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 في االسالم ا الفكري وأثرىحادثة االسراء 
 م.د. عبد السشعم عبدالجبار عمي جعفر أ.

 جامعة السثشى – كمية اآلداب
 سمخصال

 اعتسدت ىذه الدراسة عمى السحاور التالية وىي :
الكخيع، مغ خالل ايجاد تعخيف لسعشى مرصمح االسخاء لغًة  اوال/ مفيػم االسخاء في القخآن

 واصصالحًا وتػصيف ىحا السفيػم مغ خالل القخآن الكخيع .
 .في الجانب العقائجؼ عشجؼ ابغ عخبي وابغ الخومي ثانيًا/ اثخ حادثة االسخاء في الدمػك الفكخؼ 

السعخؼ، والسخيال ابي العالء  وأبػ عامخ بغ شييج  عشج االدبيثالثًا/ أثخىا الفكخؼ في السحػر  
 الذعبي .

وما نتج عشو مغ  العمسي وسيسا في عمسي الجغخافية والفمظ ،رابعًا / أثخىا الفكخؼ في السحػر 
 .اول محاولة لمصيخان عمى يج العالع العخبي عباس ابغ فخناس
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The Isra Incident and its Intellectual Impact on Islam 
Dr. Abdel Moneim Abdel Jabbar A. Jaafar 
College of Arts – University of Muthana 
Abstract 
   The current study depends on the following axes: 
First: The notion of Al-Asra'a in holy Qura'an, through finding a 
definition to Al-Asra'a from a linguistic and idiomatic standpoints and 
describing such a notion in holy Qura'an.  
Second: the effect of Al-Asra'a on the intellective behavior in the 
ideological aspect to Abin Arabi and Abin Al-Romi. 
Third: Its intellective impact on the literary axis to Amir Bin Shaheed, 
Abin Arabi, and Abin Al-Romi  and its impact on the commoners. 
Fourth: Its intellective impact on the Geography and Astrology, and what 
results, by Abbas Bin Firnas, as the first attempt to try flying.      
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 السقدمة
( الى السمكػت االعمى الحؼ أشار القخآن الكخيع الى مفيػم انتقال الخسػل االعطع دمحم )    

خمقو هللا سبحانو وتعالى واشمق عميو مرصمح )االسخاء( ، وقدع إلى الجشة والشار وسجرة 
المغػّيػن بأن يزعػا لو وصفًا يتشاسب ومجركاتيع العقمية السفدخون و دفع  ما السشتيى، وىحا

والحدية ، فاهلل الخالق العطيع لع يذخ اليو بتفاصيمو الجقيقة ليكػن واضح السعالع، وتخكو 
 لمسؤمشيغ ليرجقػا و يؤمشػا بو .

السرصمح )االسخاء( الجال عمى  مفيػم التقاربلجراسة  لتحميل التاريخيف مشيج اوضّ ليحا    
تػصيف االنتقال الى السمكػت االليي، لكذف العالقة بيغ الجال) وىػ الحجث( والسجلػل)أثخ ذلظ 
الحجث( ، وتبعاتيسا مغ التخاكسات الخاضعة لستغّيخات الفيع واالدراك في العمػم التي تأثخت بتمظ 

(  وحجوثو مع شخز الخسػل االكخم)الحادثة، لمبحث في الجدئيات ليحا االنتقال لسمكػت هللا
 وشبيعتو بآمخ مغ هللا تعالى ، و رؤية ما لع تخاه البذخية . 

وىحه الخؤية ال زالت مجيػلة لجيشا بتفاصيميا وابعادىا، عمى الخغع مغ ان كتب التفديخ     
مق عميو ( الى السمكػت االعمى وما اشوالحجيث الشبػؼ الذخيف نقمت انتقال رسػل هللا دمحم )

، ألحجاث حالة التقارب ميوعالمة دالة عمشيا الحؼ جعل  القخآن الكخيع مغ تدسية )االسخاء(
في أثخىا خارج  والعالقة بيغ الجال والسجلػل لمخخوج بسالية تاريخية ربسا تكػن مقاربة لمحكيقة

غ شخوحات معصيات الدمكان ، محاولو لتفديخىا وتحميميا  وعمى الخغع مسا تقجمة التأويالت م
 تحاول مغ خالليا اثبات صحة ما تػرده في نسط ترػر العقل . 

الختيار ىحا السػضػع  اً مباشخ  اسببكانت االثار التي تخكتيا حادثة )االسخاء في االسالم(      
، وصجاىا في عقػل العمساء والسفكخيغ في االسالم تخكتو لمبحث والجراسة في آلية االثخ الحؼ 

يع محاكاتيا في أشخىع السعخفية والعقمية مغ خالل عمػميع وعقائجىع ، واثخىا السدمسيغ ومحاولت
ىسية السػضػع لكذف أ  تبيغالسدتػػ العمسي او االدبي أو العقائجؼ، وت عمى ذلظ سػاء كانفييع 

بيغ حادثة االسخاء و أثخىا في االسالم ،لكػنيا ُذكخت في القخآن الكخيع ، واثخت تأثيخا الرمة 
 عقػل السدمسيغ .كبيخا في 

بتعخيف  شي السبحث االول، عُ و تساشيا مع شبيعة الجراسة، ُقدست الجراسة عمى الشحػ التالي    
معشى ) االسخاء( لغة واصصالحًا، ومغ خالل التعخيف عسل الباحث إليجاد مفيػم لسعشى 
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 نيلسبحث الثاا اأمالسعشى، الجاللة وأثخىا في في القخآن الكخيع  )االسخاء( وما السقرػد بو
وما رافقيا مغ تأثيخات دفعت  (ياالسالم الفكخ الدمػكي العقائجؼ فيحادثة االسخاء  وعشػانو)أثخ

السترػفة مغ السدمسيغ الى محاولتيع محاكات حادثة االسخاء الشبػؼ ، مغ خالل مشيجيع في 
تأثيخىا فييسا  الدمػك العقائجؼ الحؼ تعبجوا بو هلل ومغ ابخزىع ابغ عخبي و ابغ الخومي بخزت

 واضحًا. 
السخيال ، و  أما السبحث الثالث فقج حسل عشػان )االثخ الفكخؼ لحادثة االسخاء في االدب    

الذعبي( ، وتشاول السبحث الخابع اثخ ىحه الحادثة في العمػم عشج السدمسيغ، ودرس فيو تأثيخات 
لجغخافية والفمظ، وكان مغ اعطع حادثة االسخاء في العمػم عشج العمساء السدمسيغ، واىسيا عمسي ا

تأثيخات حادثة االسخاء العمسية في االسالم محاولة الصيخان التي قام بيا العالع السدمع عباس بغ 
، وكان عشػانو )اثخ حادثة االسخاء في العمػم عشج أول اندان يحاول الصيخانفخناس فكان 
 السدمسيغ( . 

أن خخ دعػانا آ ،وت الييا الجراسة ئج التي تػصمالخاتسة والتي تػضح أىع الشتا ومغ ثع      
الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى دمحم وال دمحم ومغ تبعو بإحدان الى يػم الجيغ وهللا 

 ولي التػفيق.
 

 ِداللة االسراء وأثرىا في التدسية والسعشىاألول: السبحث 
 اوال/ معشى االسراء لغة  

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال  ِمَن اْلَسْدِجِد اْلَحَراِم ِإَلى :اشار القخآن في قػلو تعالى       
ِسيُع اْلَبِريرُ  اْلَسْدِجِد اأْلَْقَرى الَِّذي َباَرْكَشا َحْهَلُو ِلُشِرَيُو ِمْن َآَياِتَشا ِإنَّو ُىَه الدَّ

، فقج استخجم (ٔ)
 .  (ٕ)سيخ الميل ، او الدفخ ليالً  :: والتي تعشي في معاجع المغةالقخآن الكخيع مرصمح )اسخػ( 

ثانيا/ معشى االسخاء اصصالحًا:  وفي ىحا يقػل رسػل هللا )عميو أفزل الرالة واتع التدميع(:    
عخيف السرمح )اسخػ( ، وىحا مختمف عسا ذكخ في المغة لت(ٖ) )أنا لع اسخ.. وإنسا أسخؼ بي(

الحؼ اشمق عمى حادثة االسخاء، لكػن سيخ الميل او الدفخ ليال ىػ فعل يقػم بو االندان بسلء 
( مختمف في معشاه وداللتو عغ ما تذيخ اليو معاجع المغة اختياره وارادتو ، وقػل رسػل هللا )

واعتسادا عمى قػل رسػل  ( اسخؼ بو لياًل خارج ارادتو وبأمخ الالىي،،وىحا يعشي ان الخسػل)
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( يـأخح مرصمح االسخاء مشحًا اخخ في التعخيف االصصالحي ليكػن اقخب الى معشى هللا)
السفيػم ال التعخيف، ويكػن االنتقال مغ السدجج الحخام الى السدجج االقرى، بصخيقة مخالفة 

  آلليات الدفخ الستعارف عمييا آنحاك  خارج معشى الدمكان .
 أثرىا في داللة السعشى :و ثالثا / حادثة االسراء 

في البجء البج مغ استعخاض حادثة االسخاء تاريخيًا وكيف حجثت، والسمحع في ىحا ان       
، وكحلظ كتاب  (ٗ)كّتاب الديخة الشبػية يخونيا بذكل فيو اختالفات فيسا بيشيع في التفاصيل

 القخآن الكخيع، ايزا يشصبق عمييع ما يشصق عمى الحجيث الشبػؼ الذخيف، والسفدخيغ لكتاب هللا
كتاب الديخة الشبػية مغ اختالفات في الجدئيات والتفاصيل، ولتػضيح السذار اليو البج مغ 

 استعخاض سخيع وعمى الشحػ التالي : 
 االختالف  لجػ كتاب الديخة ومفاده :  -ٔ

الى السدجج االقرى ، واخبخ الشاس انو  ومفادىا: فمسا اسخؼ بالخسػل االكخم اواًل / رواية الدىخؼ 
قج اسخؼ بو الى السدجج االقرى، ويخبخىع باألسخاء ،ارتج مغ ارتج، وآمغ مغ آمغ، فدعى رجل 
مغ السذخكيغ إلى ابي بكخ ، فقال لو: ىحا صاحبظ يدعع انو قج أسخؼ بو الميمة الى بيت السقجس 

 . (ٗ)ذلظ  ، ثع رجع مغ ليمتو، فسا كان مغ ابي بكخ اال ان صجق
اما رواية ابغ اسحاق ومفادىا: اسخؼ بو مغ السدجج الحخام إلى السدجج االقرى ، وذكخ     

( رأػ ما رأػ مغ آيات التسحيز والبالء الحؼ اصاب بعس السدمسيغ، وذكخ ان رسػل هللا)
:أن هللا وعطيع خمقو وسمصانو ، ثع بعج ذلظ يشتقل لقػل مشقػل عغ ام السؤمشيغ عائذة ومفاده 

 . (٘)( رأػ االنبياء و وصفيع ، ورأػ الجشة والشار ، وفخضت عميو الرالة رسػل)
الحجيث الشبػؼ ايزًا يحكخون اختالفات كبيخة في حادثة االسخاء، فحكخ البخارؼ ما  ورواة ثانيًا/ 

ممخرو في باب فخض الرالة ،بيشسا الخسػل في داره بسكة ، فخج سقف بيتو فشدل جبخيل ففخج 
سػل هللا ثع غدمو بساء زمدم ثع جاء بصدت مغ ذىب مستمئ حكسة وايسانا فأفخغو في صجر ر 

صجره ثع أشبقو ثع اخح بيج رسػل هللا فعخج بو الى الدساء الجنيا ، فمسا وصل الدساء ، قال 
جبخيل لخازنيا أفتح ، فدألو مغ ىحا ، فقال جبخيل ، فدألو خازن الدساء ىل معظ أحج ، فأجاب 

( ، فقال خازن الدساء فأرسل اليو ، فمسا عمػ الدساء رسػل هللا وجبخيل ، معي دمحم)جبخيل نعع 
دخال الجشة وشاىجوا االنبياء عشج كل سساء، ثع يكسل البخارؼ حتى وصل رسػل هللا الى نبي هللا 
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مػسى، وكيف ان نبي هللا مػسى يخبخ  الخسػل دمحم ويدألو عغ فخض الرالة ، ويشرح نبي هللا 
الخسػل دمحم ، في ان يصمب الخسػل دمحم مغ هللا سبحانو تخفيف الرالة عغ امتو في كل مػسى 

 . (ٙ)مخة الى تخفف لخسذ اوقات في اليػم
(، جاء أن ابا جيل وىػ احج كبار السدتيدئيغ بالخسػل ) أما الييثسي فيحكخ ما مفادىا :   

حتى جمذ لخسػل هللا فدألو ىل مغ شيء ، فخد رسػل هللا :نعع، أني أسخؼ بي الميمة ، فدألو 
الى ايغ ، فأجابو الخسػل إلى بيت السقجس، فأجابو ابػ جيل فأصبحت بيغ ضيخانيشا ، فقال لو 

شكخ رسػل رسػل هللا نعع، فعمع ان رسػل هللا ال يكحب ، فأراد ابػ جيل أْن يجعػا قخير حتى ال ي
هللا حجيثو ، فجعاىع حتى جمدػا إلى الخسػل و أبي جيل فحكخ ليع رسػل هللا حجيث االسخاء 
فكانػا بيغ متعجب وبيغ مكحب ، فقالػا لخسػل هللا وتدتصيع ان تشعت لشا السدجج وفي القػم مغ 

 .    (ٚ)سافخ إلى ذلظ البمج ورأػ السدجج ، فخفع السدجج لخسػل هللا و وصفو ليع 
السفدخيغ كحلظ لجييع اختالفات في رواية حادثة االسخاء، فيحكخ الصبخؼ اسخاء الخسػل  ثالثًا/ 

عمى دابة تدسى البخاق، ويدجل مغ أن الجابة تحسل االجداد وال تحسل االرواح، واكسل الصبخؼ 
ثيع و تفديخه إلى قػلو الحؼ باركشا حػلو بأن جعمت البخكة حػلو لداكشيو في معاشيع وأقػاتيع وحخ 

( حتى نخؼ عبجنا دمحما مغ عبخنا وادلتشا وغخسيع ، ثع يفدخ قػلو تعالى: )لشخيو مغ آياتشا
 .  (ٛ)وحججشا

اما الثعمبي فحكخ حادثة االسخاء: بذكل مقتزب ججا ويحكخ: كان ابتجاء امخ السعخاج في      
ػ اخبخ عغ السعخاج ( لالسدخػ ، والسعخاج بعج االسخاء ، وأشار الثعالبي أن الخسػل الكخيع )

