّمٛمد سمـ » هذا هق اًمٔم٤مهر اعمقاومؼ ًمٜمسخمل اًموح٤مر و اًمؼمه٤من ًمٙمـ ذم ٟمسخ٦م إصؾ يمٜمسخ٦م إصمو٤مت اهلداة( 8)

 ش.ُمسٞم٥م

 اعمحٗم٦م: ُمريم٥م يم٤مهلقدج.( 2)

 أي أسمك و اُممٜمع.( 4)

 أي أهع.( 3)

 .857ص  8ج 285شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر ؾمقرة اًمو٘مرة أي٦م  (5)

  ش.49: 5 -طمٗمػ -جمٛمع اًموحريـ يمام ذم (6)
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 يف العوامل الصابقةأور خلقتٌ الهومية مهذ   : نبوة الهيبفائدة

ععع٤م  ـُ َزيَمِريي َٞمعععك سْمععع عععفُ  ىَمععع٤مَ  ًَمعععُف اًْمَٞمُٝمعععقِديض َهعععَذا حَيْ ْٚمعععَؿ  ُيَ٘مععع٤مُ  إِٟمي ُأوِ َ اْسُْٙمعععَؿ َصعععوِّٞم٤ًم َواْسِ

ععُف يَمعع٤منَ وَ  -َواًْمَٗمْٝمععؿَ  ـْ هَمععػْمِ َذْٟمعع٥ٍم وَ  إِٟمي ععل ُِمعع
ععْقَم ىَمعع٤مَ  ًَمععُف قَمععكِمر َيْوٙمِ َ٘مععْد ًمَ  يَمعع٤مَن ُيَقاِصععُؾ اًمّمي

ععٌد يَمعع٤مَن يَمععَذًمَِؽ و عع٤م يَمعع٤مَن ذِم  حُمَٛمي ـَ َزيَمِريي َٞمععك سْمعع ـْ َهععَذا إِني حَيْ ععَل َُمعع٤م ُهععَق َأوْمَْمععُؾ ُِمعع
ُأقْمٓمِ

َٓ ضَم٤مِهٚمِٞميععع٦َم وَ عقَمّْمععع َٓ َأْوصَمععع٤مَن ومِٞمعععِف َو عععٌد ٍر  قَمَوعععَدِة  اًْمَٗمْٝمعععَؿ َصعععوِّٞم٤ًم سَمعععلْمَ ُأوِ َ اْسُْٙمعععَؿ وَ  حُمَٛمي

َْوصَمعع٤مِن وَ  ْٕ ععٞمْ طِمععزْ ا ْ هَمعع٥ْم هَلُععْؿ ذِم َصععٜمٍَؿ ىَمععطض وَ َٓم٤مِن وَمَٚمععْؿ َيرْ ِب اًمِمي قَْمَٞمعع٤مِدِهْؿ وَ َ  ِٕ ْ  َيٜمَِْمععْط   ُيععَر َ 

ععْقمَ َأُِمٞمٜمعع٤ًم َصععُدوىم٤ًم طَمٚمِععٞماًم وَ  يَمعع٤منَ ُِمٜمْععُف يَمععِذٌب ىَمععطض وَ  ؾُْمععُوقَع وَ  يَمعع٤مَن ُيَقاِصععُؾ اًمّمي ْٕ ىََمععؾي ا ْٕ ا

يَْمَثععَر وَمُٞمَ٘معع٤مُ  ًَمععُف ذِم َذًمِععَؽ وَمَٞمُ٘مععقُ  إِِّني وَ  ْٕ قِمٜمْععَد َربي وَمُٞمْٓمِٕمُٛمٜمِععل  ًَمْسعع٧ُم يَم٠َمطَمععِدِهْؿ إِِّني َأفَمععؾض ا

ـَ  يَمعع٤مَن َيْوٙمِععل َيْسععِ٘مٞمٜمِل وَ وَ  ُه ظَمِْمععَٞم٦ًم ُِمعع ـْ هَمععػْمِ ضُمععْرٍم قَمععزي وَ  اهللطَمميععك شَمْوَمععؾي ُُمَّمععالي ضَمععؾي ُِمعع

ععُف شمَ  ـُ َُمععْرَيَؿ َيْزقُمُٛمععقَن َأٟمي ععؿَ ىَمعع٤مَ  ًَمععُف اًْمَٞمُٝمععقِديض وَمعع٢مِني َهععَذا قِمٞمَسععك سْمعع ذِم اعمَْْٝمععِد َصععوِٞم ٤م ىَمعع٤مَ  ًَمععُف   َٙمٚمي

ععٌد  قَمععكِمر  ععِف َواِوععٕم٤ًم َيععَدُه اًْمُٞمْسعع ًَمَ٘مععْد يَمعع٤مَن يَمععَذًمَِؽ َوحُمَٛمي ـِ ُأُمي ـْ سَمْٓمعع َرى قَمععغَم عؾَمععَ٘مَط ُِمعع

َرْ  ْٕ ععري ِض وَ ا  حُيَ
ِ
ععاَمء ـْ ومِ ُو ؿَمععَٗمَمْٞمِف سم٤ِمًمميْقطِمٞمععِد وَ َراومِٕمعع٤ًم َيععَدُه اًْمُٞمْٛمٜمَععك إمَِم اًمسي ٞمععِف ُٟمععقٌر َرَأى سَمععَدا ُِمعع

عع٦َم ُِمٜمْععُف ىُمُّمععقَر سُمّْمعع عع٤مِم َوَُمعع٤م َيٚمِٞمَٝمعع٤م وَ عَأْهععُؾ َُمٙمي ـَ اًمِمي ـِ اًْمُ٘مُّمععقَر اسُْ َرى ُِمعع ـْ َأْرِض اًْمععَٞمَٛم ُٛمععَر ُِمعع

