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 تعزيف ببلمجّلت

 

مجؾة الدراسات العؼدية: مجّؾة عؾؿقة محّؽؿة تصددر عدـ 
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تخددّّص شـ ددر ال حددقث يالدراسددات العؾؿقددة يالؿخطق ددات 

صة يف حؼؾ عؾقا العؼقدة يإديار يالػر   الؿحّؼؼةب الؿّخصِّ

يالؿددذا،  الػؽريددة: يّددقّلك تحرير،ددا ،قةددة عؾؿّقددة مخّّصددة 

عدددٍد مددـ أسدداتذٍة جددامعّققـب تجقددز ك ددر ال حددث مؽّقكددٌة مددـ 

شؿقافؼة اثـقـ مـ الؿخّّصدقـب دددر أّيع عددد مدـ الؿجؾدة يف 

 ،دب يتصدر ديريًّا شقاقع عدديـ سـقيًّا-0341محّرا 

  
  

 



 

  



 قٕاعد الٍػس يف دلمة الدزاضات العكدٖة

 تؾّزا الؿجؾة يف ك ر الؿقاد العؾؿقة شالؼقاعد أتقة:

 مـ قرة يٓ مؼدمة لؾـ ر يف جفة أخرى-أر ٓ تؽقر  , 0

 أر تؽقر خادة شالؿجؾة- , 2

 أر تؽقر أدقؾة مـ حقث الجّدة يآشّؽار يا ضافة لؾؿعرفة- , 4

 أر تراعك فقفا ققاعد ال حث العؾؿل إدقؾ يمـفجقّف- , 3

 أر تؽقر يف مجاع تخصص الجؿعقة- , 5

،ا لؾ احدثب يٓ أر ٓ تؽقر أجزاء مـ شحقث م ّػقضة قد تّؿ ك در ,6

 أجزاء مـ رسالّف العؾؿقة يف )الدكّقراه( أي )الؿاج ّقر(-

 أر تؽقر مط قعة عؾك قرص حاس  آلل- , 7

أر ٓ يزيد عدد دػحاهتا عـ مائة دػحة لإلددار القاحدب يٓ يؼؾ عـ  , 8

 ع ر دػحاتب يلفقةة تحرير الؿجؾة آسّثـاء عـد الضريرة-

 لؾّعريػ هبا- ,ٓ تزيد عـ كصػ دػحة  ,أر تصّدر شـ ذة مخّصرة  , 9
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 تؼدا الؿادة العؾؿقة مط قعة يفؼ الؿقادػات الػـقة الّالقة: ,02



 -أي ما يؿاثؾف xp الربكامج: القيرد ,أ

 .Lotus Linotype  :حرجكقع ال ,ب

چ  چ  چكقع حرج أيات الؼرآكقة عؾك الـحق الّدالل:  ,جد

 -[4]الؿائدة:   چچ  ڇ

سدؿ   )إعدداد الصدػحة: 21× سدؿ 02مؼاس الصػحة الؽؾل:  ,د

 أي ر يأيؿـ(- 5-3أسػؾب  75-3أعؾكب 5

 غقر م قد- 06حرج الؿّـ:  ,،د

 غقر م قد-02حرج الحقاال ال ػؾك:  ,ي

 أسقد-02حة: رأس الصػ ,ز

 أسقد- 08العـقار الرئق ل:  ,ح

 أسقد- 06العـقار الجاك ل:  ,ط

أر يؼدا ال حث يف دقرتف الـفائقة يف ثمث ك خب مـفا ك خّار قردار  ,04

 م ّؼمرب يك خة عؾك ير -

 الؿجؾة شنعادة ال حقث إلك أدحاهباب ك رت أا لؿ تـ ر- تؾّزآ  ,03

 م ّّؾًة مـف-05دد الؿـ قر فقف شحثف +يعطك ال احث ثمث ك خ مـ الع ,05
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 المجلت في
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    31 ---------------------------------------------------ىْزٗ عبد اهلل ضلطاٌ الشَسٖ
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 311    ------------------------------------ د. مطاعد بً جمْٔل بً صاحل املطسيف

 ٕكضساج املم»وَ خاله كتابْ  وٍّج العالوة الطسطٕغ٘ يف اإلواوة» 

 دزاضة عكدٖة

  301 ---------------------------------- د. عبد اهلادٖ بً عْض بً معْض العنسٖ

  ُدزاضة ٌكدٖة:  فسعُٕالكٕه بإميا 

  359 ---------------------------------------------- د. بدز بً ىاصس بً حمند العْاد

  دزاضة ٌكدٖة يف ضٕء عكٗدة أِن :  اإلواوٗة السافضةاإلهلاً عٍد

 ةالطٍة ٔاجلىاع

  141 --------------------------------------------- د. عبد السمحً علٕ حمند ذّٓب

 «دزاضة حتمٗمٗة ٌكدٖة : يف اخلطاب احلداث٘ «الطكٕع الدٍٖٗة 

 439 --------------------------------------------- د. ىدٚ بيت محصٗ بً عبدِ خٔاط
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 مبخافظٛ الٍىاص
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 ملخص البخح

 : ال حث يّـايع الَعمقة شقـ الؿطر يتقحقد اهلل شلكقاعف الثمثة

يأكف مـ ب الرشقشقةالحديث عـ عمقة الؿطر شّقحقد : جاء يف الؿ حث إيع

مع شقار حؽؿ ك  ة الؿطر إلك غقر اهلل ب أيات الؽقكقة الدالة عؾك رشقشقة اهلل

ب يك  ة الؿطر إلك س   كزيلفب ك  ة إك اء ياشّداء: ي،لب ح   إق اا الثمثة

 يك  ّف إلك زمـ جرت العادة شف مع إيضاح ذلؽ شإمثؾة-

يما ُي رع ب الؿطر شّقحقد إلق،قةفّـايع مقضقع عمقة : أما الؿ حث الثاين

 يخقػ ضرره-  ريإذا كثب مـ الع ادات ق ؾ الؿطر ييف أثـائف

تضؿـ الحديث عـ عمقة الؿطر شّقحقد إسؿاء : يالؿ حث الثالث

مع ذكر شعٍض ب يأر الؿطر اا،د عؾك أسؿاء اهلل الُح ـك يدػاتف الُعمب يالصػات

 ا حا ة هبا جؿقًعا يف ،ذا الؿ حث-لعدا الؼدرة عؾك : مـ إسؿاء يالصػات

 كؿا تضؿـ ال حث عرَض شعض ال  فات الؿّعؾؼة شالؿطر يالرد عؾقفا-

ًٓ لؾػائدة  : ييف الخّاا أيدل شؿا يؾل اسّؽؿا

 شؼقة م ائؾ آعّؼاد مرت ة عؾك أركار  يؿار- يفشحث دٓلة الؿطر 

 -عؾك أركار ا يؿار شحث شؼقة الظقا،ر الؽقكقة كالرياح يالزٓزع يغقر،ا مرت ة

 

 كقرة ع د اهلل سؾطار ال فري

taweah_namas@hotmail.com 
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﷽ 

 م٘املكدِّ

 : شعده ليالصمة يال ما عؾك مـ ٓ ك ب الحؿد هلل يحده

ل لف أس اب إرض ،قّ  ،ذهك ار عؾك  حقـ خؾؼ ا  فنر اهلل: يشعد

ا اا،دة عؾك عظؿّف يجعؾفب ييّ ر لف س ؾفاب الحقاة الّل تعقـف عؾك العقش فقفا

ة عؾك كؿاع اهلل يَيحداكقّفمـ أعظؿ ،ذه إس اب يب يكؿاع قدرتف خؾؼ ب الدالَّ

ں  ڻ   ںچ: قاع تعالكفؼد ب الؿاء الذي جعؾف اهلل ال    الرئقس لؾحقاة

ب ▐يقد جعؾف دلقًم عؾك رشقشقّف ب [41: ]إك قاء  چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ ڻ

ًٓ عؾك معاين أسؿاء اهلل يدػاتفب فل ٓ اريؽ هيحديعؾك اسّحؼاقف لؾع ادة  ب يدا

ييؾزا مـ ،ذا أداء حؼِّ ،ذه الـعؿة ش ؽِر،ا يآعرتاج ب يتػرده شالؽؿاع الؿطؾؼ

  ڇ  ڍ ڇ  ڇ  ڇچ: قاع تعالكب يا قرار شلهنا مـ عـد اهلل يحدهب هلل شػضؾِفا

 -[41: ]الؿؾؽ  چڎ  ڎ  ڍ  ڌ  ڌ

يسائر ب يف اراهبؿ ي فقر،ؿب ةيشؿا أر الؿاء مؿا يممس حقاة الـاس الققمقَّ 

شصػّف , رأيت أر ألػت كظر الؼارئ إلك آرت اط العؼدي شقـ الؿطر: معق ّفؿ

شعد أر ب مـ جفة أخرى تقحقد اهلل يب مـ جفة ,أحد أ،ؿ مصادر الؿقاه

أحقا يف حّك إذا ما كزع الغقث : غاشت شعض الؿػا،قؿ الّل ترشط الؿطر شالّقحقد

 ايجعؾ كزيع الؿطر س  ً ب شـقر اهلل فيأكار قؾ ب يأيقد جذيتف با يؿارالؿ ؾؿ  قؾ 

ي ّ عر ِعَظؿ ،ذه يب فقحؿد اهلل يي ؽرهب اب تجديد ا يؿار يف الؼؾ  مـ أس

  يإس اب- غقره مـ الؿخؾققاتإلك يٓ يـ  فا ب فرشِّ إلك  فاقـ  فب الـعؿة
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 ِأٍنَّ٘ املْضْع ّأضباب اختٔاز : 

 ًٓ ة عؾك تقحقد اهلل اهلل آيات مـ الؿطر آيةً كقر : أي الّل ترت ط ب العظقؿة الدالَّ

لفذا أردت أر أشقِّـ لؾؼارئ أيجف آرت اط شقـ الؿطر : شالّقحقد شجؿقع أكقاعف

 يالّقحقد- 

 أردت لذاب غقر اهللإلك يف ك  ة الؿطر شعض الـاس ؾ رأيت مـ ت ا،ُ ما : ثاكًقا

 - ذلؽأحؽاا أر أيضح 

ب ؼ شعض الـاس شإخ ار الصادرة مـ إرداد الجقيَّةما رأيت مـ تعؾ  : ثالًثا

 دير اعّ ار لـظر ال رع يف ذلؽ- ب عـد تققع كزيع الؿطر

يعدا الّعؾَّؼ شاهلل حاع اكؼطاع ب الغػؾة الّل كمحظفا عـد شعض الـاس: راشًعا

فلردت أر أيضح القاج  ب كّقجة تقفر الؿقاه مـ مصادر أخرى غقر الؿطرب الؿطر

يعمقة ذلؽ شّقحقد ب حّك لق تقفَّر الؿاءب ؾؿ حاع اكؼطاع الؿطرعؾك الؿ 

 إلق،قَّة- 

 بححأٍداف ال : 

 ًٓ  العمقة شقـ الؿطر يتقحقد الرشقشقَّة يإلق،قَّة يإسؿاء يالصػات- شقار : أي

  -ؼة شالؿطرالؿّعؾِّ العؼديَّة  فات عؾك شعض ال    الرد  : ثاكًقا

 مشلل٘ البحح : 

مـ أعظؿ آيات اهلل الؽقكقة الدالة عؾقف تعالك يعؾك تقحقده  إر كزيع الؿطر

ييضعػ ب يغػؾقر عـف ,مع ذلؽ,لؽـ شعض الـاس ب شلكقاع الدٓٓت الؿخّؾػة

ي،ذا ال حث ي اعد يف معالجة الؿ ؽؾة ش قار ما يف ب إدراكفؿ لف ٕس اب كثقرة
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 ءيإسؿاب ةيإلق،قب شنفراده شالرشقشقة: الؿطر مـ الدٓلة عؾك تقحقد اهلل

 يالصػات-

 ِّابق٘ات الطَّزاَضالد : 

 : تقجد شعض الدراسات الّل تـايلت مقضقع الؿطر يشقاهنا فقؿا يؾل

  ًٓ أشق شؽر ع د اهلل شـ محؿد شـ : مملػفب الؿطر يالرعد يالرب  كّاب: أي

ع قد شـ سػقار شـ ققس ال غدادي إمقي الؼرال الؿعريج شاشـ أشل الدكقا 

دار اشـ : دار الـ رب لعؿقديا  ار  محؿد: تحؼقؼ يتخريجب ،د(280: )الؿّقىف

 -ا 0997,،د  0308ب إيلك: الط عةب يالجقز

يالرب  الؿطر يالرعد خاص شّخريج إحاديث القاردة يف ي،ق كّاب  

 يشقار ٕحؽامفا- ب عؾقفا ؼمـ غقر دراسة تؾؽ إحاديث أي الّعؾقب يالريح

ي،ل رسالة لـقؾ درجة ب ا سممل الػؼفالؿطر يف ؼة شإحؽاا الؿّعؾِّ : ثاكًقا

مـ جامعة آماا ب شؽؾقة ال ريعةب مـ ق ؿ الػؼفب الؿاج ّقر يف الػؼف ا سممل

ب إسؿري شـ عؾل شـ ع داهلل سعد: مـ إعداد ال احثب محؿد شـ سعقد

 ،د- 0324لؾعاا الجامعل ب شـ قاسؿ الػالح دد- م اع: يإاراج

إذ تطر  ال احث الؽريؿ إلك : ة لؾؿطرلػؼفقحؽاا اي،ل دراسة تـايلت إ

كلحؽاا الؿطر يف الصمة يالزكاة يالحج ب شقار أحؽاا الؿطر يف الع ادات

مثؾ أحؽاا : كؿا تطر  ال احث إلك شقار أحؽاا الؿطر يف غقر الع اداتب يالصقاا

شا ضافة إلك أحؽاا ب يأحؽاا قؾة الؿطر يكثرتفب يحؼ ال قؾب تؿؾؽ الؿطر

 -ي،ل يف مجؿؾفا تّـايع الجاك  الػؼفل لؾؿطرب سّ ؼاءآ

مؼدمة لـقؾ درجة : رسالةي،ل ب أيات الؽقكقة دراسة عؼدية: ثالًثا
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جامعة ب ؽؾقة أدقع الديـشب ق ؿ العؼقدة يالؿذا،  الؿعادرةيف ب الؿاج ّقر

ع د الؿجقد شـ محؿد : ال احث إعدادمـ ب ا ماا محؿد شـ سعقد ا سممقة

: ؾعاا الجامعللب الؽريؿ شـ محؿد الحؿقدي دد- ع : إاراجيب رالقعم

 -،د0344،د . 0342

ب يالؼؿرب كال ؿسب ي،ل دراسة اامؾة لميات الؽقكقَّة يف ال ؿاء يإرض 

ب يالزٓزعب يالج اعب يحركة إرضب يالؿطرب يالرب ب يالرعدب يالـجقا

طرَّ  فقفا ال احث إلك الؿطر تب يغقر،ا مـ أياتب يإهنارب يال حارب يالرباكقـ

فؼد شقَّـ يف م حث الرشقشقة أر الؿطر مـ ب ش ؽؾ مجؿؾ فقؿا يّعؾؼ شّقحقد اهلل

يأما يف م حث إلق،قة فؼد ب ءأيات الدالة عؾك رشقشقة اهلل يأكف خالؼ كؾ ال

يأما يف م حث إسؿاء ب تطر  ال احث إلك حؽؿ الّربك شؿاء الؿطر فؼط

فاقّصر عؾك : ال احث الك الصػات الّل يدع عؾقفا الؿطريالصػات فؼد تطر  

يالصػات ب يالعؾقب يالحؽؿةب الرحؿة ةدػ: ي،لب ذكر شعٍض مـ الصػات

يشـاء عؾك ،ذا فنر ال احث لؿ ي ّقِج جؿقع الؿ ائؾ الّل تدع ب الػعؾقة هلل 

 عؾك عمقة الؿطر شّقحقد اهلل جؾ يعم-

عمقة الؿطر  ش قار تاخّصَّ  دراسةلؿ أقػ عؾك فنكـل : يمـ خمع ما س ؼ

راَسة: شّقحقد اهلل يُعـقت شذكر ب لذا رأيت أر أتـايع ،ذا الؿقضقع شال حث يالدِّ

مثؾ ما يف م حث الرشقشقة مـ : شعض الؿ ائؾ الّل لؿ أجد،ا يف الدراسات ال اشؼة

يما يف م حث دٓلة الؿطر عؾك تقحقد ب شقار حؽؿ ك  ة الؿطر إلك غقر اهلل

يإذا خقػ ب يعـد كزيلفب قة مـ شقار الع ادات الّل ُت رع ق ؾ كزيع الؿطرإلق،

يكاق ت ب يأما يف م حث إسؿاء يالصػات فؼد تحدثت عـ دػة العؾؿب الضرر

كؿا ذكرت شعض الصػات الّل لؿ أجد،ا ب م للة اخّصاص اهلل شعؾؿ إكزاع الؿطر
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ب يآحقاءب ؾؼيالخب كدٓلة الؿطر عؾك دػة الرز ب يف ال حقث ال اشؼة

ياهلل الؿقفؼ ب ،ذا يأساع اهلل أر يؽقر ما عرضّف يف شحثل مػقًدا لؾؼارئب يا ماتة

 . إلك سقاء ال  قؾ

 ميَر البحح : 

 : اعّؿدت عؾك مـفجقـ

يذلؽ يف حصر إدلة يالؿقضقعات الؿّعؾؼة ب الؿـفج آسّؼرائل: إيع

ث ات أر اهلل خالؼ الؿطر  : شالؿطر ل قار دٓلّف عؾك أكقاع الّقحقد الثمثة

ث ات ما يج  هلل مـ إسؿاء الح ـك إمع ب يمقجده يحده ٓ اريؽ لف

 مؿا ي ّؾزا درج الع ادات الؿّعؾؼة شالؿطر هلل يحده-ب العم يالصػات

يتحؾقؾ الـصقص ب الؿـفج القدػل الّحؾقؾل يف دراسة ظا،رة الؿطر: الثاين

 -▐عؾك تقحقد اهلل   ث ات دٓلّف: يالؿ ائؾ الؿّعؾؼة شذلؽ

 إدساٛات البحح : 

 ًٓ  مع آلّزااب يرقؿ أيةب شذكر اسؿ ال قرةب عزي أيات عـد يريد،ا: أي

 شرسؿ الؿصحػ عـد إيراد أيات الؼرآكقة- 

 تخريج إحاديث مـ الؿصادر إدؾقة ما أمؽـ ذلؽ- : ثاكًقا

 يع يريد لف-شذكر شقاكات الؿرجع كامًم عـد أ: تقثقؼ الؿراجع: ثالًثا

 عـد الـؼؾ شالؿعـك مـ أحد الؿراجع أكُّ  يف الحااقة كؾؿة )اكظر(- : راشًعا
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 خط٘ البحح : 

ثؿ شقار ب يقد ااّؿؾت عؾك مدخؾ عـ دٓلة الؿطر عؾك تقحقد اهللب مةالؿؼدِّ 

ب يالدراسات ال اشؼةب يم ؽؾّفب يأ،داففب يأس اب اخّقارهب ٕ،ؿقة الؿقضقع

 يخطة ال حث- ب ات الؿّ عة يف ال حثيا جراءب يمـفج ال حث

يقد ااّؿؾ عؾك شقار لؿػردات عـقار ال حث يف الؾغة ب الّؿفقد

ثؿ ب تقحقد اهلل( ,الؿطر ,)دٓلة : فّضؿـ شقار الؿصطؾحات الّالقةب يآدطمح

 شقار الؿعـك العاا لؾ حث-

 : ومطؾبان، وفقه تؿفقد، توحقد الربوبقَّةطؾى الؿطر  دٓلة: الؿبحث إول

  رشقشقة اهلل- الؿطر اا،د عؾك: الؿطؾ  إيع

  -غقر اهللإلك ؽؿ ك  ة الؿطر ُح : الثاينالؿطؾ  

 : وأربعة مطالب، وفقه تؿفقد، توحقد إلوهقَّةطؾى الؿطر  دٓلة: الؿبحث الثاين

 -الع ادات الّل ت رع ق ؾ كزيع الؿطر: الؿطؾ  إيع

  الثؼاع- رؤية ال حاب رع عـد الع ادات الّل تُ : الثاينالؿطؾ  

  - رع عـد كزيع الؿطرالع ادات الّل تُ : الثالثالؿطؾ  

  الضرر- قػيِخ ب ر الؿطر رع إذا كثُ الع ادات الّل تُ : الراشعالؿطؾ  

، وفقه تؿفقد، توحقد إسؿاء والصػاتطؾى الؿطر  دٓلة: الؿبحث الثالث

 : وخؿسة مطالب

يعؾك دػة ب رحؿـ يالرحقؿ(دٓلة الؿطر عؾك اسؿل )ال: الؿطؾ  إيع

 -)الرحؿة(
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 -يعؾك دػة )العؾؿ(ب دٓلة الؿطر عؾك اسؿ )العؾقؿ(: الؿطؾ  الثاين

 -يعؾك دػة )الرز (ب دٓلة الؿطر عؾك اسؿ )الرزا (: الؿطؾ  الثالث

 -يعؾك دػة )الخؾؼ(ب دٓلة الؿطر عؾك اسؿ )الخالؼ(: الؿطؾ  الراشع

يعؾك ب ؿل )الؿحقل يالؿؿقت(دٓلة الؿطر عؾك اس: الؿطؾ  الخامس

 -دػّل )ا حقاء يا ماتة(

  -الخاتؿة

 - الؿراجع

 .الػفرس
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 التنَٔد

 التعسٓف مبفسدات البخح

 )دالل٘ املطس علٙ تْحٔد اهلل( 

 داللةبٗاُ وعٍى : املطألة األٔىل : 

 (دالل٘ػْٖ لللن٘ )املعيٙ اللُّ: أّاًل : 

فقؼاع َدٓلة شالػّح ييؼاع ِدٓلة ب (1)"يالؽ ر الدٓلة مصدر الدلقؾ شالػّح"

ب (2)الداع: أيًضا ،ق يالدلقؾب عؾك إاقاء ما ي ّدع شف ،ق: الدلقؾيب شالؽ ر

يقد جاء يف كّاب اهلل ب (3)يالداع ،ق الذي يدع أخريـ عؾك الطريؼ ييعرففؿ شف

 -[35: ]الػرقار چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ: لػظ الدٓلة يف ققلف تعالك

ب لألدلة الدالة عؾك يجقده أية جاءت يف معرض شقار اهلل  ففذه 

آمًرا ع اده شالّػؽر يف ب (4)يقدرتف الؽامؾة يف خؾؼ إاقاء الؿّضادة يإيجاد،ا

ثؿ َجعؾ ب ي،ق ما شقـ  ؾقع الػجر إلك  ؾقع ال ؿس: قدرتف عؾك مد الظؾ

ك اؿس لؿا ٕكف لق لؿ تؽـ ،ـا: ال ؿس دلقًم عؾك يجقد الظؾ ياا،ًدا عؾقف

 - (5)ُعِرج الظؾ

                                                 
  -(8.8يمؽّ ة الفمع )العقـب الخؾقؾ شـ أحؿد الػرا،قديب دار  (0)

ب اكظر: ل ار العربب محؿد شـ مؽرا شـ مـظقر إفريؼل الؿصريب دار دادرب الط عة: الثالثة (2)

 (-00.238)ب ،د0303

 -(00.239) الؿصدر ال اشؼاكظر:  (4)

دار  ق ة لؾـ ر يالّقزيعب الؼرالب اكظر: تػ قر الؼرآر العظقؿب إسؿاعقؾ شـ عؿر شـ كثقر  (3)

 (-6.004،د )0321ب الثاكقة الط عة:

اكظر: معالؿ الّـزيؾ يف تػ قر الؼرآر )تػ قر ال غقي(ب الح قـ شـ م عقد ال غقيب دار  ق ة  (5)
= 
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سّدٓع عؾك ال لء يال فادة عؾقف-  ٓلة ،ق ٓا ـ ،ـا يّ قـ أر الؿعـك الؾغقي لؾد  م

 (دالل٘املعيٙ االصطالحٕ لللن٘ ): ثاىًٔا : 

كقر ال لء شحالة يؾزا ": ل،أر الدٓلة  جاء يف كّاب الّعريػات لؾجرجاين

  -(1)"يالثاين ،ق الؿدلقعب الداعيال لء إيع ،ق ب مـ العؾؿ شف العؾؿ ش لء آخر

يما ب ،ق أر الؿطر دلقؾ ياا،د عؾك يحداكقة اهلل: يعؾك ،ذا يؽقر الؿعـك

 يّ ع ذلؽ مـ الع ادات المزمة لّحؼقؼ الّقحقد- 

 املطس  بٗاُ وعٍى: ٌٗةاملطألة الجا 

الؿاء  ي،قب شؿعـك ياحد اجاءالؿعـقار الؾغقي يآدطمحل لؾؿطر 

 -(2)الـازع مـ ال ؿاء   مـ ال حابؽالؿـ 

 التٕحٗد بٗاُ وعٍى : املطألة الجالجة 

 التْحٔداللػْٖ لللن٘ تعسٓف ال: أّاًل : 

  -(3)"َحاَدًة يَيْحَدًة يَيَحًدامصدر يُحَد َيْقُحُد يَ ": الّقحقد 

 : يف الؾغة شؿعـققـ ييليت

  -(4)يالقاحد الؿـؼطع الـظقر يالؿثقؾب يآكػرادالقحدة : إيع

                                                 = 
 (- 6.86،د ) 0307الراشعةب الط عة:  لؾـ ر يالّقزيع

الّعريػاتب عؾل شـ محؿد شـ عؾل الزيـ ال ريػ الجرجاينب دار الؽّ  العؾؿقةب الط عة:  (0)

 (- 013،د )ص: 0314ب إيلك

 (- 5.078محؿد شـ مؽرا شـ مـظقر إفريؼل الؿصري )ب ل ار العرب: اكظر (2)

 (-4.280الخؾقؾ شـ أحؿد الػرا،قدي )ب العقـ (4)

 (- 4.336) العرباكظر: ل ار  (3)
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 -(1)يٓ يثـك يٓ يؼ ؾ آكؼ ااب لقاحد الذي ٓ يّجزأا: أخر

: تعالكقاع اشـ إثقر يف أسؿاء اهلل ب يٓ يجؿع ،ذيـ القدػقـ إٓ اهلل 

يعؾك ،ذا فنر معـك ب يلؿ يؽـ معف آخرب ،ق الػرد الذي لؿ يزع يحده دالقاح"

قاحد إحد ذي ياهلل الب ،ق ا يؿار شاهلل يحده ٓ اريؽ لفالّقحقد يف ،ذا الؿؼاا 

 -(2)"القحداكقَّة

 آكػراد تدير حقعمـ خمع الّعريػ الؾغقي يّ قـ أر كؾؿة الّقحقد 

ب يياحد يف دػاتفب ياحد يف ذاتفب تعالك عـ الـظقر يالؿثقؾ فاهلل ب يالقحدة

لفذا يج  : [0: ]ا خمص چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: قاع تعالكب يياحد يف أفعالف

ديه شال  ع ادة فم ُتصرج لغقره- عؾك الع اد أر يقحِّ

 لتْحٔدالشسعٕ لتعسٓف ال: ثاىًٔا : 

يتحؼقؼ ب ي،ق يحداكقة اهللب كؾفا تّضؿـ معـًك ياحًداب لؾّقحقد عدة تعريػات

آعّؼاد شلر اهلل ياحد يف مؾؽف يأفعالف ٓ "،قمـ ذلؽ أر الّقحقد ب ،ذه القحداكقَّة

 - (3)"لف يف إلفقّف يع ادتف ٓ كدَّ يياحد ب يياحد يف ذاتف يدػاتف ٓ كظقر لفب اريؽ لف

يأكف الؿالؽ ب ي،ذا ٕر الّقحقد يّضؿـ آعّؼاد شلر اهلل ياحد يف رشقشقّف

يأكف ب يأكف الؿ ّحؼ لؾع ادة يحده دير سقاهب يياحد يف ألق،قّفب الؿدشر الخالؼ

يقد جاء معـك الّقحقد ب ياحد يف أسؿائف يدػاتف ٓ ا قف لف يٓ كظقر يٓ مثقؾ

                                                 
 (- 4.336) اشـ مـظقر محؿد شـ مؽرا شـ عؾكب اكظر: ل ار العرب (0)

 (- 4.280الخؾقؾ شـ أحؿد الػرا،قدي )ب عقـ(: يال4.336) الؿصدر ال اشؼ (2)

الق،ابب شـ محؿد شـ ع د  تق قر العزيز الحؿقد يف ارح كّاب الّقحقدب سؾقؿار شـ ع د اهلل (4)

 (-07ص: مؽّ ة الرياض الحديثة )
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  -[5: ]الػاتحة  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ: يف ققلف تعالك اعفكقشل

ب الّقحقد العؾؿل الخربي آعّؼادي: كقعقـالّقحقد  جعؾمـ العؾؿاء مـ 

تقحقد : ثمثة أكقاعالّقحقد جعؾ يمـفؿ مـ ب يالّقحقد الطؾ ل الؼصدي ا رادي

ج يالحؼقؼة أكف ٓ خمب يتقحقد إسؿاء يالصػاتب يتقحقد إلق،قةب الرشقشقة

يإٓ ب يف الع ارات يالّؼ قؿات فؼطتـقع إكؿا ،ق : الّقحقد كقاعشقـ العؾؿاء يف أ

ٕكف : تقحقد الرشقشقة يإسؿاء يالصػات ّضؿـيفّقحقد الؿعرفة يا ث ات 

ّضؿـ فقأما تقحقد ا رادة يالؼصد ب مّضؿـ لّـزيف الرب يالدٓلة عؾك يحداكقّف

ب يإفراده يف الطؾ  يالؼصدب  ادة هللّقحقد العلّضؿـ مٕكف : تقحقد إلق،قة

 -(1)يالّقجف إلقف شجؿقع أكقاع الع ادة

يالؿ ائؾ الؿّعؾؼة ب يقد اعّؿدت يف شقار دٓلة الؿطر عؾك تقحقد اهلل

 الذيـ جعؾقا الّقحقد ثمثة أكقاع- ب عؾك ققع الؿّلخريـب شذلؽ

 : التعريف الؿجؿل لؾعـوان

ب يحداكقَّة اهللعؾك الؿطر  دٓلة،ق مقضقع ال حث معـك  ي ّـّج مؿا س ؼ أر

فقؿا يخص  تقحقد الرشقشقَّة يإلق،قَّة ب يشقار الؿ ائؾ العؼديَّة الؿّعؾؼة شالؿطر

 يإسؿاء يالصػات-

                                                 
اكظر: معارج الؼ قع ش رح سؾؿ القدقع إلك عؾؿ إدقعب حافظ شـ أحؿد شـ عؾل  (0)

(: يالؼقع الؿػقد عؾك كّاب 0.98) د،0301قؿب الط عة: إيلكب الحؽؿلب   عة دار اشـ الؼ

 ،د0323ب محؿد شـ دالح شـ محؿد العثقؿقـب دار اشـ الجقزيب الط عة: الثاكقةب الّقحقد

ب محؿد أحؿد محؿد ع د الؼادر خؾقؾ مؾؽاييب (: يعؼقدة الّقحقد يف الؼرآر الؽريؿ0.02)