قبل االسخاء ،الشتج انكارىع لو ولع يرجقػه ، فأخبخىع بسا شمبػا مشو في وصف بيت السقجس بيا 
،فمسا تسكغ ذلظ في قمػبيع بانت لو حجة عمييع ، وأخبخ برعػده الى الدساء العميا وسجرة 

 .(ٜ)السشتيى وبقخيشو حتى دنا فتجلى فكان قاب قػسيغ أو ادنا 
ل الستقجم ، فسغ السسكغ ايجاد داللة ومعشى مختمفيغ لحادثة لسأسخاء ،لو أثخ كبيخ ومغ خال     

 في الجاللة والسعشى والسفيػم ، وعمى الشحػ التالي : 
( مغ السدجج أن حادثة االسخاء مغ السسكغ تػصيفيا بأنيا عسمية نقل لخسػل هللا ) -ٔ

 االقرى الى السدجج الحخام خارج نصاق الدمكان. 
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ان الشز القخآني الذخيفة لع يذخ إلى ذكخ وجػد دابة البخاق، وىحا ربسا اختمق وندب لخسػل  -ٕ
 ( مغ قبل السحجثيغ والسفدخيغ .هللا )

وان وجػد الجابة التي ذكخىا السحجثيغ والسفدخيغ في الحجيث الذخيف واشمقػا عمييا اسع  -ٖ
حدػس واالدراك ) كدخعة البخق ومشيا )البخاق( ربسا ىػ داللة لدخعة االنتقال خارج اشار الس

اشتقػا اسع الجابة البخاق(، في اشارىع ادراكيع الحدي، وترػرىع الفكخؼ، فأرادوا بحلظ ايجاد حل 
 ( الى السمكػت الدساوؼ االعمى.مقشع لسعخفة الػاسصة التي انتقل بيا رسػل هللا )

غل ودون الحسار بيزاء المػن، وصف كتاب الحجيث والتفديخ دابة البخاق : دابة فػق الب  -ٗ
وىحا الػصف لمجابة متأتي مغ مجركاتيع الحدية الستػاججة حػليع مثل االنعام الستعارف عمييا في 

 بيئة عيذيع.
الجاللة االكثخ اىسية أن الشز القخآني لع يذخ الى دابة البخاق ،وال الى تفاصيل اخخػ وردت و  -٘

ء والخسل في الدسػات ،وصػاًل الى سجرة السشتيى، وكحلظ فيو ، مثل لقاء الخسػل االعطع باألنبيا
 .(ٓٔ)لع يذخ الشز لتفاصيل اخخػ مثل عخض الخسخ والمبغ والساء عمى رسػل هللا 

( في حادثة االسخاء ، حالة اخخػ وىي السعخاج ، وىػ ايزا اضيف الى انتقال رسػل هللا) -ٙ
في الحجيث الشبػؼ الذخيف وكحلظ السفدخيغ  لع يحكخ في سػرة االسخاء ، وانسا اضافيا السحجثيغ

َتْعُرُج ﴿:ع في سػرة السعارج بقػلو تعالى، وكسا يخػ الباحث أن السعخاج اشيخ اليو في القخآن الكخي
وُح ِإَلْيِو ِفي َيْهٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْسِديَن َأْلَف َسَشٍة﴾ ومغ خالل الشز الػراد في  (ٔٔ) اْلَسالِئَكُة َوالرُّ

، اما  (ٕٔ) سػرة السعارج واعتسادا عمى الصبخؼ أن العخوج اختز بالسالئكة وصعػدىا لمدساء فقط
( بخوحو وجدجه ،ورجع الى مكة ، وىشا يربح معشى االسخاء في حالة االسخاء فقج نقل الشبي )

 مختمف عغ معشى العخوج .
يي وكسا يخػ الباحث حادثة اسخاء ثانية نقل بيا الخسػل ، ف (ٖٔ)(ٛٔ-ٔأما في سػرة الشجع ) -ٚ

االعطع الى السمكػت االعمى وشاىج بيا الجشة والشار، وجسيع تفاصيل السمكػت االعمى وصػاًل 
 الى اقخب مكان يرل بو العبج الى الخالق العطيع .  

غ، وتػصيفيا ويتزح مغ الستقجم أن حادثة االسخاء ومغ خالل تػضيح معشاىا لجػ المغػيي   
كسفيػم في نقميا مغ خالل كتاب الحجيث الشبػؼ الذخيف ، والسفدخيغ ، واالختالف معيع في 

 الفيع واالدراك لو أثخ في الجاللة والسعشى مختمف تساما عغ ما نقمػه وفدخوه . 



 حادثة االسراء وأثرها الفكري يف االسالم

 . عبد املنعم عبداجلبارأ.م.د                                                                                       

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسا  ااريخةةجم 
160 

 

 

ومغ السسكغ االعتساد في صحة ما ذىبشا اليو مدتشجيغ عمى السحاورة التي حجثت في سػرة    
( والسالء السحيصيغ بو مغ يحزخ لو عخش السمكة ، فقال احجىع ل بيغ الشبي سميسان )الشس

وىػ الحؼ عشجه عمع مغ الكتاب انا اتي بو اليظ قبل ان يختج اليظ شخفظ ،وىحا عبج مغ عباد هللا 
خرو بعمع  جدئي مغ الكتاب ،وليذ عمع الكتاب كمو، نقل العخش بدخعة قبل ارتجاد شخف 

واحزاره  ، فكيف بالخالق العطيع هللا سبحانو وتعالى أذا اراد نقل عبج مغ عباده ،(ٗٔ)سميسان 
اليو بالقخب مشو و) دمحم رسػل هللا سيج االوليغ واالخخيغ فسا ىي القجرة العطيع في تقخيبو اليو جل 

 شأنو( .  
 ني السبحث الثا

 أثر حادثة االسراء في الفكر الدمهكي العقائدي 
( الى السمكػت االعمى  في االسالم تأثيخًا كبيخًا في االسخاء وانتقال الخسػل ) أثخت حادثة     

السدمسيغ، الى الجرجة الحؼ دفع بعس السترػفة مغ السدمسيغ، أن يفكخوا بالػصػل الى 
( عغ شخيق تسدكيع السمكػت االعمى، ويحاولػن الػصػل الى ما وصل اليو الخسػل االعطع )

( وآل البيت )عمييع الدالم( ومحاكات كل عسل وفعل يقػم بو الخسػل) بالعبادة هلل وشاعتو،
والرحابة رضػان هللا عمييع، ونتيجة ىحا التأثيخ ضيخ في االسالم مجسػعة مغ السترػفة ، 

 ومغ ابخزىع : 
 :عربي التعريف أبن

 أبغ باسع والسعخوف العخبية، شيء قبيمة الى ندبو يخجع الحؼ عمي، بغ دمحم بكخ وىػ أبػ    
 سشة مخسيو مجيشة في افالشػن، وأبغ االكبخ، والذيخ الجيغ، محي ومشيا العجيجة وبألقابو عخبي،
 عخبي أبغ نذأة أن شاه ادريذ ويزيف ،(٘ٔ)ىجخيةٕٚٙعام دمذق في وتػفي ىجخية،ٓٙ٘

 الخالن، بدمصان السمقب الجيالني القادر عبج الكبيخ بالرػفي والجه اترال إلى تخجع الرػفية
 ىامتو بأن الرغخ مشح عخبي البغ تشبأ الحؼ لمجيالني الخوحي الشفػذ نتيجة جاء بدوغو أن ويقال
 .  (ٙٔ)بارزة مػاىب بيا ستعمػ

 وكان التقػػ، شجة أبػيو عغ يحكخ وىػ وغشية، الشدب في عخيقة اسخة مغ عخبي أبغ ويشحجر   
 خجمة ولدم تمسدان في ممكو عغ تخمى الحؼ يغال بغ يحيى أحجىسا الدىج، شخيق سمكا خاالن لو

 الخػالني مدمع أبػ فيػ الثاني خالو أما االحتصاب، مغ قػتو يكدب أن عميو أن عميو فخض عابج
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 اسفار عخبي البغ كان وقج وجل، عد هللا إلى لمتقخب شجيجة مجاىجات في الميل يقزي كان الحؼ
 بو استقخ ان الى وبغجاد مكة دخل حتى العخبي، والسغخب االنجلذ مغ بجأ العمع شمب في كثيخة
 بل فحدب ىحا وليذ عرخه، مترػفة اكابخ يج عمى وتتمسح واترل بيا، وتػفي دمذق في السقام
 . (ٚٔ) عشج الدمصان وحطػة مقام ذو كان
 كان فقج السقجسة، الشبػية بالحات تعمقو وشجة وفمدفتو الترػف في عاليا مقاماً  عخبي أبغ وبمغ   

 الكامل، االندان بأنو (هللا) رسػل شخرية إلى السترػفة، سائخ عشج الحال ىػ كسا يشطخ
 انتيت حتى مكة مغ دعػتو كانت الحؼ الشبي دمحم االول عخبي، ابغ فكخ في دمحميغ فيشالظ

 كل شخرية فيو تسثمت الحؼ الخالج  دمحم والثاني وجل، عد هللا جػار الى وانتقل السشػرة بالسجيشة
 بترػفو تؤثخ فججىا ليا، والعذق الشبػية لمحات العسيقة الشطخة ىحه خالل ومغ ، (ٛٔ)االنبياء
 . الرػفي نتاجو في االثخ كبيخ االسخاء حادثة صجػ ويكػن 

 : عربي أبن فكر في( االسراء)حادثة  أثر
يعج أبغ عخبي مغ كبار مترػفة عرخه، وتأثخ بالفكخ االسالمي الحؼ ساد بعرخه، واتزح    

 ( تأثخًا كبيخًا ، السيسا حادثة االسخاء التي أثخت بفكخه بسختكدات عجة :تأثخه بذخرية الخسػل )
 . (ٜٔ)يعج ابغ عخبي مغ القائميغ بػحجة الػجػد  -ٔ

وعخف جسيع محاىبيع ، ونطختو الى العمػم مبشية مغ عج مغ زىاد أىل الشطخ مغ الرػفية  -ٕ
 .  (ٕٓ)خالل التحريل الرػفي

 تأثخ أبغ عخبي بسشصق ارسصػ واقدامو  وعمى الشحػ التالي :   -ٖ
 العمع الستحخك والسحدػس ، وىحا العمع الصبيعي .  -أ 

 العمع الحؼ يشتيي الى مقجار وعجد، وىحا العمع الخياضي. -ب
 يشتيي الى وجػد باإلشالق، وىحا عمع ما بعج الصبيعة.والعمع الحؼ  -ت
وىحا التقديع االرسصي الحؼ أثخ في أبغ عخبي اوجج لو الحل مغ خالل السجاىجات الرػفية  

والخياضيات الخوحية، لكػن العقل الفمدفي قج يؤدؼ لسغ يذتغل بو بالذظ في الحات االاللية و 
ايجاد شخيق اخخ لمػصػل السباشخ الى العمع  وجػدىا، وعمى ىحا كان البج البغ عخبي مغ

، فحلظ يدتصيع االندان أن  (ٕٔ)الحكيقي ،وتحريمو مغ هللا ، والن هللا يعخف بحاتو كل ما خمقو
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يرل الى السعخفة التي تأىمو الى االتحاد مع هللا ، وفق السشصق االرسصي الحؼ تأثخ والحؼ يخػ 
 هللا سبحانو وتعالى ىػ الػجػد السصمق . 

عخبي والحؼ  أبغ وعقل نفذ في الرػفي التػىج قسة ىػ السكية الفتػح كتاب أن ويسكغ القػل   
 حادثة خالل مغ عشيا وعبخ عكذ تأثخه بالفمدفة واسمػب تػضيفيا في كتاب الفتػح السكية ،

 عالع وىػ لمعقل يخمد ،والثاني عالع الذخيعة وىػ الجيغ الى يخمد االول رجميغ، بيغ االسخاء،
السدافخان  ويتخمز االلية حزخة الى واحج وقت في ويقػمان بخحمة يبحث االسباب وعمميا،

 أرسمػا مغ وإلى الخسل بيغ الخحمة، والعالقة بجاية كانت وىحه االرضية الخواسب مغ ويتحخران
 نياية في في حادثة االسخاء، تتزح  (دمحم) هللا لخسػل محاكات ىحا وفي البذخ، مغ إلييع

 أنت: لو فقالػا لمذبو بو فأندػا الجخيئة الشفػس مغ الػجػد في تقجميا قج بذخز وإذا الخحمة،
 شمب لكسا؟ خصخ فأجابيسا وما الػجػد؟، في لشا خصخ ما لظ خصخ فيل الجار ىحه في تقجمتشا

الييكل، وىحه محاكات اخخػ بيغ الخجميغ، ومغ سبقيسا في الػجػد  ىحا تجبيخ في استخمفشا بسغ
 عمع بحلظ عشجؼ فأجابيسا ( ،( والخسػل دمحم)حادثة التي حجث بيغ جبخائيل)شبيو بالس

 فيو الحؼ العمع شخيق إلى جشدي ألرشجىع عمى رسػال وجعمشي استخمفكع مسغ بو صحيح
 وقال الستبع، يسثل وىػ فيو أسمظ حتى الصخيق بحلظ فعخفشي أشمب إياه الػاحج فقال سعادتيع

 فأن ذلظ، في أقمجك وال ذاتي مغ معخفتو إلى الصخيق استشبط أن فأريج وبيشظ بيشي فخق  ال اآلخخ
 اليسة ناقز أكػن  فمساذا لي خصخ الحؼ بالشطخ بو جئت وما عميو أنت ما لظ حرل أنت كشت

 .الشطخ صاحب فيكػن  واقمجك
 خالل مغ الخسػل يداوؼ  أن اراد أنو الشطخ صاحب ويدسيو العمع متبع الى عخبي ابغ ويذيخ    

 مغ بالعمع اخبخ ومقمجه الخسػل متبع أما الفكخؼ، الشطخ ومغ العقمية باألدلة العمع عمى حرػلو
يدخد  ثع الستبع، تدسية عمية فيصمق والدعادة الكسال شخيق الى ليرل الخسػل شخيق عغ صانعو

 وشبائع الذيػات لمتخمز  الخياضة في  والستبع الشطخ صاحب مغ كل بجأ كيف عخبي أبغ
 وبكية الجنيا الدساء إلى رحمتيسا وبجأت الدساء باب ليسا فتح مشيا تخمرا اذا حتى الشفذ