ـْ إِْصععَٓمْخَر َوَُمعع٤م َيٚمِٞمَٝمعع٤م وَ اًْمُ٘مُّمععَوَُمعع٤م َيٚمِٞمَٝمعع٤م وَ  ْٟمَٞم٤م ًَمْٞمَٚمعع٦َم ُوًمِععَد قَر اًْموِععٞمَض ُِمعع ًَمَ٘مععْد َأَوعع٤مَءِت اًمععدض

ععععَٞم٤مـملُِم وَ  اًمٜميوِععععلض  ْٟمععععُس َواًمِمي ـض َواإْلِ عععع َْرِض ىَمعععع٤مًُمقا طَمميععععك وَمِزقَمعععع٧ِم اجْلِ ْٕ طَمععععَدَث ذِم ا

ُس وَ ُ  َوشُمَسععويَُم وَ شَمٜمْععزِ َٕمُد وَ ًَمَ٘مععْد ُرِتععَل اعماََْلِتَٙمعع٦ُم ًَمْٞمَٚمعع٦َم ُوًمِععَد شَمّْمععوَ  -طَمععَدٌث  شَمْْمععَٓمِرُب شُمَ٘مععدي

ـَ ًَمَ٘معععْد َهععع٤مىَمُط قَماَلَُمععع٦ًم عمِِعععٞماَلِدِه وَ شَمَمَسعععاًمٜمضُهعععقُم وَ  َععع٤م َرَأى ُِمععع
 عمِ
ِ
عععاَمء ـِ ذِم اًمسي ْٕم ؿي إسِْمٚمِعععٞمُس سمِععع٤مًمٔمي

قََم٤م ْٕ ْٞمَٚمععع٦ِم وَ ا  اًمثي٤مضِمٞمععع٥ِم ذِم شمِْٚمعععَؽ اًمٚمي
ِ
عععاَمء ىُمقَن ًمَِثععع٦ِم وَ يَمععع٤مَن ًَمعععُف َُمْ٘مَٕمعععٌد ذِم اًمسي عععَٞم٤مـملُِم َيْسعععؽَمِ اًمِمي
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عععْٛمَع وَمععع٢مِ  ىُمقا اًمسي
عععْٛمَع وَمَٚمعععامي َرَأُوا اًْمَٕمَه٤مِتععع٥َم َأَراُدوا َأْن َيْسعععؽَمِ ـَ َذا ُهعععْؿ ىَمعععْد طُمِهُوعععقا اًمسي ُِمععع

اَمَواِت يُمٚميَٝم٤م ًَم٦مً وَ  -اًمسي َٓ ُٝم٥ِم َد شمِِف  (8)ُرُُمقا سم٤ِمًمِمض   .((  ًمِٜمُُوقي

 222، ص: 8 اإلطممه٤مج قمغم أهؾ اًمٚمه٤مج )ًمٚمٓمؼمد(، ج

  

                                           
 ش.ضمالًم٦م» ذم سمٕمض اًمٜمسخ:( 8)
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 والضراح املعمومالبيت 

طِمٞمؿِ  اهللسمِْسعععِؿ  شمٗمسعععػم اًم٘مٛمعععل : وذم ـِ اًمعععري مْح عععقِر وَ  -اًمعععري قٍر ىمععع٤م : َُمْسعععٓمُ يمِمععع٤مٍب َواًمٓمض

اًْمَوْٞمعععع٧ِم ذِم َرسي َُمٜمُِْمععععقٍر وَ   ي ُمٙممععععقبيمِمعععع٤مٍب َُمْسععععُٓمقٍر أاًمٓمععععقر ضموععععؾ سمٓمععععقر ؾمععععٞمٜم٤م وَ 

ػ يدظمٚمععف يمععؾ يععقم ؾمععوٕمقن أًمعع  راحعهععق اًمْمععواعمَْْٕمُٛمععقِر ىمعع٤م : هععق ذم اًمسععامء اًمراسمٕمعع٦م 

عع٘مْ ُمٚمععؽ صمععؿ ٓ يٕمععقدون إًمٞمععف أسمععدا وَ  قِر ىمعع٤م : ْسععهُ اًْمَوْحععِر اعمَْ ىمعع٤م : اًمسععامء وَ   ِػ اعمَْْروُمععقعِ اًمسي

ـْ داومِعععٍ   ضمقاسمععفو -يسععهر يععقم اًم٘مٞم٤مُمعع٦م وهععذا ىمسععؿ يمٚمععف ععَؽ ًَمقاىِمععٌع ُمعع٤م ًَمععُف ُِمعع   إِني قَمععذاَب َرسمي

سمٞممعع٤م ذم  ذم اسععدي٨م أن اهلل أُمععر ُمٚمٙمعع٤م ُمععـ اعمالتٙمعع٦م أن جٕمععؾ ًمععفو ريـ:جمٛمععع اًموحعع وذم

ذم اًمسععامء اًمراسمٕمعع٦م ُمععـ هععق سم٤مًمْمععؿ، ىمٞمععؾ اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر وش اًمرضععاح»اًمسععامء يسععٛمك 

 ُمـ رواه٤م سم٤مًمّم٤مد وم٘مد صحػ. وهل اعم٘م٤مسمٚم٦م، و اعمْم٤مرطم٦م

ـْ َأِب قَمْوععِد  دٓتععؾ آُم٤مُمعع٦م ًمٚمٓمععؼمي سمسععٜمد ُمٕممععؼم وذم ، قَمعع  قَمععكِمي اهْلََٛمععَذاِِّني
ـِ ععِد سْمعع ـْ حُمَٛمي قَمعع

ععٍد َيٜمْععِزُ  َرؾُمععقُ   اهلل مِععل َيُ٘مععقُم ومِٞمَٝمعع٤م ىَمعع٤مِتُؿ آِ  حُمَٛمي ْٞمَٚمعع٦ُم اًمي ععاَلُم( ىَمعع٤مَ : اًمٚمي )َصععغمي  اهلل)قَمَٚمْٞمععِف اًمسي