 (-018ص: )،د 0315مؽّ ة دار الزمارب الط عة: إيلكب 
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 املبخح األّل

َّٔ٘ علٙ املطس  الل٘د  تْحٔد السبْب

 ومطؾبان، وفقه تؿفقد

 متّٗد: 

يأكف ب  ات رشقشقّفيإث عؾك يحداكقّفدلقًم ياا،ًدا  الؿطر اهلل جعؾ 

ب شذلؽ هيقد خا   اهلل ع ادب دير سقاه هلؾع ادة يحد الخالؼ الؿ ّحؼ   الرب  

يل قار ذلؽ ٓ شد مـ تعريػ ب يإكزالفالؿطر  خؾؼيأمر،ؿ شالّػؽر يف قدرتف عؾك 

 تقحقد الرشقشقة- 

 معيٙ )السبْبٔ٘( لػ٘: أّاًل : 

 : ا ثمثة إ مقاتيكؾؿة الرب لفب م ّؼة مـ الربالرشقشقة يف الؾغة 

 -(1)َمالُِؽفُ  ال ل يعـل يَرب  ب الؿالؽ،ق الرب : إيع

ڱ  ڱ  ں  چ: يمـف ققلف َتَعاَلكب ال قد الؿطاعالرب ،ق : الثاين

 -(2)َسقَِّده: َأي [30: ]يقسػ  چڻ  ڻ  ڻ ں

 -(3)يالؿدشر لفب شؿعـك الؼائؿ عؾقفب الؿصؾٌح لؾ لء ،ق الرب  : الثالث

ذلؽ أر اهلل : ك الرشقشقة يّضؿـ الؿعاين الؾغقية ال اشؼةيعؾك ،ذا فنر معـ

                                                 
محؿد شـ أشل شؽر شـ ع د الؼادر الحـػل  ع د اهللب زيـ الديـ أشق اكظر: مخّار الصحاح (0)

  (-006ص: ) ،د0321الـؿقذجقةب الط عة: الخام ةب  الدار,الرازيب الؿؽّ ة العصرية 

 (- 0.310شـ مؽرا شـ مـظقر ) العربب محؿداكظر: ل ار  (2)

ب أحؿد شـ فارس الؼزييـل الرازيب ممس ة الرسالةب الط عة: رساكظر: مجؿؾ الؾغة ٓشـ فا (4)

 (-0.499) يل ار العرب: (471)صدب ،0316الثاكقةب 
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 ي،ق ب ،ق رب الع اد يمؾؽفؿ يمالؽفؿ  سقد،ؿ الذي يج  أر يطاع

 - الؿصؾح ٕحقالفؿب الؿرشل لفؿ شالـعؿ ي،ق ب يحده ٓ اريؽ لف

 السبْبٔ٘ شسًعامعيٙ : ثاىًٔا : 

يأكف ب يرازقفب يخالؼفب يمالؽفب ،ق ا قرار شلر اهلل تعالك رب كؾ الء"

الذي لف ب الؿّػرد شنجاشة الدعاء عـد آضطرارب الؿحقل الؿؿقت الـافع الضار

قاع ب (1)"لقس لف يف ذلؽ اريؽ ب الؼادر عؾك ما ي اءب يشقده الخقر كؾفب إمر كؾف

 - (2)"يالّدشقرب يالؿؾؽب الخؾؼش تقحقد الرشقشقة ،ق إفراد اهلل ": اشـ عثقؿقـ

يأكف الخالؼ الؿالؽ الؿدشر ب الؿطر اا،د عؾك يحداكقة اهلليمـ ،ـا يّ قـ أر 

 الؿصرج لف ٓ اريؽ لف يف ذلؽ-

 املطوب األوي

 املطس شآد عوى زبوبيَّة اهلل 

 داللة املطس عمى اخلمل ٔاملمك ٔالتدبري: أٔاّل : 

يأر اهلل ب ؾ يف الؽقرمـ إمقر الّل خا   اهلل هبا ع اده الدعقة إلك الّلم  

                                                 
تق قر العزيز الحؿقد يف ارح كّاب الّقحقد الذي ،ق حؼ اهلل عؾك الع قدب سؾقؿار شـ ع د اهلل  (0)

 .(07شـ محؿد شـ ع د الق،اب )ص

دالح شـ محؿد العثقؿقـب دار اشـ الجقزي لؾـ ر  ارح العؼقدة القاسطقةب محؿد شـ (2)

محؿد ب (: يالؼقع الؿػقد عؾك كّاب الّقحقد0.20) د،0320يالّقزيعب الط عة: ال ادسةب 

 (-0.02شـ دالح شـ محؿد العثقؿقـ )
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 يقد أاار الؼرآر إلك قدرة اهلل يف خؾؼ ب مـ العدائ لف الؿـ ب د لفقجِ ،ق الؿ

ۋ  ۅ  چ: تعالك ققلف مـفاب يف آيات مّعددة مـ ال ؿاء فكزالالؿاء يإ

ەئ  ەئوئ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ۅ  ۉ

اارة إي ةً فجعؾ اهلل الؿطر آيب [23: ]الريا چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

  ده شالخؾؼ-عؾك يحداكقّف يتػر  ة فعالف العظقؿة الدالَّ ألك إ

ب ة شفمـ أفعالف الخادَّ  فيأك ـ أر إكزاع الؿطر مؿا اخّصَّ اهلل شف كؿا شقَّ 

ب [9: ]  چہ  ہ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ: قاع تعالك

 ٺ  ٺ ڀ  ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀچ: يقاع تعالك

لفذا يب ي اركف فقف أحدٓ ب فـ   إكزاع الؿاء إلك كػ ف [65: ]الـحؾ  چٺ

ب لؾؿاءر يف خؾؼف ر يالّػؽ  لك الّدش  إ هالؽريؿ الدعقة الؿ اارة لع اد ف الؼرآرُ يجَّ 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ی  یچ: شؼقلف تعالك إيَّا،ؿا مخا  ً ب يإكزالف لؾؿطر

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈچ: يققلف تعالكب [20: الزمر]  چيئ  جب  حب  خب

  -[64: ]الحج  چې  ۉ  ۉ  ې ۅ

د،ا يمقجِ ب الؽػار شلر اهلل ،ق خالؼ الؿخؾققات اعرتاج اهلل ـ يقد شقَّ 

 ؿة عؾقفشؾ كار حجَّ : ر ذلؽ لؿ ي ػع لفؿأٓ إ ذلؽقرار،ؿ شإيمع ب مـ العدا

وئ  ۇئ  ۇئ   ەئ  وئچ: قاع تعالكب لفؿ شقجقب ع ادة اهلل يحده ايإلزامً 

ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

  -[64: لعـؽ قت]ا چيئ

فنكف يج  عؾك ب عؾك يحداكقَّة اهلل اا،ًداكزاع الؿاء مـ ال ؿاء إفاذا كار 

يآعرتاج شػضؾ اهلل عؾك ع اده يف إكزاع ب لقفإ ّفيك  ب ا قرار شذلؽالخؾؼ 

إذ لق ُجعؾ : ي،ذا مـ كرا اهلل شع اده: يحده دير سقاهالؼادر عؾك ذلؽ ففق ب الؿاء
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: قاع تعالكب يمـعفا عـ الـاسب ؼ لح س ،ذه الـعؿةالؿطر شقد أحد مـ الخؾ

  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  ې  ې  ې  ى  ى ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ

كار : قاع ا ماا مالؽ": جاء يف تػ قر ،ذه أية عـد اشـ كثقرب [2: ]فا ر  چوئ

ما يػّح اهلل }: ثؿ يؼرأ ،ذه أيةب طركا شـقء الػّحمُ : طريا يؼقعأشق ،ريرة إذا مُ 

لقس  أي أر الؿطر فّح مـ اهلل : (1)"{--لفا- لؾـاس مـ رحؿة فم مؿ َؽ 

ؿ شف-  ٕحد قدرة عؾك الّحؽ 

 ًٗا  لبعح بعد املٕتبااالضتداله عمى املطس : ثاٌ

جاء يف آيات كثقرة مـ كّاب اهلل الرشط شقـ قدرة اهلل يف إكزاع الؿاء مـ ال ؿاء 

يث ت قدرتف س حاكف ب عقـ الـاسكؿثاع اا،د أماا أب يإحقاء إرض شعد مقهتا

: مثؾ ققلف تعالكب يقد جاء ،ذا يف عدة مقاضع مـ كّاب اهللب عؾك إحقاء الؿقتك

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ

ييف ،ذا شقار أر الذي أكزع ب [49: ]فصؾت چٹ ٹ  ٿ  ٹ ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ

يشعثفؿ مـ ب شعد مقهتؿ الؿاء فلحقا إرض شعد مقهتا قادٌر عؾك إحقاء الؿقتك

ي،ذا ي ّقج  مـ آك ار ا قرار ب كؿا أخرج الـ ات مـ إرضب ق قر،ؿ

 يا قرار شرشقشقّف ياؿقع قدرتف-ب شال عث

ر يف قدرة اهلل ييف آياتف ب إر جؿقع ما س ؼ خؾقؼ شلر يجعؾ الؿ ؾؿ يّػؽَّ

ة عؾك كؿاع قدرتف يحده لمعرتاج يأكف الؿ ّحؼ  ب يعؾك رشقشقّفب العظقؿة الدالَّ

 فم َيصرج مـ الع ادة اقًةا لغقر اهلل- ب شرشقشقّف يألق،قّف

                                                 
 (-6.372إسؿاعقؾ شـ عؿر شـ كثقر الؼرال )ب تػ قر الؼرآر العظقؿ (0)

 



   ٔاملشائن املتعّمقٛ بّا داللٛ املطِس عمٜ تِٕحِٗد اهلل تعاىل 31
 

 هثاُياملطوب ا

 غري اهلل إىل ُطبة املطس ُحلٍ 

َّّضح مـ الؿطؾ  ال اشؼ أر الؿطر مـ أيات الدالة عؾك يحداكقَّة اهلل  ي

ـ يف لفذا سلشقب ي،ذا ي ّؾزا ك  ة الؿطر إلقفب يأكف الؿّصرج فقف يحدهب يرشقشقّف

 : يفقف م للّارب ،ذا الؿطؾ  حؽؿ ك  ة الؿطر إلك غقر اهلل

 غري اهلل إىل ٌطبة املطس أقطاً : املطألة األٔىل : 

شاخّمج الؾػظ الذي يطؾؼف  اهلل غقر إلك ك  ة الؿطر يخّؾػ حؽؿ 

 : أق ااييؿؽـ أر كؼ ؿ ،ذه الـ  ة إلك ثمثة ب يآعّؼاد الذي يعّؼدهب ا ك ار

 ىشاٛ ّابتداٛ إىل غري اهللإ٘ ىطب: أّاًل. 

مع اعّؼاد يجقد رب ب يـ   ا ك ار كزيع الؿطر إلك غقر اهلليذلؽ شلر 

,ي،ذا ب ؿ فقفّحؽ  يج يصر  يّأي ب يي دؤه ةف ييـب الؿطرإكزاع  ي ّطقعب آخر معف

: قاع تعالكب يعّؼد يجقد خالؼ مع اهلل ٕكف: ارٌك ي ّؾزا الؽػر ,شاهلل يالعقاذ

يكذا مـ يـ   الؿطر إلك غقر اهلل مع إكؽار ب [06: الرعد] چہ  ۀ  ہ  ہ  ہچ

 ي،ذا كػر شاهلل- ب رشقشقة اهلل

 جاء يف الحديث 
ِّ
ـِ َخالٍِد اْلُجَفـِل ـْ َزْيِد ْش  »: َقاَع ب َع

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَدؾَّك َلـَا َرُسقُع اهلل

قْ  ـَ الؾَّ
ْ ِح شِاْلُحَدْي َِقِة َعَؾك إِْثِر َسَؿاٍء َكاَكْت مِ ا اْكَصَرَج َأْقَ َؾ َعَؾك ب ؾِ َدَمَة الص  َفَؾؿَّ

: َقاَع : َقاَع ب اهلُل َيَرُسقُلُف َأْعَؾؿُ : َ،ْؾ َتْدُريَر َماَذا َقاَع َرش ُؽْؿ؟ َقاُلقا: الـَّاِس َفَؼاَع 

ـٌ َيَكافِرٌ 
ـْ ِعَ اِدي ُمْممِ

 َيَرْحَؿِِّف َفَذلَِؽ : َأْدَ َح مِ
ِ
ـْ َقاَع ُمطِْرَكا شَِػْضِؾ اهلل ا َم َفَلمَّ

ـٌ شِل َكافٌِر شِاْلَؽْقَكِ  
ـٌ ب ُمْممِ

ـْ َقاَع ُمطِْرَكا شِـَْقِء َكَذا َيَكَذا َفَذلَِؽ َكافٌِر شِل ُمْممِ ا َم َيَأمَّ
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 -(1)«شِاْلَؽْقَكِ  

أر قائؾف إر كار مؿـ يـّ   : يقد جاء يف شقار معـك الؽػر يف ،ذا الحديث

خؾؼ الؿطر يإك ائف إلك أ،ؾ ا سما يعّؼد أر لؾؽقك  تلثقًرا يقدرة عؾك 

ب فنر تاب ُق ِؾ مـفب ي ّّاب قائؾفب ففق كافر كػًرا أكربَ مخرًجا مـ الؿؾةب يإكزالف

ه قًّم شعد اجّؿاع ال ريط ياكّػاء الؿقاكع دَّ ب (2)يإر لؿ يّ  فنكف يؼاا عؾقف حد  الرِّ

 چۆ  ۆ  ۈ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ  *ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ: قاع تعالك

ٓ اريؽ  ,جؾ يف عمه,ياهلل ب ْؾؼف يإكزالف مـ اهللفالؿطر خب [68,69: ]القاقعة

 معف يف خؾؼف- 

 ضبب ىصّلُىطب٘ املطس إىل : ثاىًٔا : 

: يالخؾؼالؽقر يأيجده أيدع فقف أس اب الحقاة  ▐اهلل  خؾؼ لؿا

يمـ ذلؽ جعُؾ س ٍ  لحؿؾ الؿطر إلك حقث ي اء ب يإرادتف ّفق قر يفؼ م قةل

                                                 
شاب ي ّؼ ؾ ا ماا إذارب  )كّاب( 836( شرقؿ: )069. 0) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (0)

شاب شقار كػر ا يؿارب  )كّاب( 70( شرقؿ: )59. 0) "دحقحف": يم ؾؿ يف سؾؿ(الـاس إذا 

 - شالـقء(مـ َقاَع مطركا 

اكظر: فّح ال اري ارح دحقح ال خاريب أحؿد شـ عؾل شـ حجر الع ؼمينب دار الؿعرفة   (2)

ٓشـ شطاعب اشـ شطاع أشق الح ـ عؾل شـ خؾػ شـ ع د   خاريال(: ارح دحقح 2.524)

(: الّؿفقد لؿا يف الؿق ل مـ الؿعاين 4.29،د )0324الؿؾؽب مؽّ ة الرادب الط عة: الثاكقةب 

،د 0487يإساكقدب يقسػ شـ ع د الربب يزارة عؿقا إيقاج يال مير ا سممقةب 

مصار يعؾؿاء إقطار فقؿا تضؿـف الؿق ل (: آسّذكار الجامع لؿذا،  فؼفاء ا06.286ٕ)

مـ معاين الرأي يأثارب يقسػ شـ ع د اهلل شـ ع د الرب الـؿري الؼر  لب دار قّق ةب الط عة: 

(: فّح ال اري ٓشـ رج ب زيـ الديـ أشل الػرج ع د الرحؿـ 7.054،د )0303إيلك 

 (- 9.261: الثاكقة )،دب الط عة0322ال غدادي ال فقر شاشـ رج ب دار اشـ الجقزي 
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 چې  ى  ى  ائ  ائ ې  ې  ېچ: يعم جؾَّ قاع ب إكزالف

ب [34: ]الـقر چىئ  ىئ  ىئ  ی ېئ  ېئ  ېئ ۈئ  ۈئچ: يقاع تعالكب [57: ]إعراج

،ذه يؿار شلر  لؽـ يؼاشؾ ذلؽ اب جزء مـ عؼقدة الؿ ؾؿشإس اب يؿار  اي

لقس لفا تلثقر مـػرد عـ م قةّف ب إس اب مخؾققة هلل مدشرة مـف ملمقرة شلمره

 تففؼ إراديَ  ٓ يؽقر الء يف الؽقر إٓب  اتيالؿ   اهلل خالؼ إس ابف: يقدرتف

شؾ ب ذلؽ ٕر ال    لقس فاعًم شـػ ف: ٓ شلمرهإ يٓ يحصؾ الءب يعؾؿف فيم قةّ

: ]يس چۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ائ  ەئ ائچ: قاع تعالكب شلمر اهلل

مثؾ ك  ّف إلك الرياح أي ب فنر ك  ة الؿطر إلك ال    الذي يـزع شف: يعؾك ،ذاب [82

مع اعّؼاد أر ب أي غقر،ا مـ إس ابب قا أي ال ح  أي الؿـخػضات الجقيَّةالـج

ُمطركا ش    الرياح : كلر يؼقعب اهلل ،ق الخالؼ لؾؿطر يالؿـزع لف   ضمٌع ٓ يجقز

ب ففذا كػر شـعؿة اهلل: دير أر يـ   ذلؽ إلك اهللب أي ظفقر الـجؿ الػمينب الػمكقة

ذلؽ : (1)شؾ ،ق الؽػر الذي يؼاشؾ ال ؽر: الؿؾةي،ق كػر ٓ يخرج مـ ب يجحد لفا

فم ب لقٓ إرادة اهلل يم قةّفب ٕر ،ذه إس اب ٓ يؿؽـ أر تؽقر ممثرة شـػ فا

ٕر اهلل : شؾ يج  الّزاا الؾػظ ال رعل يف ك  ة الؿطر: يجقز ك  ة الؿطر إلقفا

 - [27: ]فا ر چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ں ڱچ: تعالكك   الؿطر إلك كػ ف فؼاع 

 ىطب٘ املطس إىل شمً دست العادٗ بُ: ثالًجا : 

ي،ذا يؽقر شـ  ة الؿطر إلك يقت يزمـ جرت عادة الـاس شـزيع الؿطر 

                                                 
(: 9.263) زيـ الديـ أشل الػرج ع د الرحؿـ ال غداديرج ب اكظر: فّح ال اري ٓشـ  (0)

(: 06.286) يقسػ شـ ع د اهلل اشـ ع د الربيإساكقدب يالّؿفقد لؿا يف الؿق ل مـ الؿعاين 

قاء يالؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ شـ الحجاجب محقل الديـ يحقك شـ ارج الـقييب دار إح

 (-2.60) 0492الرتاث العرشلب الط عة الثاكقةب 
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مؿا ب دأي يف ال فر الؿحدَّ ب يف الؿقسؿ الؿعقـإمطار اعّدكا كزيع : ر يؼقعلكب فقف

ع العؾؿاء يي ّدب (1)ففذا جائزب مع تعؾقؼ ذلؽ شؿ قةة اهلل يإرادتفب جرت شف العادة

مـ كقء  ليا عؿ كؿ شؼ»: لؾع اس   عؾك ذلؽ شؼقع عؿر شـ الخطاب 

: قاعب إفؼ شعد سؼق فا س ًعا يفيزعؿقر أهنا تعرتض : فؼاع العؾؿاءب «؟الثريا

سماع    ي،ذا الػعؾ مـ عؿر شـ الخطاب ب طريافؿا مضت ساشعة حّك مُ 

مع تعؾقؼ ذلؽ ب فقف عؿا جرت شف العادة يف الققت يالزمـ الؿعفقد لـزيع الؿطر

مـ إضافة فعؾ الؿطر ب يٓ يحؿؾ عؾك الؾػظ الؿـفل عـفب عؾك فضؾ اهلل يرحؿّف

أر الـجقا ٓ تـػع يٓ تضر ب ٕر ذلؽ م ّؼرٌّ يمّعارج عؾقف عـد،ؿ: إلك الـجقا

لفذا يرى العؾؿاء أر الؾػظ الصحقح يف ذلؽ أر يؼقع : (2)إٓ شؿ قةة اهلل يإرادتف

: فنذا قاعب (3)ايٓ يؼقع شـقء كذب أي يف افر كذاب الققت الػمينيف طركا مُ : ا ك ار

يإر كار اسّخداا الؾػظ ال رعل ب جاز لفب مطركا شـقء كذا ي،ق يؼصد الققت

 ياشّعاًدا عـ الؾػظ الؿـفل عـف-ب خريًجا مـ ا اؽاع: أفضؾ

 غري اهللإىل صٕز وَ ٌطبة املطس : املطألة الجاٌٗة : 

يٓ زاع ب مـذ العصر الجا،ؾلب ر اهلل مقضقع ُ رح قديًؿاك  ة الؿطر إلك غق

ا إلك عصركا الحالل  : يلفذا سليضح ذلؽ شؿثالقـ: لؽـ شليجف مخّؾػةب م ّؿرًّ

                                                 
(: 2.524اكظر: فّح ال اري ارح دحقح ال خاريب أحؿد شـ عؾل شـ حجر الع ؼمين ) (0)

 (-2.60) يحقك شـ ارج الـقييالحجاجب يالؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ اشـ 

ـ ع د الؿؾؽ شطاع أشق الح ـ عؾل شـ خؾػ ش شطاعب اشـاكظر: ارح دحقح ال خاري ٓشـ  (2)

(4.29-) 

يقسػ شـ ب (: يالّؿفقد لؿا يف الؿق ل مـ الؿعاين يإساكقد4.29) الؿصدر ال اشؼاكظر:  (4)

 (- 23.481ع د اهلل اشـ ع د الرب )
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 (1)ىْاٛألىطب٘ املطس إىل اليذْو ّا: املجال األّل. 

ك  ة الؿطر إلك الـجقا مـ إمقر الّل اعّاد،ا الـاس يف الجا،ؾقَّة ق ؾ 

ففق ب (2)يأهنؿ ٓ يدعقهناب شاسّؿرار،ا شقـ العرب ملسو هيلع هللا ىلصخرب الـ ل يقد أب ا سما

ا شقـ الـاس-  أحد الؿقضقعات الؼديؿة الحديثة شاعّ اره مقضقًعا م ّؿرًّ

فقؼقلقر ُمطركا ب ـكجؿ معقَّ أي أفقع الؿطر إلك  ؾقع  أر يـ  يؼصد شذلؽ ي

ڤ    ٹ  ٹچ: قاع تعالكب الـفل عـ ذلؽ يف كّاب اهلل يقد جاءب شـقء كذا

جاء يف ،ذه أية الـفل عـ كػر كعؿة اهلل يإضافّفا إلك  [82: ]القاقعة چڤ

 - (3)ُمطركا شـقء كذا: ٕهنؿ كاكقا يؼقلقر: غقره

 عـ ك  ة الؿطر إلك إكقاء
ُ
ـَّة الـفل جاء يف الحديث ب يقد جاء يف ال  

ت مـ دمة الص ح شالحدي قَّة عؾك إثر سؿاء كاك دؾك ملسو هيلع هللا ىلص أر رسقع اهللالصحقح 

،ؾ تدرير ماذا قاع »: فؼاعب عؾك الـاس أق ؾ ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا اكصرج الـ ل ب الؾقؾة

فلما ب أد ح مـ ع ادي مممـ شل يكافر: قاع»ب اهلل يرسقلف أعؾؿ: قالقا« رشؽؿ؟

: ـ قاعيأما مَ ب فذلؽ مممـ شل كافر شالؽقك ب طركا شػضؾ اهلل يرحؿّفمُ : مـ قاع

                                                 
أي: سؼطب يققؾ: الـقء ،ق الطؾقعب يقد جؿع العؾؿاء شقـفؿ الـجؿ:  كاء: الـقء ملخقذ مـ (0)

شؾف سؼقط الـجؿ أخر يف الؿ ر ب فؿـ أ،ؾ الجا،ؾقَّة فؼالقا: إر  ؾقع كجؿ يف الؿغرب يؼا

مـ يـ   الؿطر إلك الـجؿ ال اقطب يمـفؿ مـ يـ  ف إلك الـجؿ الطالع- اكظر: فّح ال اري 

(: يالؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ 2.523) أحؿد شـ عؾل شـ حجرارح دحقح ال خاريب 

 (- 2.60) يحقك شـ ارج الـقييالحجاجب اشـ 

 ( )كّاب الجـائزب شاب الّ ديد فِل الـقاحة(- 943( شرقؿ: )35. 4) "دحقحف"يف  أخرجف م ؾؿ (2)

اكظر: تق قر الؽريؿ الرحؿـ يف تػ قر كما الؿـارب ع د الرحؿـ شـ كادر ال عديب ممس ة  (4)

 (-846ص: ،د )0321ب الرسالةب الط عة: إيلك
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ي،ذا الحديث ي قِّـ أر الـاس ب (1)«قك فذلؽ كافر شل مممـ شالؽب شـقء كذا يكذا

 : عـد كزيع الؿطر يـؼ ؿقر إلك ق ؿقـ

ًٓ ب مممـقر: إيع ب ي،ؿ مـ يـ   كزيع الؿطر إلك اهلل اعّؼاًدا شذلؽ يقق

 ُمطركا شػضؾ اهلل يشرحؿّف-: فقؼقلقر

ظفقر كجؿ معقَّـ أي سؼق ف- يقد الؿطر إلك  ي،ؿ مـ يـ  ب كافرير: الثاين

 : يف معـك الؽػر ،ـا إلك ققلقـذ،  العؾؿاء 

أر الؿراد شالؽػر يف ،ذا الحديث ،ق كػر ال رك الُؿخِرج مـ : الؼقع إيع

إذا كار قائؾ ،ذا الؼقع يعّؼد أر لؾـقء قدرًة عؾك ب الذي يؼاشؾ ا يؿار شاهللب الؿؾَّة

ج شف يأر كزيع الؿطر ،ق مـ فعؾ الـقء ٓ مـ فعؾ ب خؾؼ الؿطر يإيجاده يالّصر 

فنر كار الؼائؾ مـ أ،ؾ ا سما معّؼًدا قدرة ب يكػر شاهللب ففذا ارك أكربب هللا

ي،ق مرتدٌّ ب فؼد خرج مـ ا سما إلك الؽػر يالعقاذ شاهللب الـقء عؾك خؾؼ الؿطر

هب ُي ّّاب  - (2)فنر لؿ يّْ  فنكف يؼاا عؾقف حد  الردَّ

ي،ق كػر ب عدا اؽر،اأر الؿؼصقد شالؽػر ،ـا ،ق كػر الـعؿة ي: الؼقع الثاين

ة ريايات جعؾت ال ؽر ب ٓ ُيخرج مـ الؿؾَّة يمـ قاع هبذا الؼقع اسّ فد شعدَّ

ُمطَِر الـَّاُس َعَؾك : َقاَع اْشـ َع َّاٍس  ثيمـفا ما جاء عـد م ؾؿ مـ حدب مؼاشًم لؾؽػر

 
ِّ
 ب ملسو هيلع هللا ىلصَعْفِد الـَّ ِل

 
ـَ الـَّاِس َااِكٌر َيمِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَع الـَّ ِل

َ،ِذِه : َقاُلقاب َكافِرٌ ـُْفْؿ َأْدَ َح مِ

 َرْحَؿُة 
ِ
 -(3)«َيَكَذاَلَؼْد َدَدَ  َكْقُء َكَذا : َشْعُضُفؿْ َيَقاَع ب اهلل

                                                 
 -42 تؼدا تخريجف دػحة (0)

(: يارح 2.524اكظر: فّح ال اري ارح دحقح ال خاريب أحؿد شـ عؾل شـ حجر الع ؼمين ) (2)

(: 4.29) اشـ شطاع أشق الح ـ عؾل شـ خؾػ شـ ع د الؿؾؽشطاعب دحقح ال خاري ٓشـ 

 (- 06.286يقسػ شـ ع د اهلل اشـ ع د الرب )ب يالّؿفقد لؿا يف الؿق ل مـ الؿعاين يإساكقد

شاب شقار كػر مـ َقاَع ا يؿارب  )كّاب( 74( شرقؿ: )0.61) "دحقحف"ف م ؾؿ يف أخرج (4)
= 
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ب ي،ق كػر الـعؿةب ما يؼاشؾ ال ؽرؽػر الؿؼصقد شال عؾك أر يدع   ،ذافؼقلف  

 شؾ اعّؼد: لؽـ ،ذا الؼقع يف حؼِّ مـ لؿ يعّؼد أر لؾؽقك  تدشقًرا يتصريًػا لؾؿطر

 -(1)فقؽقر الؽػُر كػَر كعؿة شنضافة اؽر،ا إلك غقر اهللب أر ذلؽ مـ ق قؾ الّجرشة

َّّضح مؿا س ؼ أكف ٓ خمج شقـ العؾؿاء ُمطركا شـقء كذا : فنر كار َمـ يؼقع: ي

ع لؾؿطر ففق كافر كػًرا أكربَ ُمخرًجا مـ ب معّؼًدا أر الؽقك  ،ق الخالؼ يالؿـزِّ

يإر كار الؼائؾ شذلؽ ٓ يعّؼد يجقد خالؼ ب لؼ مع اهللٕكف اعّؼد يجقد خا: الؿؾَّة

ا ٓ يجقزب مع اهلل يعؾقف أر ب يقد جاء شؽػر كعؿة ٓ ُيخرج مـ الؿؾَّةب فؼقلف محرَّ

 - «ُمطركا شػضؾ اهلل يرحؿّف»: ملسو هيلع هللا ىلصي،ق ققع الـ ل ب يغقر الؾػظ إلك الؼقع ال رعل

 ٕاالضتنطاز ىطب٘ املطس إىل : املجال الجاى 

لؿحايلة ب الّؼـقات الّل أد حت ت ّخدا حديًثا ىحدإؿطار يعّرب آسّ

يك  ة الؿطر إلقف إحدى دقر ك  ة الؿطر إلك غقر ب كزاع الؿطر الّدخؾ ال  ري 

َّّضح دقرة ذلؽ ٓ شدَّ مـ شقار معـك آسّؿطار- ب اهلل  يحّك ت

 ًٓ  : بقان معـى آستؿطار لغةً : أو

 أي  ؾ  كزيع الؿطر- ب (2)آسّ ؼاءشؿعـك ،ق : ؾغةيف ال تعريػف

                                                 = 
 -شالـقء(مطركا 

(: 2.524اكظر: فّح ال اري ارح دحقح ال خاريب أحؿد شـ عؾل شـ حجر الع ؼمين ) (0)

(: يالّؿفقد لؿا 2.60) يحقك شـ ارج الـقييالحجاجب يالؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ اشـ 

 (- 06.286عاين يإساكقد )يف الؿق ل مـ الؿ

 (- 5.078محؿد شـ مؽرا شـ مـظقر إفريؼل الؿصري )ب اكظر: ل ار العرب (2)
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 : معـى آستؿطار يف آصطالح وُحؽؿه: ثاكًقا