 الحاصل اإلليي العمع في ما عمى التابع فيحرل سفخه، في مشيع كالً  حال وصف الدساوات
 فعمع الدساء، ىحه صاحب عميو السشرػص وآدم السيسا ، االندانية الشذأة ليحه الجدئية لمشفػس
 التجبيخ في العشرخؼ  االستخالف الشطخ صاحب وعمع االليي، العمع في االستخالف صػرة التابع
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 غسا اال الشطخ صاحب يدداد فسا الشقز، لحلظ القابمة االجدام في والشسػ والخبػ الديادة وعمل
 الستبع يجخمػنيا سساء كل في بجنو، الى ويخجع سفختو تشقزي متى يرجق وما غع، عمى

 الستعمق الجدئي بالعمع تعشى التي الجدئية العمػم عمى الشطخ صاحب يحرل الشطخ، وصاحب
 صاحب فيدداد والحفاوة، التخحيب ويالقي الخسل مغ الكمية العمػم عمى الستبع ويحرل بالبجن،
 رسالة صحة عمى ويقف االنبياء مغ وتخحيب حفاوة الستبع ويدداد غسو، الى وغسا ىسا الشطخ
 لو ويحرل الػاحج السعشى وضيػر االمػر مػاقع فأنيا القخآن إعجاز بجاللة (هللا) رسػل السعمع
 اسخػ  التي السخاحل نفذ وىي الدساوات الدبع باجتياز الدساوية والخحمة ، (ٕٕ)العػائج خخق  مختبة

  التالي: الشحػ عمى عخبي أبغ ( ويقدسيا) هللا رسػل بيا
 . ادم وفييا القسخ سساء -ٔ
 . ويحيى عيدى وفييا عصارد سساء -ٕ
 . يػسف وفييا الدىخة سساء -ٖ
 . ادريذ وفييا الذسذ سساء -ٗ
 . ىارون  وفييا السخيخ سساء -٘
 . مػسى وفييا السذتخؼ  سساء -ٙ
 . ابخاليع وفييا زحل سساء -ٚ

 ومخكبو الشطخ صاحب مخكبو عمى كل والدخعة والدمغ نفدو في الػقت السدافخان ويرل   
 يبقى الشطخ فراحب السعاممة في الفخق  يبجأ ،ثع وااليسان الشػر جشاح عمى الستبع والثاني العقل،
 اسخار لو وتكذف باالنبياء لمقاء شخيقو يػاصل الستبع اما الحدن، ويريبو السالئكة عغ بعيجا
 . (ٖٕ)هللا  الى شخيقو ويػاصل الدساء وبخوج الكػن 

 عغ حجيثة خالل مغ االسخاء، حادثة في (االكخم) الشبي لذخز عخبي ابغ محاكات ونجج  
 تشتيي ومتى الخحمة لصػل وتزايقو الشطخ صاحب حالة يرف عشجما والستبع، الشطخ صاحبي

 وىي سفخ كمسة واستخجم (ٕٗ) بخوحة اسخؼ  (هللا ) رسػل ان القػل اراد كأنسا لبجنة، روحة لتعػد
 .  (ٕ٘)أسخػ  الستقابل مع كمسة السعشى
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 :الرومي الدين جالل عمى(االسراء)حادثة  االنتقال أثر
 : الرومي الدين بجالل التعريف

 العمساء كبار إلييا ندب التي بمخ، مجيشة في ىجخيةٖٓٙ الخومي بغ الجيغ جالل ولج    
 بـدمصان السمقب الجيغ بياء أبػه غادرىا وقج والغدالي، سيشا، وابغ كالفخدوسي والفقياء، والفالسفة
 السجيشة دمخ والحؼ الذخق، مغ القادم السغػلي الغدو مغ ىخباً  ديغ وعالع صػفي وىػ العمساء،

 الرػفي الذاعخ التقى نيدابػر وفي الحج، فخيزة ألداء مكة إلى متػجيا عمييا، وأتى عام بعج
 ضل لقج نامو، أسخار كتابو الخومي الجيغ جالل إلى أىجػ الحؼ العصار، الجيغ فخيج السذيػر
 الحب مجن العصار اجتاز لقج: "القػل يخدد وكان عسخه، شػال الرػفي بالذاعخ معجباً  الخومي
 الخومي عائمة استقخت مكة مغ العػدة ،وبعج" ضيق مسخ مغ الداوية في أنا أزال ال بيشسا الدبع

 الجيغ بياء دعا ومشيا الدمجػقي، كُيكباذ الجيغ عالء احتميا أرميشيا، في مجيشة وىي ارزنجان في
 وبشى بيسا، ورحب واالحتخام بالتبجيل استقّبميسا إلييا وصال ولسا قػنية، إلى الجيغ جالل َولجه
لقب  الجيغ بياد والجه عميو أشمق حياتو مغ الفتخة تمظ وفي البمجة، وسط في مجرسة ليسا

 أصقاع في عخف االسع وبيحا سشة، صغخ مغ الخغع عمى شيخشا أو مػالنا ومعشاه" "خجاونجكار
 .كافة اإلسالمي العالع

 وعالء ، سمصان مشيا فأنجب الدسخقشجؼ الال الجيغ شخيف خػجة ابشة مغ الجيغ جالل وتدوج  
 العمسية مشدلتو في مكانو الخومي الجيغ جالل ابشو حل قػنية في  والجه وفاة وبعج جمبي، الجيغ

 ومشيا لمجراسة حمب إلى تػجو ثع التخمحؼ، محقِّق الجيغ بخىان يج عمى الخومي تتمسح والجيشية،
 حياتو، مغ األخيخة الدشػات بيا يسزي عخبي بغ الجيغ محيي الذيخ وكان دمذق، إلى انتقل

 محيط هللا سبحان: "فقال الجيغ، بياء والجه خمف يسذي قبل مغ الخومي رأػ عخبي ابغ أن ويخوػ 
 ".بحيخة خمف يسذي

 والتػجيو الجيغ ومبادغ الذخيعة تعميع وتػلى مجرستو، في واستقخ قػنية، إلى الجيغ جالل عاد
 صػفًيا مشو وجعمت حياتو، مجخػ  غيخت لحادثة تعخض حياتو مغ الفتخة تمظ وفي الخوحي،
 .اإلليية بالسحبة محتخًقا

 الجػال، الجروير تبخيد، بذسذ التقى عشجما بالترػف الخومي الجيغ جالل بجايات وكانت  
 لسػكب شسذ  تعخض يػم وذات نفدو، إلى مشقصعاً  خاناتيا أحج في وأقام قػنية وصل الحؼ
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 وعشجما الجيغ، جالل مػالنا عمى فييا أغسي قريخة، محاورة بيشيسا وجخت وتالمحتو، الخومي
 صار عامًا، أربعيغ لسجة خمػة في الشاس اعتدال وىشالظ السجرسة، إلى شسداً  أخح وعيو استعاد
 وعخفان بحب حياتو شػال ألستاذه يحتفع ضل والحؼ لمخومي، الخوحي األستاذ الجيغ شسذ بعجىا

 (ٕٙ)ىجخية ٖٚٙ الجيغ جالل تػفي لمجسيل،
 :الرومي بن الدين جالل شخرية في االسراء حادثة أثر
 عشجما االول شخيقيغ خالل مغ وذلظ كبيخا، تأثخا االسخاء بحادثة الخومي الجيغ جالل تأثخ   

 جالل تعخيف في التأثيخ ىحا ونجج عخبي، ابغ حياة اواخخ في المقاء ىحا وكان عخبي، بابغ التقى
 الثاني والخأؼ كتاب، او استاذ مغ الكيسياء بتعمع اشبو أنو بسعشى بالكيسياء وتذبيو لمترػف الجيغ

 مدمظ الصخيق أن حيغ في جسيعا، لمشاس السعج الػاسع الصخيق تسثل والذخيعة:" بالقػل ويػضحو
 أناساً  بػصفيع الكاممة مختبتيع تحقيق يخيجون  الحيغ اولئظ مغ القميل العجد نريب مغ ضيق

 السصمق الكسال الى يرل الجنيا ىحه في كامل اندان يػجج ال بأنو القػل وخالصة ، "كامميغ
 .   (ٕٚ)الدالم عمييع بيتو وأىل (الخسػل) سػػ 

 االستاذ ان لمقػل يجفعان ،وقج عخبي أبغ في الػاضح تأثخه يػضحان الخومي لجػ الخأييغ وىحيغ  
 بكتاب تأثخه يؤكج وىحا بالكيسياء الترػف لػصفو عخبي أبغ ىػ والجه بعج الخومي حياة في االول
 كيسياء لكػن  الكيساء، بتعمع الترػف يقارن  لشججه عسيق بتبحخ عميو اشمع ربسا وانو السكية الفتػح

 أما ،(ٕٛ)والستبع الشطخ صاحب عشج البجن خارج الخوح سفخ عغ تتحجث عخبي ابغ لجػ الدعادة
 (الخسػل) سػػ  السصمق الكسال الى يرل الجنيا ىحه في كامل اندان يػجج ال بأنو الثاني رأيو
 في تسثمت التي السقجسة الشبػية لمحات عخبي أبغ نطخة مغ متأتي وىحا ، الدالم عمييع بيتو وأىل

 . (ٜٕ) لجيو الكامل االندان وىػ االنبياء كل شخرية
 خالل مغ االولى مخحمتيغ عمى فشججه الخومي ابغ عمى االسخاء لحادثة السباشخ التأثيخ أما   

 االشخاق وبيغ الحكسة مغ مشقػل مدج بانيا لمخومي الرػفية لمصخيقة شاه ادريذ وصف
 ادريذ مع نختمف ولعمشا ( ،الرجيق) بكخ أبػ الرحابي الى أصػلو تخجع التي الذخري

 أبي بغ كعمي الدىج السترػف او  يعخف عشو لع (الرجيق) بكخ أبي فأن الػصف بيحا شاه
 متابعة خالل مغ ولكغ شاه، ادريذ لخأؼ تبخيخ نجج وال (،الغفارؼ ) ذر ابي أو () شالب
 ما كل في ترجقو كانت لكػنيا الرجيقة لقب عمييا اشمق صجيقة لجيو كان نالحع الخومي سيخة
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( ) الشبي مع حرمت التي االسخاء بحادثة الخومي مغ واضح تأثخ وىحا ، (ٖٓ)ويفعل يقػل
 لمشبي ترجيقو اثخ عمى فدسي () بكخ أبػ بو وصجق وقػعيا في قخير كحبتو عشجما

االسخاء،  لحادثة مشو محاكات كانت صجيقتو عمى الرجيقة لقب الخومي اشمق فعشجما بالرجيق،
 .بعج وقػعيا في جانب مشيا

 رمدية خالل مغ فيتحقق الذخيف، الشبػؼ  االسخاء في الخومي لتأثخ الثانية السخحمة أما      
 هللا إلى البجن خارج الخوح سفخ أنيا الباحث يخػ  وكسا تعج التي الخقز في السػلػية شخيقتو

 أو الدساع، ويعج والستبع، الشطخ صاحب شخريتي في عخبي بأبغ تأثخه رواسب فيو تعالى، وىحا
 رمديتو، لو شقذ وىػ السػلػية، الصخيقة فشػن  أشيخ مغ الجواريغ، لمجراوير الكػني الخقز
 القبخ، إلى تخمد الدػد والسعاشف األكفان، إلى تخمد الخاقرػن  يختجييا التي البيس فالثياب
 والجورات الغاربة، الذسذ لػن  إلى يخمد األحسخ والبداط القبخ، شيادة إلى تخمد المباد وقمشدػة
 العمع، شخيق وىي هللا، إلى التقخب في الثالث السخاحل إلى تخمد الخقز باحة حػل الثالث

 الخالص، يعشي الدػد السعاشف وسقػط الػصال، إلى السؤدؼ والصخيق الخؤية إلى والصخيق
 دائخة، نرفي عمى تقدع الخاقريغ ودائخة الكيامة، يػم بالرػر الصبػل وتحكخ الجنيا، مغ والتصيخ

 صعػد أؼ الرعػد، قػس اآلخخ ويسثل السادة، في الخوح انغساس أو الشدول قػس أحجىسا يسثل
 الجراوير حخكة أما وشعاعيا، الذسذ الجائخة مخكد حػل الذيخ دوران ويسثل بارئيا، إلى الخوح
 .مخكدىا وحػل الذسذ حػل الكػاكب ودوران الكػني، القانػن  فتسثل الباحة حػل

 بييئة ولكغ (،الشبي) مع وقعت التي االسخاء لحادثة محاكات فأنيا بخمديتيا السػلػية والصخيقة  
 أقخب الى ووصػلو االرضية القيػد مغ وتخمرو لمدساء (الشبي) صعػد يسثل الحؼ الخقز
 . (ٖٔ)بارئيا الى الخوح برعػد عشو عبخ الحؼ تعالى هللا مغ مػضع

 لخسػل هلل عذقو بيا ويرف االسخاء حادثة بيا يرف التي االشعار مغ الكثيخ الجيغ ولجالل  
 :قػلو مشيا () دمحم االكخم

 االشع  الفمظ  انكفا أجمظ مغ
 دم مغ بحخا التخاب  واستحال
 .ىالال أدعػك لدت

 ىالل حػل كل مغ اسسى فأنت
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 جشاح  لو انت بسغ  أنعع
 وجالل  لو  رفعة مغ ليا يا
 .(ٕٖ) خال مغ عارضو عمى لو كع         

 الصاىخ والػججان الكامل االندان عخض وىجفو السثشػؼ  كتاب  الجيغ جالل أعسال أبخز ومغ  
 الخسػل شخرية سيسا باألنبياء كبيخ تأثخ ،وفيو (ٖٖ)أجداء ست في بيت الف ٕٙ مغ ويتألف
 االسخاء بحادثة الجالل تأثخ عمى تخكيد وفيو الكامل، االندان الخومي يعجه الحؼ (دمحم) االعطع
 اياىا معتبخاً  لحاليا الجنيا تاركاً  تعالى ولقائو بجار الخمج متعمقا (الشبي) كان وىكحا" عشيا ويعبخ
 هللا لقاء يكػن  ان يجب الحياة مغ اليجف ان اصحابو عمع كسا بأخختو، االندان يخبط جدخ مجخد
 وسفخ دائع اسخاء حالة ىي االكخم الشبي حياة الخومي عج قخار، ليا يقخ ال التي الجنيا ال تعالى

 دار في هللا لقاء ان الشبي يعمسيع الحيغ والرحابة (الشبي) بيغ وربط يشقصع، ال تعالى هللا الى
 ولكغ االخخة، الى الجنيا مغ الدفخ بعج المقاء وىحا لمقاء، الجدخ ىحه ىي الحياة وان الخمج