ععاَلُم(، قَمععغَم قَمَٚمْٞمععِف(، وَ  اهللَأُِمععػُم اعمُْعع١ْمُِمٜملَِم )َصععَٚمَقاُت قَمَٚمْٞمععِف َوآًمِععِف(، وَ  اهلل ِتٞمععُؾ )قَمَٚمْٞمععِف اًمسي ضَمؼْمَ

عععاَلُم(: َأضِمععع٥ْم. وَمَٞمْخعععُرُج َرؾُمعععقُ   ِتٞمعععُؾ )قَمَٚمْٞمعععِف اًمسي  اهلل)َصعععغمي  اهللطِمعععَراَء، وَمَٞمُ٘معععقُ  ًَمعععُف ضَمؼْمَ

ـْ طُمْهَزةِ  آًمِِف( َرىّم٤مً قَمَٚمْٞمِف وَ  اَلُم(، وَمَٞمُ٘مقُ  ًَمُف: ايْمُم٥ْم: ُِم  إَِزاِرِه، وَمَٞمْدوَمُٕمُف إمَِم قَمكِمي )قَمَٚمْٞمِف اًمسي

ـَ  اهللسمِْسعععِؿ » طِمٞمِؿ، َهعععَذا قَمْٝمعععٌد ُِمععع ـِ اًمعععري مْحَ ـْ َرؾُمعععقًمِِف، وَ اهللاًمعععري ـِ َأِب ، َوُِمععع ـْ قَمعععكِمي سْمععع ُِمععع

ـِ وُمععاَلنٍ ـَم٤مًمِعع٥ٍم، ًمُِٗمععاَل  ( ذِم يمَِم٤مسمِععِف: )قَمعع اهللَذًمِععَؽ ىَمععْقُ  َأسمِٞمععِف، وَ  سم٤ِمؾْمععِٛمِف َواؾْمععؿِ ش ِن سْمعع زي َو ضَمععؾي

عععقِر* وَ  ـُ َأِب ْسعععُٓمقٍر* ذِم َرسي َُمٜمُِْمعععقٍر وَ يمِمععع٤مٍب ُمَ َواًمٓمض عععِذي يَمَمَوعععُف قَمعععكِمض سْمععع ُهعععَق اًْمٙمَِمععع٤مُب اًمي

عععاَلُم(، وَ ـمَ  عععِذي َأظْمَرضَمعععُف َرؾُمعععقُ  ٤مًمِععع٥ٍم )قَمَٚمْٞمعععِف اًمسي سض اعمَْٜمُِْمعععقُر اًمي قَمَٚمْٞمعععِف  اهلل)َصعععغمي  اهللاًمعععري
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ـْ وَ  قَمَٚمْٞمعععِف  اهلل)َصعععغمي  اهللاًْمَوْٞمععع٧ِم اعمَْْٕمُٛمعععقِر، َأُهعععَق َرؾُمعععقُ  طُمْهعععَزِة إَِزاِرِه. ىُمْٚمععع٧ُم: وَ  آًمِعععِف( ُِمععع

اًْمَٙم٤مشمِعع٥ُم قَمععكِمر )قَمَٚمْٞمععِف قَمَٚمْٞمععِف َو آًمِععِف(، وَ  اهلل)َصععغمي  اهللآًمِععِف(؟ ىَمعع٤مَ : َٟمَٕمععْؿ، اعمُْْٛمععكِم َرؾُمععقُ  وَ 

ععععاَلُم( اًمسي
ٟمٔمععععػم ُمعععع٤م ورد سممٗمسععععػمه سم٘مٚمعععع٥م  ػم اًموٞمعععع٧م اعمٕمٛمععععقر سمعععع٤مًمٜمول شمٗمسعععع .((8)

وأُمععػم  صمععؿ إن ٟمععزو  اًمٜموععل ، وهععق حمععؾ اًمععٜمٛمط إو  ُمععـ ٟمععزو  اًم٘مععرآن. اًمٜموععل

ًمععٞمس ُمععـ سمعع٤مب اًمرضمٕمعع٦م واًمرضمععقع امم اًمععدٟمٞم٤م، سمععؾ ٟمٔمععػم شمٜمععز  اعمالتٙمعع٦م،  اعمعع١مُمٜملم 

وىمععد سمسععٓمٜم٤م اًمٗمععرس سمععلم طم٘مٞم٘معع٦م اًمٜمععزو  واًمرضمععقع ذم اًمرضمٕمعع٦م امم دار اًمععدٟمٞم٤م ذم ُمو٤مطمعع٨م 

 اًمرضمٕم٦م. 

ععقِر ىمٞمععؾ يريععد ـمععقر ؾمععٜملم و هععق ضموععؾ سمٛمععديـ ؾمععٛمع ومٞمٝمعع٤م ُمقؾمععك قمٚمٞمععف اًمسععالم َواًمٓمض

ذِم َرسي َُمٜمُِْمعععقٍر اًمعععرّس  َُمْسعععُٓمقٍر ُمٙممعععقب.يمِمععع٤مٍب وَ  اًم٘مّٛمعععل ُمععع٤م ي٘معععرب ُمٜمعععف.و اهلليمعععالم 

آؿمععٕم٤مر ومٞمععف اؾمععمٕمػم عمعع٤م يممعع٥م ومٞمععف اًمٙممعع٤مب وشمٜمٙمػمِهعع٤م ًمٚممٕمٔمععٞمؿ واجلٚمععد اًمععذي يٙممعع٥م 

٘مّٛمعععل ىمععع٤م  هعععق ذم اًمسعععامء اًْمَوْٞمععع٧ِم اعمَْْٕمُٛمعععقِر اًموَ  سمععع٤ماّهام ًمٞمسععع٤م ُمعععـ اعممٕمععع٤مر  سمعععلم اًمٜمععع٤مس.