لؽقكف مـ الؿصطؾحات الّل : شعدة معارٍ آسّؿطار يف آدطمح جاء 

 : يشقاهنا فقؿا يؾلب اسّخدمت قديًؿا يحديًثا

يػعؾقهنا ت يف قريش عادة كاكي،ق ب الجا،ؾقَّةيف  آسّؿطار: ٕيعاالؿعـك 

شقـ أذكاب ال ؼر  (1)يالع رييعؼدير ال ؾع ب فقجؿعقر ال ؼرب لؿطرر احقـ يّلخَّ 

 إكزاعيف  امعّؼديـ أر ،ذا العؿؾ يؽقر س  ً ب ثؿ يضرمقر فقفا الـارب يعراقق فا

يقد جاء ا سما شنشطاع ب (2)آسّؿطارشـار  ،ذه الـار الّل تققد يت ؿكب الؿطر

عاء عفا اهلل مـ الصمة يالد  ر  الّل ارؼقا شالط  يجعؾ  ؾ  ال   ب ،ذه العادة

 يآسّغػار يالصدقة- 

مـ خمع الـظر يف  الّـ م شالؿطرجاء آسّؿطار شؿعـك : الؿعـك الثاين

تحت شاب ب ػاهتؿمـ العؾؿاء يف مصـَّ  كثقرٌ ،ذا الؿعـك يقد أاار إلك ب الـجقا

ب ال افعل يف كّاشف )إا(ب آسّؿطار أي كرا،قة آسّؿطار ب كرا،قة شا: فؼد شقَّ

شّقب يب (4)شالـجقاشاب آسّؿطار : يف مق ةفمالؽ شّقب يب (3)شإكقاءآسّؿطار 

يغقر،ؿ مـ ب (5)شالؽقك كرا،قة آسّؿطار شاب : الؽربى الـ ائل يف ســف

ي،ق ب ةعؾك رؤية كجقا معقـ شـاءً ب الّـ م شالؿطر: ،ـا يالؿراد شآسّؿطارب العؾؿاء

                                                 
 (-8.060الع ر يال ؾع كقع مـ الـ اتات تظفر عـد اح الؿطرب اكظر: ل ار العرب ) (0)

ب الراشعةالط عة: اكظر: الؿػصؾ يف تاريخ العرب ق ؾ ا سماب جقاد عؾلب دار ال اقلب  (2)

 (- 00.220،د )0322

 (- 0.288) د،0311: إيلكب اكظر: إاب محؿد شـ إدريس ال افعلب دار الػؽرب الط عة (4)

 -(شاب ما جاء يف آسّؿطار شالـجقا)( 2.268أخرجف مالؽ يف الؿق لب ) (3)

 (-639. 06ب )لؾـ ائل ال ــ الؽربى (5)
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  -(1)شالـجقة لإكقاءالّـ م حؽؿ يراده يف ميللة إ س ؼما 

لقد جاء تعريػف يف ب  م  الؿعادر لؾػظ آسّؿطار ا: الؿعـك الثالث

عؿؾقَّة إسؼاط الؿطر مـ اليح  شطريؼة عؾؿقَّة ُتْجَرى : لكفش العرشقَّةالؿقسقعة 

كة يف الجقِّ  كزاع الؿطر إإما لؾؿياعدة يف : لييّخدة ٕمريـب عؾك اليح  الؿّؽقِّ

أل لّػريؼ اليح  حّك ٓ تـزع إمطار الغزيرة يف مـا ؼ ب خمع اليح مـ 

،ذا عـ  ريؼ رش كرتات إمقكققة لالققريا مـ الطائرات فق   ليّؿُّ ب ةمعقـ

- لحؽؿ آسّؿطار هبذا الؿعـك فقف (2)اليح كزاع الؿاء مـ إاليح  لّياعد يف 

 : تػصقؾ

 ًٓ ؾف يف إذا كا  ُيؼصد شآسّؿطار أ  يعّؼد : أل أ  فعؾ آكيا  لتدخُّ

ب لأكف الؿـ ئ لفب محاللة إكزاع الؿطر ،ق الؿـزع لؾؿطر مـ غقر م قةة اهلل لقدرتف

ليـدرج آسّؿطار هبذا الؿعـك تحت كي ة الؿطر إلك غقر اهلل كي ة ب ففق كػٌر شاهلل

ب ٓ يؿؽـ لعؿؾقَّة آسّؿطار أ  تعؿؾ عؾك خؾؼ الؿطرذلؽ ٕكف : إك اء لاشّداء

 -شؾ ،ق مـ فعؾ اهلل ب فئف لاشّدائك اإلتؽقيـ الؿاء ل

 مـ خمع رش مقادَّ ب تعؿؾ عؾك تحػقز اليح  إكؿا عؿؾقَّة آسّؿطارإ  

 فلفب الؿطر عٓ يـزحّك ب ل تعؿؾ عؾك تػريؼ اليح أب كزاع الؿطر  كقؿقائقَّةٍ 

ما أب فئلاشّداف ئك اإدل  تدخؾ يف ب يف اليح  فؼط لثقرعؿؾقَّة لؿحاللة الّ إًذا

شؾ ،ق مـ فعؾ : ك اء اليحاب لتؽقيـ الؿاء فقف فم يؿؽـ لؾطائرات فعؾفإعؿؾقَّة 

ی  ی  ی  جئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی ېئ  ېئ  ېئ ۈئ  ۈئچقاع تعالكب اهلل جؾَّ لعم

                                                 

 -09اكظر: ال حث دػحة  (0)

 - World Book International (1/1)قَّة اكظر: الؿقسقعة العرشقَّة العالؿ (2)
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جث  مث   ىت  يت  خت  مت يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت حئ  مئ  ىئ

 - [34: ]الـقر  چىث  يث

مع ب أهنا مجرد س    كزاع الؿطريب ك  ة الؿطر إلك فعؾ الطائرات: ثاكًقا

يأر ما ب ،ق الؿـ ئ يالخالؼ لؾؿطر يالؿـزع لف ,جؾَّ يف عمه,اعّؼاده أر اهلل 

ا يٓ يجقزب ُيػعؾ شقاسطة الطائرات س   يف إكزاع الؿاء  : ٕمريـ: فنكف محرَّ

مثؾفا مثؾ غقر،ا مـ ب آسّؿطار يسقؾة مـ القسائؾأر : إمر إيع

يسقؾة  قففب يغقره لألجـةمثؾ الّؾؼقح الصـاعل ب تيآكّ افاة الّؼـقات الحديث

ٕهنؿا ٓ إرادة لفؿا يٓ فعؾ : يٓ يجقز ك  ة العؿؾ إلك يسقؾّف يس  فب يس  

مـ  الطائرات يما تػعؾف ،ذهب يإكؿا ،ؿا ت ع لؿ قةة اهلل يقدرتف يخؾؼفب يٓ َخؾؼ

يمع ذلؽ قد ٓ يـزع ب فؼط  كزاع الؿطر ،ق محايلة خمع رش الؿقاد الؽقؿقائقة

يس ؼ شقار ،ذا ب فؿا ااء كار يما لؿ ي ل لؿ يؽـب ٕر اهلل لؿ ي ل يلؿ يؼدر: الؿطر

 يف ُحؽؿ ك  ة الؿطر إلك إس اب- 

ثؿ ب حقث يخؾؼ اهلل ال حابب شعدة مراحؾ الؿطر يؿر  أر : إمر الثاين

  ېئ ۈئ  ۈئچ: قاع تعالك بثؿ يـزع الؿطرب ثؿ يجعؾف مرتاكًؿاب ثؿ يملػ شقـفب ي ققف

 [34: ]الـقر چيئ ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ېئ  ېئ

مـ خمع رش مقادَّ كقؿقائقَّة  الؿرحؾة الـفائقَّة فؼطعؿؾف عؾك  يآسّؿطار يؼّصر

ح  ح  تـزع الؿقاه الؿقجقدة فقفاب تثؼؾ شال   فؽقػ يـ   ب مؿا يجعؾ ال  

 كزيع الؿطر إلك آسّؿطار؟ 

ح  عؾك يهبذا يّ  زة لؾ   قَّـ أر آسّؿطار مجرد يسقؾة مـ القسائؾ الؿحػِّ

لؽـ ٓ يجقز ك  ة الؿطر ب فقجقز اسّخدامفا كغقر،ا مـ القسائؾ الحديثةب الؿطر

 شؾ يـ   إلك اهلل-: إلقفا
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 املبخح الجاىٕ

َّ٘علٙ املطس  دالل٘  تْحٔد األلٍْ

 : وأربعة مطالب، وفقه تؿفقد

  متٔيد

ي،ذه الرشقشقَّة ب ر اهلل جعؾ كزيع الؿطر دٓلة عؾك رشقشقّفا أر ساشؼً تؼرَّ 

: ه دير سقاهلؾع ادة يحدَ  الؿ ّحؼ   ،ق اهلل  يأرب إلق،قَّةت ّؾزا تحؼقؼ 

دةيلفذا ارع اهلل لـا ع ادات  يقد ب درُففا لغقر اهلل زٓ يجقب ؼ شالؿطرتّعؾَّ  مّعدِّ

 : الع ادات الؿّعؾؼة شالؿطر أر ُأشقِّـ معـك تعريػ إلق،قة ق ؾ شقار رأيُت 

 ًٓ : يالّللقفب ف شالػّحف يللَ ألِ : مـ أدؾفػظ إلق،قة ل: معـك )إلق،قة( لغة: أي

ََّّع  د: فيالّللّ ب الّع قد ففق ب يكؾ ما اتخذ مـ ديكف مع قًداب اهلل : يا لف"ب (1)ال

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    پ  ڀ  ڀ پ  پچ: قاع تعالكب (2)"إلف عـد مّخذه

ي،ق ب الؿع قد: يّ قـ أر معـك ا لف يهبذاب [90: ]الؿممـقر  چٿ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ

د ش ا ؾ مثؾ  ِ أي عُ ب د شحؼ ي،ق اهلل جؾ يعم ِ سقاء عُ ب يطؾؼ عؾك كؾ مـ ُع ِد

تقحقد : ،قمعـك تقحقد إلق،قة  يعؾك ،ذا فنرب ألفة الّل تع د مـ دير اهلل

 الع ادة-

الجازا شلر اهلل يحده ،ق  آعّؼاد،ق : امعـك )إلق،قة( ارعً : ثاكًقا

                                                 
(ب 21زيـ الديـ محؿد شـ أشل شؽر شـ ع د الؼادر الحـػل الرازي )صب اكظر: مخّار الصحاح (0)

 (- 3.91الخؾقؾ شـ أحؿد الػرا،قدي )ب يالعقـ

 (-04.367)ل ار العربب محؿد شـ مؽرا شـ مـظقر إفريؼل الؿصري  (2)
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ي،ذا الـقع مـ الّقحقد ب (1)يإفراده شالع ادة يحده دير سقاهب الؿ ّحؼ لؾع ادة

ّقحقد كذلؽ شيي ؿك ب جؾ يعم ّقحقد إلق،قة شاعّ ار إضافّف إلك اهللشي ؿك 

 . (2)لّعؾؼف شالع ادات الع ادة شاعّ ار إضافّف إلك الخؾؼ

يع ادات ب ت الؿّعؾؼة شالؿطر إلك ع ادات ت رع ق ؾ كزيلفيقد ق ؿت الع ادا

 : يليت شقاهنا يف الؿطال  الّالقةب يع ادات إذا كثر يخقػ ضررهب يف أثـاء كزيلف

 املطوب األوي

 املطس قبى ُصوي اهيت تشسع  تاهعبادا

ا مـ ارع اهلل لـا يف حالة احّ اس الؿطر ياكؼطاعف يجدب إرض شعًض 

ب ييطؾ  فقفا ال ؼقا مـ اهللب ّجؾ  هبا الؿ ؾؿ رحؿة اهلل يعػقهالع ادات الّل ي 

كؿا يعّؼد شعض ب فؼط الصمة يفمـحصرة  ةياحدشطريؼة يآسّ ؼاء ٓ يؽقر 

دة مـ الع ادات: الـاس  : ي،لب شؾ يرد آسّ ؼاء شلكقاع مّعدِّ

 ٔالصدقة: اّلأ : 

ـَّة يرد جاء ب ؼقا الـاسكزيع الؿطر يُس س اب أأر الصدقة س   مـ  يف ال  

َْرِض »: َقاَع  ملسو هيلع هللا ىلصمـ حديث أشل ،ريرة عـ الـ ل عـد م ؾؿ  ْٕ ـَ ا
َشْقـَا َرُجٌؾ شَِػَمٍة مِ

َحاُب َفَلْفَرَغ َماَءُه فِل : َفَ ِؿَع َدْقًتا فِل َسَحاَشةٍ  ك َذلَِؽ ال َّ َّـَحَّ اْسِؼ َحِديَؼَة ُفَمٍر- َف

ةٍ  رَ ب َحرَّ ـْ تِْؾَؽ ال ِّ
َّْقَعَ ْت َذلَِؽ اْلَؿاَء َفنَِذا َاْرَجٌة مِ َّ ََّع اْلَؿاَء َفنَِذا ب ُكؾَّفُ اِج َقِد اْس َّ َف

ُع اْلَؿاَء   َيا َعْ َد : َلفُ َفَؼاَع ب شِِؿْ َحاتِفِ َرُجٌؾ َقائٌِؿ فِل َحِديَؼِِّف ُيَحقِّ
ِ
: َقاَع َما اْسُؿَؽ؟ ب اهلل

                                                 
 (-003ص: أحؿد محؿد ع د الؼادر خؾقؾ مؾؽايي ) الؽريؿب محؿدة الّقحقد يف الؼرآر اكظر: عؼقد (0)

 -(0.03) محؿد شـ دالح شـ محؿد العثقؿقـب اكظر: الؼقع الؿػقد عؾك كّاب الّقحقد (2)
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ِذي َسِؿَع فِل  ُفَمٌر- ْسِؿ الَّ
ِ
َحاَشِة-لِم  َيا َعْ َد : فُ لَ َفَؼاَع  ال َّ

ِ
ـِ اْسِؿل؟ ب اهلل لَِؿ َتْ َلُلـِل َع

ِذي َ،َذا َماُؤُه : َفَؼاَع  َحاِب الَّ اْسِؼ َحِديَؼَة ُفَمٍر : َيُؼقُع إِكِّل َسِؿْعُت َدْقًتا فِل ال َّ

ْسِؿَؽ 
ِ
ا إِْذ ُقْؾَت َ،َذا َفنِكِّل َأْكُظُر إَِلك َما َيْخُرُج : َفَؿا َتْصـَُع فِقَفا؟ َقاَع ب ٓ مِـَْفا  َأمَّ

ُ  شُِثُؾثِفِ  فالحديث يدع  عؾك أر ب (1)«َيَأُرد  فِقَفا ُثُؾَثفُ ب َيآُكُؾ َأَكا َيِعَقالِل ُثُؾًثاب َفَلَتَصدَّ

يلفذا يرد أكف : الصدقة مـ الع ادات الؿ ريعة الّل تؽقر س ً ا يف كزيع الؿطر

  ّ ؼلي أر مـف ي ؾ قا ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـ ل ؽك الـاس أمر،ؿ ايب لؿا أجدشت إرض

إذا كار يقا كذا يكذا فاخرجقا معؽؿ »: يقاعب الصدقةأمر،ؿ شب لفؿ

فؿـ ب يالؿطر رحؿة مـ اهللب ذلؽ أر الصدقة رحؿة شالؿ ؽقـب (2)«شصدقات

 فلكزع عؾقف الغقث-ب   رحؿ ع اد اهلل 

ف ؿػفقا الؿخالػة ب فنذا عؾؿـا أر الصدقة س   مـ أس اب كزيع الؿطر

اهلل  حديث ع د يفجاء  كؿاب الع ادح س الؿطر عـ  مـ أس اب اس  ً يؽقر مـعفا 

َؿاءِ »: قاع ملسو هيلع هللا ىلص أر الـ لشـ عؿر  ـَ ال َّ
َّٓ ُمـُِعقا اْلَؼْطَر مِ َكاَة إِ َٓ ب َيَلْؿ َيْؿـَُعقا الزَّ َيَلْق

كؿا ب عؾك آسّ ؼاء شالصدقة لفذا جاء عـ ال ؾػ الحث   (3)«اْلَ َفائُِؿ َلْؿ ُيْؿَطُريا

 س يإذا رأيت الؿطر قد ُح »: ققلفاشـ ع اس جاء عـ  قديب (4)جاء عـ كع 

                                                 
شاب الصدقة يالرقائؼب الز،د  )كّاب( 2983( شرقؿ: )222. 8) "دحقحف"أخرجف م ؾؿ يف  (0)

 -الؿ اكقـ(فِل 

 0304لدعاءب سؾقؿار شـ أحؿد شـ أيقب الطرباينب دار الؽّ  العؾؿقةب الط عة: إيلكب ا (2)

 (-596)ص: 

ذكر يالؿمحؿب الػّـ  )كّاب( 8708( شرقؿ: )531. 3) "م ّدركف"أخرجف الحاكؿ يف  (4)

،ذا : الحاكؿ فقفب قاع لؾؿ ؾؿقـ(خؿس شمء أعاذ الـ ل دؾك اهلل عؾقف يآلف يسؾؿ مـفا 

 ح ا سـاد يلؿ يخرجاه-حديث دحق

اع  ا يؿارب أحؿد شـ الح قـ الخراساين أشق شؽر ال قفؼلب مؽّ ة الرادب الط عة: إيلكب  (3)
= 
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يقد ب (1)«يمـع اهلل ما عـدهب يمـع الـاس ما عـد،ؿب   تفاعؾؿ أر الزكاة قد ُح 

ي،ذا ب (2)لمسّ ؼاء مصار يلمريهنؿ شنخراج الصدقةٕلك اإكار القٓة يرسؾقر 

ب سّ ؼاءيدع  عؾك أر إخراج زكاة إمقاع يالصدقة مـ إعؿاع الؿ ريعة لم

ٕهنؿ إذا ذلؽ : يأر مـعفا يعدا إخراجفا مـ ُم  ِّ ات ح س الؿطر عـ الـاس

ب فؿـع عـفؿ الؿطرب عامؾفؿ اهلل شالؿثؾب يامّـعقا عـ العطاءب مـعقا زكاة أمقلفؿ

 فلكزع عؾقفؿ رحؿّف- ب ،ؿ أعطقا يأخرجقا أمقالفؿ أكرمفؿ اهلل يإر

 ًٗا  االضتػفاز: ثاٌ

أر آسّغػار  ؾ  ذلؽ : لمسّ ؼاءالّل ارعت  مـ الع اداتآسّغػار 

لؾصػح يالعػق مـ اهلل تعالك شؿا يّضؿـف مـ ا قرار شالذك  يالّؼصقر يف أداء 

يإذ ذاك يؽقر الع د أقرب يأرجك ب القاج  الؾذيـ يمخرار أي يحرمار الرز 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ: قاع تعالكب (3)إلك رحؿة اهلل الّل مـفا كزيع الؿطر

ی  چ: تعالك ققلفي [52: ]،قد چىئ  ىئ ېئۈئ  ېئ  ېئ  

                                                 = 
 (- 5.22،د ) 0324

،د  0493اكظر: حؾقَّة إيلقاء ي  ؼات إدػقاءب أحؿد شـ ع د اهلل إد فاينب دار الػؽرب  (0)

 (- 5.479يالؾػظ ٓشـ ع اس )

شاب يقت الزكاةب  )كّاب( 7843( شرقؿ: )075. 3) "ســف الؽ قر" قفؼل يف أخرجف ال (2)

شاب الصمةب  )كّاب( 3914( شرقؿ: )87. 4) "مصـػف"يع د الرزا  يف  الػطر(إخراج زكاة 

 - آسّ ؼاء(

اكظر: جامع ال قار عـ تلييؾ آي الؼرآرب محؿد شـ جرير الطربيب دار ،جرب الط عة: إيلكب  (4)

الح قـ شـ م عقد الؼرآرب (: يمعالؿ الّـزيؾ يف تػ قر 02.333)ي( 24.294)،د  0322

 (- 3.082) ال غقي
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ حئ  مئ   جئ  ی  ی ی

يرسؾ ال ؿاء عؾقؽؿ  [02 ,0 1: ]كقح  چٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پ

قد جاء عـ عؿر شـ - (1)يال مدَ  ي ؼل شف اهلل الع ادَ ب امّّاشعً  امطرً : أي: امدرارً 

فؼالقا يا أمقر  بفؿا زاد عؾك آسّغػارب أكف خرج ي ّ ؼل   الخطاب 

الّل  (2)لؼد  ؾ ت الؿطر شؿجاديح ال ؿاء: قاعب الؿممـقـ ما رأيـاك اسّ ؼقت

 -(3)ّقـال اشؼ أيّقـثؿ قرأ ب ي ّـزع هبا الؿطر

يؿار شاهلل يالّقشة يآسّغػار مـ إس اب  إذا كار اعؿا ت اؤع  ي،ـا قد يردُ 

 ؟ لؾحرمار مـ الؿطرس   ففؾ الذكقب يالؿعادل ب الّل ي ّ ؼك هبا الؿطر

 : جقاب ذلؽ فقؿا يؾل

 ًٓ ٕر اهلل عّذب أققاًما : يقد يؽقر عذاًشاب الؿطر شـػ ف قد يؽقر رحؿةأر : أي

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦچ: عالكقاع تب مثؾ ققا كقح لؿا كذشقهب شالؿطر

 فيّغقر يجف ملسو هيلع هللا ىلصلفذا كار الـ ل  [01,00: ]الؼؿر  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

                                                 
ع د الرحؿـ شـ كادر ال عدي )ص: ب اكظر: تق قر الؽريؿ الرحؿـ يف تػ قر كما الؿـار (0)

889 -) 

ب يالؿجدح أداة لؾطفلب تصـع مـ الخ  ب ي،ل خ  ة يف رأسفا الؿجاديحب جؿع مجدح( 2)

ر معرتضّار ُيحرك هبا الطعاا ييخؾط حّك يـضجب ييطؾؼ الؿجدح كذلؽ عؾك كجؿ خ  ّا

يف ال ؿاء كار العرب يعّؼدير أهنؿ إذا رأيه مطريا شف: لفذا أراد عؿر أر ي طؾ عادة 

آسّ ؼاء شف فجعؾ آسّغػار س ً ا لمسّ ؼاءب يلقس ظفقر الـجؿ: ٕر آسّغػار مـ 

كقؾ إي ارب محؿد : ي(2.321ل ار العرب )لؿطرب أكظر: أعظؿ إس اب الّل يحصؾ هبا ا

 (- 3.00شـ عؾل ال قكاينب دار الحديثب الط عة إيلك)

(: يمصـّػ ع د الرزا  الصـعاين 24.294اكظر: جامع ال قار عـ تلييؾ آي الؼرآر ) (4)

(4.87 -) 
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َعائَِ َة  جاء يف حديثب الذي يّققَّع أكف يحؿؾ الؿطرعـد رؤية ال حاب الثؼقؾ 

 »: َقاَلْت أكف  ▲
 
َؿاِء َأْقَ َؾ َيَأْدَشَر َيَدَخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَر الـَّ ِل إَِذا َرَأى َمِخقَؾًة فِل ال َّ

َي َعـْفُ ب َيَخَرَج َيَتَغقََّر َيْجُففُ  َؿاُء ُسرِّ ُّْف َعائَِ ُة َذلِ ب َفنَِذا َأْمَطَرِت ال َّ َف َؽ َفَؼاَع َفَعرَّ

 
 
ُف َكَؿا َقاَع َقْقاٌ ب َما َأْدِري: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّ ِل  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ: َلَعؾَّ

َيةَ  ْٔ فؾؿا رأيا ب ح س عـفؿ الؿطر مدة مـ الزمار ♠إر ققا ،قد : - يؼاع(1)«ا

ب (2)فنذا ،ق عذاب مـ اهللب ال حاب يالرياح اسّ  ريا شلكف الؿطر الذي يغقثفؿ

يعؼقشة لؿـ يؽذب شرسالّف ب د يؽقر سخًطا مـ اهللي،ذا يدع  عؾك أر الؿطر ق

 ييـؽر تقحقده-

 امً اققأعذب فنر اهلل قد ب يؽقر عؼقشة يشمءً قد كؿا أر عدا كزيع الؿطر 

ۈئ  ۈئ  چ: قاع اهلل عـفؿب مثؾ ققا فرعقرب يقؾة الؿطرب شالؼحط يالجدب

 -[041: ]إعراج چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ېئ  ېئ

 ي اعّف يآسّجاشة لرسقلف شاهلل يؿار أر ا العزيز كّاشفـ يف شقَّ أر اهلل : ثاكًقا

ٻ  پ   ٻ  ٻ  ٻ ٱچ: قاع اهلل تعالكب س   مـ أس اب كزيع الؿطر

  چٿ ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ پ  پ  پ

 -[96: ]إعراج

ب فقؽثر الخقرب لّّاشع الؿطر مـ ال ؿاء يالرز  مـ إرض: ققلف لػّحـا أي 

ب إر الؿعادل س   الجدب": أيةقدامة يف ،ذه قاع اشـ ب (3)ييعّؿ إرض

                                                 
شاب ما يؼاع إذا آسّ ؼاءب  )كّاب( 0142( شرقؿ: )42. 2) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (0)

 -مطرت(

 (- 06.215شـ جرير الطربي ) الؼرآرب محؿداكظر: جامع ال قار عـ تلييؾ آي  (2)

 (- 4.261الح قـ شـ م عقد ال غقي )ب اكظر: معالؿ الّـزيؾ يف تػ قر الؼرآر (4)
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َقاَع : قاع أكف   َأَشل ُأَماَمَة يجاء يف حديث ب (1)"ا لؾربكاتيالطاعة تؽقر س  ً 

 
ِ
َّٓ شَِرْحَؿةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُع اهلل َّٓ شَِ ْخَطةٍ ب َما ُمطَِر َقْقٌا إِ َٓ َقَحُطقا إِ  -(2)«َي

   مـ أس اب فّح خزائـ يؿار يالعؿؾ الصالح س عؾك أر ا ،ذا يدع  

يأر الذكقب ب ةيحؾقع الربكب ع الخقرييكزب ي،طقع الؿطرب إرض يال ؿاء

 يالؿعادل س   مـ أس اب الحرمار مـ الؿطر-

مـ أس اب  يالؿعادل يالؽػر شاهلل ذا كاكت الذكقبإ يرد ت اؤع عؿاقد ي،ـا 

ب ـ أس اب الخقرم اعؿاع الصالحة س  ً ٕايكاكت  اعة اهلل يع ادتف يب مـع الؿطر

  الؿ ؾؿقـ؟شمد  مـفؾؿاذا شمد الؽػار مؿطرة أكثر 

 : ؾك ذلؽ شؿا يؾلعالجقاب فقؽقر 

 ًٓ ش     عؼقشًة لفؿ: ع اده الؿ ؾؿقـيح س الؿطر عـ  اهلل س حاكف قدأر : أو

إلقف أر يـزع  اييّقسؾقب يذلؽ حّك يعقديا إلك اهلل يي ّغػريه ييدعقه: ذكقهبؿ

 -يالّضرع إلقفب إلقفيف العقدة  اس  ً مـ اهلل فقؽقر ،ذا الؿـع ب عؾقفؿ خقره يرحؿّف

لقزيد  غقاهنؿ : شالـعؿ لفؿ اقد يـزع الؿطر عؾك الؽػار اسّدراًج أر اهلل : ثاكقًا

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ: قاع تعالكب يتؼاا عؾقفؿ الحجةب يكػر،ؿ

لفؿ فعطاء اهلل  [078: ]آع عؿرار  چۀ  ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ ڱں  ں

                                                 
شـ أحؿد شـ قدامة الؿؼدسلب مؽّ ة الؼا،رةب  ع د اهللالؿغـل ٓشـ قدامةب مقفؼ الديـ  (0)

 (- 2.409،د )0488

 يأشق الؼاسؿ الرازي يف الػقائد: (3.0261أخرجف أشق ال قخ إد فاين يف العظؿة) (2)

 "ا،ذا إسـاد ضعقػ جدًّ ": ع فقفيقاب يضعػف إل اين يف ال ؾ ؾة الضعقػة: (2.258)

(9.354)-  
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 - فقؽقر عذاهبؿ أاد يأق ك: يإمفالف إكؿا ،ق لقزداديا إثًؿا يكػًرا ي غقاًكا

شال فائؿ يالحققاكات  قد يـزع اهلل الؿطر يف شمد الؽػار رحؿةً : ثالًثا

: ملسو هيلع هللا ىلصقاع الـ ل ب ي،ذا مـ رحؿة اهلل العامة شخؾؼفب يالؿخؾققات حّك ٓ هتؾؽ

َٓ اْلَ َفائُِؿ َلْؿ ُيْؿَطُريا»  - (1)«َيَلْق

 الدعاء : ثالجَا 

ب ي ؾ  الؿطر لمسّ ؼاءيسماع اهلل ال ؼقا مـ الع ادات الؿ ريعة  الدعاءُ 

 : يقد يرد ذلؽ يف ال ـة مـ يجفقـ

لؼقلف ب ي،ذا ،ق إدؾب فرادى أي يف جؿاعةب دعاء اهلل م اارة: الوجه إول

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿچ: تعالك

 -[61: ]غافر  چڤ ٹ  ٹ

  ؾ  الدعاء شنكزاع الؿطر مـ الصالحقـ-: الثاين الوجه 

 : مـفا: يقد جاء يف ذلؽ عدد مـ إحاديث

 ًٓ يقد جاء ،ذا يف أحاديث ب ءاسّ ؼك شالدعا ملسو هيلع هللا ىلصيرد يف ال ـة أر الـ ل : أو

دة  : مـفاب يشصقغ مخّؾػةب مّعدِّ

  أر ,
ِ
ُفؿَّ ب اْسِؼـَاُفؿَّ الؾَّ ب اْسِؼـَاالؾَُّفؿَّ »: َرَفَع َيَدْيِف َفَؼاَع  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُع اهلل الؾَّ

 -(2)«اْسِؼـَا

                                                 
 -34 تؼدا تخريجفب دػحة (0)

شاب رفع القديـ يف الجؿعةب  )كّاب( 942( شرقؿ: )2.02) "دحقحف"ري يف أخرجف ال خا (2)

 - الخط ة(
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 أر  ,
ِ
ُفؿَّ »: َرَفَع َيَدْيِف- ُثؿَّ َقاَع  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُع اهلل الؾَُّفؿَّ  َأِغْثـَا-الؾَُّفؿَّ  َأِغْثـَا-الؾَّ

 -(1)«َأِغْثـَا

ـِ َعْ ِد  , ـْ َجاشِِر ْش  َع
ِ
 َدؾَّك اهلُل َعَؾقِْف َيآلِِف يَ : َقاَع ب اهلل

َّ
ب َشَقاكِلَسؾََّؿ َأَتِت الـَّ ِل

َفَلْ َ َؼْت ب «َضار  َكافًِعا َغْقَر ب آِجؾٍ َعاِجًم َغْقَر ب َمِريًةاب ُمِغقًثاالؾَُّفؿَّ اْسِؼـَا َغْقًثا »: َفَؼاَع 

َؿاءُ   -(2)َعَؾْقِفُؿ ال َّ

 »: ▲ َقاَلْت َعائَِ ةُ  ,
ِ
ْؿسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسقُع اهلل ـَ َشَدا َحاِجُ  ال َّ ب ِحق

ب إِكَُّؽْؿ َاَؽْقُتْؿ َجْدَب ِجـَاكُِؽؿْ : ُثؿَّ َقاَع ب اْلِؿـَْ ِر َفَحِؿَد اهلَل َيَأْثـَك َعَؾْقفِ َفَؼَعَد َعَؾك 

ـْ إِشَّاِر َزَماكِِف َعـُْؽؿْ  َيَيَعَدُكْؿ َأْر ب َيَقْد َأَمَرُكُؿ اهلُل َأْر َتْدُعقهُ ب َياْحَِّ اَس اْلَؿَطِر َع