 في فيي هللا رسػل الكامل االندان صػرة وتخسع اليو الذػق  دائع هللا الى الدفخ دائع (الشبي)
 .تعالى هللا الى االسخاء يقابل تعبيخ ،ىػ الدفخ تعبيخ عغ معبخا هللا مع دائع سفخ حالة

 السبحث الثالث
 العربي  )االسراء( في االدبالفكري لحادثة  األثر
أثخت حادثة االسخاء في االدب العخبي تأثيخا واضحا ، وسيسا في ادب الخسائل ، والسخيال    

 تباعًا :،الذعبي ،الحؼ سشأتي عمى تبيشو 
 ىجرية (:634-263اوال / أبه عامر بن شييد االندلدي )

وىػ أبػ عامخ احسج بغ أبي مخوان عبج السمظ بغ مخوان بغ احسج بغ عبج السمظ بغ شييج،     
يشتيي ندبو الى بصغ مغ أشجع وىع مغ قبيمة غصفان ، ولج بقخشبة في خالفة ىذام بغ الحكع 

قة في الشدب ،وكانت حياتو متخفة، وقج بمغ مختبة الػزارة في وتػفي فييا، ويشتسي الى اسخة عخي
الجولة العامخية ، لكشو لع يرل الى مشدلة الكتابة في الجيػان ليمقب بالػزيخ الكاتب، وعاصخ 

ىجخية عمى اثخ ٖٓٗمجسػعة مغ االحجاث والفتغ الدياسية ومشيا فتشة قخشبة التي حجثت عام 
ىجخية ، وفي ايام خالفة ٚٓٗريدي ودخل قخشبة عام مبايعة البخبخ عمي بغ حسػد االد
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الحسػدييغ سعى بو الػشاة في عيج عمي بغ حسػد فتخدت احػالو وسجغ، ثع ما لبثت ان تغيخت 
 ىجخية . ٕٔٗاوضاعو في زمغ السعتمي بغ يحيى عام 

يج ىجخية ،ففخ ابغ شئٖٖٗولع يصل حكع السعتمي في قخشبة فثار عميو القاسع بغ السأمػن     
الى مالقة ، ثع ثار اىل قخشبة عمى القاسع بغ السأمػن وبايعػا عبج الخحسغ السدتطيخ الحؼ رفع 
مغ قجر، وكان حكسو مجة قريخة لع تتجاوز الدبعة وأربعػن يػم ،ولع يعثخ في السرادر ما يثبت 

واعتل في صمتو باألميخ الججيج السدتكفي. وكان ابغ شييج ال يصيق االبتعاد عغ مالىي الحياة ، 
ىجخ مغ شيخ ٕ٘ٗاخخ عسخة فمدم داره بزع سشيغ حتى غمب عميو الفالج وتػفي في مدتيل 

 ذؼ القعجة. 
وبعج استعخاض حياة ابغ شييج البج مغ الحجيث عغ اصحاب مػدتو ومشيع االمخاء والػزراء      
أبي عامخ  وكان االمخاء يخفعػن قجره والػزراء يصمبػن وده ،ومغ اشيخ اخباره مع الحاجب ،

السشرػر بغ السطفخ وكانت لو صمو محسػدة معو، وكحلظ عاصخ نخبة مغ عمساء قخشبة مشيع 
ابي مخوان بغ حيان ، وكحلظ الفكيو أبي دمحم بغ حدم ، وىؤالء مغ مسغ عاصخىع ،ويبجو انو 

 ربصتو بيع صالت الرجاقة. 
تػابع والدوابع )خرػمو اما حجيث ابغ شييج عغ اعجائو فقط أشمق عمييع في رسالتو ال    

واحاشتو بالسعجبيغ الحيغ يمتفػن حػلو  وحداده( الحيغ حدجوه عمى عطع قجره عشج االمخاء ،
ويذيجون بحكخه ، ويحكخ ابغ شييج ثالثة مغ كبار اعجائو وىع أبػ دمحم وابػ القاسع وابػ بكخ، فأبػ 

 السعخوف بابغ الفخضي قتمو دمحم انزى عميو لدانو عشج االميخ السدتعيغ ،وابػ دمحم عبج هللا
 . (ٖٗ)البخبخ بعج سيصختيع عمى قخشبة 

 اليدف من رسالة الزوابع والتهابع : 
عخف عغ أبي عامخ انو كان محاط بكثيخ مغ الخرػم والحداد ،تعخضػا لو باألذػ      

عخه ، الكبيخ، فانبخػ ليع يخد اذيتيع ويشتقز مشيع ومغ ادبيع ،فسا كان مشو اال ان بدط جسال ش
ونثخه، وفشػن ادبو، فألف رسالة التػابع والدوابع لتكػن رد عمى مشافديو وحاسجيو وفييا مغ 
االفكار الججيج التي عجدوا عغ االتيان بسثميا بدمانو لتكػن رد عمييع، وليذ ىحا فحدب بل انو 

مية عسيقة يعصي ترػرا لسغ يقخأ رسالة التػابع والدوابع ويتسعغ بيا أنو كان متأثخ ببشية اسال
( كػن حادثة االسخاء السباركة ،ألن  فكختيا ومشحاىا فييا تأثخ كبيخ بذخرية رسػل هللا )
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، وكحلظ رسالة الدوابع  (ٖ٘)حجثت معجدة ألثبات الشبػة بعج صخاع مخيخ وكبيخ مع مذخكي قخير
مع والتػابع اذا ما اجخيشا مقاربة في الحجث نججىا جاءت رد عمى صخاع خاضو ابغ شييج 

 .        (ٖٙ)حاسجيو مع فارق كبيخ بيغ شبيعة الحجث والذخػص والدمكان
 أثر حادثة االسراء في التهابع والزوابع :

تبجء الخحمة بعج اتسام أبػ عامخ رسالتو الى  مقدمات بداية رحمة ابن شييد الى عالم االرواح :
أبي بكخ بغ حدم ويبجو انو صجيقُا لو، يػضح لو تعمع واشخقت عميو بػادر السعخفة، بقميل مغ 
السصالعة والجيج، ثع يحجثو عغ حبيب لو مات واخح بخثائو ، واذا بجشي يصمع عميو وأسسو زىيخ 

حؼ كان يخثي بو حبيبو، ويطيخ الجشي زىيخ بغ بغ نسيخ ويترػر لو ويمقي إليو بتتسة شعخه ال
نسيخ رغبتو في اصصفائو، كسا ترصفي التػابع خالنيا ، فتتػثق بيشيسا الرحبة ،ثع يمقشو التابع 

 .ابيات يتسثل بيا ، فيحزخ امامو ، ويػحي إليو 
شييج وفي حال اجخاء السقاربة التي تطيخ أثخ حادثة االسخاء الفكخؼ والشفدي بذخرية أبغ     

 وشخيقة كتابتو لخسالة التػابع، يتزح التالي : 
ان ابغ شييج يطيخ ان كان عمى قجر كبيخ مغ الحدن وااللع قبل ان يطيخ لو تابعو مغ الجغ   

، وىحا قخيب الذبو بسا حجث (ٖٚ))زىيخ بغ نسيخ( ويعمسو كمسات أن تسثل بيا ضيخ و اوحى اليو 
، ويحكخ ابغ (ٖٛ)ضمع العخب وقخير واضصيادىع لشبػتو( عشجما كان يعاني مغ مع رسػل هللا )

( نائع ،أتاه جبخئيل وميكائيل)عمييسا الدالم( فانصمقا بو الى ما بيغ سعج بيشسا رسػل هللا )
السقام وزمدم ، واسخؼ بو الى السمكػت االعمى الى الدساوات ،سساًء ،سساًء ،الى ان وصل 

  .(ٜٖ)الدساء الدابعة وبعجىا سجة السشتيى
 رحمة أبن شييد :

تبجء مغ الفرل االول الحؼ أذ يدأل أبػ عامخ صاحبو مغ الجغ زىيخ بغ نسيخ في أن      
يدور ارض التػابع ، فيصيخ بو عمى متغ جػاده ، حتى يشدل وادؼ االرواح فيدور صاحب أمخغ 

بع أبي تسام الكيذ ، وصاحب شخفة مغ الجاىميغ ، ويخغب في زيارة الذعخاء العباسييغ مبتجئا بتا
، ويمتقي بصخيقو بذيصان قيذ بغ الخصيع ، ثع يشتقل الى تػابع الصائييغ وساعخ الخسخ ، ويشتيي 
لقائو في رحمتو االولى في حزخة تابع الستشبي، ويداجميع الذعخ ويحاكخىع فيو ويعارضيع ايزًا، 
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عامخ بغ شييج الخيالية  ، وىشا البج مغ التػضيح والسقاربة بيغ رحمة ابي(ٓٗ)ويأخح االجازة مشيع 
 وكيف وضف فييا حادثة االسخاء وتأثخ بيا وعمى الشحػ االتي : 

اوال ان أبي عامخ ىػ مغ شمب مغ تابعو مغ الجغ أن يدور ارضيع واسساىا ارض التػابع  -ٔ
،وكحلظ  كان جبخائيل مع كل سسػات يبيغ لخسػل هللا مغ (ٔٗ)والدوابع وكانا يتحادثان فيسا بيشيسا 

، وىحا قخيب الذبو مغ الحؼ حرل مع رسػل هللا عشجما اتياه (ٕٗ)ساكشييا ويحجثو عشياىع 
، وىحا يعشي ان رسػل هللا ىػ مغ سأل هللا  (ٖٗ)السالكيغ فقاال لو : انصمق الى ما سألت هللا

 وشمب مشو االسخاء في رواية أبغ سعج  . 
، بيشسا (ٗٗ)والتقى تػابع الذعخاءانصمق ابػ عامخ عمى متغ جػاد حتى ندل بػادؼ االرواح  -ٕ

انصمق رسػل هللا عمى دابة البخاق، ومشيا اسخؼ بو لمسمكػت االعمى والتقى مع الخسل واالنبياء 
،كحلظ فعل ابغ شييج مع تػابع  (٘ٗ))عمييع افزل الرمػات واتع التدميع(، وكان يحجثيع ويحجثػنو

 كتابة رسالة التػابع والدوابع .  الذعخاء ، وىحا تأثخ كبيخ بحادثة االسخاء في اسمػب
ذكخ أبغ شييج في رسالتو ان شار عمى متغ جػاد حتى ندل وادؼ االرواح ، وفي االسخاء  -ٖ

( عغ اودؼ في جيشع، والبج مغ القػل ابغ شييج الشبػؼ الذخيف  تحجث  الخسػل االكخم )
يبجو انو خارج البالد اجخػ نػع مغ السقاربة بيغ وادؼ االرواح الحؼ ىػ شار اليو، والحؼ 

الستعارف عمييا ويحتاج الى الصيخان اليو وربسا يشقل لسخيمة السصمع أن ارض الجغ في الدساء ، 
  (ٙٗ)( في السمكػت االعمىكسا ان وادؼ جيشع في السمكػت االعمى وىػ الحؼ شاىجة رسػل هللا )

سخوج الخزخاء ومحاكخاتو وفي الفرل الثاني مغ رحمة ابغ شييج يتحجث عغ مصارحاتو في ال   
مع تابع الجاحع وتابع عبج الحسيج ، فيأخحان عميو شغيان الدجع عميو ، ويجافع عغ نفدو ، 

( في فخض الرالة عمى امتو ،وحجيثة مع مػسى وىحا مقارب لسا حرل مع رسػل هللا )
((عشجما شمب مغ رسػل هللا )السخاجعة هلل لمبارؼ في تخفيف الرالة، ال نيا ل ) يذ ليا

، ثع ان (ٚٗ)استصاعة  بالرمػات السفخوضة عمييا، الن مػسى كان قج عخف الشاس واستصاعتيع
رسػل هللا بعج مخاجعة هللا تعالى في امخ التخفيف في الرالة ، يأمخ هللا تعالى بتخفيفيا وفخضيا 

خاء ولقاء عمى العباد، ولمسقاربة نجج ان بعج لقاء ابغ شييج مع التػابع كان في السخوج الخز
رسػل هللا مع مػسى وباقي االنبياء في الجشة ، والسخج الخزخاء تعبيخ عغ الجشة في لقائو مع 
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تػابع الجاحع وعبجالحسيج، وكحلظ ان ابغ شييج اجيد مغ قبل الجاحع وعبج الحسيج ، وكحلظ 
 . (ٛٗ)( اجيد مغ لجن هللا سبحانو وتعالى بتخفيف الرالةرسػل )

ابغ شييج بعج استعخاض أىع اوجو الذبو بيشيا وبيغ حادثة االسخاء ،انيا لع  ويتزح مغ رسالة    
تعالج أفكار كبيخة ،أو تعالج ىسًا فكخيًا لو شأن في االمة، عمى الخغع مغ تأثخىا في اسمػبيا 

 اناة ابغ شييج مغ حداده وكارليو.االدبي بحادثة االسخاء ، لكشيا عشيت بذيء واحج فقط وىػ مع
  السعري  العالء هأبثانيا/ 

ىػ أبػ العالء احسج بغ عبج هللا بغ بذيخ االنرارؼ السعخوف بالسعخؼ ندبة الى ىحه البمج      
ىجخية، وىػ مغ اسخة معخوفة بالفزل والعمع واالدب وكان أبػه قاضي السعخة، ٖٖٙالسػلػد سشة 

بسخض الججرؼ،  وكحلظ ججه، القى السعخؼ في شفػلتو عشاية بالغة مغ أبػيو، وأصيب السعخؼ 
فحىب بإحجػ عيشيو ثع انصفأت الثانية، ويرف السعخؼ نفدو في حجيثو عشيا فيخبخنا بأنو لع 
يعخف مغ مذاىج الجنيا غيخ لػن ثػبو االحسخ الحؼ كان يختجيو وىػ شفل صغيخ، ورغع ما مخ 

ول ابيو بو مغ مراعب في شفػلتو لكغ ىحا لع يسشعو مغ مػاصمة العمع والتعمع فكان معمسو اال
الحؼ اىتع بتمقيشو العمع حتى شب، ثع ما لبث ان انيجم جانب كبيخ مغ حياتو بػفاة والجه، 
وأحاشتو امو بالخعاية واالىتسام، ويشتسي السعخؼ الى اسخة حمبية ذات مكانة أعانتو عمى اتسام 

الذام تحريمو في حمب، ولكشو لع يدتقخ فييا فقج كان تػاقا لتحريل العمع، فتشقل في بالد 
لتحريمو وانتقل الى بغجاد ولقي حفاوة كبيخة مغ عمسائيا، ثع عاد الى حمب ولدم داره واعتدل 