 قدون اًمٞمف اسمدًا.هق اًمرضاح يدظمٚمف يمّؾ يقم ؾموٕمقن اًمػ ُمٚمؽ صمؿ ٓ يٕماًمراسمٕم٦م و

ووعععع ُتععع٧م اًمٕمعععرش ارسمعععع  اهللذم اعمهٛمعععع قمعععـ اًموععع٤مىمر قمٚمٞمعععف اًمسعععالم اّٟمعععف ىمععع٤م  اّن و

ـّ اًمرضععاح وهععق اًْمَوْٞمعع٧ِم اعمَْْٕمُٛمععقِر و ىمعع٤م  ًمٚمٛمالتٙمعع٦م ـمقومععقا سمععف صمععّؿ سمٕمعع٨م أؾمعع٤مـملم وؾمععاّمه

اُمعععر ُمعععـ ذم إرض ان يٓمقومعععقا ا اسمٜمعععقا ذم إرض سمٞممععع٤ًم سمٛمث٤مًمعععف وىمعععدره وُمالتٙمععع٦م وم٘مععع٤مًمق

 سم٤مًموٞم٧م.

                                           
 .74/ 369دي٨م: اس -378اسديث٦م(، ص:  -دٓتؾ اإلُم٤مُم٦م )ط  (8)
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ػ ُمٚمععؽ صمععؿ ٓ يدظمٚمععف يمععّؾ يععقم ؾمععوٕمقن اًمععُمععػم اعمعع١مُمٜملم قمٚمٞمععف اًمسععالم ىمعع٤م  واقمععـ و

 اًْمَوْٞم٧ِم اعمَْْٕمُٛمقِر ذم اًمسامء اًمدٟمٞم٤م.  آًمفقمٚمٞمف و اهللقمـ اًمٜموّل صغّم يٕمقدون اًمٞمف اسمدًا و

ععو راح وهععق سمٗمٜمعع٤مء اًموٞمعع٧م اسععرام عقمٜمععف قمٚمٞمععف اًمسععالم اًموٞمعع٧م اًمععذي ذم اًمسععامء ي٘معع٤م  ًمععف اًمْمض

 يمّؾ يقم اًمػ ُمٚمؽ صمؿ ٓ يٕمقدون ومٞمف اسمدًا. ًمق ؾم٘مط ًمس٘مط قمٚمٞمف يدظمٚمف

 .  (8)(اًمٕمّٞم٤مرذم اًمسامء اًمس٤مسمٕم٦م رواه اًم٘مّٛمل وذم طمدي٨م اعمٕمراج اّٟمف أىمقُ : و

وَمُ٘مْٚمعع٧ُم ًَمععُف إِني َُمْسععِهَد اًْمُٙمقوَمعع٦ِم ... :اهلل  ٦م اعمٗمْمععؾ سمععـ قمٛمععر قمععـ اب قموععديععروا وذم

 وَمَ٘مععع٤مَ  َٟمَٕمعععْؿ وَ  ىَمعععِديؿٌ 
ِ
َْٟموَِٞمععع٤مء ْٕ طِمعععلَم   اهللًَمَ٘معععْد َصعععغمي ومِٞمعععِف َرؾُمعععقُ  وَ  ُهعععَق ُُمَّمعععغمي ا

ِتٞمعععُؾ   وَمَ٘مععع٤مَ  ًَمعععُف ضَمؼْمَ
ِ
عععاَمء َي سمِعععِف إمَِم اًمسي عععُد َهعععَذا َُمْسعععِهُد َأسمِٞمعععَؽ آَدَم  ُأْهِ  َيععع٤م حُمَٛمي

 وَ 
ِ
َْٟموَِٞمعع٤مء ْٕ ِتٞمععَؾ  ُُمَّمععغمي ا سمِععِف  قَمععَرَج  وَمعع٤مْٟمِزْ  وَمَّمععؾي ومِٞمععِف وَمٜمَععَزَ  وَمَّمععغمي ومِٞمععِف صُمععؿي إِني ضَمؼْمَ

 
ِ
عععاَمء شمعععؿ ُمعععـ ُمسعععهد  وفمععع٤مهر هعععذه اًمروايععع٦م أن أطمعععد ُمٕمععع٤مرج اًمٜموعععل  .(2)(إمَِم اًمسي

 اًمٙمقوم٦م.
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 املعراج وعامل األظلة

ىممْمعع٤مب وشمٗمّمععٞمٚمف ذم أسمععقاب اًمرضمٕمعع٦م، هععق ُمعع٤م ٤ماًممععل ٟمِمععػم اًمٞمٝمعع٤م سمُمععـ اًموحععقث اعمٝمٛمعع٦م 

ذم اعمٕمععراج يمععؾ أضمٞمعع٤م   ورد يمثععػما ذم روايعع٤مت اًمٗمععري٘ملم اعمسمٗمٞمْمعع٦م ُمععـ رؤيعع٦م اًمٜموععل 

أُممععف امم يععقم اًم٘مٞم٤مُمعع٦م وُمعععـ يععدظمؾ ُمععٜمٝمؿ ذم اًمٜمعع٤مر ويمٞمعععػ يمٕمععذب ومٞمٝمعع٤م، ُمععع أاهعععؿ   

ؿ ذم اًمٜمعع٤مر، هلعع يقًمععدوا سمٕمععد ذم دار اًمععدٟمٞم٤م، ومٙمٞمععػ يٗمععؽمض دظمععقهلؿ اًمٜمعع٤مر ورؤيمععف 

 امم قم٤م  إفمٚم٦م.  قم٤م  إفمٚم٦م وسمٕمروضمف رشمو٤مط اعمٕمراج و٤موهذا ُمرشموط وُممّمؾ سم