َِّجقَ  َلُؽؿْ  پ  ڀپ  پ  چ: ُثؿَّ َقاَع ب َيْ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پ  

   چٺ  ٺ ٺ
 
َّٓ َأْكَت اْلَغـِل َٓ إَِلَف إِ َّٓ َأْكَت َتْػَعُؾ َما ُتِريُد- الؾَُّفؿَّ َأْكَت اهلُل  َٓ إَِلَف إِ

ـُ  ـٍ ب اْلَغْقَث َأْكِزْع َعَؾقْـَا ب اْلُػَؼَراءُ َيَكْح ًة َيَشَمًغا إَِلك ِحق  -(3)«َياْجَعْؾ َما َأْكَزْلَت َلـَا ُققَّ

                                                 
شاب آسّ ؼاء آسّ ؼاءب  )كّاب( 0103( شرقؿ: )28. 2) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (0)

 -الؼ ؾة(يف خط ة الجؿعة غقر م ّؼ ؾ 

شاب دػة ب الصمة )كّاب( 0306( شرقؿ: )546. 2) "دحقحف"أخرجف اشـ خزيؿة يف  (2)

 )كّاب( 0226( شرقؿ: )427. 0) "م ّدركف": يالحاكؿ يف آسّ ؼاء(الدعاء يف 

،ذا حديث "فقف: يقاع  آسّ ؼاء(تؼؾق  الرداء يالّؽ قرات يالؼراءة يف دمة آسّ ؼاءب 

قخقـ  -"دحقٌح إسـاده عؾك ارط ال َّ

ياشـ ح ار آسّ ؼاء(: ة جؿاع أشقاب دمالصمةب )كّاب ( 0074): أخرجف أشق دايد شرقؿ (4)

الرقائؼب ذكر ما يدعق الؿرء شف عـد يجقد  )كّاب( 990( شرقؿ: )270. 4) "دحقحف"يف 

إل اين: يقاع ب "يإسـاده جقدب ي،ذا حديث غري "قاع أشق دايد: شالؿ ؾؿقـ(ب الجدب 

ح ـب يدححف اشـ ح ارب يقاع الحاكؿ: دحقح عؾك ارط ال قخقـ! ييافؼف  إسـاده"

 -(3.447دحقح أشل دايد ) "لالذ، 
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الدعاء  آسّ ؼاءأر مـ دقغ عؾك  تدع   فاي،ذه إحاديث شؿجؿقع

ب مـ الخقج يالرجاء يآشّفاع إلك اهلليؾزا الدعاء يما ب لك اهللإيالؾجقء 

كار أكف  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا جاء عـ الـ ل ب يآلحاح يف الدعاء يرفع القديـب ع إلقفيالّضر  

 -(1)قديفل رفعفل دة : فشطقإرى شقاض يُ يدعل يي ّ ؼل حّك 

يإر دعا ب فنكف ي رع الدعاء شلي دقغة مـ الصقغ ال اشؼة: ؼيشـاًء عؾك ما س 

 مـ عـده دير تجايز الحدِّ يف الدعاء جاز لف ذلؽ- 

  -طؾ  الدعاء مـ الغقرآسّ ؼاء ش: ثاكًقا

ي،ق ب الؿطر اهلل ـزعيُ الدعاء مـفؿ شلر  ي ؾ ب أخريـي،ذا يؽقر ش ماع 

ؾ  : ف حالّاريلب يدخؾ يف شاب الّقس 

عؾك يقد جاء يف ال ـة ب ي،ق م ريعب إحقاءدعاء ؾ شالّقس  : الحالة إولى

 : دقرتقـ

يقد جاء ب شلر ي ّ ؼل لؾؿ ؾؿقـ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل شدعاء ؾ الّقس  : الصقرة إيلك

يا : ؼاعفب إرض أجدشت حقـ ملسو هيلع هللا ىلصإعراشل الذي دخؾ عؾك الـ ل  ،ذا يف حديث

فؿا شرح الؿـرب ب فرفع يديف يدعا -فادع اهلل لـاب يجاع العقاعب ،ؾؽ الؿاعب رسقع

مـ  آسّ ؼاء ؾ   م ريعقةعؾك  ،ذا الحديث يدع  ي (2)أكزع اهلل الؿطرحّك 

 أما شعد مؿاتف فم يجقز-ب يف حقاتف ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

                                                 
شاب رفع آسّ ؼاءب دمة  )كّاب( 895( شرقؿ: )23. 4) "دحقحف"أخرجف م ؾؿ يف  (0)

 -آسّ ؼاء(القديـ شالدعاء فِل 

( )كّاب الجؿعةب شاب آسّ ؼاء يف 944( شرقؿ: )02. 2) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (2)

 الخط ة يقا الجؿعة(- 
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ؾ الؿ ريعب الصالحقـدعاء ؾ شالّقس  : الصقرة الثاكقة ب ي،ق مـ الّقس 

ؿيؽقر شطؾ  الدعاء ي ـ ُيّقسَّ لِؿا : رجاء ق قع دعقهتؿب فقف الخقر يالصمح مؿَّ

ـَ اْلَخطَّاِب ب ُعؾِؿ عـفؿ مـ الخقر يالرب َكاَر إَِذا    كؿا جاء ،ذا مـ فعؾ ُعَؿَر ْش

ـِ َعْ ِد اْلُؿطَّؾِِ  َفَؼاَع  َّْ َؼك شِاْلَع َّاِس ْش ُؾ إَِلْقَؽ شِـَ ِقِّـَا »: ُقِحُطقا اْس ََّقسَّ ُفؿَّ إِكَّا ُكـَّا َك الؾَّ

ُؾ إَِلْقَؽ شَِعؿِّ َك ِقِّـَا ب َّْ ِؼقـَافَ  ََّقسَّ  -(1)َقاَع َفُقْ َؼْقرَ ب «َفاْسِؼـَاَيإِكَّا َك

  -مـفؿ ءؼاّ سٓؾ شإمقات ي ؾ  االّقس  : الحالة الثاكقة

ؾ شالـ ل  : يجقز ا ٓمحرَّ ففق ب شغقره مـ الصالحقـ أي ملسو هيلع هللا ىلصسقاء كار الّقس 

ي،ق مـ ال رك ب يٓ دفع ضر   قر جؾ  كػعٍ ذلؽ ٕهنؿ ٓ يؿؾؽ: ٕكف ارك شاهلل

 چڦ  ڄ  ڄ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ: قاع تعالكب الؿـفل عـف

فؿـ شاب ب فنذا كاكقا عاجزيـ عـ دفع الضر يجؾ  الخقر ٕكػ فؿب [81: ]الـؿؾ

 يعـ دفع الضر عـفؿ- ب أيلك ،ؿ أعجز عـ جؾ  الخقر لمخريـ

 الصالة : زابًعا 

ـ   يأر يطؾ قا ب إلك الصمة الؿ ؾؿقرفرع يع الؿطر أر يُ ر كزعـد تلخ   ي 

ف إلك الؼ ؾة يدعق خرج ي ّ ؼل فّقجَّ  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف ذلؽ أر الـ ل ب ال ؼقا مـ اهلل

يؽرب ب (3)شم أذار يٓ إقامةب (2)ثؿ دؾك ركعّقـ جفر فقفؿا شالؼراءةب ع رداءهيحقَّ 
                                                 

( )كّاب آسّ ؼاءب شاب سماع 0101( شرقؿ: )27. 2) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (0)

 الـاس ا ماا آسّ ؼاء إذا قحطقا(-

شاب كقػ حقع آسّ ؼاءب  )كّاب( 0125( شرقؿ: )40. 2) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (2)

ع رداءهالـاس(ظفره إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل  جعؾ يؿقـف ي اره أي أعمه أسػؾف- : أي: ب يمعـك حقَّ

  غا- تعؾقؼ ال

شاب ترك الصمةب  )كّاب( 0319( شرقؿ: )540. 2) "دحقحف"أخرجف اشـ خزيؿة يف  (4)
= 
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 ح اسؿ رشؽ س)يب فاتحة الؽّابس ع تؽ قرات ثؿ يؼرأ الركعة إيلك يف 

،ؾ )فاتحة الؽّاب ييؽرب خؿس تؽ قرات ثؿ يؼرأ ييف الركعة الثاكقة ب (إعؾك

ٕر فقفا ققلف : ييرى اشـ كثقر أكف ي رع قراءة سقرة كقحب (1)ة(أتاك حديث الغااق

يلعؾ ذلؽ ٕر : (2)[01: ]كقح چحئ جئ  ی  ی ی  یچ: تعالك

فنذا جؿع مع الصمة ب ّ ؼاءآسّغػار أحد أكقاع الع ادات الّل ُارعت يف آس

ما يّعؾؼ يجؿقع ب أحؽامفاييؿؽـ الرجقع إلك ب آسّغػار كار أرجك يف ا جاشة

  -(3)يف كّ  الػؼف الّل تـايلّفا شال رح يال قارب هبا

ب ي،ذه الع ادات الّل ارعت لمسّ ؼاء يؿؽـ لؾؿ ؾؿ أر يليت شقاحدة مـفا

 ـ ،ذه الع ادات أرجك يف الؼ قع يا جاشة- يلعؾ الجؿع شقب ييؿؽـ أر يليت هبا جؿقًعا

 املطوب اهثاُي

 اهثِّقايب اخشسع عِد زؤية اهطَّاهعبادات اهيت ُت

أر يؽقر ال حاب  اخقفً يّغقر يجفف ال حاب  يرى ماعـد ملسو هيلع هللا ىلصكار الـ ل 

يما ذاك ب  مءالعذاب يال معف ييحؿؾب ييدمر ال مدب شؿطر يفؾؽ الع اد ًم محؿّ 

                                                 = 
: ال ـدي فقفقاع ب يالحديث جاء يف ســ اشـ ماجف آسّ ؼاء(إذار يا قامة لصمة 

 (- 483. 0اكظر: حااقة ال ـدي عؾك شـ ماجف: ) -"إسـاده دحقح يرجالف ثؼات"

تؼؾق  الرداء آسّ ؼاءب  )كّاب( 0220( شرقؿ: )426. 0) "فم ّدرك"أخرجف الحاكؿ يف  (0)

،ذا حديث دحقح ا سـاد يلؿ ": الحاكؿ فقفقاع  آسّ ؼاء(يالّؽ قرات يالؼراءة يف دمة 

 -"يخرجاه

 (-8.236شـ عؿر شـ كثقر الؼرال ) العظقؿب إسؿاعقؾاكظر: تػ قر الؼرآر  (2)

 ابب يأكقاعب يآدابب يآياتب يِحَؽٌؿب يأحؽاٌا يف ضقء اكظر: كّاب دمة آسّ ؼاء مػفقاب يأس (4)

 (- 29الؽّاب يال ـةب الؿملػ: د- سعقد شـ عؾل شـ ي،ػ الؼحطاينب ممس ة الجري ل )ص: 
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هبؿ شالريح الّل ب مثؾ ققا كقحب شالؿطر اأققامً ب إٓ ٕر اهلل عذَّ  يققا ،قد حقـ عذَّ

  أرَ جاء يف دحقح م ؾؿ يقد ب اسّ  ريا هبا أهنا الغقث
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَعائَِ َة َزْيَج الـَّ ِل

 »: قالت
ِ
يِح َياْلَغْقؿِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَر َرُسقُع اهلل ب ُعِرَج َذلَِؽ فِل َيْجِففِ ب إَِذا َكاَر َيْقُا الرِّ

ُُّف- َفَؼاَع : َعائَِ ةُ - َقاَلْت «َيَذَ،َ  َعـُْف َذلَِؽ ب شِفِ ُسرَّ ب َمَطَرْت شََر- َفنَِذا َيَأْقَ َؾ َيَأدْ  : َفَ َلْل

ِّل» ب (1)«َرْحَؿةٌ »: َيَيُؼقُع إَِذا َرَأى اْلَؿَطرَ ب «إِكِّل َخِ قُت َأْر َيُؽقَر َعَذاًشا ُسؾَِّط َعَؾك ُأمَّ

ك لق كار يقت دمة حّك ي ّؼ ؾ أكف كار يرتك ما ،ق فقف حّ: ييف رياية أخرى

 -(2)يإر لؿ تؿطر حؿد اهللب فنر أمطرت دعاب الؿطر

لخقج عـد رؤية ال حاب الذي شاب ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل الؿ ؾؿ ملمقر شات اع ،دي ي

ب مـ اهلل يسخطٍ  عؼقشةٍ  خ قة أر يؽقر مطرَ : ع أر يؽقر فقف مطر حّك تؿطريّققَّ 

ك ار  يي ّ عر معفا اب ؿار الع ديإيالخقج مـ الع ادات الؼؾ قَّة الّل تزيد يف 

 فؽقػ شغقره؟! ملسو هيلع هللا ىلصذا كار ،ذا حاع الـ ل نفب قدرة اهلل عؾقف

 املطوب اهثاهث

 عِد ُصوي املطس  اهيت ُتشسعاهعبادات 

 الدعاء: أٔاّل 

 اهلل أر يجعؾ فؽار يدعقب إذا كزع الؿطر ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  مـ ،دي الدعاء كار

مـ إدعقة القاردة يب ،دا يٓ عذابٓ سؼقا ب يُسؼقا رحؿة ام اركً  االؿطر كافعً 

                                                 
( )كّاب دمة آسّ ؼاءب شاب الّعقذ عـد 899( شرقؿ: )26. 4أخرجف م ؾؿ يف دحقحف ) (0)

 رؤية الريح يالغقؿ(-

 ة يف إحاديث يآثارب ع د اهلل شـ محؿد شـ أشل اق ةب مؽّ  اكظر: مصـػ اشـ أشل اق (2)

 (- 7.42الدراساتب يال حقث يف دار الػؽر )
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ـ  لؾؿ ؾؿ الدعاء هبا اقّداًء ش ـة الـ ل   : ما يؾل ملسو هيلع هللا ىلصالّل ُي 

ـْ َعائَِ ةَ  ,  »: ▲ َع
ِ
َدقًِّ ا : َكاَر إَِذا َرَأى اْلَؿَطَر َقاَع  ملسو هيلع هللا ىلصَأرَّ َرُسقَع اهلل

  -(1)«كَافًِعا

ـْ َعائَِ َة  ,  »ب ▲َع
ِ
الؾَُّفؿَّ : اْلَؿَطَر َقاَع  َكاَر إَِذا َرَأى ملسو هيلع هللا ىلصَأرَّ َرُسقَع اهلل

 -(2)«اْجَعْؾُف َدقًِّ ا َ،ـِقًةا

:  ََيُؼقُع إَِذا َرَأى اْلَؿَطَر  كار ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  أر» ▲ حديث عائ ة يفجاء  ,

 -(3)«َرْحَؿةٌ 

عؾك الدعاء عـد  ملسو هيلع هللا ىلصعؾك حرص الـ ل  مجؿؾفا تدع  يف فذه إحاديث ف

 ٓ مطر عذاب- شلر يؽقر مطر رحؿة يخقر كزيع الؿطر

الحرُص عؾك الدعاء لـػ ف يلغقره يقت ؾؿ ؾؿ ـ إمقر الّل ُت رع ليم

 -(4)إجاشة الدعاءإيقات الؿػضؾة الّل ترجك فقفا ٕكف مـ : كزيع الؿطر

جاشة عـد كزيع الغقث  يقد حػظت عـ غقر ياحد  ؾ  ا": قاع ال افعل

  فق ّؽثر مـ الدعاء-ب (5)"الصمةيإقامة 

                                                 
سّ ؼاءب شاب ما يؼاع إذا مطرت(-0142( شرقؿ: )2.42) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (0)  ( )كّاب ٓا

ما يدعق شف الرجؾ  ( )أشقاب الدعاءب شاب4891( شرقؿ: )50. 5) "ســف"أخرجف اشـ ماجف يف  (2)

 إذا رأى ال حاب يالؿطر(-

شاب الّعقذ عـد آسّ ؼاءب دمة  )كّاب( 899( شرقؿ: )26. 4أخرجف م ؾؿ يف دحقحف ) (4)

 يالغقؿ(-رؤية الريح 

 (- 93)ص:  0317اكظر: الز،د يالقرع يالع ادةب أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ تقؿقةب مؽّ ة الؿـارب  (3)

 (- 0.289س ال افعل )دريإمحؿد شـ ب إا (5)
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 ًٗا  : طسمباء املك التربُّ: ثاٌ

ں  ڻ  ڻ  چ: قاع تعالكب ك شفالّرب  ـ  َ  يُ ب فقرماء الؿطر ماء م ارك  َ 

مفرار قاع مقؿقر شـ ب يالؿاء الؿ ارك ،ـا ،ق ماء الؿطرب [9: ]  چڻ  ڻ

لفذا جاء يف ال ـة الحث عؾك ب (1)"الؿطريف الؼرآر  الربكة": تعالكاهلل  رحؿف

 :    َأَكٌس قاع ب الّرب ك شؿاء الؿطر أّيَع كزيلف
ِ
ـُ َمَع َرُسقِع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَداَشـَا َيَكْح

 : َقاَع ب َمَطرٌ 
ِ
ـَ اْلَؿَطِر- َفُؼْؾـَا ملسو هيلع هللا ىلصَفَحَ َر َرُسقُع اهلل

َّّك َأَداَشُف مِ ! : َثْقَشُف- َح
ِ
َيا َرُسقَع اهلل

َكَُّف َحِديُث َعْفٍد شَِرشِِّف َتَعاَلك: لَِؿ َدـَْعَت َ،َذا؟ َقاَع 
ِ
ٕ(2)- 

صق ف تيك ػ ما ي ّطقع مـ شدكف حّك ب ض لؾؿطرعر  ك شف يؽقر شالّيالّرب 

معـك ": قاع الـقيي ف-لكف حديث عفد شرشِّ شذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصؾ الـ ل يقد عؾَّ ب شركة الؿطر

ي،ل قري ة العفد ب يمعـاه أر الؿطر رحؿةب اهيَّ إف شّؽقيـ رشِّ : أي: «فشرشِّ  عفدٍ  حديُث »

يلؿ ب ديد لؿ تـؾف يد الخؾؼأي أكف مخؾق  ج: (3)"لفا فقّربك هبا ,تعالك ,شخؾؼ اهلل

 يلؿا يحؿؾف الؿطر مـ الرز  يالخقر العؿقؿ- ب فؽار حريًّا شالربكةب تؿ ف

شالّرب ك  اع سـة الـ ل عؾك اتِّ  عؾقفؿ يحردقراهلل  الصحاشة رضقاريقد كار 

 عـ فب شؿاء الؿطر
 
: َيُؼقُع اْلَؿَطَر َخَؾَع ثَِقاَشُف َيَجَؾَس يَ  َأكَُّف َكاَر إَِذا َرَأى:   عؾل

الـ ل  ايمـ ال ــ الّل فعؾفب ك الؿ ريعذا مـ الّرب ي،ب (4)َحِديُث َعْفٍد شِاْلَعْرشِ 

 -فا مـ شعدهيحرص الصحاشة عؾك فعؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
العظؿةب ع د اهلل شـ محؿد الؿعريج شلشِل ال قخ إد فاينب دار العادؿةب الط عة إيلكب  (0)

 (- 3.0257،د )0318

شاب الدعاء يف آسّ ؼاءب دمة  )كّاب( 898( شرقؿ: )26. 4) "دحقحف"أخرجف م ؾؿ يف  (2)

 -آسّ ؼاء(

 (- 6.095يحقك شـ ارج الـقيي ) بالؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ شـ الحجاج (4)

مـ كار يّؿطر يف أيع مطره(ب إدب: ( )كّاب 26712يف مصـػف شرقؿ: ) ةشل اق أأيرده اشـ  (3)

 الطريؼ- -يقد اكػرد شف الؿصـػ مـ ،ذا
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 املطوب اهسابع

 وِخيف اهضسز شسع إذا كثس املطس اهيت ُت اهعبادات

 ك ار يأد ح يـذر شخطر عؾك اب هيزاد عـ حدِّ ب ذا كثر الؿطرإ رع مؿا يُ 

يأر ب الؿطر كزيعػ عـفؿ خػِّ أر يُ اهلل إلك دعاء الـاس أر يؾجل ب يال مد يالحققار

حديث َأَكِس  يفجاء ،ذا ب شعقًدا عـ الؿ اكـ يالـاسب يصرفف إلك شطقر إيدية

ـِ َمالٍِؽ   : َقاَع أكف    ْش
ِ
 َيا َرُسقَع : َفَؼاَع  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقِع اهلل

ِ
ب اهلل

ُ ُؾ َياْكَؼَطَعِت ب اِالاْلَؿقَ َ،َؾَؽِت   ب ال  
ِ
ـْ ب ملسو هيلع هللا ىلصَفاْدُع اهلَل- َفَدَعا َرُسقُع اهلل

َفُؿطُِريا مِ

 ب ُجُؿَعةٍ ُجُؿَعٍة إَِلك 
ِ
 َيا َرُسقَع : َفَؼاَع  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َرُجٌؾ إَِلك َرُسقِع اهلل

ِ
َمِت ب اهلل َتَفدَّ

ُ ُؾ َيَتَؼطََّعِت ب اْلُ ُققُت   َيَ،َؾَؽِت اْلَؿَقاِال- َفَؼاب ال  
ِ
ُفؿَّ َعَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصَع َرُسقُع اهلل الؾَّ

َكااِ ُرُؤيِس اْلِجَ اِع  ْٔ َْيِدَيِة َيَمـَاشِِت ب َيا ْٕ َجرِ َيُشُطقِر ا ـِ اْلَؿِديـَِة  -«ال َّ َفاْكَجاَشْت َع

َٓ َعَؾقْـَا: ييف حديث آخر أكف قاع- (1)اْكِجَقاَب الثَّْقِب  ُفؿَّ َحَقاَلْقـَا َي  -(2)الؾَّ

 ييف أثـاءب عاء ق ؾ كزيع الؿطرم ريعقَّة الد   ّضح جؾقًّامـ خمع ما س ؼ ت

الع ادات الّل  ؾِّ َج عؾك أر الدعاء مـ أَ  ي،ذا يدع  ب َيِخقػ مـف رذا كثُ إيب كزيلف

مـ آكؽ ار  فقفا لؿا يظفرب فيتجعؾ الع د عؾك دؾة شرشِّ ب يؿار تؼقي ا

يالّربؤ مـ ب لرجاءؾ يآكؽ ار يالخقج يايالّذل  ب يآكطراح شقـ يدي اهلل

يآفّؼار ب يالّعؾ ؼ شفيسماع اهلل ب يآعرتاج شالضعػ يالعجزب الؼقةي عِ قْ الحَ 

قاع اشـ ب الّل يج  أٓ ُتصرج إٓ هلل يحدهي،ذا كؾف مـ الع ادات الؼؾ قَّة ب إلقف

                                                 
( )كّاب آسّ ؼاءب شاب الدعاء إذا 0107( شرقؿ: )29. 2) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (0)

 ؿطر(- تؼطعت ال  ؾ مـ كثرة ال

( )كّاب آسّ ؼاءب شاب آسّ ؼاء 0105( شرقؿ: )29. 2) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (2)

 عؾك الؿـرب(-
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لؿا فقف مـ ا خمص يالخضقع يالضراعة : الع ادة يالدعاء مخ  ": ع د الرب

 - (1)"دريح ا يؿار يالقؼقـيذلؽ ب يالرجاء

الّل يرد ذكر،ا ب كؿا يـ غل ا اارة إلك أر جؿقع الع ادات الؿّعؾؼة شالؿطر

ذلؽ ٕر ا قرار شّقحقد الرشقشقَّة : ▐يج  أٓ ُتصرج إٓ هلل ب فقؿا س ؼ

ي ّؾزا مـ ب يآعرتاج شلر اهلل يحده ،ق الؼادر عؾك تصريػ الؿطر يإكزالف

َّٓ يصرج ا سقاء كاكت ع ادة مّعؾِّؼة ب قًةا مـ الع ادة إٓ هلل جؾَّ يعما ك ار أ

 ي،ذا ،ق الّحؼقؼ الػعؾل لؿعـك تقحقد إلق،قَّة- ب شالؿطر أي غقر،ا

 املبخح الجالح

 تْحٔد األمساٛ ّالصفاتعلٙ املطس  دالل٘

 : وخؿسة مطالب، وفقه تؿفقد

  متٔيد

ب  حاكف عؾك إكزاع الؿطريّجؾَّك شعض معاين أسؿاء اهلل يدػاتف يف قدرتف س

مؿا يقج  عؾك الؿ ؾؿ ب يشؿا يحؿؾ الغقث مـ خقر يرز  يرحؿة لؾع اد

يق ؾ شقار ،ذه إسؿاء ب اسّ عار معاين أسؿاء اهلل يدػاتف الّل يدع عؾقفا الؿطر

 : يالصػات يـ غل الّعريػ شّقحقد إسؿاء يالصػات

 االضه لػ٘ معيٙ: أّاًل : 

ُؿقّ : كإيلب مادتقـ يحّؿؾ ااّؼا  لػظ )آسؿ( شؿعـك العؾق ب مـ ال  

َؿاَيةُ ب يالرفعة يالظفقر فؽلر آسؿ عم فَصاَر َعَؾًؿا لؾدٓلة ب يمـف ال ؿاُء يال َّ
                                                 

 (-4.71يقسػ شـ ع د اهلل شـ ع د الرب )ب آسّذكار الجامع لؿذا،  فؼفاء إمصار (0)
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َُّف مـ اْلَؿْعـك-   عؾك َما َتْح

ؿة شؿعـك العممة عؾك ال لء: إخرى يإِكََّؿا سؿقت تِْؾَؽ اْلَؽؾَِؿة ب مـ ال ِّ

ْسؿِ 
ِ
 - (1)امَمة عؾك م ؿا،لَؽقهنَا عَ : شآ

 اصطالًحااالضه معيٙ : ثاىًٔا : 

يليت آسؿ أي أر ب (2)كؾؿة تدع عؾك معـك يف كػ ف غقر مؼرتر شزمارآسؿ 

 ًٓ دير أر يّعرض لألزمـة الثمثة  معـك يف كػ ف ي،ق يدع عؾكب الذات عؾك دا

 - ااسؿً  فنذا تعرض لؾزمـ يدع عؾقف ففق فعؾ يلقسب يالؿ ّؼ ؾ حاضرالؿاضل يال

يأيداج ب أعما شاعّ ار دٓلّفا عؾك الذات فنر أسؿاء اهلل  يعؾقف

 ي،ل يف مـّفك الح ـ يالرفعة يالعؾق-ب (3)شاعّ ار ما دلت عؾقف مـ الؿعاين

شؾ تّققػ عؾك ما جاء شف الؽّاب : يأسؿاء اهلل تقققػقة ٓ مجاع لؾعؼؾ فقفا

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ: قاع تعالكب ي،ل كؾفا ح ـكب (4)يال ـة
                                                 

)ص:  زيزيـ الديـ محؿد شـ أشل شؽر شـ ع د الؼادر الحـػل الراالصحاحب اكظر: مخّار  (0)

(ب يجامع العؾقا يف ادطمحات الػـقرب ع د الـ ل شـ ع د الرسقع إحؿدب دار الؽّ  055

مـ جقا،ر الؼامقسب  يتاج العريس: (0.58،د )0320العؾؿقة شقريتب الط عة: إيلكب 

 (- 48.415) ب دار الفدايةالزشقدي محّؿد شـ محّؿد شـ ع د الرّزا  الح قـل

ادطمحات الػـقر يالعؾقاب محؿد شـ عؾل اشـ الؼاضل محؿد حامد اكظر: مقسقعة ك اج  (2)

مـ جقا،ر  يتاج العريس: (0.085ا )0996الّفاكقيب مؽّ ة ل ـارب الط عة: إيلكب 

يالؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات : (48.416محؿد مرتضك الح قـل الزشقدي )الؼامقسب 

 (- 84: قيب ممس ة الرسالة )صيالػري  الؾغقيةب أيقب شـ مقسك الح قـل الؼريؿل الؽػ

اكظر: الؼقاعد الؿثؾك يف دػات اهلل يأسؿائف الح ـكب محؿد شـ دالح شـ محؿد العثقؿقـب  (4)

  (-8ص: ،د )0320الجامعة ا سممقة شالؿديـة الؿـقرةب الط عة: الثالثةب 

  (-04ص: )الؿصدر ال اشؼ اكظر:  (3)
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 -[081: ]إعراج  چڍ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  چ

 الصف٘ لػ٘ معيٙ: ثالًجا : 

َػةُ "ب ػأدؾفا مـ القد ءِ : يالصِّ
ْ
ل ِزَمُة لؾ َّ ََماَرُة المَّ ْٕ يؼاع لِْؾَخاِدَمِة ب ا

شؿعـك ذكر ب (2)،ق كعّف: ييدػ ال لءب (1)"ِعـَْد اْلَ ْقعِ ا تقدػ َٕكَّفُ : يِدقَػةٌ 

 ا-أيدافف يشقاهن

: مثؾب ا يدػةمصدر يدػت ال لء أدػف يدػً  (الصػة)": قاع اشـ تقؿقة

ي،ؿ يطؾؼقر اسؿ الؿصدر عؾك الؿػعقع كؿا ب يِزكةا كً يزْ  رَ زَ ييَ ب دةا يعِ دً يعْ  دَ عَ يَ 

فنذا يدػ الؿقدقج ب در،ؿ ضرب إمقر: ييؼقلقرب اي ؿقر الؿخؾق  خؾؼً 

ب دػةيدػ شف هبذا الؽما سؿل الؿعـك الذي : يعؾًؿاشلكف يسع كؾ الء رحؿة 

 -(3)"،ذا حؼقؼة إمرب آعّ اردػة هبذا : يالؼدرةفقؼاع لؾرحؿة يالعؾؿ 

 اصطالًحا الصف٘معيٙ : زابًعا : 

 - (4)"ما قاا شالذات مؿا يؿقز،ا عـ غقر،ا مـ أمقر ذاتقة أي معـقية أي فعؾقة": ،ل

ب لفرسق شصػات جاءت يف كّاشف أي عؾك ل ار قد يدػ كػ ف ياهلل 

                                                 
 د،0499س الؼزييـل الرازيب دار الػؽرب اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغةب أحؿد شـ فار (0)

 (- 927ص: ) أحؿد شـ فارس الؼزييـل الرازيفارسب  ـالؾغة ٓشيمجؿؾ : (6.005)

 (-7.062شـ أحؿد الػرا،قدي ) العقـب الخؾقؾ (2)

 (6.431،د ) 0326: الثالثةب الط عةب القفاءدار ب مجؿقع الػّايى (4)

أضقاء ب شـ خؾقػة الّؿقؿل يالصػاتب محؿدإسؿاء معّؼد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يف تقحقد  (3)

محؿد أق امفاب تعريػفاب : الصػات ا لفقة(: ي40)ص: ب ،د0309ب إيلكب الط عة: ال ؾػ

  -(02ص: ب )،د0322الط عة: إيلكب ب أضقاء ال ؾػب شـ خؾقػة شـ عؾل الّؿقؿل
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دع عؾك ذلؽ ب شقجف مـ القجقهي،ل كؾفا دػات كؿاع يعظؿة ٓ كؼص فقفا 