ثقافة كبيخة في  تالشاس، وكانت داره تغز بصمبة العمع الحيغ يأخحون عشو العمع والسعخفة وكان
 .(ٜٗ)ىجخيةٜٗٗ، حتى تػفي ومات  عمػم عرخه

 :رسالة الغفران وأثر حادثة االسراء فييا
أبػ العالء رسالة الغفخان وتتزسغ رمػز واشارات، وتمسيحات وترخيحات، تعالج ما   ابتجع      

كان يعاني مشو أبي العالء مغ فقجان نعسة البرخ، فقج جعل بصميا ابغ القارح  يدعى لجخػل 
يعجب مغ شػل وقػفو، وىشا تحجث لمخجل حػادث ومشاقذات مع الذعخاء  والجشة قبل الشاس 

وكسا يشاقر خازن الجشة، وىحه الخسالة تشاقر مفيػم السعخؼ الحؼ لع يتقخر لجيو االيسان بػجػب 
الجشة والشار، فتػلج في مخيمتو الذظ في أحػال الثػاب والعقاب، وكان يتسشى في قخارتو أن 

 ، فجعل مغ ابغ القارح لدان حالو الستكمع .(ٓ٘)أىل الشعيعترجق االخبار ويكػن مغ 
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ومغ االمػر التي جعمت السعخؼ يدجل لدان حالو شخيقتو ونطختو لمذعخ والذعخاء، فقج صشف   
سكان الجشة والشار و جعميع مخاتب، فقج وضع في اقرى الجشة بيػتا حقيخة وأسكغ فييا شعخاء 

 . (ٔ٘)شبػؼ :" ان هللا يحب معالي االمػر ويكخه سفدافيا"الخجد، وقال ليع: لقج صجق الحجيث ال
وىحا السعشى يحسل شابع الثػرة، وربسا تكػن ثػرتو عمى الػاقع االدبي الحؼ تخدػ في أيام     

الػاقع االدبي اال انعكاس لمػاقع االجتساعي والدياسي الحؼ كان يسثمو الذعخاء وىحا  ماالسعخؼ، و 
لحؼ حاول السعخؼ االيحاء اليو وتسثمو بيحا الحجيث فيػ يحىب بسغ جانب، اما الجانب االخخ ا

وقيسو، ونعتسج في ىحا الخأؼ عشج التخجيح بو،  ()يصمع عمى رسالو الغفخان الى االمام الحديغ
، وفي معخض حجيثو ((عمى ما يحكخه السؤرخ اليعقػبي بشقمو حادثة استذياد االمام الحديغ

ومغ السخجح ان ، ()إلمام عغ االمػر التي عمسيا لو ججه رسػل هللاعغ االمام يحكخ ىحا القػل ل
عمى الثػرة وتغيخ الػاقع، و ابػ العالء االمام كان يخدد ىحا القػل عمى مدامع الشاس لحثيع 

باستخجامو ىحا القػل دون االشارة الى قائمو حث عمى الثػرة في االدب الحؼ ىػ انعكاس الػاقع ، 
 . (ٕ٘)ثػره في مفاليع االدب ستغيخ السجتسع وتصبعو بصابعياوبالتالي فأن قيام 

أما رسالة الغفخان فيبجئيا السعخؼ بحكخ ابغ القارح الحؼ يخكب نجيبا مغ نجب الجشة خمق      
فيديخ في الجشة عمى غيخ مشيج، فإذا رأػ نجيبة يمسع بيغ كثبان العشبخ  در، مغ ياقػت و

 .(ٖ٘)واالشجار
خ في بجاية رحمة ابغ القارح فأن السعخؼ يدتسخ في عسمية التمسيح ومغ خالل وعشج أمعان الشط   

السقاربة يتزح أن الشجيب الحؼ ىػ مغ نجب الجشة يساثل البخاق وىػ الحؼ ركبو رسػل هللا في 
االسخاء، ولكغ السعخؼ ىشا اشمق مرصمح نجيب والحؼ مغ السسكغ عجه مخادف لتدسية البخاق 

الجية االخخػ فأنو يقجم وصفا لجخػل ابغ القارح لمجشة عمى غيخ مشيج  أما مغ  ، ىحا مغ جية
ويرف نجيب ابغ القارح مغ الجر والياقػت لتكػن صفة الشجيب التغايخ عغ وصف رسػل 

، ويقجم وصفا لمجشة مقارب لسا محكػر في لقخآن (ٗ٘)لمبخاق دابة فػق الحسار ودون البغل ()هللا
اِلَحاِت َجشَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا ﴿ الكخيع بقػلو تعالى: ِإنَّ َّللاََّ ُيْدِخُل الَِّذيَن آَمُشها َوَعِسُمها الرَّ

 بيغ ولكغ الفارق  ،(55)﴾َحِرير ِفيَيا َوِلَباُسُيمْ اأْلَْنَياُر ُيَحمَّْهَن ِفيَيا ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َوُلْؤُلؤ ا  
خة انيا رحمة خاسخاء الخسػل و رحمة ابغ القارح وانتقالو لمدساء التي عشي بيا السعخؼ اآل حادثة

  كان ليا مشيج وفييا حكسة الاللية. ()ليذ ليا مشيج عمى خالف رحمة رسػل هللا
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ويبجو لمباحث التاريخي السصمع بتسعغ عمى تفاصيل حادثة االسخاء وما تيدخ لو مغ     
متأثخة  بذخرية  تأتيمرادرىا ورواياتيا، والحؼ يبحث بذأنيا أن رسالة الغفخان البي العالء 

وانو عمى اشالع كبيخ و واسع بتفاصيل الحادثة  (علهيم السالمو)وال بيت ((الشبي االعطع دمحم 
خ ال بيت الشبػة عمييع الدالم، ودليمشا في ذلظ السجخل الحؼ اعتسج عميو في تدسية الخسالة وسي

بعج دخػل ابغ القارح الى الجشة عمى نجيب مغ نجبيا، رفع صػتو متسثال بقػل فبالغفخان، 
 البكخؼ: 

 ليت شعخؼ متى تخب بشا   الشاقة  نحػ العحيب فالريبػن 
 اقًا ، و قصعة مغ  نػن محقًا  زكخة  وخبد  رقاق    وحب

فجخػ بيغ ابغ القارح والبكخؼ الحػار الحؼ مفاده غفخان هللا عد وجل لمبكخؼ بذفاعة رسػل      
، ومفاده: أتذعخ أييا العبج السغفػر لو لسغ ىحا الذعخ، ( (وعمي بغ أبي شالب  ()هللا 

ويتػارثػن ذلظ كابخا عغ كابخ حتى فيجيب الذيخ ابغ القارح: نعع، حجثشا اىل ثقتشا عغ اىل ثقتيع 
بغ بكخ بغ وائل،  يرمػه بأبي عسخو بغ العالء، ان ىحا الذعخ لسيسػن بغ قيذ بغ جشجل

غ ابفيجيب الياتف انا ذلظ الخجل، مغ هللا عمي بعجما صخت مغ جيشع عمى شفيخ، فيدألو 
رجال في عخصات القارح كيف كان خالصظ، فيجيبو البكخؼ سحبتشي الدبانية الى سقخ، فخأيت 

الكيامة يتسأأل وجيو تسألؤ القسخ، والشاس ييتفػن بو مغ كل أوب يا دمحم يا دمحم الذفاعة!، 
فرخخت في ايجؼ الدبانية يا دمحم أغثشي فإن لي بظ حخمة! فقال: يا عمي بادره فأنطخ ما حخمتو؟ 

فل مغ الشار، ، وانا بأيجؼ الدبانية كي القي في الجرك االس()فجاني عمي بغ أبي شالب 
 حخمتظ؟ فأجبتو انا القائل:  فدجخىع عشي وقال ما

 أال أييحا الدائمي أيغ يست    فأن ليا في أىل يثخب مػعجا                 
 (54) فآليت ال أرثي ليا مغ كاللة   وال مغ حفى،حتى تالقي دمحما...  

الحؼ يدشج فيو جػىخ رسالتو  ويشتقل السعخؼ عمى لدان ابغ القارح لشسػذج أخخ في الغفخان    
، كشت أومغ باهلل وبالحداب ((في الغفخان الحؼ نالو االعذى، ومفاده: قال االعذى لعمي

 وأصجق بالبعث وانا في الجاىمية فسغ ذلظ قػلي: 
 فسا   أيبمي عمى   ليكل           بشاه  وصمب   فيو    صارا

 شػرا   جؤارايخاوح   مغ  صمػات السميظ        شػرا  سجػدا  



 حادثة االسراء وأثرها الفكري يف االسالم

 . عبد املنعم عبداجلبارأ.م.د                                                                                       

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسا  ااريخةةجم 
174 

 

 

 بأعطع  مشظ تقى في الحداب      إذا   الشدسات نفزغ الغبارا
، فقال لو يا رسػل ىحا اعذى قيذ قج روؼ مجحة فيظ، وشيج ()إلى الشبي ()فحىب عمي

أنظ نبي مخسل، فقال رسػل هللا ىال جاءني في الجار الدابقة؟ فحكخ لو عمي قج جاء ولكغ صجتو 
 .(55)ي، فأدخمت الجشةقخير وحبو لمخسخ، فذفع ل

ومسا يعدز الخؤية السحكػرة اعاله في كػن أبي العالء مصمع بدعة وبتفاصيل دقيقة عمى      
حادثة االسخاء والتي استخجميا بخسالة الغفخان واجاد تػضيفيا، ليتسكغ مغ تحػيميا مغ خصاب 

لع يكغ لسجخد أنو  ()أدبي، فحدب بل الى خصاب عقائجؼ، ودليمشا في ذلظ أن ذكخ عمي 
 )، بل لكػن عمي بغ أبي شالب ((أو لكػنو زوج الديجة فاشسة الدىخاء ()أبغ عع الشبي 

(ورد ذكخه في حادثة االسخاء ،فقج ورد في الحجيث الشبػؼ الذخيف عغ الخسػل()  عغ أبي
ىخيخة أنو ذكخ "ليمة اسخؼ بي وصخت إلى الدساء الخابعة، نطخت فإذا بسمظ شبيو بعمي بغ أبي 

ما مفاده: "ليمة اسخؼ بي  ذكخ ()، وفي حجيث اخخ عغ أنذ بغ مالظ عغ رسػل هللا(ٛ٘)شالب"
بأن إلى الدساء الخابعة رأيت صػرة عمي بغ أبي شالب، فقمت يا جبخئيل ىحا عمي؟ فأوحى إلي 

، وىحان الخوايتان التي اعتسج عمييا (ٜ٘)ىحا ممظ خمقو هللا تعالى عمى صػرة عمي بغ أبي شالب"
في حادثة االسخاء تؤكجان االشالع الػاسع بكل  ()في اثبات ورود ذكخ عمي بغ أبي شالب

تفاصيل الحادثة بخواياتيا وليذ مجخد عسل أدبي، اراد مغ خاللو محاكات حادثة االسخاء عمى 
وعمي بغ  ()(لدان ابغ القارح، وقج أجاد استخجام اسمػب الترخيح عشجما ذكخ الخسػل االعطع 

، وليذ ىحا فحدب بل جعل مغ معشى الغفخان مخادف لسعشى عقائجؼ اترف بو ))أبي شالب
 اال وىػ الذفاعة.   (علهيم السالم)وال بيتو  ((رسػل هللا 

ومغ خالل اجخاء مقارنة بيغ رسالة ابغ شييج )الدوابع والتػابع(، ورسالة أبي العالء السعخؼ    
 )الغفخان( ، سشمحع االختالفات التالية : 

أن محقق رسالة التػابع والدوابع اجيج نفدو في اؼ الخسالتيغ اقجم في التأليف، واييسا  -ٔ  
ق الذاسع بيغ االثشيغ وكبيخ، فأبغ شييج في اقتبذ الفكخة مغ االخخ ، عمى الخغع مغ الفخ 

االنجلذ وضخوفو االجتساعية والفكخية ، تختمف عغ ضخوف أبي العالء السعخؼ ، عمى الخغع مغ 
، والباحث يخػ عكذ (ٓٙ)أنو خمز الى نتيجة  مفادىا ان ابي العالء اقتبذ الفكخة مغ ابغ شييج

خاء،  وكحلظ اسمػب نقل العمع والسعخفة مغ مكان ذلظ ربسا تكػن الفكخة نتيجة التأثخ بحادثة االس
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الى اخخ واقتباس االفكار في ذلظ الدمغ يحتاج الى وقت شػيل باإلضافة الى اساليب و صعػبة 
 ندخ الكتب ونقميا آنحاك . 

ان الفكخة التي شخحيا ابغ شييج لع تكغ فكخة عسيقة وكبيخة عمى الخغع مغ تأثخىا بحادثة  -ٕ
نت ذاتية تسثل معاناة فخدية، بعكذ أبي العالء الحؼ تسكغ مغ تػضيف فكخة االسخاء ، فقج كا

رسالة الغفخان وتأثخىا بحادثة االسخاء بعجة مدارات وتحسل فكخا عسيقًا ومغ السسكغ االشارة اليو 
 عمى الشحػ التالي :

ذعخاء ، شعخ ان أبي العالء شخح معاناتو الحاتية في الذعخ مصالبا بثػرة فيو والتسييد بيغ ال -ب
ان هللا يحب معالي االمػر ويكخه ( : الخجد والذعخ الخصيغ وتسثل بحلظ بقػل االمام الحديغ)

، وىحه الثػرة في الذعخ ال تخمي فقط الى اصالح الذعخ بل الى اصالح امة مغ (ٔٙ)سفدافيا"
 خالل اصالح اىجاف الذعخ وغاياتو .  