ـْ زيععد سمععـ قمععكموم نللتػتتأنفتتن لناكتت نب جتت  ن»: ىَمعع٤مَ  ...  ىمعع٤مٓ: ىَمعع٤مَ  رؾمععق  اهلل َٕمعع ثتتيل

ن  ن تتتمٓ ن تتت    ؼ  تتتْ ن تتتمٓ نيتتت نجزل قتتتافنف  تتت    نفؼؾتتتأ نم  يؼتتتبفن تتتينِفنكتتت لنجفتتتـين  

لد جئتتتتَنوللؼدليتتتتَنولحل وليتتتتَنوبـتتتت نامقتتتتَنوللـ لالتتتتتنلتتتتبليتننللعتتتتدلو فن تتتتمٓ ن

ن.(1)ن...«لطؿسَنٓن فينهلينِفنلإل المن

ـَ ي٘مععذ  هبععؿ  ٟمٔمععػم ُمسععمٗمٞمض روايعع٤مت اًمٗمععري٘ملم ِه اًمروايعع٦موفمعع٤مهر َهععذِ  ععِذْي أني هعع١مٓء اًمي

ْ  ُمٕمٔمٛمٝمععؿ اعمٕمععراج ذِم  ذِم ٟمعع٤مر ضمٝمععٜمّؿ ورآهععؿ اًْمٜميوِععّل  ْٟمَٞم٤م دار ذِم  يقًمععد َ   ُهععؿْ  سَمععْؾ  سمٕمععدُ  اًمععدض

ْ  إصالب ذِم   .إرطم٤مم يٚمهقا َوَ 
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تتتؿ  ْنن’يتت نل تت  نله»:  ذيععؾ َهععِذِه اًمروايعع٦م، ىَمعع٤مَ  قمععكم عوذم نِفنن تتينيؼتتبفن تت ك لنللتتبينف 

تتنجفتتـي نكتت ل     ناولئتتننلد جئتتَنولحل وليتتَنوللؼدليتتَنوبـتت نامقتتَنومـ التتبننللعتتدلو فن  

نهلينِفنلإل المنكصقت ن.(1)«ي نىين مٓ نلطؿسَنل ْق  

لايتتتأنلقؾتتتَنُارسينيبن  متتت ن ؼتتت  نشتتتػ  فينب دؼتتت لي ن»: ع ىَمععع٤مَ  رؾمعععق  اهلل 3

تتتأفن ف  نيؼ لتتت رنمتتت نٓنُ ّؾتتت ن  وتتتأنو  نجزل قتتتا ن تتتمٓ نخطبتتت  نامتتتتننلللتتتِبْي   تتت    ؼ  ف 

ن.(2)«يػعؾ ر

هععع ع ذِم ُم٘ممْمعع٥م 348اهلل سمععـ قمّٞمعع٤مش اجلععقهري ع اعممععقذم  وروى أمحععد سمععـ قموٞمععدع  5

ـْ ضمعع٤مرود سمععـ اعمٜمععذر اًمٕموععدي، َويَمعع٤مَن عإصمععر ذِم اًمععٜمص قَمععغَم آصمٜمععل قمِمعع ر سمسععٜمد ُمّمّمععؾ قَمعع

إؾمععالُمف، َويَمعع٤مَن ىم٤مرتعع٤ًم ًمٚمٙممعع٥م قم٤معمعع٤ًم سمم٠مويٚمٝمعع٤م ٟمٍمععاٟمٞم٤ًم وم٠مؾمععٚمؿ قمعع٤مم اسديوٞمعع٦م وطمسععـ 

ر سمّمعععػم سم٤مًمٗمٚمسعععٗم٦م واًمٓمععع٥م ذا رأي أصعععٞمؾ ووضمعععف عقَمعععغَم وضمعععف اًمعععدهر وؾمععع٤مًمػ اًمٕمّمععع

 ذِم   ملٞمععؾ، أٟمِمعع٤مء حيععدصمٜم٤م ذِم إُمعع٤مرة قمٛمععر سمععـ اخلّٓمعع٤مب، ىَمعع٤مَ  وومععدت قَمععغَم رؾمععق  اهلل

ـْ  رضمععع٤م   ومٚمعععام وسمرهععع٤من وطمهععع٦م وسمٞمععع٤من وومّمععع٤مطم٦م وأؾمعععٜم٤من أطمعععالم ذو اًم٘معععٞمس قموعععد ُِمععع

ـْ  وأومحٛمعععقا وحمرضعععه ُمٜمٔمعععره راقمٝمعععؿ سمعععف رواعسمّمععع اهؿ اًمٕمعععرواء ذِم قمعععؽموا سمٞمععع٤ماهؿ قَمععع

ـْ  َوىَمععْد ؾمعع٠مًمف رؾمععق  اهلل  -إمم أْن ىَمعع٤مَ  -أسمععدااهؿ    يعع٤مديآ ؾمعع٤مقمدة سمععـ ىمععّس  ظمععؼم قَمعع

ـْ  ـْ  يٗمعععؽم ٓ َويَمععع٤منَ  قمععع٤مم، طسعععامت٦م قمّٛمعععر اًمٕمعععرب أؾمعععو٤مط ُِمععع  اهلل ويعععديـ اًمرهو٤مٟمٞمععع٦م ُِمععع

عععععفُ  إرض، ذِم  ويسعععععّوَم سم٤مًمقطمداٟمٞمععععع٦م  وأهعععععؾ  سمععععع٤مًمٜمول اهلل إمم يمقؾّمعععععؾ يَمععععع٤منَ  َوإٟمي

                                           
 ( ٟمٗمس اعمّمدر.8)
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ـْ َهعععِذِه  ىمععع٤م  ،اًموٞمععع٧م اجلععع٤مرود: ىمٚمععع٧م يععع٤م رؾمعععق  اهلل: أٟموئٜمعععل أٟموععع٠مو اهلل سمخعععػم قَمععع