 الؽّاب يال ـة يالعؼؾ يالػطرة- 

فم كث ت هلل تعالك مـ ب يدػاتف تعالك كؾفا تقققػقة ٓ مجاع لؾعؼؾ فقفا

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: قاع تعالكب (1)الصػات إٓ ما دع الؽّاب يال ـة عؾك ث قتف

قاع ال غقي يف شقار معـك الؿثؾ ب [27 :]الريا چڇ  ڇ ڇچچ  چ

 -(2)"جؿقع دػات الجمع يالؽؿاع: ققؾ": إعؾك

 تْحٔد األمساٛ ّالصفات شسًعا معيٙ: خامًطا : 

يدػ اهلل تعالك شؿا يدػ ": عّرج اشـ تقؿقة تقحقد إسؿاء يالصػات شلكف

يُيـػك عـف ما ب ـػ ففُقثَ ت هلل ما أث ّف لب يشؿا يدػّف شف رسؾف كػًقا يإث اًتاب شف كػ ف

ب يمـ غقر تحريػ يٓ تعطقؾب إث ات مـ غقر تؽققػ يٓ تؿثقؾب كػاه عـ كػ ف

 - (3)"ٓ يف أسؿائف يٓ يف آياتفب يكػل ما كػاه عـ كػ ف مـ غقر إلحاد

ب سؿك هبا كػ ف أسؿاءً  فنكف يج  عؾك الؿ ؾؿ أر يعّؼد أر هلل  يلفذا

يأر اهلل جؾ يف ب ي،ل عؾك ظا،ر،اب كيأهنا كؾفا ح ـب يدػ هبا كػ ف يدػاٍت 

ؾ فلث ّقا لف الصػات عؾك يجف ب يكػل مجؿؾب عمه شعث رسؾف شنث ات مػصَّ

يكػقا عـف ما ٓ يصؾح ب كؿا جاءت يف كّاب اهلل يعؾك ل ار رسقلف اهللب الّػصقؾ

                                                 
شـ دالح شـ محؿد العثقؿقـ  محؿدب اكظر: الؼقاعد الؿثؾك يف دػات اهلل يأسؿائف الح ـك (0)

 (-28ص: )

 (-5.25الح قـ شـ م عقد ال غقي )ب اكظر: معالؿ الّـزيؾ يف تػ قر الؼرآر (2)

الّدمريةب تحؼقؼ ا ث ات لألسؿاء يالصػات يحؼقؼة الجؿع شقـ الؼدر يال رعب أحؿد شـ  (4)

: الرياضب الط عة –قؽار ع د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ ع د اهلل اشـ تقؿقة الحراينب مؽّ ة الع 

 (- 7ص: ) ،د0320 ال ادسة
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 -(1)عؾك يجف ا جؿاع ٓ الّػصقؾب لف مـ الّ  قف يالّؿثقؾ

أر يممـ  يعؾك الؿ ؾؿب ٕسؿاء يالصػاتي،ذه  ريؼة ال ؾػ يف تقحقد ا

ب مـ غقر تحريػ يٓ ت  قف يٓ تعطقؾب هبا كؿا جاءت يف كّاب اهلل يسـة رسقلف

 يما ضؾ مـ ضؾ مـ الػر  إٓ شنعؿاع عؼقلفؿ فقؿا ٓ تدركف عؼقلفؿ يأففامفؿ- 

ب يقد جعؾ اهلل الؿطر اا،ًدا يدلقًم عؾك كثقر مـ أسؿاء اهلل يدػاتف

 لعدا الؼدرة عؾك ا حا ة هبا- : ر شعٍض مـفا يف الؿطال  الّالقةيسلكّػل شذك

 املطوب األوي

  دالهة املطس عوى امسي )اهسمحّ واهسحيٍ( وعوى صفة )اهسمحة(

ب شؿا َيعُؼُ ف مـ إك ات الزرعب الؿطر يحؿؾ يف  قَّاتف رحؿًة مـ اهلل لخؾؼف

إرض مـ  عاا  يما يخرج مـب يتقفر الؿاءب يظفقر الثؿرب يخريج الَح ِّ 

يلقٓ رحؿة اهلل شؿخؾققاتف لفؾؽت ب فقؽثر لحؿفا ياحؿفا يسؿـفاب لؾؿااقة

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ: قاع تعالكب الدياب  ي،ؾؽ ا ك ار

لؿا يحؿؾ مـ رحؿة اهلل : لفذا سّؿك اهلُل الؿَطر رحؿةً ب [9: ]  چہ  ہ

 ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ىئ  ی  یچ: قاع تعالكب شؿخؾققاتف

ب (2)«رحؿة»: أكف كار يؼقع إذا رأى الؿطر ملسو هيلع هللا ىلصيجاء عـ الـ ل  [51: ]الريا چيئ

يالؿطر أحد ب يسؿك كػ ف شالرحؿـ يالرحقؿ ٕر رحؿّف يسعت كؾ الء

يلفذا يـ غل عؾك الؿ ؾؿ أر ي ّ عر معـك اسؿل اهلل : مظا،ر رحؿة اهلل شخؾؼف

 يالرحقؿ( ييّع ده هبؿا- ب )الرحؿـ

                                                 
 (- 8ص: )الؿصدر ال اشؼ اكظر:  (0)

 -54 دػحةتؼدا تخريجف  (2)
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 املطوب اهثاُي

 ( اهعوٍ)صفة طس عوى اضٍ )اهعويٍ( وعوى دالهة امل

يالـاس فقف ب اهلل لؾع اد أس اب معرفّف لعؾؿ م اع ،قب العؾؿ عؾك ضرشقـ

سّلثر اهلل ايب يحج ف عـ خؾؼفب اهلل شف يعؾؿ اخّصَّ ب رٍ ثِ ؽْ يمُ  ما شقـ مؼؾ  ب مّػايتقر

ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ: قاع تعالكب يجعؾ مػاتقح ،ذا العؾؿ شقدهب شف عـفؿ

ـَّة يقد جاء يف ب [59: ]إكعاا چۆئ ۇئ  ۇئ اهلل  الغق  الّل اخّصَّ  لؿػاتحشقار ال  

  فعـب هبا
ِّ
َّٓ اهللُ ب َمَػاتِقُح اْلَغقِْ  َخْؿٌس »: َقاَع  أكف ملسو هيلع هللا ىلصالـَّ ِل َٓ َيْعَؾُؿ َما : َٓ َيْعَؾُؿَفا إِ

َّٓ اهللُ  َْرَحاُا إِ ْٕ َّٓ اهللُ ب َتِغقُض ا َٓ َيْعَؾُؿ َما فِل َغٍد إِ َّك َيْلتِل اْلَؿَطُر َأَحٌد ب َي َٓ َيْعَؾُؿ َم َي

َّٓ اهلل َّٓ اهللُ ب إِ َٓ َتْدِري َكْػٌس شَِليِّ َأْرٍض َتُؿقُت إِ َّٓ ب َي اَعُة إِ َّك َتُؼقُا ال َّ َٓ َيْعَؾُؿ َم َي

 ٓ يعؾؿ حؼقؼّفب فاهلل ش اخّصَّ العؾؿ الذي كزاع الغقث مـ إ فجعؾ اهلل ب (1)«اهللُ 

 مؼرَّ  ؾٌؽ ٓ م: أحد
ٌّ
 : اخّصاص اهلل هبذا العؾؿ ققٓريقد يرد يف ب ؾرَس مُ  ب يٓ ك ل

فنذا أمر شف ممئؽّف ظفر ب أكف ٓ يعؾؿ مّك يـزع الغقث آ اهلل: الؼول إول

 -عؾؿ ذلؽ لفؿ يلؿـ يريد أر يطؾعف مـ خؾؼف عؾقف

ف ؿُّ شف عؾ يلؽـ إذا أمرَ ب إكزاع الغقث ٓ يعؾؿف إٓ اهلل": قاع اشـ كثقر 

ـْ ااء اهلل مـ خؾؼفب ؾقر شذلؽالؿمئؽة الؿقكَّ  فقؽقر العؾؿ شالؿطر ب (2)"يَم

ا شاهلل  فنذا أمر شف ب يٓ يعؾؿ شف أحد مـ خؾؼف إٓ شعد أر يلمر اهلل شفب مخّصًّ

 أد ح عؾُؿف لؿـ ااء مـ خؾِؼِف- 

                                                 
( )كّاب الّقحقدب شاب ققع اهلل 7479( شرقؿ: )005. 9) "دحقحف"أخرجف ال خاري يف  (0)

 تعالك عالؿ الغق  فم يظفر عؾك غق ف أحدا(- 

 (-6.405شـ عؿر شـ كثقر الؼرال ) العظقؿب إسؿاعقؾتػ قر الؼرآر  (2)
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ب فيقّ شعؾؿ كزيع الغقثأر الؿؼصقد مـ ذلؽ ،ق اخّصاص اهلل : الؼول الثاين

ب (2)هناًرا أي لقًم ب فم يعؾؿ أحد مّك يـزع الغقث": قاع قّادةب (1)فم يعؾؿف أحد

َّٓ اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصة يف ققلف ـَّ ييميد ذلؽ ما جاء يف ال    َّك َيْلتِل اْلَؿَطُر َأَحٌد إِ َٓ َيْعَؾُؿ َم ب (3)«َي

ا شعؾؿ الغقث يهبذا الؼقع يؽقر اهلل   ٓ يعؾؿف أحدٌّ مـ خؾؼف-ب مخّصًّ

شلهنؿا مّػؼار عؾك أر اهلل اخّصَّ شعؾؿ : ؽـ الجؿع شقـ الؼقلقـ ال اشؼقـييؿ

ب يأما شعد إمر شف فؼد ُيْطؾِع اهلل عؾقف َمـ ي اء مـ ع ادهب الغق  ق ؾ إمر شف

يُيؼاس ب ييحؿؾ الؼقع الثاين عؾك أر كػل عؾؿ الؿخؾقققـ شف يؽقر ق ؾ إمر شف

،ذا ق ؾ ب فم يعؾؿ ما فقفا إٓ ،قب اااخّصَّ شعؾؿ إرح عؾك ،ذا أر اهلل 

 يأما شعد الـػخ يف الريح فؼد ُيْطؾِع اهلل َمـ ي اء عؾقفا- ب الـػخ يف الريح

يتقق ع كزيع ب قد يرد ،ـا ت اؤع حقع ما يصدر مـ ا خ ار شلحقاع الطؼس

 كزيع الغقث-اسّةثار اهلل شعؾؿ  إمطار مع

ة كؼاط  : الجقاب عؾك ذلؽ يؽقر يف عدَّ

ًٓ أ  أر ما يرد حقع أخ ار الطؼس : و
ٌّ
عؾك أساس يتقق ع ،طقع إمطار م ـل

الّل جرت ب (5)الّضاريس معرفةيب يحركة الرياحب (4)ل ح لحركة ادراسة 

                                                 
ص: ) ع د الرحؿـ شـ كادر ال عديالؿـارب اكظر: تق قر الؽريؿ الرحؿـ يف تػ قر كما  (0)

اشـ شطاع أشق الح ـ عؾل شـ خؾػ شـ ع د شطاعب (: يارح دحقح ال خاري ٓشـ 654

 (- 4.41) الؿؾؽ

ع شقـ فـل الرياية يالدراية مـ عؾؿ الّػ قرب محؿد شـ عؾل ال قكاينب اكظر: فّح الؼدير الجام (2)

 (- 6.408(: تػ قر الؼرآر العظقؿ )3.235دار الػؽرب )

  -62تؼدا تخريجف دػحة  (4)

حل محؿد أشق فّ ,اكظر: ققاعد الجغرافقا العامة الط قعقَّة يال  ريَّةب جقدة ح ـقـ جقدة  (3)

 (-280عقاكةب دار الؿعرفة الجامعقة )ص: 

(: يالجغرافقا الؿـاخقَّة يالـ اتقَّةب ع د العزيز  ريح ارجب 457)ص:  الؿصدر ال اشؼاكظر:  (5)
= 
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ذلؽ أر اهلل جعؾ : العادة أكف إذا اجّؿعت ،ذه إس اب فنكف يحّؿؾ كزيع الؿطر

ح اهلل ذلؽ يقد يضَّ ب لؿخؾققاتمثؾ غقره مـ شؼقَّة اب ا مّعؾؼة شحديثفلؾؿطر أس اشً 

وئ   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ ې  ې  ېچ: فؼاعب يف كّاشف

فعؾؿاء الطؼس عـد ب [57: ]إعراج چېئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ

 دراسّفؿ لفذه إس اب ُيصدرير تققعفؿ شـزيع الؿطر دير الجزا شذلؽ- 

قـات قد تصق  عات يتخؿف مجرد تقق  كؾ  ما يصدر مـ إرداد الجقيَّة : ثاكًقا

 يٓ ُيجزا شذلؽ-ؼطع هبا يلؽـ ٓ يُ ب ئيقد تخط

ّف كؿقيٓ يعؾؿ ب أكف ٓ يعؾؿ مّك يـزع الؿطر عؾك يجف الّلكقد إٓ اهلل: ثالًثا

فدعَّ ،ذا عؾك أر عؾؿ الغقث مـ ب يإرض الّل سقصق فا إٓ اهلليعدد قطراتف 

َّصَّ اهلل هبا كػ ف س حاكف-   العؾقا الّل اخ

يأما شعد ب ما شقـّف ساشًؼا أر عؾؿ الؿطر مؿا اخّص اهلل شف ق ؾ إمر شف: رابًعا

لؽـ ٓ يجزا ب إمر شف فعؾك الرأي الراجح أكف يص ح مؿؽـًا لؿـ ااء مـ خؾؼف

 ييؼطع شف- 

 املطوب اهثاهث

 دالهة املطس عوى اضٍ )اهسشاق( وعوى صفة )اهسشق( 

عؾك ب لف ادة الرز  يأساًساؿل أدًم  حقث جعؾف: الؿطر رز  مـ اهلل لع اده

ُيـزع الؿاء مـ ال ؿاء  ,جؾَّ يف عمه,ذلؽ أر اهلل ب (1)يكقعف اخّمج يف كقػقّف
                                                 = 

 (-200دار الؿعرفة الجامعقةب الط عة: الحادية ع رة )ص: 

طقػ شـ ع د الرحؿـ آع ال قخب اكظر: الربا،قـ ا سممقَّة يف رد ال  فة الػارسقَّةب ع د الؾ (0)

 (- 047،د )ص: 0301مؽّ ة الفدايةب الط عة: إيلك 
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ہ  چ: قاع تعالكب لفذا سؿاه اهلل يف كّاشف رزًقا: فقخرج الرز  لإلك ار يالحققار

ف الؼرآر الؽريؿ ع اده إلك ب [22: ]الذاريات چھ  ھ ہ  ھ لذا يجَّ

: قاع تعالكب يآعرتاج شالػضؾ هللب ة ياؽر اهلل عؾقفااسّ عار ،ذه الـعؿ

جاء يف تػ قر ،ذه أية أكف كار مـ ب [82: ]القاقعة چٹ  ٹ  ڤ  ڤچ

فقـ  قر رز  اهلل لفؿ ب عادة الجا،ؾقَّة إذا كزع عؾقفؿ الؿطر قالقا ُمطركا شـجؿ كذا

ؽر الرز  ش    أهنؿ يجعؾقر ا: فجاءت أية تقشقًخا لفؿب شالؿطر إلك الـجقا

ٕر : يقد سؿك اهلل كػ ف )الرزا (ب (1)إلك غقر اهلل ,ي،ق الؿطر,الذي رزقفؿ اهلل 

فؿا مـ مخؾق  إٓ ي،ق يّؼؾ  يف ب رزقف ي ؿؾ جؿقع مخؾققاتف العؾقية يال ػؾقة

 -[6: ]،قد چپ  پ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ: قاع تعالكب كعؿف

 املطوب اهسابع

 ( اخلوق)صفة عوى دالهة املطس عوى اضٍ )اخلاهق( و

يقد جاء ،ذا يف آيات ب الؿطر يدع  عؾك دػة الخؾؼ يا يجاد هلل  

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ی  یچ: مـفا ققلف تعالكب مّعددة

يقد أقرَّ الؿ ركقر شلر اهلل ،ق ب [20: ]الزمر چىب  يب  جت  حت  خت مب خب

ۇئ  ۇئ  وئ   ەئ  وئچ: قاع تعالكب يمع ،ذا لؿ يـػعفؿ إقرار،ؿب الخالؼ

ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 - [64: ]العـؽ قت چيئ

يتصريػفا يتدشقر،ا ب يالؿطر أحد مظا،ر قدرة اهلل عؾك خؾؼ الؿخؾققات

                                                 
 محؿد شـ عؾل ال قكاينالّػ قرب اكظر: فّح الؼدير الجامع شقـ فـل الرياية يالدراية مـ عؾؿ  (0)

(5.060-) 
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يقد سؿك كػ ف ب (1)ي،ق لؿ يزع يٓ يزاع عؾك ،ذا القدػ العظقؿب كقػ ي اء

 ۉ  ې  ې  ېچ: مـفا ققلف تعالكب الخالؼ يف مقاضع عديدة مـ كّاشف

 -[23: ر ]الح چې

 املطوب اخلاًظ 

 دالهة املطس عوى امسي )احمليي واملٌيت(

 اإلحياء واإلًاتة( )وعوى صفيت 

يقد ب عؾك إحقاء إرض شعد مقهتا يردت آيات كثقرة ت قِّـ قدرة اهلل 

يقد جعؾف اهلل ب (2)جعؾ اهلل الؿطر أحد مظا،ر قدرة اهلل عؾك ا حقاء يا ماتة

ٱ  ٻ  چ: قاع تعالكب ا عؾك كؿاع قدرتف عؾك شعث الؿقتك مـ ق قر،ؿاا،دً 

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

ففذه أية العظقؿة فقفا دعقة إلك الّلمؾ يف ب [49: ]فصؾت چٹ ٹ  ٿ  ٹ ٿ

 تقج  عؾك الؿ ؾؿ اسّ عار معـك اسؿل اهلل )الؿحقل يالؿؿقت(- ب خؾؼ اهلل

ث عرضت شعًضا مؿا تضؿـّف أدلة كزيع الؿطر مـ أسؿاء اهلل ييف ،ذا الؿ ح

يأر يمدي ب يالقاج  عؾك الؿ ؾؿ أر ي ّ عر ،ذه الصػات يإسؿاءب يدػاتف

فا هلل  أي تحريػ معاكقفا ب مـ غقر تؽققػفا أي تؿثقؾفا شصػات الؿخؾقققـب حؼَّ

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  چ: ي،ق ما أاار إلقف س حاكف يف ققلفب المئؼة شاهلل تعالك

  -[081: ]إعراج چڍ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڃ  چ  چ  چ

 
                                                 

ة تػ قر أسؿاء اهلل الح ـكب ع د الرحؿـ شـ كادر شـ ع د اهلل آع سعديب الجامعاكظر:  (0)

 (-21)ص: ا سممقة شالؿديـة الؿـقرةب 

ـ سفؾ الزجاجب دار الثؼافة العرشقة )ص:  (2) ـ ال ري ش  (-56اكظر: تػ قر أسؿاء اهلل الح ـكب إشرا،قؿ ش



   ٔاملشائن املتعّمقٛ بّا داللٛ املطِس عمٜ تِٕحِٗد اهلل تعاىل 67
 

 

 اخلامت٘

 

يف ختام هذا البحث أرى أكه من الؿـاسب ذكر أهمِّ الـتائج التي توصؾت 

 : وهي تتؿثل فقؿا يؾي، إلقفا

أكف ب ي،ذا ي ّؾزا إث ات ألق،قّفب اهللر الؿطر دلقؾ ياا،د عؾك رشقشقَّة أ,0

 سقاه-ه دير الؿ ّحؼ لؾع ادة يحدَ 

ٓ ي اركف يف ب ة شفي،ق مـ أفعالف الخادَّ ب مـ خؾؼ اهلل أر الؿطر خؾٌؼ ,2

 غقره-

 الؿطر-كزاع إؾ يف قدرتف عؾك ر يالّلم  مر ع ادة شالّػؽ  أأر اهلل ,4

حقاء إرض شعد إالؿطر ي إكزاععؾك ال عث شؼدرة اهلل عؾك  آسّدٓع,3

  -مقهتا

ب ح   الؾػظ يآعّؼادشاهلل تخّؾػ غقر إلك ك  ة الؿطر الُحؽؿ عؾك أر ,5

 اكػرً  كافرٌ  ففقب ا أر غقره قادر عؾك خؾؼ الؿطرغقر اهلل معّؼدً إلك الؿطر    فنذا كَ 

معّؼًدا أر اهلل خالؼ ال    ٕس اب إلك اإذا ك   الؿطر أما يب ةؾَّ مـ الؿِ  امخرًج 

  ّف إيفاا لؽـ يف ك,يالؿ    يإكؿا ك  ف إلقفا عؾك أهنا عممة عؾك كزيع الؿطر 

الـاس  هيقت اعّادإلك يإذا ك  فا ب ٓ يجقز اً محرَّ ففذا  ,ففق مماخذ عؾك الؾػظ

 ذلؽ-ا أر الؿطر مـ خؾؼ اهلل جاز معّؼدً 

تخؾؼ الؿطر ففق كػر  افنذا اعّؼد أهنب كػرٌ ك  ة الؿطر إلك الـجقا أر ,6

 يخرج مـ الِؿؾَّة-  كعؿٍة ٓكػر  يإذا لؿ يعّؼد أهنا تخؾؼ الؿطر ففقب مخرج مـ الِؿؾَّة
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مـ خمع ب طؾؼ عؾك فعؾ الطائراتر يُ آسّؿطار شالؿعـك الؿعاِد أر ,7

 ييخّؾػ حؽؿف شح   ما يعّؼده ا ك ار- ب ح ل   الّلثقر يف امحايلة 

ب يجقز اسّخدامفاب آسّؿطار شالطائرات يسقؾة تخضع لؿ قةة اهلل أر,8

  -فاإلقلؽـ ٓ يجقز ك  ة الؿطر 

  -صرج لغقر اهللر تُ أٓ يجقز ب ؼ شالؿطرع ع ادات تّعؾَّ رَّ اهلل اأر ,01

الدعاء كذلؽ  رع شؾ يُ : ؼاء ٓ يؼّصر عؾك الصمة فؼط أر آسّ,00

  -يآسّغػار يالصدقة يالصمة

يالطاعات س   مـ أس اب ب أر الذكقب س   مـ أس اب ح س الؿطر,02

  -كزيع الؿطر

 أرخ قة ب ؾ شالؿطرلؿحؿَّ عـد رؤية ال حاب ا أكف ُي رع الخقج,04

  ا-يؽقر عذاشً 

  -الدعاء مـ الع ادات الّل ت رع عـد كزيع الؿطرأر ,05

يح ر الثقب ب يع كزيع لفأك شؿاء الؿطر عـد ال ـة الّرب  مـ,06

  -ض لفيالّعر  

  -الدعاء م ريع عـد كثرة كزيع الؿطر يالخقج مـ الضررأر ,07

دػة الرحؿة يالعؾؿ  مثؾب اهلل دػاتعؾك شعض داع ياا،د الؿطر أر ,08

  يا ماتة-حقاء  يالرز  يالخؾؼ يا

مر شالؿطر جعؾ أفاذا ب كػ ف س حاكف اهلل شف أر عؾؿ الؿطر مؿا اخّصَّ ,09

  -لؿـ أراد مـ خؾؼف اعؾؿف مّاًح 
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ًٓ لؾػائدة  : يف هناية ال حث أيدل شؿا يؾل اسّؽؿا

 عؾك أركار  يؿار- شحث دٓلة الؿطر يف شؼقة م ائؾ آعّؼاد مرت ة ,

شحث شؼقة الظقا،ر الؽقكقة كالرياح يالزٓزع يغقر،ا مرت ة عؾك أركار  ,

 ا يؿار-

فنر أد ت ب يف الخّاا ي ؼك ،ذا العؿؾ عؿًم ش ريًّا معرًضا لؾـؼص يالخطل 

يدؾِّ الؾفؿ عؾك ب يإر أخطلت فلسّغػر اهلل يأتقب إلقفب ف ّقفقؼ اهلل يت ديده

 ف يدح ف أجؿعقـ-ك قـا محؿد يعؾك آل

 يآخر دعقاكا أر الحؿد اهلل ربِّ العالؿقـ-
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 املساجع

 الؽريؿ- الؼرآر ,0

ممس ة ب محؿد شـ ح ارب ا ح ار يف تؼري  دحقح اشـ ح ار ,2

 -،د 0318ب الثاكقة ا: الط عةب الرسالة

آسّذكار الجامع لؿذا،  فؼفاء إمصار يعؾؿاء إقطار فقؿا تضؿـف  ,4

ب يقسػ شـ ع د اهلل شـ ع د الرب الـؿري الؼر  لب مـ معاين الرأي يأثار الؿق ل

 ،د-0303إيلك : الط عةب دار قّق ة

الط عة ب دار الػؽرب دريس ال افعلإآماا اشل ع د اهلل محؿد شـ ب إا ,3

 -،د 0311آيلك 

ع د الؾطقػ شـ ع د الرحؿـ ب الربا،قـ ا سممقة يف رد ال  فة الػارسقة ,5

 ،د-0301إيلك : الط عةب مؽّ ة الفدايةب ال قخ آع

دار ب عؾل شـ محؿد شـ عؾل الزيـ ال ريػ الجرجاينب الّعريػات ,6

  ،د-0314إيلك : الط عةب الؽّ  العؾؿقة

تحؼقؼ ا ث ات لألسؿاء يالصػات يحؼقؼة الجؿع شقـ الؼدر : الّدمرية ,7

ع د ال ما شـ ع د اهلل تؼل الديـ أشق الع اس أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ ب يال رع

ال ادسة : الط عةب مؽّ ة الع قؽارب شـ أشل الؼاسؿ شـ محؿد اشـ تقؿقة الحراين

 ا-2111,،د 0320

يقسػ شـ ع د اهلل اشـ ع د ب الّؿفقد لؿا يف الؿق ل مـ الؿعاين يإساكقد ,8

 0487: الـ ر عااب الؿغرب –يزارة عؿقا إيقاج يال مير ا سممقة ب الرب

 -،د
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دار ب محؿد شـ إسؿاعقؾ ال خاري الجعػلب امع الصحقح الؿخّصرالج ,9

 ،د-0317ب الط عة الثالثةب اشـ كثقر

دار الؿعرفة ب ع د العزيز  ريح ارجب الجغرافقا الؿـاخقة يالـ اتقة ,01

 الحادية ع رة-: الط عةب الجامعقة

دار ب سؾقؿار شـ أحؿد شـ أيقب أشق الؼاسؿ الطرباينب الدعاء لؾطرباين ,00

 -0304ب إيلك: الط عةب العؾؿقةالؽّ  

ب مؽّ ة الؿـارب أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ تقؿقةب الز،د يالقرع يالع ادة ,02

  ،د-0317

 –مؽّ ة الؿعارج ب حؿد كادر الديـ إل اينمب الضعقػةال ؾ ؾة  ,04

 -الرياض

ممس ة ب الـ ائلب أحؿد شـ اعق  شـ عؾل الخراساينب ال ــ الؽربى ,03

  ،د- 0320 بالط عة إيلكب الرسالة

دار ب أشق شؽر ال قفؼلب أحؿد شـ الح قـ شـ عؾلب ال ــ الؽربى ,05

  ،د- 0323ب الط عة الثالثةب الؽّ  العؾؿقة

ب محؿد شـ خؾقػة شـ عؾل الّؿقؿلب أق امفاب الصػات ا لفقة تعريػفا ,06

 -،د0322ب إيلك الط عةب أضقاء ال ؾػ

دار ب د فاينع د اهلل شـ محؿد الؿعريج شلشِل ال قخ إب العظؿة ,07

 -0318ب الط عة إيلكب العادؿة

دار ب الخؾقؾ شـ أحؿد شـ عؿري شـ تؿقؿ الػرا،قدي ال صريب العقـ ,08
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  -يمؽّ ة الفمع

ب ،د0302ب مؽّ ة الرادب تؿاا شـ محؿد الرازي أشق الؼاسؿب الػقائد ,09

 - الرياض

محؿد شـ دالح شـ ب الؼقاعد الؿثؾك يف دػات اهلل يأسؿائف الح ـك ,21

ب الثالثة: الط عةب الؿديـة الؿـقرةب الجامعة ا سممقةب لعثقؿقـمحؿد ا

 -ا2110،د.0320

محؿد شـ دالح شـ محؿد ب الؼقع الؿػقد عؾك كّاب الّقحقد ,20

محرا ب الثاكقة: الط عةب ال عقديةالؿؿؾؽة العرشقة ب دار اشـ الجقزيب العثقؿقـ

 ،د-0323

قب شـ مقسك أيب الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات يالػري  الؾغقية  ,22

  -شقريت –ممس ة الرسالة ب أشق ال ؼاء الحـػلب الح قـل الؼريؿل الؽػقي

 -ل ـار –دار الؿعرفةب الحاكؿ الـق اشقريب الؿ ّدرك عؾك الصحقحقـ ,24

ب ملسو هيلع هللا ىلصالؿ ـد الصحقح الؿخّصر شـؼؾ العدع عـ العدع إلك رسقع اهلل  ,23

 ل-دار إحقاء الرتاث العرشب م ؾؿ شـ الحجاج الؼ قري الـق اشقري

الؿجؾس العؾؿل ب أشق شؽر ع د الرزا  شـ ،ؿاا الصـعاينب الؿصـػ ,25

 -0314ب الثاكقة: يالؿؽّ  ا سممل الط عة

ب ال عقدية,دار الؼ ؾة ب أشق شؽر شـ أشل اق ةب الؿصـػ ٓشـ أشل اق ة ,26

 -ا2116, ،د 0327: إيلك: الط عةب سقريا–ممس ة عؾقا الؼرآر 

ب  د اهلل شـ أحؿد شـ قدامة الؿؼدسلمقفؼ الديـ عب الؿغـل ٓشـ قدامة ,27
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 ،د-0488ب مؽّ ة الؼا،رة

ب دار ال اقلب د- جقاد عؾلب الؿػصؾ يف تاريخ العرب ق ؾ ا سما ,28

 ،د-0322الراشعة : الط عة

 Worldمـ دائرة الؿعارج العالؿقة ب الؿقسقعة العرشقة العالؿقة ,29

Book International- 

يد شـ سؾطار آع هنقار ممس ة زاب مالؽ شـ أكس الؿدينب الؿق ل ,41

,،د 0325إيلك : الط عةب ا مارات,ظ ل  أشق,لألعؿاع الخقرية يا ك اكقة 

 -ا2113

دار ب يحقك شـ ارج الـقييب الؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ شـ الحجاج ,40

 -0492ب الط عة الثاكقةب إحقاء الرتاث العرشل

ب محؿد مرتضك الح قـل الزشقديب تاج العريس مـ جقا،ر الؼامقس ,42

 لـاار دار الفداية-ا

أشق إسحا  ب إشرا،قؿ شـ ال ري شـ سفؾب تػ قر أسؿاء اهلل الح ـك ,44

  دار الثؼافة العرشقة-ب الزجاج

ع د الرحؿـ شـ كادر شـ ع د اهلل شـ كادر ب تػ قر أسؿاء اهلل الح ـك ,43

ب 002العدد : الط عةب الجامعة ا سممقة شالؿديـة الؿـقرةب شـ حؿد آع سعدي

 -،د0320, 44ال ـة 

إسؿاعقؾ شـ عؿر شـ كثقر الؼرال ال صري ب تػ قر الؼرآر العظقؿ ,45

  ا- 0999,،د 0321الثاكقة : الط عةب دار  ق ة لؾـ ر يالّقزيعب الدم ؼل
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تق قر العزيز الحؿقد يف ارح كّاب الّقحقد الذي ،ق حؼ اهلل عؾك  ,46