لى مفيػم عقائجؼ بأن جعمو مداوؼ الى معشى مفيػم نقل ابػ العالء مفيػم الغفخان االدبي ا -ت
 .  (ٕٙ)الذفاعة والتي مسكغ الحرػل عمييا بػاسصة الخسػل وال بيتو )عمييع صمػات هللا(

وضف ابػ العالء االدب في العسل الدياسي بأن جعل مغ رسالة الغفخان وتأثخىا بحادثة  –ث 
ية( في نذخ محلبو العقائجؼ والدياسي لسا االسخاء ، احج اساليب الجعػة االسساعيمية )الفاشس

 .  (ٖٙ)عخف مغ تػجياتو الدياسية والسحىبية مغ خالل اترالو باألمام الحاكع الفاشسي في مرخ
 ثالثا/ أثر حادثة االسراء في السخيمة الذعبي : 

يعخف السخيال : أنو حالة مغ الرخاع بيغ العقل والعاشفة ، اؼ انو حالة مغ الرخاع بيغ      
ذكل العقل وايسان ادراك السػضػع ، ومقاربتو في الػاقعية الخيالية ، بػصفو حالة مغ ت

 . (ٗٙ)الػججان
حؼ تجركو، وىحا دفع السخيمة الذعبية عمى ايجاد نػع مغ الحكايات فييا استميام لمػاقع ال   

وتػضفو في لتخسيخ دافعية ما تؤمغ بو في مػروثيا العقائجؼ ، ونجج ذلظ واضحا في قرز 
الف ليمة ولية في حكاية )الحكساء اصحاب الصاووس والبػق والحران( ، والحؼ يعشيشا مغ ىحه 
الحكاية الفخس الحؼ يصيخ  وىػ مرشػع مغ خذب االبشػس حيث أن ابغ السمظ ركب الحران 

بو عاليًا الى عشان الدساء ، ثع وبعج وقت مغ شيخانو تسكغ مغ التعامل معو وعخف كيف وشار 
. وىحه الحكاية الذعبية فييا محاكات لحادثة االسخاء أذ اضيخت الفخس  (٘ٙ)يتسكغ مغ اندالو
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مقاربة لمبخاق في شيخانيا الى عشان الدساوات، ومغ ىحه الحكاية نخػ تأثخ االدب الذعبي 
 لجيشي الحؼ ىػ جدء مغ العقيجة االسالمية في حادثة االسخاء .  بالسػروث ا

 
 

 السبحث الرابع / أثر حادثة االسراء في العمهم عشد السدمسين       
اىتسام  ال سيسا في عمع ،أثخت حادثة االسخاء تأثيخا كبيخا في دراسة العمػم لجػ السدمسيغ    

ابغ صاعج االنجلدي قج قدع   في مؤلفاتيع واضحًا فججالجغخافيا والفمظ، ونجج ذلظ  االمع بالعمػم،
، وكحلظ نجج تأثيخىا كبيخا في عمع (ٙٙ)االمع الى سبع شبقات عمى اختالف اىتساميا بالعمػم

وىحا التقديع لسأقاليع ربسا جاء ، (ٚٙ)أقاليع ةاالرض الى سبع عقد الحؼعشج السدعػدؼ الجغخافية 
 .(ٛٙ)عشجما أسخػ بو تحجث عغ سبع سساوات ((بتأثيخ حادثة االسخاء لكػن الخسػل

االنيار، وقدستيا الى  عشج الحجيث عغوكان ليا ايزًا تأثيخ كبيخ في عمع الجغخافية السيسا      
في فاألنيار التي جخػ الحجيث عشيا  انيار باششة في الجشة ،وانيار تشبع مغ الجشة الى االرض،

 ما ت:فقم ضاىخان، خاننيو  خان باششان: نيومفاده (رسػل هللا )بيغ جبخائيل و االسخاء حادثة 
، (ٜٙ) والفخات فالشيل وأما الطاىخان الجشة، في فشيخان الباششان الشيخان أما :لقا ؟ لجبخي يا ىحان

ونجج السدعػدؼ قج تأثخ بيحا الحجيث الشبػؼ  ونالحع تأثخ الجغخافييغ السدمسيغ بيحا التقديع،
االنيار  مغ لو باب في مؤلفو مخوج الحىب، يرف فيو كل نيخ دهالذخيف تأثخا كبيخا، وافخ 
 . (ٓٚ) ودجمة ،والفخات، وجيحػن  ،وىي: الشيلبرفتو  السحكػرة بالحجيث الشبػؼ 

أحاديث  ()وليذ ىحا فحدب فشجج أن بعس رواة الحجيث الشبػؼ الذخيف نقمػا عغ رسػل     
في ليمة االسخاء، فقج ذكخ  ((أثخت في عمع الجغخافية وربسا تكػن مغ مذاىجات الخسػل

قال:" أربعة جبال مغ أجبال الجشة، واربعة انيار مغ  ()الصبخاني عغ أبي ىخيخة أن رسػل هللا 
انيار الجشة فأما الجبال فالصػر ولبشان وشػر سيشاء وشػر الديتػن واالنيار مغ الجشة الشيل 

 . (ٔٚ) والفخات وسيحان وجيحان"
ا أىتع الجغخافيػن السدمسػن أيزا  بحكخ اسساء السجن ومػاقعيا، بتأثيخ حادثة االسخاء وىحا م     

اما  عمى سبيل السثال ال الحرخ ، يؤكجه الباحث مغ خالل مثاليغ يػردىسا ياقػت الحسػؼ ،
(، قال: رفعت ليمة أسخؼ فخأيت مجيشة اعجبتشي، فقمت: السثال االول مفاده: أن رسػل هللا )
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فدأل جبخائيل عشيا، يا جبخائيل ما ىحه السجيشة ، ىحه نريبيغ ، فقال رسػل هللا :الميع عجل 
 . ( ٕٚ)تحيا واجعل فييا بخكة لمسدمسيغف

أما السثال االخخ  الحؼ اشار اليو مغ خالل حجيثة عغ السجن التي تدست بالسشرػرة ومشيا    
( رآىا ليمة ، ويخوؼ الحسػؼ أن الشبي )ارزم القجيسة عمى شخقي نيخ جيحػن مجيشة في خػ 

وىحه االشارة الى السجن في كتب البمجانيات تػضح أن  ،(ٖٚ)االسخاء مغ مكة إلى السدجج االقرى
( في حادثة االسخاء شاىج العجيج مغ السجن مسا دفع الجغخافيػن السدمسػن إلى ذكخ رسػل هللا )

تمظ السجن واالىتسام  بكل تفاصيميا، متأثخيغ بحادثة االسخاء واالشارات التي نػىت عشيا بحكخ 
 لبمجانيات.تمظ السجن ،وبالتالي ضيخت كتب ا

الجغخافي ومشيع  عمساء مدمسيغ اخخيغ ،االسخاء عشج  حادثة ونجج تأثيخ االحاديث الػاردة عغ    
عغ خمق الدسػات االرض، فقج حاول تفديخ قػلو تعالى في خمق الدسػات  قػلوابغ الفكيو في 

 ،نعع قال:،سئل عغ االرض أىي سبع  ()واالرض واختالف الميل والشيار، ويحكخ أن الشبي
ورؤيتو ،، وىحا ربسا يؤكج مذاىجة الشبي لمدساوات الدبع وعمسو في االرض (ٗٚ)والدساوات سبع

 االسخاء. حادثةليا في 
زح عشج القدويشي الحؼ كان يحاول تفديخ حخكة االفالك يتأما تأثيخ االسخاء في عمع الفمظ ف   

لجبخيل عغ حخكتيا، بقػلو:" أن  ((وفي معخض حجيثو عغ حخكة الذسذ يذيخ لدؤال الشبي 
الذسذ تتحخك بحخكتيا القدخية وىي حخكة الفمظ االعطع في مقجار ما يخفع االندان قجمو 

أنو سئل  ((لمخصػ الى ان يزعيا ثسانسائة فخسخ ويذيج برحة ىحا ما روػ عغ رسػل هللا 
مسيغ في ليمة ، ومغ السعمػم أن الرالة فخضت عمى السد(٘ٚ)جبخيل عغ دخػل وقت الرالة"

 االسخاء. 
ومغ التأثخات التي يخاىا الباحث لحادثة االسخاء أنيا أثخت في عمػم الفزاء لجػ العمساء      

ودراستو ومعخفة حخكة الشجػم واالىتسام بيا لتعييغ مػاقيت  ،السدمسيغ، ودفعتيع الى االىتسام بو 
فخناس الحؼ حاول الصيخان ،وكان  الرالة، ولكغ اعطع تأثخ نخاىا عشج العالع العخبي عباس بغ

عمع الفمظ ولو انجازات عجيجة ومغ اىسيا أنو صشع الة السيقاتة لسعخفة االوقات،  فكيو وعالع في
، وربسا (ٙٚ)وإن لع يكتب لو الشجاح ويحدب لو أنو أول مغ حاول الصيخان عشجما صشع االجشة 
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، ووصفو لمبخاق بأن ليا اجشة مكشتيا مغ الصيخان  ))كانت ىحه السحاولة مغ تأثخه بالشبي
 عمى االجشحة واىستييا في الصيخان. فأنرب اىتسامو

ولع يقف تأثيخ حادثة االسخاء عشج العمػم فقط، فقج تعجاه لمسخويات التاريخية وأثخىا عمى    
خمانة شبو السدمسيغ فيحكخ السقجسي حادثة غخيبة حرمت أيام معاوية ان نيخ الفخات مج فخمى ب

البعيخ البازل، فدأل كعب االحبار عشيا فقال ىي مغ الجشة، ويذيخ السقجسي الى زعع أىل 
 .        (ٚٚ)لسيحان وجيحان والفخات والشيوىي  ياالكتاب أن انيار الجشة أربعة تخخج مش

       
 الخاتسة

  -بعج االنتياء مغ ىحا البحث البج مغ عخض أىع الشتائج التي تع التػصل إلييا اجساال وىي:
ان التعخيف المغػؼ لحادثة االسخاء ىػ تعخيف لسعشى) اسخػ( وىي كمسة عخبية بسعشى  -ٔ 

الدفخ ليال، وىحا ما تعارف عميو العخب في لغتيع، ولكغ العخب اشمقػه عمى حادثة االسخاء 
الدفخ  جثت ليال وكسا تشز اآلية القخآنية السباركة، والدفخ حالة يختارىا االندان بإرادتو،لكػنيا ح
األعطع : ىػ حالة انتقال الخسػل صصالحا وىحا ما تػصل اليو الباحث، اما االسخاء امغ عجمو

()  . الى السمكػت االعمى بأمخ االىي خارج  نصاق الدمان والسكان 
عغ السعخاج ، فاألسخاء حالة اختز بيا الخسػل وحجة االكخم وحجه فقط االسخاء حالة مختمفة  -ٕ

 ، بيشسا السعخاج ىي حالة اختز بيا السالئكة كسا ومبيغ . 
اضاف السحجثيغ والسفدخيغ لحادثة االسخاء ، تفاصيل لع يذخ الييا الشز القخائي، حيث   -ٖ

لبخاق واعصػىا وصفا دون البغل ندبػا وكسا يخػ الباحث: ان الخسػل اسخػ عمى دابة اسسيا ا
وفػق الحسار، وىحا الػصف يتالئع مع البيئة العخبية ليديل عمييع ادراك وفيع اسخاء الخسػل، 
عمسا اآلية القخآنية وال حتى اآليات الالحقة اشارت الى البخاق، لكغ ادراكيع وفيسيع الى الدخعة 

صػر ليع ان البخاق دابة تشصمق مثل البخق،  الخاشفة التي انتقل بيا رسػل هللا لمسمكػت االعمى ،
ويخػ الباحث ان والسحجثيغ السفدخيغ ندبػا الحجيث الخسػل االعطع ، كحلظ اضافي الى حادثة 
االسخاء، معخاجا لمسمكػت ،وىشالظ فخق بيغ االسخاء والسعخاج ، اذ ان االسخاء مختز فقط بالشبي 

كسا  مى الصبخؼ في تفديخه يختز بالسالئكة ،وىحا ما وضحة الباحث، اما السعخاج واعتسادا ع
 مػضح بتفديخ سػرة السعارج .
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يخػ الباحث ان االسخاء الشبػؼ حجث مختيغ االولى في سػرة االسخاء وىػ بسكة، والثانية بعج  -ٗ
 االولى، وكسا مػضح في سػرة الشجع .

لظ سفخ بالخوح الى في الجانب العقائجؼ فقج تأثخ ابغ عخبي في حادثة االسخاء وجعل ىشاو  -٘
هللا تعالى بعج مغادرتيا البجن وجعل ىشالظ سفخ روحي هلل تعالى بيغ شخريغ الستبع وصاحب 

، وقج واجو ابغ الشطخ لمػصػل الى حكيقة الػجػد، وجعل مغ الدفخ الخوحي مخادفا لسعشى االسخاء
والسشيج االرسصي  عخبي مذكمة الػصػل الى الػجػد السصمق مغ خالل تأثخه بالفمدفة اليػنانية

في تقديع العمػم، وعسل عمى حميا مغ خالل  تزمعو في الجمج  بيغ الترػف والفمدفة اليػنانية 
وفق السشيج االرسصي مغ خالل القػل : العمع الحؼ يشتيي الى وجػد باإلشالق، وىحا عمع ما بعج 

عغ شخيق العبادة  شتيي باإلشالق ىػ الػصل الى هللاالصبيعة، وابغ عخبي يعشي بالعمع الحؼ ي
 والحرػل مغ خالليا الى تحريل العمػم .