مِععل َ ْ ٟمِمععٝمده٤م وأؿمععٝمدَٟم٤م ىمععّس ذيمرهعع٤م وَمَ٘معع٤مَ  رؾمععق  اهلل يتت نجتت لودنلقؾتتَن»: إؾمععامء اًمي

ناْرن نإ ل تتتال ج  نو  تتتَّل  تتتانِمتتتْ نال تتتؾـ نِمتتتْ ن بؾتتتننِمتتتْ نُارسينيبنإٌنللستتت  ناوحتتت نلهنى 

نكب  تتننووٓيتتَنىتتينبتت نايبن تتذ  نمتت نبعقتتتيفن تت ل لنى  تتذ  نمتت نبعقتت لفنفؼؾتتأنى  تتذ  ل تتؾـ نى 

تتْ نيؿتتًنللعتت نيفنفنط لتتتنول  ؿتتَنمتتـؽ نفثتتيناوحتت نإ لن نللتػتتأنى  لتػتتأنفتتن لنىتتين ارل

تتدنوم  تت تتدنبتت نىتتيفنوجعػتت نبتت نُُمؿل ُُمؿل  نبتت نولحلستت نولحلستتًنوىتتينبتت نلحلستتًنو 

تتدنولحلستت نبتت نىتتينولدفتتدينِفن تتدنبتت نىتتينوىتتينبتت نُُمؿل ُُمؿل جعػتت نوىتتينبتت نم  تت نو 

لنلدـتتتؼين تتب  ن تتمٓ نلحل تتان ولقتت   نو     ٌ تت  ع  نللتت  ن   تت    ؼ  ورضتت منِمتتْ نكتت لنيصتتّؾ رنف 

ن..نلحلديث(1)«ِمْ ناىدل  

نلهنلطتت ل نوكرتت ن تت ر  فؽـّتت ناكتت للل نبتتللولمنوا تت عنوابصتت لنوكطتت نوحتتّ نوىؼتتانو   

لدلؾ  تتت رفنولهنلدؽتتتّ رنوكرتتت نلدؽ كتتت رنولهنللبتتت لونوكرتتت نللزيتتتَفنم التتت ل رنٓن

و تتتّبفنكػستتت نفستتتبرـ  ننفستتت نففؾؾـتتت  فنو تتتّزنكػستتت نفؽّزكتتت  مػصتتت ل رفنففّؾتتتانكػ

ن  .و ّدلنكػس نفؼّد ـ  فنو دنكػس نفرؿدك

                                           
ـ قمٞم٤ّمش/ج8) د سم ـ حُمٛمي محد سم صمٜمل قمنمٕ  ٕتٛم٦م ا صمر ذِم اًمٜمص قَمغَم ا  .34ع  47ص 2( ُم٘ممْم٥م ا
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ْنيغقبـتتت نواك للكتتت ن تـتتت ج نو تعتتت لفنمستتتؿًنمتـ  تتتبًنا لّقتتتًنٓنم جتتت دي فنِمـْتتتُ نن َل  و 

تت ْن نبتتداك نوإلقتت نكعتت دفنكتت لنِمتتْ نكتت لنبؿشتتقئت نو دل تت نٓنكـستت ن ستتبقر نوٓنكستتتؽزنى 

نش  نفؿّدنل  ّؾَ( ىب د  فنثيل
نن.(1)

قمعععع٤م  وَ ٤مًمٕمروج اًمروطمععععل وهٜمعععع٤مو ُمو٤مطمعععع٨م قمديععععدة أظمععععرى ذم اإلهاء واعمٕمععععراج يمعععع

عععع٦م، و ًمٚمٕمععععرش(، واًمٗمععععرس سمععععلم   ا  سمعععع٤مًمٕمرش )قمععععروج أرواطمٝمععععؿاًمٓمععععقإفمِٚمي

وح اعمععع١مُمـ أو اإلٟمسععع٤من ذِم اعمٜمععع٤مم، وهعععذه ٟمسعععمقومٞمٝم٤م ذم قمعععروج راًمٕمعععروج واعمعععقت، و

 أسمقاب اًمرضمٕم٦م. 

ن  
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 للعرش عروج أمواحً   الطواف بالعرش العروج الروحي واألظلة  

ـْ 8 ـْ أب قموعععد( روى ذِم سمّمععع٤متر اًمعععدرضم٤مت سمسعععٜمده قَمععع ىَمععع٤مَ : ىَمععع٤مَ  زم  اهلل اعمٗمْمعععؾ قَمععع

وم٘مٚمعع٧ُم: ًموٞمععؽ  «لهنيتت نابتت نىبتتد»َذاَت َيععُقم َويَمعع٤مَن ٓ يٙمٜمٞمٜمععل، ىموععؾ َذًمِععَؽ:  اهلل أسمععق قموععد

نلـتتت نِفنُ تتتّانلقؾتتتَن عتتتَنرسولل ن»ضُمٕمٚمععع٧م ومعععداو، ىَمععع٤مَ :  ىمٚمععع٧ُم: زادو اهلل وُمععع٤م ذاو؟  «إرل

نلقؾتتتَنلنؿعتتتَن»ىَمععع٤مَ : ىَمععع٤مَ :  تتت ر  لن   تتتُ نإ   ُ تتتُ  نلهإكل نمعتتت نل  ؿتتتَنوولىفنللعتتت نينولىفنل 

ننابتتتدلكـ نإٌنالولحـتتت ن تتت دّننفتتتالنمعفتتتينوولفقـتتت  ٓل ننولتتت ٓنُمستتتتػ دنبعؾتتتينإ لِتتتن  نمتتت نلـػتتتدن  