ب الؿؽّ  آسمملب سؾقؿار شـ ع د اهلل شـ محؿد شـ ع د الق،ابب الع قد

 ا-2112،د.0324ب إيلك: الط عةب دم ؼب شقريت

ع د الرحؿـ شـ كادر ب تق قر الؽريؿ الرحؿـ يف تػ قر كما الؿـار ,47

  ،د-0321إيلك : الط عةب ممس ة الرسالةب ال عدي

ب دار ،جرب محؿد شـ جرير الطربيب جامع ال قار عـ تلييؾ آي الؼرآر ,48

 ،د- 0322ب إيلك: الط عة

ع د الـ ل شـ ع د الرسقع ب دطمحات الػـقرجامع العؾقا يف ا ,49

 ا-2111,،د 0320ب إيلك: الط عةب ل ـار,دار الؽّ  العؾؿقةب إحؿد كؽري

أشق كعقؿ أحؿد شـ ع د اهلل ب حؾقة إيلقاء ي  ؼات إدػقاء ,31

 ،د-0493ب دار الػؽرب إد فاين

دار ب دار الػؽرب أشق ع د اهلل محؿد الؼزييـل فاشـ ماجب ســ اشـ ماجف ,30

 ا-2119,،د 0341إيلك : الط عةب الرسالة العالؿقة

اشـ شطاع أشق الح ـ عؾل شـ ب ارح دحقح ال خاري ٓشـ شطاع ,32

  ،د-0324ب الثاكقة: الط عةب مؽّ ة الرادب خؾػ

دار اشـ ب محؿد شـ دالح شـ محؿد العثقؿقـب ارح العؼقدة القاسطقة ,34

 ،د-0320ب ال ادسة: الط عةب قديةالؿؿؾؽة العرشقة ال عب الجقزي لؾـ ر يالّقزيع

ب مؽّ ة الرادب أحؿد شـ الح قـ أشق شؽر ال قفؼلب اع  ا يؿار ,33

 ،د-0324ب إيلك: الط عة
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الؿؽّ  ب محؿد شـ إسحا  شـ خزيؿة الـق اشقريب دحقح اشـ خزيؿة ,35

 شقريت-,ا سممل

عؼقدة الّقحقد يف الؼرآر الؽريؿ محؿد أحؿد محؿد ع د الؼادر خؾقؾ  ,36

 - ا0985,،د 0315ب إيلك: الط عةب مؽّ ة دار الزمار بمؾؽايي

أحؿد شـ عؾل شـ حجر ب فّح ال اري ارح دحقح ال خاري ,37

 -0479دار الؿعرفة ب الع ؼمين

زيـ الديـ أشل الػرج ع د الرحؿـ ال غدادي ب فّح ال اري ٓشـ رج  ,38

 ،د-0322ب الثاكقة: الط عةب دار اشـ الجقزيب ال فقر شاشـ رج 

محؿد شـ ب ر الجامع شقـ فـل الرياية يالدراية مـ عؾؿ الّػ قرفّح الؼدي ,39

 دار الػؽر-ب عؾل ال قكاين

فّحل ,جقدة ح ـقـ جقدة ب ققاعد الجغرافقا العامة الط قعقة يال  رية ,51

  دار الؿعرفة الجامعقة-ب محؿد أشق عقاكة

جؿاع الديـ اشـ ب أشق الػضؾب محؿد شـ مؽرا شـ عؾكب ل ار العرب ,50

 ،د- 0303الثالثة : الط عةب دادردار ب مـظقر

ب الؼزييـل الرازي زكرياأحؿد شـ فارس شـ ب مجؿؾ الؾغة ٓشـ فارس ,52

 ا-0986, ،د0316ب الثاكقة: الط عةب شقريت –ممس ة الرسالة 

تؼل الديـ أشق الَع اس أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ب مجؿقع الػّايى ,54

 -ا 2115،د .  0326 بالثالثة: الط عةب دار القفاءب اشـ تقؿقة ال ما

محؿد شـ أشل شؽر شـ ع د  ع د اهللزيـ الديـ أشق ب مخّار الصحاح ,53
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ب دقدا –شقريت ب الـؿقذجقة الدار,الؿؽّ ة العصرية ب الؼادر الحـػل الرازي

 ا-0999,،د 0321ب الخام ة: الط عة

حافظ شـ أحؿد ب معارج الؼ قع ش رح سؾؿ القدقع إلك عؾؿ إدقع ,55

 ا-0991, ،د0301ب إيلك: الط عةب الدماا –ر اشـ الؼقؿ داب شـ عؾل الحؽؿل

دار  ق ة ب الح قـ شـ م عقد ال غقيب معالؿ الّـزيؾ يف تػ قر الؼرآر ,56

  ا- 0997,،د  0307ب الراشعة: الط عةب لؾـ ر يالّقزيع

محؿد شـ ب معّؼد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يف تقحقد إسؿاء يالصػات ,57

: الط عةب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقديةب لرياضاب أضقاء ال ؾػب خؾقػة الّؿقؿل

 -ا0999،د.0309إيلك 

أشق ب الؼزييـل الرازي زكرياأحؿد شـ فارس شـ ب معجؿ مؼايقس الؾغة ,58

  ا-0979,،د 0499ب دار الػؽرب ،د(495: الح قـ )الؿّقىف

محؿد شـ عؾل اشـ ب مقسقعة ك اج ادطمحات الػـقر يالعؾقا ,59

: الط عةب شقريت –مؽّ ة ل ـار كاارير ب فاكقيالؼاضل محؿد حامد الحـػل الّ

 ا-0996, إيلك

دار ب محؿد شـ عؾل شـ محؿد شـ ع د اهلل ال قكاينب كقؾ إي ار ,61

 ا-0994,،د 0304ب إيلك: الط عةب مصرب الحديث
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أستاذ وشاعد, قشي العقٗدٚ , أكادمي٘ سعٕدٙ

لدَٖ كمٗٛ الصسٖعٛ ٔأصٕه ا, ٔاملراِب املعاصسٚ

 جباوعٛ املمك خالد بأبّا
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 ملخص البخح

ا يؿار شال قت  أما شعد: فنرب رسقع اهللالحؿد هلل يالصمة يال ما عؾك 

ب يكذا ا يؿار شالؿ ائؾ العؼدية عؾك ما يردت شف الـصقصالؿعؿقر ياج  

ب فدراسّفا مـ ري القدقَع إلقف شؿجردهدؿا ٓ ي ّطقُع العؼؾ ال  الؿّعؾؼة شفب م

 -  ملسو هيلع هللا ىلصكّاشفب يأتك ذكره يف سـة ك قف  يف أق ؿ شف تعالك قة شؿؽارب خادة أر اهللإ،ؿ

 م احث يخؿ ة يتؿفقدب مؼدمة إلك تؼ قؿف ال حث   قعة ياقّضْت 

ة يففارس يخاتؿةب  -عامَّ

 -يمـفجف أ،ؿقة الؿقضقع يخطة ال حثعؾك  يت ّؿؾ بالؿؼدمة

 :رعًايا لغة ب يي ّؿؾ عؾك الّعريػ شال قت الؿعؿقرالتؿفقد

 شالغق - الؿعؿقر الؿّعؾؼة شا يؿار ال قت م ائؾ: إول الؿبحث

 شالؿمئؽة- الؿعؿقر الؿّعؾؼة ال قت م ائؾ: الثاين الؿبحث

 شإك قاء- الؿعؿقر الؿّعؾؼة ال قت م ائؾ: الثالث الؿبحث

 شالؿممـقـ- الؿعؿقر الؿّعؾؼة ال قت م ائؾ: الرابع الؿبحث

 شالؿخالػقـ- الؿعؿقر الؿّعؾؼة تال ق م ائؾ: الخامس الؿبحث

 الؿعؿقر- شال قت تّعؾؼ مّػرقة : م ائؾالؿبحث السادس

 الخاتؿةب يااّؿؾت عؾك أ،ؿ الـّائج-

 ع أر يـػع شفب يأر يجعؾ عؿؾل فقف خالصًا لقجفف الؽريؿ-ميياهلل الؿ 

 ع قري أحؿد شـ عؾل الزامؾلد- 

alzamli@kku.edu.sa 
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﷽ 

 املكدم٘

ب يالصمة يال ما عؾك سقدكا محؿد خاتؿ الـ ققـب لؿقـالحؿد هلل رّب العا

 يعؾك آلف يدح ف ال ادة الؿؽرمقـ-

غق ل  أمرٍ  يف خالػ يمـب القاج ات أيج  الغق قة شإمقر فا يؿار: أّما شعد

 عؾك س حاكف رشـا أثـك يقدب ا يؿار عؼد معف يج  ما خالػ فؼدب ثاشت شالـص

فجعؾ ب [4: ]ال ؼرة چجه  ين  ىن  من  خنچ: شؼقلف ع اده خادة

كؿا أر يف ا يؿار ب ِخملِفؿ يُأْيَلك َأْيَلك ي،قب دػاهتؿ أَخصَّ  ا يؿار شالغق 

ؿا مب ما غاب عـ الؿ ا،دةيف معرفة  ال  ريةؾرغ ات يالـزعاِت ل ًاتحؼقؼشالغق   

  -القدقَع إلقف شؿجرده ال  ريٓ ي ّطقُع العؼؾ 

يدراسة ب الـصقص شؾغّف مـ عؾك ما  الؿعؿقر ياجا يؿار شال قت  فنرلذا  

 يف أق ؿ شف تعالك خادة أر اهللب شف مـ إ،ؿقة شؿؽار الؿ ائؾ العؼدية الؿّعؾؼة

ب شف شالؿؼَ ؿ يإاارة مـف س حاكف إلك آ،ّؿااب عظؿّف عؾك يتـ قفًا تـقيفًاب (1)كّاشف

 يعؾؿف قّفييحداك يألق،قّف رشقشقّف عؾك دلقؾ ففق: يا ث ات شالعـاية جدير يأكف

ما يرد ال درع شّعظقؿف  تعظقؿيب (2)يعزتف يعظؿّف يحؽؿّف يرحؿّف يم قةّف يقدرتف

  حج هتمثچ: ي،ق امّثاع لؼقع اهلل تعالكب الؼرشات يأجّؾ مـ أعظؿ الع ادات 
: يقاع تعالكب [41: ]الحج چخس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج

 -[42: ]الحج چُّ َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ميىيچ

                                                 
 -3 آية: الطقرسقرة ( 0)

 -(0.291) ٓشـ تقؿقة الػّايى مجؿقعيـظر: ( 2)
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 العظقؿة أيات تؾؽ يمـب ملسو هيلع هللا ىلصردت دٓئؾ يآيات ك قتف كؿا أر ال ـة أي 

الّل جاء يف ذكر،ا ال قت الؿعؿقر ب (1)يالؿعراج ا سراء آيةُ  ملسو هيلع هللا ىلص ك ق ـا هبا ُأكِراَ  الّل

 -  ,مقضقع شحثـا ،ذا,

تّعؾؼ شالؿقضقع  –فقؿا ا ؾعت عؾقف  –يٓ تقجد دراسة أي رسالة عؾؿقة 

ض لفب ثكؿا ،ل يظقػة ،ذا ال حب يشحثف شّػادقؾف العؾؿاء مـ  سقى ما تعرَّ

ب ال قرة كّ  يف يالؿعراج ا سراء عـ الحديث ا اارة إلك ال قت الؿعؿقر عـد

ـَّة ياريح ي،ل شعقدة عـ أدؾ ب (3)أي يف مملػات مػردهب (2)يكّ  الّػ قرب ال  

 ال حث ي ريؼة تـايلف-

 رتق فايت لذا رغ ت يف جؿع الؿ ائؾ العؼدية الؿّعؾؼة شال قت الؿعؿقر

 الؿّعؾؼة العؼدية الؿ ائؾ": م ؿقًا ،ذا ال حث شدب م ّعقـًا شاهلل تعالكب يتحؼقؼفا

  -"الؿعؿقر جؿعًا يدراسة شال قت

 خط٘ البحح : 

ب يخاتؿة م احث يخؿ ةب يتؿفقد مؼدمة إلك تؼ قؿف ال حث   قعة اقّضْت 

                                                 
ا يؿارب  يم ؾؿب كّاب( 4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر الخؾؼب شاب شدء بب كّاال خاري أخرجف (0)

 -(063 رقؿ) الصؾقات يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب

 -يالـجؿ ا سراء سقريت ٔيات تػ قر،ؿ عـدَ  (2)

 : ٕشل"ا سراء آية تػ قر يف الؿ رى كقر"ب يالؼ قري الؼاسؿ : ٕشل"الؿعراج" كّاب ذلؽ مـ (4)

 عؾك شالؽما آشّفاج": لؾ قق لب ي"ا سراء قصة ارح يف الؽربى أية"الؿؼدسلب ي اامة

 : لؾدكّقر"يالؿعراج ا سراء" كّابيالغقطلب  الديـ كجؿ الؿقا،  : ٕشل"يالؿعراج ا سراء

 فقزي رفعت : لؾدكّقر"تقثقؼقة دراسة ؿعراجيال ا سراء أحاديث"اف ةب ي أشل محؿد

 -الؽثقر يغقر،ا--- لعؿر الؼرمقال "ا سراء يالؿعراج يم ائؾ العؼقدة"ب يع دالؿطؾ 
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ة يففارس  -عامَّ

 -جفيمـف أ،ؿقة الؿقضقع يخطة ال حثعؾك  الؿؼدمة يت ّؿؾ

 يارعًا- لغة الّعريػ شال قت الؿعؿقر: يي ّؿؾ عؾك التؿفقد

 م ائؾ ال قت الؿعؿقر الؿّعؾؼة شا يؿار شالغق -: إول بحثالؿ

 شالؿمئؽة- الؿعؿقر الؿّعؾؼة ال قت م ائؾ: الثاين الؿبحث

 شإك قاء- الؿعؿقر الؿّعؾؼة ال قت م ائؾ: الثالث الؿبحث

 شالؿممـقـ- الؿعؿقر الؿّعؾؼة ال قت م ائؾ: الرابع الؿبحث

 شالؿخالػقـ- الؿعؿقر الؿّعؾؼة ال قت م ائؾ: الخامس الؿبحث

 الؿعؿقر- شال قت تّعؾؼ مّػرقة م ائؾ: الؿبحث السادس

 ال حث يااّؿؾت عؾك أ،ؿ الـّائج-: خاتؿة

القدػل الؼائؿ عؾك آسّؼراء  الؿـفج الدراسة عؾك ياعّؿدت ،ذه

 إلك أيات مـ عزيب الؿـفجل العؾؿل ال حث اتخطق مع الّزااب يآسّـ اط

 يف الحديث يؽـ لؿ إرب عؾقفا الحؽؿ يذكرب إحاديث يتخريجب مقاضعفا

 أحد،ؿا- يف أي الصحقحقـ

 عدا عؾك الحرص معب آخّصار م ؾؽ ال حث ،ذا يف ال احث سؾؽ كؿا 

 مـاق ة-  إلك يحّاج ما مـاق ة معب ا خمع

 وأن يجعل طؿؾي فقه خالصًا لوجفه الؽريم.، ل أن يـػع بهموواهلل الؿس

  



   : مجًعا ٔدزاسٛاملشائن العقدٖٛ املتعمقٛ بالبٗت املعىٕز 85
 

 متَٔد

  ّطسعًا لغ٘ بالبٔت املعنْز التعسٓفيف 

يال قت اسؿ مـ ب ي،ق الؿ ؽـب ث فقفاسؿ لؿا ُي ات فقف يُيؿؽَ : البقت يف الؾغة

 يالعؿارةب عَؿَر  مـ مػعقع اسؿ: والؿعؿورب الؿ جد: يشقت اهللب أسؿاء الؽع ة

 ال قت،ق : يال قت الؿعؿقرب شال ؽار آ،ؾ شؾد: أي: قرمعؿ يشؾدب (1)الخراب كؼقض

  -(2)الذي يعؿر شؽثرة زائريف،ق يب يالطَّائػقـ يالؿصؾِّقـ شالُع ّاد الؿل،قع

ب ،قةّف ُتعؾؿ ٓب شقت يف ال ؿاء ال اشعة هو: فالبقت الؿعؿور، اشرطً  أما

 ملسو هيلع هللا ىلصيرآه الـ ل  بأق ؿ اهلل شف يف كّاشفب هلل  تع داً  تؼصدهب الؿمئؽة مـ ُعّؿاره

  -(3)شحقاع الؽع ة مـ فققفاي،ق ب لقؾة الؿعراج

َراِح : وهو، خرآ أسمٌ ولؾبقت الؿعؿور   أشل شـ عؾل قالفب الضاد شضؿ الض 

ب الؿضارحة مـ الّضدَِريح ييريىب (4)يعؽرمة يمجا،د ╚ ع اس ياشـ  ال 

 -(5)"ػدحَّ  فؼد شالصاد رياه يمـ": إثقر اشـ قاعب يالؿضارعة الؿؼاشؾة ي،ل

                                                 
 -(3.613) العرب ب ل ار(208 ص) الصحاح (ب مخّار437)ص الؿػرداتيـظر:  (0)

 رشقةالع الؾغة معجؿ(ب 627)صب الؿعجؿ القسقط (570)صيـظر: الؼامقس الؿحقط ( 2)

 -(2.0554)عؿر الحؿقد ع د مخّار أحؿد د الؿعادرة

 عؿر شـ اهلل ع د - د: تحؼقؼ( 0543. 4) لمجري ال ريعة(ب 20.562) ـظر: تػ قر الطربيي( 4)

 (-2.624) إدػفاين محؿد ٕشل العظؿةب (2.242) الّلييؾ يأسرار الّـزيؾ أكقارب الدمقجل

(ب يرياه اشـ جرير 0.92(ب يإزرقل يف أخ ار مؽة )5.29ياه ع د الرزا  يف الؿصـػ )ر (3)

(ب قاع محؼؼ الؽّاب )إسـاده 6.355(ب يال قفؼل يف اع  ا يؿار )20.564يف تػ قره )

(ب يرياه إسحا  شـ را،قيف كؿا 2.076ٓ شلس شف(ب يرياه الضقاء يف إحاديث الؿخّارة )

 (-05.279حافظ يف الؿطال  العالقة )ذكر ال

ب يتاج (2.527) العرب (ب يل ار4.80يـظر: الـفاية يف غري  الحديث يإثر ٓشـ إثقر ) (5)
= 
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 املبخح األّل

 مشاٜل البٔت املعنْز املتعلك٘ باإلمياٌ بالغٔب

 قضايا مـ قضقة يأكربب آعّؼاد م ائؾ مـ م للة أكرب ،ق شالغق  ا يؿار

 - اأيًض  العؿؾ

يٓ س قؾ إلك العؾؿ شالغق  إٓ عـ  ريؼ ب أركار ا يؿار ال ّة غقٌ  فجؿقع 

لذا كار ا يؿار شالغق  ب ملسو هيلع هللا ىلصؼ ك قف يإما عـ  ريب إما مـ كّاب اهلل ب الخرب

 الؽافريـ يشقـ شقـ الؿممـقـ الطريؼ يمػرت ب ركقزًة أساسقًة مـ ركائز ا يؿار

 فؽار ا يؿار شقجقد ال قت الؿعؿقر ،ق مـ ا يؿار شالغق -ب يالؿـحرفقـ يالؿؾحديـ

 عمى إثبات البٗت املعىٕز األدلة: وطألة : 

ب حؼقؼة ال قت الؿعؿقر إٓ عـ  ريؼ الخربس ؼ شقار أكف ٓ س قؾ إلك العؾؿ ش

 : يفقؿا يؾل شقار ذلؽب ملسو هيلع هللا ىلصيإما عـ  ريؼ ك قف ب إما مـ كّاب اهلل 

 األدل٘ مً القسآٌ: أّاًل : 

: ]الطقر چحئ جئچ: أق ؿ اهلل تعالك شال قت الؿعؿقر يف ققلف تعالك

 قاعب (1)يا ث ات شالعـاية جدير يأكفب عؾقف شالؿؼ ؿ دٓلة عؾك آ،ّؿااب [3

 لؾؿمئؽة اهلل خصصفب ال اشعة ال ؿاء يف شقت ،ق: (2)العؾؿاء يعامة الؿػ ريـ

                                                 = 
 (- 3.043العريس لؾزشقدي )

 (602,604. 01) عثقؿقـ اشـ يرسائؾ فّايى مجؿقعيـظر: ( 0)

 اشـ تػ قريـظر:  -    ال  أشل شـ عؾل (ب عـ22.356 قره )تػ يف الطربي أخرجف( 2)

ب (3.294) زمـقـ أشل ٓشـ العزيز الؼرآر تػ قرب (8.36) الؿ قر ب زاد(3.201) كثقر
= 
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 مـ ألػًا س عقر كؾ يقا ييدخؾفب الؽع ة إلك الؿممـقر يحج كؿا إلقف يحجقر

 الؿؽرمة شؿؽة الؿ درفة الؽع ة الحراا اهلل شقت ،ق: (1)آخرير قاعب الؿمئؽة

 إلقفا- يالحّجاج ا شالؿجايريـ عـد،ايأر عؿراهنب يتعظقؿًا ت ريػًا اهلل زاد،ا

 أر: الّػ قر يف الؼاعدة" ٕر: جؿقعًا الؿعـققن طؾى أية حؿل بعضفم و

 عؾك تحؿؾ أر يج  مـافاة شقـفؿا يلقسب ال قاء عؾك معـققـ احّؿؾت إذا أية

ب الؿعاين مـ تحّؿؾف شؿا عالؿ , يعم جؾ , اهلل ي،ق هبا الؿّؽؾؿ ٕر: مـفؿا كؾ

 مـ تحّؿؾف ما كؾ عؾك تحؿؾ أر يج  فنكف الؿعاين أحد الؿراد أر ي قـ لؿ يإذا

 شف الؿؼ ؿ يؽقر أر شقـ مـافاة ،ـاك يلقسب ال ا ؾة الؿعاين ٓ الصحقحة الؿعاين

 أ،ؾ يف معظؿ ذاكب معظؿ ال قّقـ كم ٕر: ال ؿاء يف الؿعؿقر ال قت أيب الؽع ة

 لفذا اامؾة أية أر الصقابفب ماكع يٓب إرض أ،ؾ يف معظؿ ي،ذاب ال ؿاء

 -(2)"ال ؿاء يف الؿعؿقر ال قت شف الؿراد أر ترجح قريـة ُيجد إذا إٓب ي،ذا

أحاديث ا سراء يالؿعراج القاردة والؼريـة أن البقت الؿعؿور أتى ذكره يف 

ب تعالك لعظؿّف يمظفرب لؾؿمئؽة مطاجب ال ؿاء يف شقت شلكفب (3)يف الصحقحقـ

أكف  رجاحة هذا الؼوليما يزيد مـ ب ,يعم جؾ, إياه   قحفؿيت لّؼدي فؿ يمحؾ

                                                 = 
 (-5.003ب فّح الؼدير لؾ قكاين )(9.023) لؾثعال ل الؼرآر تػ قر عـ يال قار الؽ ػ

 يمحؿد ع قدة يأشل الح ـ عـ (5.478) يالعققر الـؽت تػ قره يف الؼقع ،ذا الؿايردي كؼؾ (0)

 -(07.61) تػ قره يف (ب يالؼر  ل8.37الؿ قر ) زاد يف الجقزي اشـ ب يكذاجعػر شـ ع اد شـ

 (-28.215) لؾرازي الؽ قر الّػ قرب ييـظر: (075 ص) الحديد , الحجرات: العثقؿقـ تػ قر (2)

ا يؿارب  يم ؾؿب كّابب (4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر الخؾؼب شاب شدء ب كّابال خاريـظر: ي (4)

 (-063 رقؿ) الصؾقات يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب
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  ال  أشل شـ عؾل عـ مريي ي،ق الؿػ دريـ يعامة (1)  ع اس اشـ ققع

  (2)- 

 األدل٘ مً الطي٘: ثاىًٔا : 

حديث مالؽ شـ ب (3)يف حديث ا سراء الطقيؾ ال قت الؿعؿقر يرد ذكر

فسللُت جبريل ، ورُفرفع لي البقت الؿعؿ)): قاع ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل    دعصعة 

إذا خرجوا لم ، هذا البقت الؿعؿور يصؾي فقه كل يوم سبعون ألف مؾك: فؼال

 -(5)(((4)ه آخر ما طؾقفمقيعودوا إل

                                                 
يف  ين(ب قاع محؼؼ الؽّاب: إسـاده ح ـب يرياه الطربا0.92ياه إزرقل يف أخ ار مؽة )( ر0)

مقققفًا عـ اشـ  (ب يرياه ال قفؼل5.28(ب يع د الرزا  يف الؿصـػ )00.304الؽ قر )

 إسـاده ٓ شلس شف- (ب يقاع محؼؼف:6.359ع اس يف ال ع  )

 (ب يرياه اشـ جرير0.92(ب يإزرقل يف أخ ار مؽة )5.29ياه ع د الرزا  يف الؿصـػ )( ر2)

(ب قاع محؼؼ الؽّاب )إسـاده 6.355(ب يال قفؼل يف اع  ا يؿار )20.564يف تػ قره )

كؿا  (ب يرياه إسحا  شـ را،قيف2.076ة )ٓ شلس شف(ب يرياه الضقاء يف إحاديث الؿخّار

 -(09.323ب تػ قر إلقسل )(05.279ذكر الحافظ يف الؿطال  العالقة )

ـَّة شالؽّاب ثاشت يالؿعراج ا سراء (4) (ب 0.271) الطحايية - يـظر: ارحيا جؿاع يال  

 يم ائؾ يالؿعراج (ب ا سراء4.3132) الؿعاد (ب يزاد5.31,30) كثقر اشـ يتػ قر

 (-2.371فقفؿا لعؿر الؼرمقال ) العؼقدة

 لفؿ شؼل ما: أي"ال خاري:  أحاديث رياض إلك الجاري قاع أحؿد الؽقراين يف كّاشف الؽقثر (3)

ي،ذا أعظؿ دلقؾ عؾك كثرة الؿمئؽة "يقاع داح  مطالع إكقار: (، 6/171)" العؿر مـ

(ب 3.019) ب يتعؾقؼ مصطػك دي  ال غا عؾك دحقح ال خاري"مف عؾقفؿدؾقات اهلل يسم

- ييـظر: ارح دحقح م ؾؿ لؽثرهتؿ دخقلفؿ آخر ،ق ذلؽ إيع دخقلفؿ أيقاع فقف: 

(ب 0.201الحؿزي ) الق،راين شـ (ب مطالع إكقار يف دحاح أثار  شرا،قؿ2.225)

 -(6.57) الَقلَِّقي ا ثققشل لؿحؿد الؿجّ ك ارح يف العؼ ك ذخقرة

ا يؿارب  يم ؾؿب كّاب( 4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر الخؾؼب شاب شدء ب كّابال خاري أخرجف (5)
= 
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هل )): قال يومًا ٕصحابه ملسو هيلع هللا ىلصكر لـا أن كبي اهلل ذُ : قاع يف رياية لؼّادةي

، لسؿاءفنكه مسجد يف ا: قال، اهلل ورسوله أطؾم: تدرون ما البقت الؿعؿور؟ قالوا

 -(1)((لو خر لخر طؾقفا، تحته الؽعبة

ا يؿار شال قت  ييجقبب شقجقد ال قت الؿعؿقر يف ال ؿاء ومؿا سبق كؼطع

ا يؿار  خؾ ضؿـاإذ إر ا يؿار شف د: الؿعؿقر عؾك ما يردت شف الـصقص

  يما يرد فقفؿ- ا يؿار شالؿمئؽة ي شالغق 

 ىٕزاملع البٗت يف ٔصف الٕازدة األخباز: وطألة : 

 ياققتة مـ: يققؾب (2)جقفاء درة مـ شلكف ُخؾؼ: أتك يف يدػ ال قت الؿعؿقر

 يفقفب (3)غرشل يشاب ارقل شاب أخضدر زمرد مـ شاشار لفب الجـة يقاققت مـ

 قامّف أر إٓب الؽع ة الؿ رفة مثؾ يالطقع العرض يف ي،قب (4)الجـة مـ قـاديؾ

 زشرجد مـ أسا قـ أرشع عؾك العرش تحت يأكفب (5)يإرض ال ؿاء شقـ كؿا

كؿا دلت عؾقف إحاديث ال اشؼ ب أكف فق  الؽع ةيب (6)حؿراء شقاققتة مغ قة
                                                 = 

 (-063 رقؿ) الصؾقات يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب

حديث  ةحال ؾ ؾة الصحق يحؽؿ عؾقف إل اين يف(ب 20.565يف تػ قره ) ياه اشـ جرير( ر0)

شؼقلف: ي،ذا إسـاد مرسؾ دحقحب يأدؾ الحديث دحقح يف ال خاري يم ؾؿ  (377رقؿ )

 -(0.859يغقر،ؿا يف حديث ا سراء يالؿعراج)

 -   عـ ي،  (624. 2د فاين )لأل العظؿةيـظر:  (2)

 ع اس- اشـ عـ يالديؾؿل الجـدي ف( أخرج005. 0) ال غقي قرتػ يـظر:  (4)

 عـ يالديؾؿل الجـدي فأخرج (0.687) لؾ قق ل شالؿلثقر الّػ قر يف الؿـثقر الدريـظر:  (3)

 -ع اس اشـ

 -(480. 2) ه تػ قريف  سؾقؿار شـ مؼاتؾ أخرجف( 5)

عـ  (3.82) الؽ قر الّػ قر أي الغق  مػاتقح(ب 0.085لح ائؽ يف أخ ار الؿمئؽ )ايـظر: ( 6)
= 
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))إكه مسجد : ملسو هيلع هللا ىلصيققلف ب ((هو بحقال الؽعبة من فوقفا)): ملسو هيلع هللا ىلص مـفا ققلفيب ذكر،ا

 .(1)لو خر لخر طؾقفا((، تحته الؽعبة، يف السؿاء

 : أوجه طدة طؾى موضعه يف واختؾػوا

 عـ مالؽ شـ أكس عـ قّادة رياه لؿاب أكف يف ال ؿاء ال اشعة: لالؼول إو

ال قت  لـا ال ؿاء فرفع إلك شل )ُأتِل): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع قاع: قاع دعصعة شـ مالؽ

 كؾ يدخؾفب عؾقفا خر خر لقب الؽع ة حقاع ،ق فنذاب السابعة السؿاء الؿعؿقر يف

 أكف: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا دح عـف ب (2)((إلقف يعقديا لؿ مـف خرجقا إذاب مؾؽ ألػ س عقر يقا

 ال اشعة عؾك يف ي،ق ال قت الؿعؿقر إلك ظفره م ـداً  ♠ رأى إشرا،قؿ

 -(3)الراجح

 -¶(6)ع اس ياشـ (5)يققع لعؾلب (4)خمج شم الجؿاعة ي،ق رياية

                                                 = 
 ب يلؿ أقػ عؾك حؽؿ ٕثار يدػ ال قت الؿعؿقر ال اشؼة-¶ع د اهلل شـ عؿر 

 (-377ال ؾ ؾة الصحقة حديث رقؿ ): (ب يـظر20.565يف تػ قره ) ياه اشـ جريرر (0)