جالل الجيغ الخومي فقج أثخت فيو حادثة االسخاء بجانبيغ الجانب االول تأثخه بأن استخجم أما  -ٙ
كمسة الدفخ اؼ الدفخ الخوحي هلل تعالى مغ خالل شخيقتو السػلػية التي عكذ فييا رمدية 

لقب الرجيقة لكػنيا كانت ترجق كل ما  ة لوج اشمق عمى صجيقاالسخاء، أما الجانب الثاني فق
بعج ترجق رسػل  ((يقػل ويفعل وىحا التأثخ جاء نتيجة اشالق تدسية الرجيق عمى ابي بكخ

بحادثة االسخاء، وقج اضاف ادريذ شاة تأثخ ابغ الخومي بصخيقتو الرػفية بالرحابي  ((هللا 
الجميل أبػ بكخ وبانيا مدج مشقػل مغ الحكسة وبيغ االشخاق الذخري التي تخجع أصػلو الى 

لع يكغ مغ  ((الرحابي أبػ بكخ الرجيق، وىحه االضافة ال تجج ليا قبػل لكػن أبي بكخ
، وان ابغ الخومي ربسا تأثخ او أبي ذر الغفارؼ  ثل عمي بغ أبي شالبالدىاد السذيػريغ م

 بابغ عخبي الحؼ التقى بو واستخجم معشى الدفخ الخوحي مخادفا لكمسة االسخاء. 
أثخت حادثة االسخاء في االدب العخبي مغ خالل الستيدخ مغ السرادر السصمع عمييا ، في  -ٚ

خصيغ في شخريتي أبغ شييج، وابي العالء السعخؼ، نسصيغ مغ التفكيخ االولى في االدب ال
وىحا ما أوضحشاه في السبحث الثالث مغ الجراسة فجج تأثخ ابغ شييج في رسالة التػابع والدوابع 
يأخح شابع الصيخان، وشابع الصيخان عشج ابغ شييج جػاد مغ ارض الجغ، مساثل النتقال الخسػل 

ى البخاق، وجعل مغ الجشي زىيخ بغ نسيخ، مساثمة الى السمكػت االعمى في حادثة االسخاء عم
لذخرية السالك جبخائيل الحؼ كان يػضح كل شيء لمخسػل في الدساوات وصػال الى سجة 
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السشتيى، والى ارضيع وادؼ االرواح ارض التػابع والدوابع ، ويجعل مغ رسالتو محاكاه لحادثة 
رليو، اما ابي العالء فكان في تأثخه مغ حاسجيو وكا ، ويطيخ فييا معاناتو الذخريةاالسخاء

بحادثة االسخاء ، ولدان حالة الستكمع عمى نجيب مغ نجب الجشة وىػ مساثل لمبخاق في حادثة 
االسخاء، وكانت الذخرية التي تتحجث ىي ابغ القارح ، وابغ القارح ىحا صشف الجشة الى مشازل 

خجد الحؼ صشفو انو شعخ بائذ وحقيخ ، رفيعة لمذعخاء الحيغ عخفػا بذعخىع الخصيغ ، وشعخاء ال
( : ( الحؼ عمسو لو ججه رسػل هللا )ليذ ىحا فحدب بل انو تسثل بقػل اإلمام الحديغ )

، عمسا انو لع يذخ لقائمة، ليعبخ عغ امتعاضو ليعمغ ان هللا يحب معالي االمػر ويكخه سفدافيا
يعكذ واقع االمة الستخدؼ، وتسثمو ىحا ثػرة بالذعخ الحؼ تخدػ في زمانو ويحاول اصالحو ألنو 

( ىػ بسثابة اعالن ثػرة بكل نػاحي الحياة وليذ الذعخ فقط ، وكحلظ بقػل االمام الحديغ)
سخخ ابي العالء سعة اشالعو العالي في استخجام مفيػم الغفخان مفيػم يذابو الذفاعة واخخجة 

 مغ واقعو االدبي الى واقعو العقائجؼ .
 وتأثخه بحالة العقائجية التي صػرت غ التأثخ فشججه في الخيال الذعبيلثاني ماما الشسط ا    

الحران يصيخ عاليًا ،انسا عكدت ترػرىع ألسخاء الشبي انو حالة مغ الصيخان لسقابمة الخالق 
 العطيع، وعكدتيا عمى شكل مػروث شعبي .

الجغخافية والفمظ، في اثخت حادثة االسخاء في االسالم في الجانب العمسي مغ خالل عمع  -ٛ
 قدعونجج السؤرخ والجغخافي السدعػدؼ يع االرض لدبع اقاليع وانيار الجشة االربعة، يمفيػم تقد

شبي شاىج االرضيغ والدساوات الدبعة، وكحلظ أقاليع كسا ىػ مبيغ لكػن الاالرض الى سبعة 
فيفخد  لجراسة شاىج الخسػل االعطع انيار الجشة وسأل جبخائيل عشيا كسا ىػ مبيغ في ا

السدعػدؼ بابًا لمحجيث عغ انيار الجشة في كتابة مخوج الحىب وىع انيار الجشة االربعة ، وكحلظ 
 اىع تأثيخات حادثة االسخاء في كتب البمجانيات ونججه عشج 

ياقػت الحسػؼ الحؼ تحجث عغ السجن التي شاىجىا الشبي االعطع في حادثة وذكخىا في معجع 
ىي  مؤشخ ان االسالم سيرل الى ابعج السجن، ومغ اىع تأثيخ حادثة االسخاء البمجان وىحا فيو 

محاولة الصيخان التي قام بيا عباس بغ فخناس والتي لع يكتب ليا الشجاح ربسا جاءت بتأثيخ 
 حادثة االسخاء . 
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 اليهامش     
 .ٔاالسخاء/ -ٔ
 .ٗ٘ٔ/ٖفارس، معجع مقايذ المغة ،؛ ولالستدادة يشطخ أبغ ٜٕٔ/ٚالفخاىيجؼ، كتاب العيغ،  -ٕ
 .ٕٗالذعخاوؼ، االسخاء والسعخاج ،ص -ٖ
 .ٜٗ-ٛٗلالستدادة في تفاصيل رواية الدىخؼ  يشطخ : السغازؼ الشبػية،  -ٗ
 .ٜٖٓ/ٔالستدادة في تفاصيل اختالف رواية ابغ اسحاق عغ الدىخؼ، يشطخ:ابغ لدحاق، الديخة الشبػية،  -٘
، و يخوؼ البخارؼ رواية االسخاء وفييا كثيخ مغ التفاصيل لالستدادة ٕٜ-ٜٔ/ٔ، البخارؼ ، صحيح البخارؼ   -ٙ

 .ٜٚ-ٜٔ/ٔيشطخ: صحيح البخارؼ،
واالستدادة في تفاصيل رواية الييثسي واختالفيا في بعس الجدئيات  ،٘ٙ -ٗٙ/ٔالييثسي، مجسع الدوائج، -ٚ

 .ٜٙ-ٗٙ/ٔعغ البخارؼ ، 
 .ٕٗ-ٖٕ/٘ٔالصبخؼ، جامع البيان، -ٛ
 ، وفيو اختالف عسا يخويو الصبخؼ ويفدخ حادثة االسخاء مغ وجية مختمفة .ٜٙ/ٙلثعمبي، تفديخ الثعمبي،ا -ٜ

(  شبعت رواية ابغ عباس بكتاب لالستدادة في تفاصيل حادثة االسخاء والميمة التي اسخؼ بيا بخسػل )  -ٓٔ
 .ٚٗ-ٕوندب إليو تأليفو وسسي معخاج الشبي يشطخ : 

 .ٗالسعارج/ -ٔٔ
 .ٓٔٔ/ٕٔالصبخؼ، السرجر الدابق، -ٕٔ
 .ٛٔإلى اآلية ٔيشطخ سػرة الشجع في القخآن الكخيع مغ اآلية   -ٖٔ
َن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِو َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك ﴿بقػلو تعالى  ٓٗػرة الشسل اآلية س -ٗٔ َقاَل الَِّذي ِعشَدُه ِعْمٌم مِّ

ِو َوَمن َكَفَر ِقرًّا ِعشَدُه َقاَل َىَذا ِمن َفْزِل َربِّي ِلَيْبُمَهِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر َفِإنََّسا َيْذُكُر ِلَشْفِد َفَمسَّا َرآُه ُمْدتَ 
 .ٗٓٛ/ٕولالستدادة في تفاصيميا وتفديخه يشطخ :الػاحجؼ، تفديخ الػاحجؼ، ﴾َفِإنَّ َربِّي َغِشيٌّ َكِريمٌ 

 .ٕٛ،صٜٕ-٘س، ابغ عخبي حياتو ومحلبو،صاسيغ بالثيػ  -٘ٔ
 .ٕٛٗالرػفيػن، ص -ٙٔ
لالستدادة في مكانة اسختو واتراليا بأكابخ مترػفة عرخه وحطػتيا عشج الدالشيغ، يشطخ، اسيغ  -ٚٔ

 .ٕٛ-ٙبالثيػس، السخجع الدابق،ص
نطخ الباحث، وادريذ مغ السسكغ السقارنة بيغ  وجو نطخ الباحث والكتاب ادريذ شاه ، والفخق بيغ وجو  -ٛٔ

شاه الحؼ جعل مغ أبغ عخبي مترػفا عمى الشسط السديحي األرثػذكدي، فاإلسالم يذيج حالة تصػر الترػف 
 .ٖٕ٘مغ الدىج وصػال بتصػره لتدسية الترػف، عمى عكذ السديحية التي تقخ حالة الخلبة السترػفة ،ص

 .ٕٛٗانجل جشثالث بالشذا، تاريخ الفكخ االنجلدي، -ٜٔ
 .ٖٓٗصالسخجع نفدة ، -ٕٓ
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لالستدادة في التجاخل الحؼ احجثو ابغ عخبي بيغ الترػف والسشيج االرسصي الفمدفي وادخالو العقل الفمدي  -ٕٔ
 .ٜٔٔ-ٛٔٔفي الترػف وتأثخه بالفمدفة اليػنانية يشطخ، يػسف كخم ، تاريخ الفمدفة اليػنانية ،ص

 .ٕ٘ٗ-ٕٔٗابغ عخبي، اإلسخا الى مقام االسخػ،ص  -ٕٕ
لالستدادة في تفاصيل الخحمة الدساوية في السمكػت االعمى لمخجميغ الحؼ اسساىا ابغ عخبي كيسياء  -ٖٕ

 .ٜٕٖ-ٖٗٔ/ٖالدعادة، يشطخ ، ابغ عخبي الفتػح السكية ،
-ٓٛٙ/ٖاسخؼ بو بخوحة ،  يشطخ: ابغ كثخ، البجاية والشياية، يحكخ ويشاقر روايات االسخاء ان الخسػل -ٕٗ

ٙٛٚ. 
يشطخ: ابغ مشطػر في لدان العخب في شخح معشى كمسة ؛ ولالستدادة ٕٕٔٔ/ٖالرحاح، ىخؼ،الجػ  -ٕ٘

 .ٖٚٛ/ٗٔاسخػ،
 .ٜٛٔ-ٛٛٔايفا دؼ فيتخاؼ، جالل الجيغ والترػف،ص -ٕٙ
 .ٗٔ/ٔجالل الجيغ ابغ الخومي، مثشػؼ، -ٕٚ
 .ٖٖٓ-ٖٗٔ/ٖيشطخ: كتاب الفتػح السكية مادة كيسياء الدعادة،  -ٕٛ
 .ٖٕ٘شاه، السخجع الدابق، يشطخ : ادريذ -ٜٕ

 .     ٕ٘ٙالقػنػؼ، دمحم بغ عبجهللا، اعجه وتخجسة نرػصو، أخبار جالل الجيغ الخومي،ص -ٖٓ 
ديػان شسذ تبخيد يشطخ شخح القرائج في اليػامر لمجيػان، جالل الجيغ، الخومي، قرائج مختارة مغ  -ٖٔ 

 .ٔ٘،ص
 .ٔٔ/ٕالسحسجؼ، دمحم، قرز السثشػؼ، - ٕٖ
 .ٗٙ/ٕالسحسجؼ، دمحم، السرجر نفدو، -ٖٖ
 .ٕٛابغ شييج، رسالة التػابع والدوابع، ص -ٖٗ

 .ٜٔ-ٚابغ شييج، السرجر نفدو ، ص -ٖ٘ 
( والسدمسيغ حتى حجوث حادثة االسخاء وما يشطخ: ابغ حبان ، كيف كان السذخكيغ يعادون رسػل هللا) -ٖٙ 

 .ٗٚ-ٓٗ، الديخة الشبػية واخبار الخمفاء ، صبعجىا الى اليجخة الشبػية الذخيفة لمسجيشة السشػرة
 . ٕٚابغ شييج ،السرجر الدابق،ص -ٖٚ
 .ٗٙ-ٖٚيشطخ : ابغ عبج البخ ، الجرر في اخترار السغازؼ والديخ، ص -ٖٛ
 .ٕٓٔ/ٔالصبقات الكبخػ، -ٜٖ
 .ٕٚأبغ  شييج، السرجر الدابق،ص -ٓٗ
 .ٕٚالسرجر نفدو، ص -ٔٗ
 .ٜ-ٙسخاء والسعخاج، صدمحم بغ رزق بغ شخىػني ، اال  -ٕٗ
 .ٕٓٔ/ٔابغ سعج، الصبقات الكبخػ، -ٖٗ
 .ٜٕ-ٜيشطخ : ابغ عباس، االسخاء والسعخاج، ص -ٗٗ
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 .ٕٚابغ شييج ،السرجر الدابق ،ص -٘ٗ
 .ٗٓٗ/ٖابغ العخبي ، احكام القخآن ، -ٙٗ
، يشطخ: ابغ  ( في شأن تخفيف الرالة( ورسػل هللا )االستدادة في السحاورة بيغ نبي هللا مػسى ) -ٚٗ

 .ٖ٘عباس ، االسخاء والسعخاج،ص
 .ٖٚ-ٕٚابغ شييج، السرجر الدابق، ص  -ٛٗ
 .ٗٔ-ٔٔلالستدادة في حياة أبي العالء وعقيجتو ،يشطخ: حديغ فتػح، عقيجة ابي العالء، ص -ٜٗ
 .ٔٔزىيخ غازؼ زاىج، لغة الذعخ عشج السعخؼ،ص -ٓ٘
ذكخ في مرادر الحجيث الشبػؼ الذخيف مع اختالف  ؛ وىحا الحجيث الشبيٜالسعخؼ، السرجر نفدو،ص -ٔ٘

 .ٗٛ/٘ٔبديط في االلفاظ، فقج استبجلت كمسة يكخه بكمسة يبغس عشج الدخخدي، السبدػط،
 .ٕٗ( دون االشارة الى قائمو،صيشطخ: السعخؼ، رسالة الغفخان، واستخجامو قػل االمام الحديغ) -ٕ٘
 .ٖٗالسعخؼ، السرجر نفدة ،ص -ٖ٘
 .٘/٘ٔالسرجر الدابق،الصبخؼ،  -ٗ٘
 .ٖٕالحج/ -٘٘
 ٓ٘السعخؼ، السرجر نفدة، ص -ٙ٘
 .ٕ٘-ٔ٘السعخؼ السرجر نفدو،ص -ٚ٘
 .ٗٚ-ٖٚالصبخؼ الذيعي، نػادر السعجدات،ص -ٛ٘
 .ٖٕ٘دمحم بغ عمي الصبخؼ، بذائخ السرصفى، ص -ٜ٘
 .ٚٙابغ شييج، السرجر الدابق،ص -ٓٙ
 .ٔٚٔ/ٕاليعقػبي، السرجر الدابق، -ٔٙ
 .٘٘-ٕٗ: السعخؼ، السرجر الدابق ، ص يشطخ -ٕٙ
 .ٗٓٔ-ٖٓٔمرصفى غالب ، اعالم االسساعيمية، ص -ٖٙ
ثابت رسػل ، جساليات الػاقعية الخيالية في عخوض السدخح العخاقي ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة  -ٗٙ

 .ٕٖ، صٕٗٔٓ،مقجمة الى مجمذ كمية الفشػن الجسيمة/ جامعة بغجاد لمعام 
 .ٙٛٚ- ٘ٛٚمة، صالف ليمة ولي -٘ٙ
 .٘ٔ-ٗٔشبقات االمع، ص -ٙٙ
 .٘ٗاخبار الدمان ،ص  -ٚٙ

 .ٙدمحم بغ رزق الصيخوني ، السخجع الدابق،ص - ٛٙ 
 .ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٔابغ حبان، صحيح ابغ حبان، -ٜٙ
ٚٓ- ٔ/ٙٙ-ٚٔ. 