ن.(1)«ىـدك 

ـْ أب ضمٕمٗمعععر2 ـْ اسسعععـ سمعععـ اًمٕموعع٤مس سمعععـ طمععريش قَمععع ، ( روى ذِم اًموّمعع٤متر سمَِسعععٜمٍَد قَمعع

نلـتت نِفنلقتت  نلنؿعتتَنلشتتلك  نِمتتْ ن»ىَمعع٤مَ :  ىمٚمعع٧ُم ضُمٕمٚمعع٧م ومععداو، أّي ؿمعع٠من؟ ىَمعع٤مَ :  «للشتتلرإرل

 تتم رنلؾؿال ؽتتَنوللـبقتتًنول والتتق  نلدتت   نوالولمنل والتتق  نوللتت  نللتتبينبتتًن»

ُ تتْينيؼ لتت ر ن تتّب من تت  نفقط فتت رنبعتت نينلّ تت نا تتب ى  نو   فتت لكقؽينيعتت إن تت نإٌنللسل

لنف اتت لنالتتّؾ لنخؾتت نُ تتّان   ّتتت نإ   ُومفنح   ؿتتَنل تتُ نل عتتتًفن تتّدولنلّ نلدال ؽتتَنوللتت .

نيـصتت  فنلدال ؽتتَنبتت نووتترنلهنفقفتت نِمتتْ نلٓجتفتت دنشتتديدل نإىظتت مفينت ف رنفتـصتتتثتتيل

تتتتْدن يتتتتدنِفنلجتفتتت د ينوختتتت ففينمقؾتتتت نويـصتتت  فنللـبّقتتتت رنول والتتتتق  نتدتتت نلاولفنو   

تتتْدنف حتتت لناشتتتدنللػتتت من كػستتتفينويصتتتبفنللتتت  ن والولمنل حقتتت  نشتتتديدل نحتتتّبفينو   

تتْدناهل نيش ناشتتّدنول والتتق  ن   نّ تت  نمقتتانجتتينللغػتترنل تتْق   ؿتت لنإهل متت  نِمتتْ نللعؾتتينىؾتت  

تت    نيتت ن نلهنِمتتْ ن تتبلنو تتبلنىـتتد نحصتتـَفن   رسولل نمتتـفينفُا تتُتينفتت لهنهلتتبلناىتتَّّنِىـْتتد 
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تت    نُمبتت لن نللصتت حل رفن ؾتتأ نولهنمتت نىـتتدين قتترنالتتالمفن   ٓل ولهنمتت نيؾفتتينلإل تت للنبتت ن تت  نإ

نله تتتذ  ْقتتتُثنيؼتتت  ٓن ؽتتتب نى  تتتْدن تتتّ  نالتتت حل  فنح  نلهن   تتتنرل نن نف  تتتي  نا ْكع  نلللتتتِبي   تتتر  نم  نلهاُول ئِتتتن 

ً ن
تتت حِلِ للصل لِ نو  د  تتتف  للش. نو   ً يِؼ تتتدر للصر نو   ً نللـلبِقرتتت تتتقِْفْينِمتتت   ؾ  ن مـتتت لنبـتتت نوبتتتلمرنيعـتتت نى   نلللتتتِبْي  

ْقتتِ ن ؾ  تتدنو لتت نللطلْقبِتتًنللطلتت ِ  ي نلدُتتْمِمـًِنومال ؽتتت نواكبق  تت نو قتترنح  تت نى  نُُمؿل تتذ  ى  و 

ن.(1)«ل خق لنل ب للنللسالم

ـْ أب قموعععد4 ـْ أب حيٞمعععك اًمّمعععٜمٕم٤مِّن قَمععع ، اهلل ( روى ذِم سمّمععع٤متر اًمعععدرضم٤مت سمَِسعععٜمَِدِه قَمععع

نلـتت نِفنلقتت  نلنؿعتتَنلشتتلك  نِمتتْ نللشتتلر»ىَمعع٤مَ :  وم٘مٚمعع٧ُم ًَمععُف: ضُمٕمٚمعع٧م ىَمعع٤مَ :  «يتت نابتت نإقتت نإرل

يتتتم رن لولمنل كبقتتت  نلدتتت   نوالولمنل والتتتق  ن»ومعععداو: وُمععع٤م َذًمِعععَؽ اًمِمععع٠من؟ ىَمععع٤مَ : 

ّتتت ن تت لفنىتت نين تت  نح  لدتت   نولومنللتت  نللتتبينبتتًن فتت لكقؽينيعتت إن تت نإٌنللسل

ن تت دن نُ تتّان   ؿتتَنِمتتْ ن تت ل ينللعتت نينل عتتتًفنثتتيل ل تت نفتطتت فنبتت نا تتب ى  نو صتتّينِىـْتتد 

تتْدنمؾئتت لنواىطتت لنرسولل نإٌنل  بتتدلرنلللتِتت ن  كتتأنفقفتت نفتصتتبفنل كبقتت  نول والتتق  ن  

ْدن يدنِفنىؾؿ نمقانجينللغػر ن.نن(2)«ويصبفنلل  نللبينبًن ف لكقؽينو   

  

                                           
 .884، ص8، ح8، ب4اًموّم٤متر: ج( 8)

 .884، ص2، ح8، ب4اًموّم٤متر: ج( 2)
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 اىل الصماء الرابعة امللمهني  عروج أمري

صَمٜمِل َأسُمععق اًْمَ٘م٤مؾِمععِؿ قَمْوععُد  وِريض ُُمَٕمٜمَْٕمٜمعع٤ًم  اهللوروى وُمععَراٌت ىَمعع٤مَ  طَمععدي ـِ َه٤مؿِمععٍؿ اًمععدض ععِد سْمعع ـُ حُمَٛمي سْمعع