ا يؿارب  يم ؾؿب كّاب( 4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر الخؾؼب شاب شدء ب كّابال خاري أخرجف (2)

 (-063 رقؿ) الصؾقات يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب

الصؾقات  يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سقعشر ا سراء شاب ا يؿار كّاب يف م ؾؿ أخرجف (4)

 (-062) شرقؿ

ب يالؿراد شالجؿاعة: أي أدحاب الؽّ  ال  عة (0.362) حجر ٓشـ ال اري فّحيـظر:  (3)

ـِ إرشعة يالؿق ل(-  الحديثقة )الصحقحقـ يال ـ

 (ب يرياه اشـ جرير0.92(ب يإزرقل يف أخ ار مؽة )5.29ياه ع د الرزا  يف الؿصـػ )( ر5)

(ب قاع محؼؼ الؽّاب )إسـاده 6.355(ب يال قفؼل يف اع  ا يؿار )20.564يف تػ قره )

كؿا  (ب يرياه إسحا  شـ را،قيف2.076ٓ شلس شف(ب يرياه الضقاء يف إحاديث الؿخّارة )

 -(09.323ب تػ قر إلقسل )(05.279القة )ذكر الحافظ يف الؿطال  الع

يف  (ب قاع محؼؼ الؽّاب: إسـاده ح ـب يرياه الطرباين0.92ياه إزرقل يف أخ ار مؽة )( ر6)
= 
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 ست فق  شقت ،قب ال قت الؿعؿقر إر: ،د(027ال دي )ت قالف ما: الثاين

 ٓ مؾؽ ألػ س عقر يقا كؾ فقف ليصؾ، الضـراح يدطى، السابعة ودون، سؿوات

 -(1)العّقؼ ال قت شحذاء ي،قب أشداً  إلقف يرجعقر

  .(2)   عؾل كؿا ريي عـ السادسة السؿاء يف أكف: الثالث

 - (3)"الرابعة السؿاءيف  أكف" مرفقًعا أكس عـ جاء: الرابع

ال قت  إرب ،د(049أكس )ت شـ الرشقع قاعب أكف يف ال ؿاء الدكقا: الخامس

 إذا حّكب الؿمئؽة لف شـّفب آدا زمار يف الؽع ة مقضع يف إرض يف كار قرالؿعؿ

 فجعؾب الطقفار زمـ فرفعب يعصقه عؾقف فلشقاب يحجقا أر أمر،ؿ كقح زمار كار

 حقث الحراا ال قت الؽع ة  شرا،قؿ اهلل ف قأب فقعؿرهب الدكقا السؿاء يف شحذائف

 يكارب [26 :الحج] چرب يئ ىئ نئ مئ چ: اهلل تعالك قاعب كار

 - (4)الؽع ة إكف قاع مـ ا فة ،ذا

،ذه  شقـ تـايف ٓ أكف ذلؽب محايلة الجؿع شقـ إققاع ال اشؼة: سادسًا

 ال ؿاء يف الذي عؾك شآارتاك الؾػظل يطؾؼ ال قت الؿعؿقر ٕر: إققاع

                                                 = 
مقققفًا عـ اشـ  قفؼل(ب يرياه ال 5.28(ب يع د الرزا  يف الؿصـػ )00.304الؽ قر )

 (ب يقاع محؼؼف: إسـاده ٓ شلس شف-6.359ع اس يف ال ع  )

 (-20.564) (ب يتػ قر  اشـ جرير0.92إزرقل يف أخ ار مؽة )ـظر: ي( 0)

 -(5.267) ال ؿعاين تػ قر (2)

 لؿحؿد الـ ائل ســ ارح الؿجّ ك ارح يف العؼ ك ذخقرة(ب 6.419ـظر: فّح ال اري )ي (4)

 (-6.61) الَقلَِّقي ا ثققشل

 ب يلؿ أقػ شعد(6.401,405) ال خاري دحقح خ ايا ك ػ يف الدراري الؿعاين كقثر (3)

 ال حث عؾك حؽؿ ،ذه إثار- 
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 ٕر يف: كؾفا  شؾ يطؾؼ عؾك شققتفب (1)الؽع ة يعؾك ,إافر ي،ق, ال اشعة

 يؼاع الدكقا ال ؿاء يف يالذي مـفاب (2)إلقف ييصّؾقرب أ،ؾفا فقف يّع د شقًّا سؿاء كؾ

 يف ال قت الؿعؿقر ي ـقا َأر": ممئؽّف تعالك أمر إر اهلل: يقد ققؾب العزة شقت: لف

 أمرهم ثؿب العرش  قاج مـ أ،قر لؽقكف لف  قاففؿ يجعؾقا يأرب ال اشعة ال ؿاء

ب (3)"شقّا ع ر أرشعة ،ل: مجا،د قاع- شقًّا أرض ؾك ييفب  ًبقتا سؿاء كل يف يبـوا أن

 إلك ال ؿاء يف مـفا س عةب شقًّا ع ر خؿ ة خامس ال قت ،ذا)): ييف رياية

 لؽؾب ال قت الؿعؿقر يؾل الذي يأعم،اب إرض تخقا إلك مـفا يس عةب العرش

 إلك شعض عؾك شعضفا ل ؼط شقت مـفا سؼط لقب ال قت ،ذا كحرا حراٌ  مـفا شقت

 يعؿره مـ إرض أ،ؾ يمـ ال ؿاء أ،ؾ مـ شقت يلؽؾب ال ػؾك إرض قاتخ

 -(4)((ال قت ،ذا يعؿر كؿا

عدا ما ب يشالـظر يف إققاع ال اشؼة يّضح أهنا مرجقحة تػّؼد دحة الدلقؾ

 ذكر يف الؼقع إيع لدٓلة إحاديث الصحقحة عؾقف- 

 املبخح الجاىٕ

 ٘ باملالٜك٘مشاٜل البٔت املعنْز العكدٓ٘ املتعلك

 ي،قب ٓ يّؿ إيؿار الع د إٓ شفب أدٌؾ مـ أدقع آعّؼادا يؿار شالؿمئؽة 

يشؿا عؾؿ مـ ب يشؿا ُعؾؿ مـ أسؿائفؿ يأيداففؿب يّضؿـ ا يؿار شقجقد،ؿ

                                                 
 (46: ص) الفقّؿل حجر ٓشـ الؽع ة مـ ي،ل ما إدمح يف العذشة الؿـا،ؾ (0)

 (-9.200) لؾعقـل ال خاري دحقح ارح الؼاري ب عؿدة(0.362) حجر ٓشـ ال اري فّحيـظر:  (2)

 (9.200) ال خاري دحقح ارح الؼاري عؿدة (4)

 (ب يلؿ أقػ عؾك إسـاد لفذه الرياية-085لح ائؽ يف أخ ار الؿمئؽ لؾ قق ل )صا( 3)
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 -(1)مع الّؼرب إلك اهلل شح فؿ يتقلقفؿب أعؿالفؿ

 ت الؿعؿقرال قشقجقد  ا يؿارُ ب يمـ جؿؾة ما يج  ا يؿار شف يف ،ذا ال اب

لّعؾؼف  ,(2)فقإذا خرجقا لؿ يعقديا إليب يصؾل فقف كؾ يقا س عقر ألػ مؾؽالذي ,

 الؿج قلة عؾك  اعة اهلل يأداء حؼف-ب شا يؿار شالؿمئؽة عؿقؼةال ّفدؾالقاضح ي

 عدد املالئكة: وطألة : 

فسللت ، فرفع لي البقت الؿعؿور)): جاء يف حديث ا سراء الؿّػؼ عؾقف

إذا ، سبعون ألف مؾك (3)يصؾي فقه كل يوم، هذا البقت الؿعؿور: فؼال، جبريل

 أكثر الؿمئؽة أر ي،ذا يدع عؾكب (4)((خرجوا لم يعودوا إلقه آخر ما طؾقفم...

 ألًػا س عقر يقا كؾ جـ ف مـ يّجدد مـ العقالؿ جؿقع مـ يعرج ٓ إذب الخؾؼ

الخرب- ٓ  ،ذا يف مئؽةالؿ عـ ث ت ما مـذ خؾؼف اهلل تعالك يإلك يقا الؼقامة غقر

ب يٓ يعؾؿ عدد،ؿ إٓ اهلل تعالكب اؽ أر عدد،ؿ ٓ يّخقؾف عؼؾ يٓ يح  ف إك ار

                                                 
(ب 0.064(ب اع  ا يؿار لؾ قفؼل )0.412يـظر: الؿـفاج يف اع  ا يؿار لؾحؾقؿل )( 0)

( 391ٓشـ تقؿقة )ص (ب الرد عؾك الؿـطؼققـ9الح ائؽ يف أخ ار الؿمئؽ لؾ قق ل )ص

( 0.447( يما شعد،اب ارح الطحايية )2.025يما شعد،اب إغاثة الؾفػار ٓشـ الؼقؿ )

 (-86 ص) الؿـ قرة ال ـة ( يما شعد،اب أعما0.64( يما شعد،اب معارج الؼ قع )2.315)

 يم ؾؿب كّاب( 4217) رقؿش لؿمئؽةا ذكر الخؾؼب شاب شدء ب كّابال خاري أخرجف (2)

 (-063) رقؿش الصؾقات يفرض ياتاال ؿ إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء ا يؿارب شاب

يٕكف ٓ يقجد كص دريح  غقره؟ أي كققمـا الؿمئؽة يف يطقج الذي الققا ،ؾقد يرد ت اؤع: ( 4)

ؾك أكف يقا الؿعريج   دع ذلؽ ع شالققا لؾؿعفقد الخطاب خمج عؾك يحدد ذلؽ أي يدع

 (-030 ,01.031لؾ ـؼقطل ) آضطراب إيفاا دفعكليامـاب ياهلل أعؾؿ-  يـظر: 

ا يؿارب  يم ؾؿب كّاب( 4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر الخؾؼب شاب شدء ب كّابال خاري أخرجف (3)

 (-063 رقؿ) الصؾقات يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب
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 من لقس)): ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل يقاعب [40: الؿدثر] چمخجس جخ مح جح مج حجچ: قاع تعالك

 )): يقاعب (1)((به موكل ومؾك إٓ يـبت شيء من ما، الؿالئؽة من أكثر اهلل خؾق

،د( عؾك 641يعؾؼ اشـ إثقر )ت ب (2)((أن تئّط...أّصت السؿاء وُحّق لفا 

كثرة ٓ ي عفا عؼؾ ب ي،ذا مثؾ يإيذار شؽثرة الؿمئؽة": شؼقلفب الحديث

كؿا ث ت يف ب كؿا أر لؾؿمئؽة أجـحةب فالعؼقع ٓ ت ّطقع إدراكفاب (3)"ال  در

ًٓ ب لؽـفا ٓ تض ط شالػؽرب إحاديث ي،ل دػات ب شؾ يج  ا يؿار هبا إجؿا

يلؿ ير لطائر ثمثة ب فنر اهلل أخرب شلهنا مثـك يثمث يرشاعب ٓ تدرك شالعقـب ؾؽقةم

ب فدع عؾك أهنا دػات ٓ تض ط شالػؽرب فؽقػ ش ّؿائة جـاحب أي أرشعة أجـحة

ًٓ ب يٓ يرد ش قاهنا خرب  -(4)فقج  ا يؿار هبا إجؿا

 صفة عبادة املالئكة عٍد البٗت املعىٕز: وطألة : 

لؾع ادة  ،ق الؿعؿقرَ  ف إحاديث أر قصد الؿمئؽة ال قَت الذي تدع عؾق

ـؼؾ ت ؿيلب (5)الصمة الع ادة أي لؽــا ٓ كعؾؿ حؼقؼة ،ذهب يالطقاج شف لصمة فقفيا

                                                 
 عـ( 735, 2.733) "العظؿة" يف ال قخ يأشق(ب 4.248) "الؽامؾ" يف عدي اشـ أخرجف (0)

 "سؾ ؾة إحاديث الضعقػة يالؿقضقعة"مرفقعًاب يضعػف إل اين يف  ع اس اشـ عـ مجا،د

 (-03.038( )6566شرقؿ )

قر ما أعؾؿ لق تعؾؿ": ملسو هيلع هللا ىلصشاب ققلف ب كّاب الز،د يف(ب يالرتمذي 21549)شرقؿ رياه أحؿد ( 2)

(ب 3091)شرقؿ  شاب الحزر يال ؽاءب كّاب الز،د يف(ب ياشـ ماجف 2402)شرقؿ  "لضحؽّؿ قؾقمً 

ـ اشـ ماجف(2.268) يف دحقح ســ الرتمذي يح ـف العممة إل اين  -(2.317) ب يدحقح سـ
 (-0.53يـظر: الـفاية يف غري  الحديث )( 4)
ب ت: ع د الرحؿـ ال فقؾلب ليف ارح ال قرة الـ قية ٓشـ ، اا يـظر: الريض إكػ( 3)

 (-7.073ال ممل )
 جرير جاءت إاارة إلك دػة ،ذه الصمة يأهنا مـ شاب الذكر يالدعاء يف حديث أكس عـد اشـ (5)

= 



   : مجًعا ٔدزاسٛاملشائن العقدٖٛ املتعمقٛ بالبٗت املعىٕز 95
 

 ياهلل أعؾؿ- (1)شالع ادة الحج إحاديث أر الؿراد

، فرفع لي البقت الؿعؿور)): إٓ أكف يرد يف حديث ا سراء الؿّػؼ عؾقف

، يصؾي فقه كل يوم سبعون ألف مؾك، هذا البقت الؿعؿور: فؼال، يلفسللت جبر

ييرد يف الـصقص تػصقؾ شعض ب (2)((إذا خرجوا لم يعودوا إلقه آخر ما طؾقفم...

: الصافات] چمل  خلچ: قاع تعالكب شلهنؿ يصػقر عـد رهبؿب دػة دمهتؿ

يلعؾ الؿؼصقد شالصػ ب [065: الصافات] چمك  لك  اكچ: يقاع تعالكب [0

: قاع    ييميد ذلؽ ما جاء عـ جاشر شـ سؿرةب ـا دػ الؿمئؽة لؾصمة،

))أٓ تصّػقر كؿا تصّػ الؿمئؽة عـد رهبا؟(( : فؼاع ملسو هيلع هللا ىلصخرج عؾقـا رسقع اهلل 

قر الصػقج إَُيَع : يا رسقع اهلل! يكقػ تصػ الؿمئؽة عـد رهبا؟ قاع: فؼؾـا ُيِّؿ 

قر يف الصػ((  -(3)ييرتاد 

 حك  جك  مق  حقچ: قاع تعالكب ييركعقر ييؼقمقرييرد أهنؿ ي جدير 
يقد ب [216: ٕعراج] چحم جم مل خل  حل  جل  مك  لك  خك

                                                 = 
ب لؽـف مـ رياية محؿد شـ سـار الػزاز اقخ اشـ جريرب ي،ق ضعقػب ي،ذه الرياية ٓ الطربي

غقر معريج عؾك يجف الّػصقؾ ياهلل  تػقد تػصقمً لضعػفاب فق ؼك أمر الصمة شالـ  ة لـا

 أعؾؿ-

(ب 2.067(ب يترجؿة محؿد شـ سـار يف الّؼري  )27.08) يـظر: تػ قر اشـ جرير

 (-9.216يالّفذي  )

ب معّؼد فر  الؿ ؾؿقـ يالقفقد يالـصارى يالػمسػة يالقثـققـ يف الؿمئؽة الؿؼرشقـ: ـظر( ي0)

 (-027العؼقؾ )ص  الق،اب ع د ـاش لؿحؿد

ا يؿارب  يم ؾؿب كّاب( 4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر الخؾؼب شاب شدء ب كّابال خاري أخرجف (2)

 (-063 رقؿ) الصؾقات يفرض ياتاال ؿ إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب

 (-341رجف م ؾؿ يف كّاب الصمةب شاب إمر شال ؽقر يف الصمة شرقؿ )أخ( 4)
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ما كسؿع من شيء. : أتسؿعون ما أسؿع؟ قالوا)): قاع لؾصحاشة ملسو هيلع هللا ىلصث ت أر الـ ل 

وما فقفا موضع شبر إٓ وطؾقه ، وما تالم أن تئط، إين ٕسؿع أصقط السؿاء: قال

ب ف شقار لفقةة مـ ،قةات دمهتؿ يدػاهتاففذا كؾب (1)((مؾك ساجد أو قائم

يكؾ ذلؽ عؾؿف ب ييؽقر لؾع ادة مطؾؼًاب ييحّؿؾ أر يؽقر ،ذا يف غقر الصمة

 عـد اهلل يلؿ يرد ما يقضحف-

إكؿا يـػع فضؾف لؿـ عؿؾ فقف  يي ؼك أر دخقع الؿمئؽة لؾ قت الؿعؿقر

يإكؿا الثقاب  بيإٓ فؿجرد ال ؼاع ٓ يحصؾ هبا ثقاب يٓ عؼابب  شطاعة اهلل

- يالؼقع يف دخقع الؿمئؽة (2)يالعؼاب عؾك إعؿاع الؿلمقر هبا يالؿـفل عـفا

إلك ال قت الؿعؿقر يدمهتؿ فقف ،ق عؾك إجؿالف كؿا يرد شدير تػصقؾ ياهلل 

 خاص مؽار يف خادة دمة تعّرب الؿعؿقر ال قت عـد الؿمئؽة دمةٕر : أعؾؿ

 ترد لؿ الصمة ،ذه يكقػقةب الحديث شـص ؿر،ؿع يف ياحدة مرة إٓ يعؿؾقهنا ٓ

 -الـصقص هبا

 املبخح الجالح

 مشاٜل البٔت املعنْز العكدٓ٘ املتعلك٘ باألىبٔاٛ

يفاضؾ ب يفضؾفؿ عؾك سائر خؾؼفب ،دايًة لؾع اد رسؾف اهلل  رسؾأ

ركـًا مـ  ؿيجعَؾ ا يؿار هبب يالؿؽاكة الرفقعةب الؿـزلة ال امقة ؿيجعؾ لفب شقـفؿ

ب يعفد إلقفؿ شؿفؿة ك قرةب ؿٓ يصح إيؿار الع د إٓ شا يؿار هبب اِر ديـفِ أرك
                                                 

يأكس شـ مالؽ  ذا الحديث مريي عـ غقر ياحد مـ الصحاشة مـفؿ حؽقؿ شـ حزاا،( 0)

 يغقر،ؿا-

 (-0161ب 0159ب 852يـظر: ال ؾ ؾة الصحقحة حديث رقؿ )

 (-27.348جؿقع الػّايى )مـظر: ي( 2)
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ييف ،ذا يؼقع ب أٓ ي،ل تحؼقؼ الع قدية يالدعقة لف ب ييظقػة جؾقؾة

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلچ: ▐
ا يؿار يف شاب  ╚كؿا أر مذ،  ال ؾػ الصالح ب [25: ]إك قاء چىن

 -(1)تصديؼ ما دح عـفؿ مـ أخ ار،ؿ: امـف: الرسؾ يؼقا عؾك ققاعدش

يهبذا تّ قـ لـا الراشطة الؼقية شقـ ا يؿار شقجقد ال قت الؿعؿقر يا يؿار 

 -ٕر ،ذا مـ تصديؼ ما دح عـفؿ مـ أخ ار: شالرسؾ

 اطالع األٌبٗاء عمى عمي الػٗب: وطألة : 

أ ؾعفؿ اهلل ب لق ت لغقر،ؿ مـ ال  ر  لؿا كار لؾرسؾ مـزلة عـد اهلل

 جك چ: قاع تعالكب عؾك ما ي اء مـ الغق  تليقدًا لفؿ يمعجزة مـ معجزاهتؿ
 جن  مم  خم حم جم هل مل خل حل  جل  مك  لك  خك حك
  جحچ: يقاع تعالكب [27 – 26: الجـ] چٰه مه جه  هن  من  خن  حن
آع ] چحض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس مخ  جخ  مح

 ذَكر فؼدب صق يالـَّ  الحظِّ  أيفر أيات تؾؽ مـ ملسو هيلع هللا ىلص لـ قِّـا كار يلؼدب [079: عؿرار

تف دٓئؾ أرَّ  العؾؿ أ،ؾ شعُض  يالعؾؿ شقجقد ال قت الؿعؿقر ب (2)ألًػا ت ؾغُ  ملسو هيلع هللا ىلص ك قَّ

 ال ؿاء إلك شف ُعرج عـدما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع رآهب الؿؽاين (3)مـ العؾؿ شالغق  الـ  ل

                                                 
(ب 0.247,248(ب الؿـفاج لؾحؾقؿل )0.494يـظر: تعظقؿ قدر الصمة لؿحؿد الؿريزي ) (0)

(ب فّح 0.012(ب جامع العؾقا يالحؽؿ )0.470اع  ا يؿار لؾ قفؼل )

(ب م احث 0.023,025) (ب فّايى اشـ عثقؿقـ2.677(ب معارج الؼ قع)0.008ال اري)

 (-370العؼقدة يف سقرة الزمر لـادر ال قخ )ص

 -(0.01) لؾ قفؼلب الـ قة دٓئؾ: ـظري (2)

 -ك  ل مطؾؼب يغق  غق : كقعار الغق  (4)
= 
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، البقت الؿعؿور لي فرفع)): يدػف يف فؼاعب يالؿعراج ا سراء لقؾة ال اشعة

 إذا مؾك ألف سبعون يوم كل فقه يصؾي البقت الؿعؿور هذا: لفؼا جبريل فسللت

  -(1)((طؾقفم ما آخر إلقه يعودوا لم خرجوا

 ملسو هيلع هللا ىلصداللة الٕصٕه إىل البٗت املعىٕز عمى فضن الٍيب : وطألة : 

ا سراء : أي,ي،ذا الـقع ":   ( ،د 728) تقؿقة قاع اقخ ا سما اشـ

لؿ يؽـ لغقره مـ إك قاء  ,عؿقريالؿعراج شؽؾ ما تضؿـف يمـف رؤية ال قت الؿ

  خممم  حم  جم  يل  ىل  ملچ: يظفر شف تحؼقؼ ققلف تعالكب مثؾف
 حي  جي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من حنخن  جن  يم  ىم
: شؼقلف( ،د 461) يشقـ ذلؽ أجريب (2)" [254: ]ال ؼرة چىي مي  خي

ياا،د ب (3)شلكف ُأسري شف شج ده يعؼؾف ملسو هيلع هللا ىلصخص ك قف محؿدًا   إر اهلل"

                                                 = 
 اهلل اسّلثر مـفؿ: شؾ أحداً  عؾقف يطؾع خؾؼفب فؾؿ جؿقع عـ اهلل غق ف ما ،ق: الؿطؾؼ فالغق 

 شعضفؿب ففذا فؿَ فب يعؾِ عؾؿُ  الخؾؼ شعض عـ غاب ما ففق: الـ  ل الغق  يأما -شعؾؿف تعالك

 الغق  ي،ذا -يعؾؿف لؾذي شغق  يعؾؿفب يلقس ٓ الذي شف لؾجا،ؾ شالـ  ة غق ًا ي ؿك إكؿا

 ذلؽ غقر الحديثب أي شالعؾؿ شالّجرشةب أي القحلب أي شطريؼ يعرفف أر لإلك ار يؿؽـ الـ  ل

 قعر يف ما الؿؿؽـةب كؿعرفة شالطر  الـاس مـ قركث عؾك يخػك عؿا آسّعما شف يؿؽـ مؿا

(ب عؾؿ 5.74يـظر: درء تعارض العؼؾ يالـؼؾ ) -ال ؿاء إرضب يأجقاء ال حارب يأغقار

 ( يما شعد،ا-035الغق  يف ال ريعة ا سممقةب د- أحؿد الغـقؿار )ص 

ا يؿارب  يم ؾؿب كّاب( 4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر بالخؾؼب شا شدء ب كّابال خاري أخرجف (0)

 (-063 رقؿ) الصؾقات يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب

(ب آشّفاج يف الؽما عؾك 5.453(ب ييـظر: درء الّعارض )3.065لجقاب الصحقح )ا( 2)

 (-215,216ا سراء يالؿعراج )ص 

 (-00.204) ال اري (ب فّح5.34) كثقر اشـ يـظر: تػ قر (4)
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  يجؿقع ما رأى مـ آيات رشفب يدخقع الجـةب  ال ؿاياتجؿقع ما رأى يف

 -(1)"يفرض عؾقف الصمة

 بالبٗت املعىٕز ♠ عالقة إبساِٗي: وطألة : 

 سائر شقـ مـ جؾقؾة يفضائَؾ  شخصائَص  ♠ إشرا،قؿَ   اهلل اخّصَّ 

سؾ إك قاء  مـزلّفيمـ شقـ ،ذه الخصائص أر ب ,يال ما الصمة عؾقفؿ, يالر 

كؿا دع عؾقف حديث مالؽ شـ ب يف ال ؿاء ال اشعةيذلؽ أكف ب عالؿـاز أرفع

البقت  إلى ضفره مسـد جالس وهو بنبراهقم أكا ))فنذا: يفقفب   دعصعة 

: فؼقل، (3)الصالح والولد الصالح بالـبي مرحبًا: وقال، طؾيَّ  فسؾم، (2)الؿعؿور

  خض  حض  جض  مص خص  حص  مس چ: تال ثم أمتك ومؽان مؽاكك هذا
البقت  دخؾت ثم، [68: عؿرار]آع  چجف مغ جغ  مع  مظجع  حط  مض

فلتقـا )): ييف ريايةب (4)(سبعون( يوم كل يدخؾه هو وإذا فقه فصؾقت الؿعؿور

: ققل، محؿد: من معك؟ ققل: ققل، جبريل: من هذا؟ ققل: ققل، السؿاء السابعة

فلتقت طؾى إبراهقم فسؾؿت طؾقه ، ءجا الؿجيءوقد ُأرسل إلقه؟! مرحبًا به ولـعم 

                                                 
 (-487(ب ييـظر: مراد الؿحّار لؾصالحل )ص 328ل ريعة )ص ا( 0)

إلقفاب  الظفر يتحقيؾ الؼ ؾة إلك آسّـاد جقاز الؿعؿقر ال قت إلك إشرا،قؿ اسّـاد مـ ُأخذَ  (2)

 تػ قر الّـزيؾ معاين يف الّلييؾ فة- يـظر: ل ابج كؾ مـ ق ؾة أكف يف كالؽع ة الؿعؿقر يال قت

 م ؾؿ عؾك الـقيي ب ارح(7.207) حجر ٓشـ ال اري ب فّح(4.005) الخازر

 -(0.095) م ؾؿ عؾك ب الدي اج(2.204)

ة ُخِّؿت حّك َكْ ؾف مـ ،ؿ  إك قاء مـ شعده جاء َمـ جؿقع ٕرَّ (4) ب ملسو هيلع هللا ىلص شؿحؿدٍ  الـ قَّ

 -[78حج: ال] َّهت  مت  خت ُّ قاع تعالك: 

 -  (04. 05) هتػ قريف الطربي (ب ي322( )ص0127رياه أجري يف كّاب ال ريعة شرقؿ ) (3)
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هذا : فرفع لي البقت الؿعؿور فسللت جبريل فؼال، ؼال مرحبًا بك من ابن وكبيف

 إلى ضفره مسـداً ، ملسو هيلع هللا ىلص بنبراهقم أكا فنذا)): أخرى رياية ييفب (1)((البقت الؿعؿور

 -(2)((إلقه يعودون ٓ، مؾك ألف سبعون يوم كل يدخؾه هو وإذا، البقت الؿعؿور

 ياسّـاده إلك ال اشعة ال ؿاء يف ♠ إشرا،قؿ لؼاء يُذكِرت ِحؽٌؿ عّدة يف

 يال قتب إلقف ظفره م ـداً  الؿعؿقر ال قت عـد رآه أكف: إحداها: ال قت الؿعؿقر

 شـك الذي ،ق ♠ إشرا،قؿ أر كؿا الؿمئؽة تحج يإلقفب مؽة شحقاع الؿعؿقر

 إلقفا- شالحج الـاس يف يأّذرب الؽع ة

 إقامة مـب عؿره آخر شف يف ملسو هيلع هللا ىلص لف ُخّؿ عؾك ما أر فقف تـ قفًا: الثاكقة والحؽؿة 

 ألػًا س عقـ مـ كحق العاا ذلؽ يف معف يأكف يحجب ال قت يتعظقؿب الحج َمـْ ؽ

 ٕكف: شالحج تمذر الّلييؾ أ،ؾ عـد ♠ إشرا،قؿ رؤية ٕر: الؿ ؾؿقـ مـ

 -(3)الؿحجقجة الؽع ة لؼقاعد يالرافع إلقف الداعل

 إكس ملسو هيلع هللا ىلص لؾـ ل دديّج أر فـاس ب إخقر إب أكف: والحؽؿة الثالثة

 أر تؼّضل ♠إشرا،قؿ  فؿـزلة يأيًضاب آخر عالؿ إلك شعده لّقجففب شؾؼقاه

 ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل ارتػع فؾذلؽب مـزلّف مـ أرفع ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل يمـزلةب الؿـازع أرفع تؽقر

 أدكك- أي ققسقـ قاب إلك إشرا،قؿ مـزلة عـ

 معـك اشعةال  ال ؿاء يف إشرا،قؿ لؼاء مـاس ة يف( ،د 684) الؿـّقر اشـ يذكر
                                                 

ا يؿارب  يم ؾؿب كّاب( 4217 رقؿ) الؿمئؽة ذكر الخؾؼب شاب شدء ب كّابال خاري أخرجف (0)

 -(063 رقؿ) الصؾقات يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب

الصؾقات  يفرض ال ؿايات إلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرسقع ا سراء شاب ا يؿار كّاب يف م ؾؿ أخرجف (2)

 (-062) شرقؿ

 - (09.57) يال قر أيات تـاس  يف الدرر يـظر: كظؿ (4)
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 يلؿب شال قت ي قاففب ال اشعة ال ـة يف مؽة دخقع مـ ملسو هيلع هللا ىلص لف اتػؼ ما ي،قب لطقػًا

ب ال ادسة ال ـة يف قصد،ا شؾب ال ـة ،ذه ق ؾ الفجرة شعد إلقفا القدقع لف يّػؼ

 -(1)ذلؽ عـ فصديه

 املبخح السابع

 مشاٜل البٔت املعنْز العكدٓ٘ املتعلك٘ باملؤميني

  باملالئكةوطألة إمياُ اجلٕازح : 

يشؿا يرد يف ب شاعّؼاد يجقد،ؿ الؼؾبتصديؼ ب مـ معاين ا يؿار شالؿمئؽة

يغقر ذلؽ ب شنقراره يالّحدث شقجقد،ؿ الؾسانيتصديؼ ب الـصقص مـ الهنؿ

شالعؿؾ شؿؼّضك ما يقر يف الؼؾ  يجرى  الجوارحيتصديؼ ب مؿا يؽقر شالؾ ار

 -(2)عؾك الؾ ار

فقعؿؾ ب آقّداء هبؿ يف أعؿاع ا يؿار: ئؽةيمـ دقر إيؿار الجقارح شالؿم

ب (3)يذلؽ م دريع شالؽّاب يال ـةب لـا ارع ما الؿممـ كؿا تعؿؾ الؿمئؽة شـحق

 : آقّداء هبؿ فقؿا يؾلب يمؿا لف دؾة شال قت الؿعؿقر

                                                 
 (6.401,405)  خاريال دحقح خ ايا ك ػ يف الدراري الؿعاين كقثريـظر: (0)