 حادثة االسراء وأثرها الفكري يف االسالم

 . عبد املنعم عبداجلبارأ.م.د                                                                                       

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسا  ااريخةةجم 
184 

 

 

؛ ولالستدادة في نقل الحجيث الشبػؼ الذخيف في اكثخ مغ مرجر مغ مرادر ٕٖٗ/ٚالسعجع االوسط، -ٔٚ
 . ٙٙٔ/ٚ؛ابغ حجخ ،فتح البارؼ في صحيح البخارؼ،ٖٕٛ/ٚيث الشبػؼ الذخيف ،يشطخ :ابغ حدم، السحمى،الحج
 .ٖٖٕ/٘معجع البمجان ، -ٕٚ
 .ٕ٘ٗ/٘السرجر نفدو، -ٖٚ
 .ٗمخترخ كتاب البمجان ،ص -ٗٚ
 .٘ٗ-ٖ٘عجائب السخمػقات وغخائب السػجػدات ،ص -٘ٚ
 .ٖٖٖابػ الحدغ السغخبي، السغخب بحمى السغخب،ص -ٙٚ
 . ٓٙ/ٗمصيخ بغ شاىخ السقجسي، وىحا الكتاب مشدػب اليو، البجء والتاريخ،  -ٚٚ

 
 السرادر والسراجع    
 -قائسة السرادر االولية:   
 الكريم القرآن  

 ه(ٔ٘ٔابغ اسحاق، دمحم )ت      
 م(.ٜٕٓٓ،دار الكتب العمسية)بيخوت،ٔالديخة الشبػية، حققو وعمق عميو،احسج فخيج،ط -ٔ

 .ىـ ( ٕٙ٘، دمحم بغ إسساعيل )تالبخارؼ       
 م(.ٜٚٛٔ، دار ابغ كثيخ، ) بيخوت ٕتحقيق مرصفى ديب ، طصحيح البخارؼ،  -ٕ

 ىـ(ٖٜٖالجػىخؼ , اسساعيل بغ حساد )ت       
,دار العمع لمسالييغ)بيخوت ٗالرحاح تاج المغة وصحاح العخبية,تحقيق احسج عبج الغفػر,ط -ٖ

 ىـ(.ٚٓٗٔ
 ه(ٕٚٗبي، أبػ دمحم بغ عاشػر )الثعم    

 م.ٕٕٓٓتفديخ الثعمبي، مخاجعة وتجقيق نطيخ الداعجؼ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت، -ٗ
 ه(ٖٗ٘ابغ حبان،  أبػ حاتع دمحم )    

 الديخة الشبػية وتاريخ الخمفاء، تحقيق سعج كخيع الغشي، بال.  -٘
 م.ٖٜٜٔالخسالة ،بيخوت، صحيح ابغ حبان،تحقيق شعيب االؤوط، شبع مؤسدة -ٙ

 ىـ ( ٕ٘ٛأبغ حجخ ، احسج بغ عمي )ت      
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 ، القاىخةفتح البارؼ في الرحيح البخارؼ،تحقيق مجسػعة مغ عمساء األزىخ،مصبعة بػالق -ٚ
 ىـ.  ٖٓٓٔ
 ىـ ( ٙ٘ٗأبغ حدم ، عمي بغ احسج بغ سعيج )ت      

 ىـ (. ٕٖ٘ٔ، دار الفكخ) بيخوت ٔالسحمى، تحقيق احسج شاكخ ، ط -ٛ
 ه(ٖٚٙ-ٖٓٙالخومي، جالل الجيغ)ت     

قرائج مختارة مغ ديػان شسذ تبخيد ،نقميا مغ الفارسية وقجم ليا وعمق عمييا دمحم سعيج  -ٜ
 م(.ٕٛٓٓجسال الجيغ، الييئة السرخية لمكتاب)القاىخة،

 ه(ٕٗٔالدىخؼ، دمحم بغ شياب)     
خؼ في الديخة الشبػية حققيا سييل زكار، السغازؼ، وىحا الكتاب عبارة عغ جسع روايات الدى -ٓٔ

 م.ٜٓٛٔدار الفكخ ، دمذق، 
 ىـ (ٖٛٗالدخخدي، شسذ الجيغ )ت       
 ىـ (.ٙٓٗٔ، دار السعخفة ) بيخوتٔالسبدػط ، تحقيق جسع مغ األفاضل ، ط -ٔٔ
 ه(ٖٕٓابغ سعج، دمحم )ت     
 م.ٜٜٙٔء التخاث، بيخوت، الصبقات الكبخػ، اعج فيارسو وقجمة رياض عبجهللا ، دار احيا -ٕٔ

 ه(ٕٙٗابغ شييج، ابػ عامخ أحسج بغ أبي مخوان )ت       
 م.ٜٓٛٔرسالة الدوابع والتػابع، حققيا وشخحيا بصخس البدتاني، دار صادر، بيخوت،  -ٖٔ

 ه(ٕٙٗابغ صاعج، أبػ القاسع، احسج )ت      
 م.ٖٜٜٔخة، شبقات االمع، تحقيق وتعميق حديغ مؤنذ، دار السعارف، القاى -ٗٔ

 ىـ (ٖٓٙالصبخاني، سميسان ابغ احسج )ت        
السعجع االوسط، تحقيق قدع التحقيق في دار الحخميغ، شبع دار الحخميغ لمصباعة والشذخ  -٘ٔ

 م(.ٜٜ٘ٔوالتػزيع )القاىخة
 ه(   ٖٓٔالصبخؼ ، دمحم بغ جخيخ)     

جامع البيان في تفديخ القخآن، تحقيق الذيخ صجقي جسيل، دار الفكخ لمصباعة ، بيخوت  -ٙٔ
 م. ٜٜ٘ٔ
 الصبخؼ الذيعي، دمحم بغ جخيخ بغ رستع)متػفي في القخن الخابع اليجخؼ(      
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 ه .ٓٔٗٔقع،، ()نػادر السعجدات، تحقيق ونذخ مؤسدة االمام السيجؼ -ٚٔ
 ه(ٕ٘٘الصبخؼ، دمحم بغ عمي )      

 ه(.ٕٓٗٔ،مؤسدة الشذخ االسالمي،)قعٔبذائخ السرصفى، تحقيق جػاد القيػمي،ط -ٛٔ
 ه(ٛٙابغ عباس، عبج هللا )     
االسخاء والسعخاج ، وىحا الكتاب ىػ عبارة عغ رواية ابغ عباس في االسخاء والسعخاج ،شبع  -ٜٔ

 بال . عمى نفقة مكتبة التعاون )، بيخوت ،
 ه(   ٖٙٗابغ عبج البخ، يػسف)ت     
الجرر في اخترار السغازؼ والديخ، تحقيق سػقي ضيف، دار السعارف القاىخة  -ٕٓ

 ه.ٖٓٗٔ،
 ه(ٖٗ٘ابغ العخبي، أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا) ت    
 م. ٖٕٓٓاحكام القخآن ، تحقيق دمحم عبج القادر عصا، دار الفكخ، بيخوت،  -ٕٔ

 ه( ٕٚٙدمحم بغ عمي)ت ابغ عخبي،     
 م.ٜٛٛٔبيخوت، االسخػ الى مقام االسخػ، تحقيق سعاد الحكيع، الشاشخ دار دنجرة -ٕٕ
 الفتػحات السكية، قخأه  وقجم لو، نػاف الجخاح، دار صادر )بيخوت .بال(.  -ٖٕ

 ه( ٜٖ٘أبغ فارس، الحديغ احسج )ت       
= معجع مقايذ المغة، تحقيق دمحم عبج الدالم ىارون، شباعة مكتب االعالم االسالمي، ٕٗ
 ه. ٗٓٗٔقع،

 ه(٘ٚٔالفخاىيجؼ، الخميل بغ احسج ) ت    
معجع العيغ، تحقيق ميجؼ السخدومي وابخاليع الدامخائي، شبع دار الخشيج، بغجاد،  -ٕ٘

 م.ٜٓٛٔ
 ه(ٖٓٗابغ الفكيو ، ابػ بكخ احسج بغ دمحم)     
 م.ٕٖٓٔمخترخ كتاب البمجان، شبع بسصبعة بخبل، مجيشة ليجن ،  -ٕٙ
 ه(ٕٛٙالقدويشي، زكخيا بغ دمحم)ت       
 عجائب السخمػقات وغخائخ السػجػدات، شبعة حجخية، بال. -ٕٚ

 ه(ٗٚٚابغ كثيخ، اسساعيل بغ عسخ)ت      
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 م.ٕ٘ٓٓرصادر،بيخوت،دأالبجاية والشياية، راجع نرو وضبصو وقجم لو سييل زكار ،ط -ٕٛ
 ىـ (ٖٙٗالسدعػدؼ، عمي بغ الحديغ )ت      
 م( .ٖٜٛٔ، دار االنجلذ)بيخوت٘اخبار الدمان، ط -ٜٕ
 م.ٕٕٓٓبيخوت ، ،دار أحياء التخاث العخبئمخوج الحىب، حققو يػسف ألبقاعي،ط -ٖٓ

 ه(ٜٗٗاحسج بغ عبج هللا)ت السعخؼ،         
 م(.ٜٛٙٔرسالة الغفخان، تحقيق دمحم عدت، دار احياء التخاث العخبي)بيخوت -  ٖٔ

 ه(٘ٛٙالسغخبي ، ابػ الحدغ عمى بغ مػسى )      
 م.ٜٗٙٔالسغخب في حمى السغخب، تحقيق شػقي ضيف ، دار السعارف، القاىخة، -ٕٖ

 ألسقجسي، مصيخ بغ شاىخ)ألستػفي في القخن الخابع اليجخؼ (        
لبجء والتاريخ، وىحا الكتاب مشدػب إليو، وقج اعتشى بشذخه وتخجستو مغ العخبية إلى ا -ٖٖ

الفخندية كمسان ىػار مغ أعزاء مجمذ العمػم الفخندي، يصمب مغ مكتبة السثشى)بغجاد، 
 م( .ٜٙٔٔ
 ىـ ( ٔٔٚأبغ مشطػر، جسال الجيغ بغ دمحم بغ مكخم )ت       

 م. ٕٓٓٓ، دار صادر، بيخوت، ٔ كخو، ط لدان العخب، تحقيق أبػ القاسع دمحم -ٖٗ
 ه(ٛٙٗالػاحجؼ، ابػ الحدغ عمي بغ احسج )     
 ه. ٘ٔٗٔتفديخ الػاحجؼ، تحقيق عجنان داوودؼ، دار القمع ، بيخوت -ٖ٘
 ه(ٚٓٛالييثسي، أبػ الحدغ نػر الجيغ )    
 م.ٜٛٛٔمجسع الدوائج، دار الكتب العمسية ، بيخوت،  -ٖٙ

 ه( ٕٙٙعبج هللا شياب الجيغ )ت ياقػت الحسػؼ، أبػ  
 مٜٜٓٔمعجع البمجان، تحقق فخيج عبج العديد الجشجؼ، دار الكتب العمسية ، بيخوت،  -ٖٚ

 ه(ٕٜٕاليعقػبي، احسج بغ اسحاق )ت 
 م.ٕٕٓٓخميل السشرػرؼ، دار الكتب العمسية، بيخوت،  وضع حػاشيو تاريخ اليعقػبي، -ٖٛ

 قائسة السراجع :    
 م . ٕٕٔٓالف ليمة وليمة، مشذػرات عكاظ ، الخباط ، -ٔ
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سة عغ االسبانية عبج الخحسغ بجوؼ، نذخ السكتبة جومحلبة، تخ  واسيغ بالثيػس، ابغ عخبي حيات
 م.ٜ٘ٙٔ، القاىخة، االنجمػ مرخية

انجل، جشثالث باليذيا، تاريخ الفكخ االنجلدي، تخجسة و شباعة، السخكد القػمي لمتخجسة  -ٕ
 م.ٕٔٔٓخ عرفػر، القاىخة،بأشخ جاب

 والشذخ الصباعة مؤسدة عغ الى العخبية تخجستوايفا دؼ فيتخاؼ، جالل الجيغ والترػف،   -ٖ
 , مٕٓٓشيخان ، اإليخانية الثقافة وزارة في
ثابت رسػل ، جساليات الػاقعية الخيالية في عخوض السدخح العخاقي ، اشخوحة دكتػراه   -ٗ

 .ٕٖ، صٕٗٔٓكمية الفشػن الجسيمة/ جامعة بغجاد لمعام  غيخ مشذػرة ،مقجمة الى مجمذ
 م.ٜٓٔٔالعال، مصبعة السػرسكي، القاىخة،  ابي عقيجةحدغ فتػح،  -٘
 ه. ٕٔٗٔاالحداء، ابغ رزق، دمحم ، االسخاء والسعخاج، دار فػاز لمشذخ والتػزيع -ٙ
 م.ٜٜٛٔبغجاد، زىيخ غازؼ زاىج، لغة الذعخ عشج السعخؼ، دار الذؤون الثقافية العامة  -ٚ
 م ٜٜٓٔالقاىخة، الدحار، عبج الحسيج جػدة، االسخاء والسعخاج، دار مرخ لمصباعة -ٛ
 . مٕٙٓٓالقاىخة، السخكد القػمي لمتخجسة ،تخجسة بيػمي قشجيل،ٕطالرػفيػن، ادريذ، شاه، -ٜ

 م.ٖٕٓٓدمحم متػلي ، االسخاء والسعخاج ، دار الجيل ،بيخوت،الذعخاوؼ،  -ٓٔ
القػنػؼ، دمحم بغ عبج هللا ،اعجه وتخجع نرػصو، اخبار جالل الجيغ الخومي، السجيشة  -ٔٔ

 ه .ٜٔٗٔالسشػرة،
 م.ٜٜٛٔبيخوت، ،دار السحجة البيزاءٔالسحسجؼ، دمحم، قرز السثشػؼ، ط -ٔٔ
 م .ٜٗٙٔمشذػرات دار اليقطة العخبية، بيخوت، مرصفى غالب، اعالم االسساعيمية،  -ٕٔ
 م,ٜٓٚٔيػسف كخم، تاريخ الفمدفة اليػنانية، نذخ لجة التأليف والتخجسة والشذخ، القاىخة،  -ٖٔ