ـْ آسَم٤مِتععِف ]  قَمععكِمي قَمعع
ـِ ععِد سْمعع ـْ حُمَٛمي ِتٞمععُؾ  قَمعع ُهععَق ذِم وَ  قَمععغَم اًمٜميوِععلي  [ ىَمعع٤مَ : َهععَوَط ضَمؼْمَ

 ا سَمْٞمعع٧ِم ]َُمٜمْععِز ِ 
ِ
ععاَمء ـْ َُماَلِتَٙمعع٦ِم اًمسي ً ُِمعع ََ ععُد إِني َُمعع عع٤مِدًُمقَن ذِم [ ُأمي ؾَمععَٚمَٛم٦َم وَمَ٘معع٤مَ  َيعع٤م حُمَٛمي اسمَِٕمعع٦ِم ُجَ ًمري

 طَمميععك يَمُثععرَ  َرْ 
ٍ
ععَداُ  ومِٞمععِف وَ  ء ـَ ىَمعع٤مَ  سَمْٞمععٜمَُٝمُؿ اجْلِ ععِذي ـْ ىَمععْقِم إسِْمٚمِععٞمَس اًمي ـي ُِمعع عع ـَ اجْلِ ذِم  اهللُهععْؿ ُِمعع

ععفِ   يمَِم٤مسمِععفِ  ـْ َأُْمععِر َرسمي ـي وَمَٗمَسععَؼ قَمعع عع ـَ اجْلِ ْد يَمُثععَر [ إمَِم اعماََْلِتَٙمعع٦ِم ىَمعع ]شَمَٕمعع٤ممَم  اهللوَمعع٠َمْوطَمك   يمعع٤مَن ُِمعع

عع٦ِم  ـْ ُأُمي َدُِمٞميععلَم حَيُْٙمععُؿ سَمْٞمععٜمَُٙمْؿ ىَمعع٤مًُمقا ىَمععْد َرِوععٞمٜم٤َم سمَِحَٙمععٍؿ ُِمعع ْٔ ـَ ا اَوععْقا سمَِحَٙمععٍؿ ُِمعع ضِمععَداًُمُٙمْؿ وَمؽَمَ

ععٍد  ـْ  اهللوَمعع٠َمْوطَمك  حُمَٛمي ـْ ]وَمَٛمعع ععٍد[ ىَمعع٤مًُمقا ]ىَمععْد[ َرِوععٞمٜم٤َم  إًَِمععْٞمِٝمْؿ سمَِٛمعع عع٦ِم حُمَٛمي ـْ ُأُمي [ شَمْرَوععْقَن ُِمعع

ـِ  ـْ َُماَلِتَٙمعع٦ِم  اهلل[ وَمعع٠َمْهَوَط ]ومٝمععوط[  َأِب ـَم٤مًمِعع٥ٍم ]ع سمَِٕمععكِمي سْمعع ْٟمَٞم٤م سمِوَِسعع٤مٍط َُمَٚمٙمعع٤ًم ُِمعع  اًمععدض
ِ
ؾَمععاَمء

ععِذي ضَمعع٤مَء ومِٞمععِف وَمععَدقَم٤م اًمٜميوِععلض  [ اًمٜميوِععلي  َأِريَٙمَمععلْمِ وَمَٝمععَوَط ]ومعع٠مهوط[ قَمععغَم ]إمَِم وَ  ُه سم٤ِمًمي وَمعع٠َمظْمؼَمَ

  ـِ َأِب ـَم٤مًمِعع٥ٍم ]عسمَِٕمععكِمي ععَدُه ]وؾمععداهَدُه قَمععغَم اًْموَِسعع٤مِط وَ [ َوَأىْمَٕمعع  سْمعع  صُمععؿي  َوؾمي
َِريَٙمَملْمِ ْٕ [ سمِعع٤م

َمععَؽ سَمععلْمَ قَمْٞمٜمَْٞمععَؽ صُمععؿي ىَمْٚمَوععَؽ وَ  اهلل[  شَمَٗمععَؾ ذِم ومِٞمععِف صُمععؿي ىَمعع٤مَ  َيعع٤م قَمععكِمض صَمويعع٧َم ]صَمويَمععَؽ  َ طُمهي َصععػمي

 ]وَمعع٢مَِذا َٟمععَزَ  
ِ
ععاَمء ععُد ]إِنَ  [ ىَمعع٤مَ  ]وَمَ٘معع٤مَ   قُمععِرَج سمِععِف إمَِم اًمسي ععاَلَم وَ  اهلل[  [ َيعع٤م حُمَٛمي َيُ٘مععقُ  ُيْ٘مِرُتععَؽ اًمسي

ـْ َٟمِم٤مُء وَ ٟمَ   ًَمَؽ   .(8) وَمْقَس يُمؾي ِذي قِمْٚمٍؿ قَمٚمِٞمؿٌ ْروَمُع َدَرضم٤مٍت َُم

اًمسعععامء اًمراسمٕمععع٦م  سمهسعععده امم ٤موم٤م امم قمعععروج اُمعععػم اعمععع١مُمٜملم ُمْمعععوُمٗمععع٤مد اًمروايععع٦م 

ريـ ع، وىمعععد شم٘معععرر قمٜمعععد يمثعععػم ُمعععـ اعمٗمسعععٟمزوًمعععف سم٤مٔيععع٦م اًمٙمريٛمععع٦م قمعععغم رؾمعععق  اهلل

                                           
 . 899ص  – 76يقؾمػ أي٦م ؾمقرة   –ٙمقرم، ومرات سمـ اسمراهٞمؿ، شمٗمسػم ومرات اًمٙمقذم اًم (8)
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ٟمّمقصعع٤م سمحسعع٥م اًمععٜمٛمط اًمثعع٤مِّن ًمٚم٘مععرآن، أٟمععف يٜمععز  ُمععـ اًموٞمعع٧م اعمٕمٛمععقر واًمععذي هععق ذم 

 اًمسامء اًمراسمٕم٦م.
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