 (-21صالجفـل ) سقػ أشق محؿد-د-أب شالؿمئؽة ا يؿار يف محاضرةيـظر: ( 2)

اقّداًء شالؿمئؽة  ملسو هيلع هللا ىلصلمر اهلل لؾؿممـقـ أر يصّؾقا عؾك الـ ل ك: ذلؽ تقضح كثقرة أمثؾة قجدي (4)

شالؿمئؽة يف إقامة الصػقج يإتؿامفاب شآقّداء  ملسو هيلع هللا ىلصب يأمر الـ ل 56كؿا يف آية إحزاب 

عـ حضقر الؿ جد لؿـ أكؾ ثقمًا أي شصمً أي كراثًاب يعؾؾ الـفل شلر  ملسو هيلع هللا ىلصيكذلؽ هنل الـ ل 

 الؿمئؽة تّلذى مـ ذلؽب ففذه دقر مـ دقر جريار العؿؾ عؾك الجقارحب يغقر ذلؽ-

 -(7.219) ىالػّاي مجؿقع(ب 5.956) "لؾملؽائل ال ـة أ،ؾ اعّؼاد أدقع ارحيـظر: 
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فنكف إذا عؾؿ عظؿ خؾؼ ب ة يف تعظقؿ اهلل حؼ قدرهآقّداء شالؿمئؽ ,0

يعؾؿ أهنؿ مع ذلؽ خاضعقر مطقعقر مـؼادير ب (1)الؿمئؽة يققهتؿ الفائؾة

الؿعؿقر إلك تعظقؿ اهلل حؼ قدره يف كؾ  مـ يطقج شال قت عظؿة أداه ذكرب لرهبؿ

  يجؿقع أعؿالف يأفعالف يأققالف-ب أمقره

ٕر مـ : تؼديس إماكـ يتعظقؿفا الّل ُأمركا شّعظقؿفاآقّداء هبؿ يف  ,2

ش درط يريد تعظقؿفا يف كصقص ب ؿفع ادة اهلل تعالك يتعظقؿف تعظقؿ ما عظ

يأر يؽقر الّعظقؿ يف ب مع ا خمص هلل يف تعظقؿفا يالّؼرب شذلؽ لفب ال رع

 -(2)حديد ال رع

ب ال ريػة الّل ُارع لـا مح ّفا آقّداء شالؿمئؽة يف مح ة إماكـ ,4

 يِحؾؼ كالؿ اجد الؿمئؽة تح فا الّل إماكـ يف مؽثفؿ عؾك يذلؽ شالحرص

ب يلؾحج يالعؿرةب فقف إاارة إلك أ،ؿقة قصد ال قت الحراا لؾصمة فقفيب العؾؿ

يذلؽ ب ؾؿ ؾؿقـ يف الؿ ارعة إلك الخقرات يأكقاع الع اداتلترغق  يكؾ ذلؽ 

 حت  جت  هبچ: أر الؿمئؽة مع أهنؿ يف ع ادة هلل ٓ تـؼطع كؿا قاع تعالك
 -دًا هلل تعالكإٓ أهنؿ يؼصدير ال قت الؿعؿقر تع ب [21: ]إك قاء چهت مت خت

 ب لـا يف آ،ّؿاا شع ادة الصمة ارع ما آقّداء شالؿمئؽة شـحق ,3
َ
 الّل ،ل

يف  ملسو هيلع هللا ىلصيالّل فرضت عؾك ك قـا ب الّقحقد شعد ا سما أركار مـ إعظؿ الركـ

يدمة الؿمئؽة عـد ب دمة إك قاء  شعد أر أراه اهللب (3)ذلؽ الؿؼاا الرفقع
                                                 

 يف شؿمئؽّل اقّديايؼقع:  كلر مػفقا ما أراه اهلل لرسقلف لقؾة الؿعراجب يكؼؾف ٕمّفب أر اهلل  (0)

 د-أيّح  أر أسّحؼ فلكا العظاا الؿمئؽة الف خضعت الّل لعظؿّل ياياكظر يتقحقدي ع اديت

(ب اقّضاء 0.355,356ـظر: الّؿفقد لؿا يف الؿق ل مـ الؿعاين يإساكقد ٓشـ ع د الرب )ي( 2)

 (-326 ,323الصراط الؿ ّؼقؿ )ص

 يشر،ارٌ  قا ع دلقٌؾ  ال اشعةب ي،ذا ال ؿاء يف الؿؼامات أعؾك الؿعراجب يف لقؾة الصمة فرضت( 4)
= 
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 - (1) فيشعد مـاجاتب ال قت الؿعؿقر

 اخلٕف وَ اهلل: وطألة : 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنچ: قاع اهلل تعالك
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 العظقؿ الؼرآر يإكزاع ال رائع ث قت  أّكد اهلل لؿاب [8 , 0: ]الطقر چجح مج

 ذكر ثؿب ♠ مقسك عؾك أكزع لؿا مؿاثؾّف هبا ت فد الّل شلدلّف عـده مـ

 الؿرفقع ال ؼػ شخؾؼ ثؿب الؿعؿقر ال قت شذكر عظؿة فاتضا،ق ٓ الّل عظؿّف

يالّعذي   ال عث عؾك يقدرتفب لؾّقحقد اسّحؼاقف عؾك الدالةب الؿ جقر يال حر

 -(3)محالة ٓ العذاب هبؿ ياقع (2)يالقحل الرسآت مـؽري أر أق ؿ  

يأر ب الخقج مـ يعقد اهللفقفا إاارة إلك ع ادة  ا ،ذهدٓلة ا ق اي

 لعدا": ًةاشال قت الؿعؿقر يالقدقع إلك ال ؼػ الؿرفقع لـ يغـل اقالّحصـ 

 يلجج الج اع شؼؾؾ شالّحصـ يدفعف قدب عذاشًا كػ ف عـ يدفع مـ فنرب الدافع

 ال قت الؿعؿقر يدخقع الؿرفقع ال ؼػ إلك القدقع شؾب ذلؽ يـػع يٓ ال حار

 ك لع اهلل ال ممة يالعافقة-ب (4)"يدفع ٓ

                                                 = 
 إعؾك- الؿأل يف ارفف الع ادةب يلقظفر ،ذهِ  أ،ؿّقة عؾك أكقد

 (-538)ص  ل خاري- يـظر: فّح ال اري لصحقح ا رشف يـاجل الؿصؾل كار ثؿ يمـ (0)

 -شالدلقؾ الؿميد القحل شف جاء الذي يال عث اهلل تقحقد سقؿا ٓ (2)

 إسّار لرفع إل اين (ب مؼدمة000 , 001)ص لؾ ـؼقطل آضطراب إيفاا دفعـظر: ي( 4)

 -(34 , 32)ص لؾصـعاين

 -(28.210) لؾرازي الؽ قر رالّػ ق (3)
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 هلل الؿـؼاديـقت الؿعؿقر فقف دٓلة عؾك ع ادة الؿمئؽة كؿا أر ذكر ال 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي نيچ: اهلل تعالك قاعب يالخ قة شالخقج لف الخاضعقـ
  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 سقد ذكر شعد ال ققت يذكر سقدب [51 , 39: ]الـحؾ چجس مخ جخ مح جح

 هلل تعالك فنكفا أعرضقا عـ إلك أر الذيـ فقف إاارة ب (1)الؽّ  يسقد الج اع

 آقّداء ييف ذلؽ دٓلة عؾكب إلقف الػؼراء يأهنؿب إلك ع ادهتؿ محّاج س حاكف غقر

 لفا خضعت الّل لعظؿّف س حاكف يالـظرب يتقحقده  ع ادة اهلل يف شالؿمئؽة

 ففق يحده الؿ ّحؼ لؾع ادة-ب العظاا الؿمئؽة

 بٗت املعىٕزاليت ُغسع لٍا تعظٗىّا ٔوٍّا ال تعظٗي األوكٍة: وطألة : 

ففل ب يمـفا الؽع ة الؿ رفةب يجعؾ لفا حرمة يقداسةب عّظؿ اهلل أمؽـًة كثقرة

يلؿا قاع سعد ب يعظؿفا الؿ ؾؿقر ييحرتمقهناب يق ؾة الؿ ؾؿقـب شقت اهلل الحراا

الققا يقا الؿؾحؿة الققا ت ّحؾ ب يا أشا سػقار: يف غزية الػّح    شـ ع ادة

ييقا ب يلؽـ ،ذا يقا يعظؿ اهلل فقف الؽع ةب سعد ))كذب: ملسو هيلع هللا ىلصقاع الـ ل ب الؽع ة

 -(2)تؽ ك فقف الؽع ة((

 تؼّضل الّ ريػأر اهلل أضاففا إلك كػ ف إضافة : يمؿا يدع عؾك عظؿّفا

قد اهلل ي اعّف يع ادتف لؽقهنا أققؿت لّقح: ف ؿا،ا شقّفب يالّؽريؿ يالّعظقؿ

  خص  حص  مس خس  حس  جس  مخ  جخچ: قاع تعالكب يذكره يدعائف

                                                 
يـظر: الضقء الؿـقر عؾك الّػ قرب جؿع عؾل الصالحل مـ كّ  اشـ الؼقؿ الجقزية   ( 0)

(5.381-) 

 (-3281الراية يقا الػّح؟ب شرقؿ ) ملسو هيلع هللا ىلصيف كّاب الؿغازيب شاب أيـ ركز الـ ل  رياه ال خاري( 2)
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  جف  مغ  جغ  مع  جع مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص
 -[025: ]ال ؼرة چحق  مف خف  حف

ب يمؿا يدع عؾك عظؿّفا أهنا الؿؽار القحقد يف الدكقا الذي يجقز الطقاج شف

 : قاع تعالكب فؾؿ ي رع لـا الطقاج ش لء يف ،ذه إرض إٓ هبذه الؽع ة

  رت  يب ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئچ
يجعؾ اهلل ب [26: ]الحج چرث  يت ىت  نت  مت  زت

 الطقاج شالؽع ة الؿ رفة ركـًا مـ أركار الحج يالعؿرة-

ث ت يف فؼد ب إرض يف الؽع ة كحرمة ال ؿاء يف يُحْرَمة ال قت الؿعؿقر

حرمّف يف ال ؿاء كحرمة الؽع ة يف ب شِحقاِع الؽع ةِ » شعض أحاديث الؿعراج أكفُ 

 تشق»: فؼاعب عـ ال قت الؿعؿقر   شـ أشل  ال  اسةؾ عؾل يب (1)«إرض

حرمّف يف ال ؿاء ب ي،ق شحقاع الؽع ة مـ فققفاب راحديف ال ؿاء يؼاع لف الض

يٓ ب يصؾل فقف كؾ يقا س عقر ألػًا مـ الؿمئؽةب كحرمة ال قت يف إرض

تعظقؿ شققت اهلل : يإكؿا ديـ اهلل":    قاع اقخ ا سما  -(2)«يعقدير فقف أشداً 

فقفا الصؾقات جؿاعة يغقر  ت رع ي،ل الؿ اجد الّلب يحده ٓ اريؽ لف

                                                 
 0(ب يم ؾؿ كّاب ا يؿار )4217( )رقؿ: 412. 6كّاب شدء الخؾؼ ) رياه ال خاري (0)

 (-063( )رقؿ: 039.

 -ملسو هيلع هللا ىلص( مـ  ريؼ ثاشت ال ـاين عـ أكس عـ الـ ل 259( )رقؿ: 035. 0يرياه م ؾؿ )

 (ب يرياه اشـ جرير0.92(ب يإزرقل يف أخ ار مؽة )5.29ياه ع د الرزا  يف الؿصـػ )( ر2)

إسـاده : "(ب قاع محؼؼ الؽّاب6.355(ب يال قفؼل يف اع  ا يؿار )20.564يف تػ قره )

كؿا  (ب يرياه إسحا  شـ را،قيف2.076ب يرياه الضقاء يف إحاديث الؿخّارة )"ٓ شلس شف

 (-05.279عالقة )ذكر الحافظ يف الؿطال  ال
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ب يالذكرب مـ الؼراءةب يسائر الع ادات ال دكقة يالؼؾ قةب يآعّؽاجب جؿاعة

 -(1)"يالدعاء هلل

 املبخح اخلامص

 مشاٜل البٔت املعنْز العكدٓ٘ املتعلك٘ باملخالفني

 (2)التأٖٔن الباطين: وطألة : 

يأر الؿمئؽة ب ،ر الؾػظيدع عؾقف ظاالؿراد شال قت الؿعؿقر ،ق إذا تؼرر أر 

يرأى ب يقد رآه الـ ل حقـؿا أسري شفب  ؿاء ال اشعةاليأكف يف ب ؼصده لؾصمةت

 ةشا ؾ تّلييمفنكـا كجد شعد كؾ ،ذا َمـ تليلف شب م ـدًا ظفره إلقف ♠إشرا،قؿ 

 زاعؿًاب لألحاديث الصحقحة يالصريحة اً يردّ ب ملسو هيلع هللا ىلصلؾـ ل  ًاتؽذي ب ةع فاسداققأي

،ذه  يتـحصدرب شا ـ يمعـك ظا،ر معـك لفا( يال ـة الؼرآر) ال رع كصقص أر

 : يشقار ذلؽ فقؿا يؾلب  ائػّقـ عـد الؿعاين الؿزعقمة

 -(3)ياريعة حؼقؼة إلك الديـ يؼّ ؿقر الذيـ ي،ؿ: الصوفقة غالة -0

                                                 
 (-27.339مجؿقع الػّايى )( 0)

 كربى ،ل ال ا ـقة يغقر،ؿب أر م ؾؿقـ الؿحؼؼقـ يالعؾؿاء ال احثقـ إجؿاع يـعؼد يؽاد (2)

 يلػّاتف العظقؿة أسراره العظقؿ لؾؼرآر أر اؽ ٓب يا سما تاريخ يف الّحريػ حركات

 دلقؾ لف يي فد الؼرآين الؾػظ عؾقف يدع شؿا مؼقد كؾف ذلؽ يإيحاءاتفب يلؽـ يإيؿاءاتف ال ا،رة

 تخّرص عـ يشصقرةب ٓ عؾؿ عؾك ذلؽ يؽقر العااب يأر الؿعـك إ ار عـ يخرج دحقحب يٓ

(ب اعّؼادات فر  الؿ ؾؿقـ 008يـظر: الّ صقر يف الديـ لإلسػرايقـل )ص -ي،قى

يدير،ا  (ب ال عقشقة0.377(ب عؼائد الثمث يال  عقـ فرقة لؾقؿـل )009يالؿ ركقـ )ص

 (-72الّخري ل يف مجاع العؼقدة ا سممقةب د- ح ـ حؿقد ع قد الغرشايي )ص 

 مؼاع: ٕر شلي الثؼة حصؾ حاعب يلؿا شلي الّػا،ؿ أمؽـ لؿا قاعدةً  إسؾقب ،ذا ات ِخذ لق (4)
= 
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يذ، ت  ائػة أخرى ب (1)ملسو هيلع هللا ىلصال قت الؿعؿقر شلكف الـ ل محؿد  ياف ريقد 

ا تعالك اهلل عؿّ ب ق قؾ  ا ك ار الذي يسع الحؼإلك أر الؿراد شال قت الؿعؿقر ،

 يف( ،د294: ت) الّ رتي اهلل ع د شـ سفؾ يؼقعب ك قراً  قاً يؼقع الجاحدير عؾ

ب شف يإكس يمح ّف شؿعرفّف الؿعؿقرةب العارفقـ قؾقب ال قت الؿعؿقر": تػ قره

: (د،365: ت) الؼ قري يقاعب (2)"الّقحقد شقت ٕكف: الؿمئؽة تحجف الذي ي،ق

ب (3)"يمعرفّف شؿح ّف الؿعؿقرة العارفقـ العاشديـ قؾقب ،ق ال قت الؿعؿقر"

اشـ  ييؼقعب (4)"خؾقاهتؿ يمجالس ع اداهتؿ مقاضع ال قت الؿعؿقر": أيضًا يقاع

ي،ق الؼؾ  الذي يسع الحؼ ففق ب يال قت الؿعؿقر": (،د648: ت) عرشل

يف يدػف لؿعراجف , ًا شقحدة القجقدييؼقع يف مقضع آخر مؼرّ ب (5)"عامره

يإذا شالؿمئؽة تدخؾف كؾ ب ثؿ رأيت ال قت الؿعؿقر فنذا شف قؾ ل": ,الريحاين

ففق يّجؾك فقفا ب يقد تجؾك الحؼ لف يف س عقـ ألػ حجاب مـ كقر يظؾؿةب يقا

 -(6)"لؼؾ  ع ده

                                                 = 
 الذي الؿـزع اهلل شؽما عؿقمًاب فؽقػ الؽما يف كظااب ،ذا يٓ لفا ضاشط ٓ ال ا ـقة الؿعاين

 لؿا يدٓٓتف الؼرآر معاين ،ل ال ا ـقة الّلييمت تؾؽ كاكت يلق -لؾـاس شقار شلكف اهلل يدػف

 -يالطمسؿ ا لغاز ق قؾ مـ ا عجازب يٕد ح تحؼؼ

فقؿا ادطؾح عؾقف أ،ؾ  الؽ ـزار(ب يمقسقعة 9.087(يـظر: ريح ال قار لؾربيسقي )0)

 -(0159الرزا )ص ع د دمحؿق- د الصقيف ب الؿعجؿ(4.310الّصقج يالعرفار )

 -(95ب 93 )ص الّ رتي هللا ع د شـ سفؾ تػ قر (2)

   -(4.372ا اارات ) لطائػ (4)

  -(4.451) الؽقة الػّقحات (3)

 (-4.526لػّقحات الؿؽقة )( ا5)

 (-4.451لػّقحات الؿؽقة )( ا6)
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 ففقب ا ك ار قؾ  ال قت الؿعؿقر": (،د829: ت) الجقؾل الؽريؿ ع د يقاع

 اقطاين أي مؾؽل أيب قدسل إلفل ريح إماب يعؿره مؿـ أشداً  خؾقي يٓب الحؼ محؾ

 اهلل قاعب ال ؽار مـ فقف شؿـ معؿقراً  يزاع فمب الحققاين الريح ي،قب كػ اين أي

  مي  زي ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  ممچ: تعالك
 چهب  مب  خب  حب  جب هئ  خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني

 -(1)"[08: ]الّقشة

قر عـد مـ يب الؽػر يأشطـقاب ا سماش الذيـ تظا،ريا: (2)الػالسػة -2 الؿ ؿَّ

شؾ ب (4)لق ت أعقاكًا مخؾققة مقجقدة (3)يزعؿقر أر الؿمئؽةب يعظؿفؿ شالحؽؿاء
                                                 

 (-0.79 ك ار الؽامؾ يف الػؽر الصقيف )ا( 0)

 "فقم"إلك الػؾ ػةب يالػؾ ػة كؾؿة يقكاكقة مرك ة مـ كؾؿّقـ  الػمسػة: ،ؿ  ائػة يـ  قر( 2)

أي: الحؽؿةب فؿعـا،ا: مح  لؾحؽؿةب يمـ آرائفؿ: الؼقع شؼدا  "سقفقا"أي: مح ب ي

 الؿ ائؾ عؾك العالؿب يإكؽار الـ قاتب يإكؽار ال عث الج ؿاين يغقر،اب يقد ت ؾطقا

 اهلل الخارجب فم يف لفا يجقد يٓ لفا حؼقؼة ٓ يخقآت أي،اا مجرد أهنا آعّؼاديةب يزعؿقا

 يٓ جـة معؿقرب يٓ شقت ممئؽةب يٓ الّحؼقؼب يٓ عؾك ك ل يٓ ك قة حؼقؼةب يٓ مقجقد

عؾك ثمثة مدارس: )الد،ريقرب يالط قعققرب يا لفققر(ب يمـ  ؿك قر- ي، يٓ شعث كارب يٓ

 لب اشـ سقـاءب ياشـ راد-أافر الػمسػة الؿـّ  قـ لإلسما: الؽـديب الػاراش

ب اعّؼادات فر  (0.37) لؾذ، ل (ب العرش2.795يـظر: الؿؾؾ يالـحؾ لؾ فرسّاين)

 (-2.275(ب إغاثة الؾفػار )035الؿ ؾؿقـ يالؿ ركقـ )ص 

كؿا يذكرير الؿمئؽة يف كّ فؿ مث ّقـ ،ذا الؾػظب ييعّؼدير شف الؿعـك الؿذكقر أعمهب إ( 4)

الؿؾة يث ّقر ما جاءت شفب ي،ذه  ريؼّفؿ يف كػل ما جاء عـ إك قاءب لقق،ؿقا الـاس أهنؿ عؾك 

 يث ّقر إلػاظ الّل جاءت هبا ال ريعة قادديـ هبا الؿعاين ال ا ؾة-

 (-052يـظر: محاضرات يف الؿمئؽة أ-د- محؿد أشق ال قػ )ص 

شـ راد   عة د- 05ب 9يـظر: فصقص الحؽؿ لؾػاراشل )ص( 3) محؿد عاشد (ب هتافت الّفافتٓ 

 (-2.312,314(ب ارح العؼقدة الطحايية )3.436(ب ييـظر: مجؿقع الػّايى )383الجاشري )
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يلق ت ب يّخقؾفا الـ لب ققى معـقية أي عؼؾقة مجردةمجرد أعراض يعـد،ؿ ،ل 

ب يلق ت ذيات مـػصؾة تصعد يتـزعب مخؾققات مقجقدة خارج كػس الـ ل

يلفا ب يتصؾلب يتصػ عـد رهباب يترى يتخا   الرسؾب يتذ،  يتجلء

يرشؿا تؼرب شعضفؿ إلك ب كؾ ،ذا ٓ حؼقؼة لف عـد،ؿ أل ّفب تصرج يف أمر العالؿ

يال قا قـ ،ل ب الؿمئؽة ،ل الؼقى الخقرة الػاضؾة الّل يف الع د: فؼاعب ا سما

لذا أكؽريا ب (1)ؾ،ذا إذا تؼرشقا إلك ا سما يإلك الرسب الؼقى ال ريرة الرديةة

ب (3)يأكؽريا ت عًا لذلؽ كؾ ما يّعؾؼ هباب عـد،ؿ (2)ٕهنا لق ت أج امًا: رؤيّفا

 -البقت الؿعؿوريمـ ذلؽ 

ب (4)ييّ عفؿ يف ،ذا آعّؼاد الؿـؽرير لؾخالؼ يلؽؾ أمر غق ل

                                                 
 (-2.260يـظر: إغاثة الؾفػار )( 0)
ػظة الج ؿ يف الؾغة ،ق الج د يال در يالجثةب ؾتعريػ الؿمئؽة شلهنؿ أج ااب شدعة لغقيةب ف( 2)

يإدؿعل يأشق زيد يغقر،ؿ مـ أئؿة الؾغةب يٓ ت ؿك الريح ج ؿًا  كؿا كؼؾف الجق،ري

يٓ الفقاء ج ؿًا يٓ الـقر ج ؿًا يٓ كحق ذلؽ مؿا لؿ يؽـ جثة يج دًاب فعؾك ،ذا ٓ 

 يصح إ م  لػظ الج ؿ عؾك الؿمئؽة لغةب فنر الؿمئؽة أرياح-

اسّعؿاع الؾغة يلؿ يّجايزهب  كؿا أهنا شدعة ارعقة أيضًاب فنر ال رع اسّعؿؾ لػظ الج ؿ

يلؿ يذكر يف الؿمئؽة لػظ الج ؿ قطب شؾ ،ؿ أرياح كؿا تؼداب يالريح لق ت ج ؿًا يف 

الؾغةب يٓ يجقز كؼؾ لػظ عـ معـاه يف الؾغة يال رع إلك معـك آخر يف ادطمح ٓ يقافؼ 

 اسّعؿاع الؾغة يال رع-

 (-08ص يـظر: محاضرات يف الؿمئؽة أ-د- محؿد أشق ال قػ )

 شفب يإكؽار ,عؾقف ال ما, جربيؾ يكزيع القحل إكؽار أيضًا لؾؿمئؽة إكؽار،ؿ مـ يؾزا (4)

 تعالكب الذي اهلل ٔيات الجحقد مـ ذلؽ غقر أخرب إلك الققا الجـب يإكؽار الـ قةب يإكؽار

 -يالّصديؼ ا قرار يـاقض

 (-29ر الؾطقػ الؿـار يف خمدة تػ قر الؼرآرب لؾ عدي )ص يـظر: تق ( 3)
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 -(1)يالعؼمكققر

يٓ  بيالحؼقؼة أهنؿ إكؿا تق،ؿقا ،ذا لّؿا خاضقا شعؼقلفؿ يف تصقر الؿمئؽة

كؾ تصقر عـ عالؿ غق ل ٓ يؿؽـ أر يؽقر دحقحًا إٓ  أر يغرب عـ ال اع

 شدلقؾ سؿعل يدع عؾقف-

 حكي وَ أٌكس البٗت املعىٕز: وطألة : 

اه العؾؿاء شالؼ قع اسّـادًا ب ا يؿار ش قت معؿقر يف ال ؿاء تصديٌؼ مـعؼد تؾؼَّ

 جئچ: ققلف تعالك يتػ قرًا لؾؿؼَ ؿ شف يفب ما ات ػؼ عؾقف يف الصحقحقـ إلك
 :  رفار لف لذا فنر حؽؿ مـ أكؽر ال قت الؿعؿقرب [3: ]الطقر چحئ

 -ذاهتا )الحؽؿ العاا( حد يف الؿ للة ُحؽؿ: إول

 -لفا )الحؽؿ الخاص( الؿمشس ال خص: الثاين

فنر مـ أكؽر اقةًا ثاشًّا يف الؼرآر : أما شالـ  ة لحؽؿ الؿ للة يف حد ذاهتا

لذا فنر مـ أكؽر ال قت ب ذلؽ فقؿا ث ت شال ـة الـ قيةيكب الؽريؿ ففق كافر

 - كافر الؿعؿقر ففق

فم شد لف مـ تقفر ال ريط : أما شالـ  ة لؾ خص الؿـؽر لؾ قت الؿعؿقر

 (2)الؽريؿ الؼرآر مـ دريح يعؾؿف شدلقؾفب الحؼ لف ت قـ فنرب ياكّػاء الؿقاكع

                                                 
العؼمكققر ،ؿ الؿعّزلة يف الؼديؿب يالّقارات العصرية يالحداثقة يف الزمـ الحاضر- يـظر: ( 0)

 (-0.444,446) يال دع تـاقض أ،ؾ إ،قاء
 مـفب أما الؿؼصقد الؿعـك يف العؿدة ،ق الؽما ظا،ر يعدير لغاهتؿ اخّمج عؾك ال  ر عؿقا (2)

 العظقؿ لؾؼرآر أر اؽ يٓب ال ا ـل الػؽر يف إٓ لف يجقد فم ياِ لغاز الّعؿقة أسؾقب

دحقحب  دلقؾ لف يي فد الؼرآين ػظالؾ عؾقف يدع شؿا مؼقد كؾف ذلؽ العظقؿةب يلؽـ أسراره
= 
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ثؿ أدر ب هبذه الؿ للةيرفعت عـف ال  فات الؿّعؾؼة ب الؿطفرة يدحقح ال ـة

 يٕكف لؿب يرسقلف هلل مؽذشًا يؽقر ٕكف: فنكف يحؽؿ شؽػرهب شعد ذلؽ عؾك إكؽاره

 -(1)يرسقلف هلل يآسّ ما ا سما درجات أدكك يحؼؼ

يإكؿا َحُ ـ ا اارة إلك ،ذه ب يلقس ،ذا مق ـ ش ط م ائؾ الّؽػقر 

 الؿ للة لّعّؾؼفا شؿقضقع ال حث-

 املبخح الشادض

 بالبٔت املعنْز تعللت متفسق٘ ٜلمشا

 ٔزٔاٖة "حٗاه الكعبة" ، فٕقٗة البٗت املعىٕز لمكعبة املػسفة: وطألة

 : ٔوا يف وعٍاِا

أي : الؽع ة أتك يف شعض ريايات أحاديث الؿعراج أر ال قت الؿعؿقر حقاع

 حقال)) الزيادة ،ذه إر: الؼقع يجؿؾة":    قاع إل اينب فققفا تؿامًا

،ذا مـ جفة ٕر : فقج  ا يؿار شذلؽب (2)" رقفا شؿجؿقع ةثاشّ(( الؽعبة

 الغق  القاج  الّصديؼ شف ديـًا- 

العؾقية الفـدسقة لؾ قت الؿعؿقر عؾك آسّؼامة "يكظر شعض ال احثقـ يف 

ٕكف يجلء فقف : فلكؽر زيادة ))حقاع الؽع ة(( يما يف معـا،ا "الؽع ة الؿ رفةفق  

                                                 = 
 -ي،قى تخّرص عـ يشصقرةب ٓ عؾؿ عؾك ذلؽ يؽقر العااب يأر الؿعـك إ ار عـ يخرج يٓ

(ب العقادؿ يالؼقادؿ 4.30(ب مجؿقع الػّايى )004,009يـظر: ارح ال ـة )( 0)

 (-03(ب مػّاح الجـة يف آحّجاج شال ـة )ص 2.273)

 (-0.376ؾ ؾة إحاديث الصحقحة )س( 2)
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يحقع مركز ثؼؾفا مع الؼؿر مـ ب ػ فا مـ جفةالّصديؼ شديرار إرض حقع ك

يحقع مركز ثؼؾ ب يحقع مركز ثؼؾ الؿجؿقعة ال ؿ قة مـ جفة ثالثةب جفة ثاكقة

يفقؿا ٓ يعؾؿف إٓ اهلل مـ حركة تؾؽ الؿجرة يف الؽقر مـ ب الؿجرة مـ جفة راشعة

ثؿ رشط ،ذا كؾف ب ثؿ يققع كؾ ،ذه الحركات معًا يف آر ياحدب جفة خام ة

أي  يققع ال قت الؿعؿقر فق  الؽع ة يف الؿ ّقى العؿقديقة ،ـدسقة تصػ شعم

ي،ذا ساقفؿ إلك ب (1)يحقـ يقت كؾ يف شقـفؿا دائؿًا القادؾ الؿ ّؼقؿ الخط

يؾزا عـف أر يؽقر تاشعًا لحركة ب تصقر أر عرش الرحؿـ فق  ال قت الؿعؿقر

تث ت أي إاارة إلك  شلكف لؿ: لذا قالقاب ي،ذا تصقر شا ؾب الؽع ة عؾك إرض

فضّعػقا ع ارة ب عؾقية ال قت الؿعؿقر لؾؽع ة م اارة عؾك اسّؼامّف يحّك العرش

 ((-حقال الؽعبة))

أي ب أكف شؿعـك إزائفا ((حقاع الؽع ة)) يليت مـ معاين ،ؾ: ي،ـا يرد ت اؤع

 ؟أكف كؿا تعؿر الؽع ة مـ أ،ؾ إرض يعؿر ال قت الؿعؿقر يف ال ؿاء ال اشعة

 ما:    لعؾل قاع رجمً  أر): عرعرة شـ خالد  ريؼ مـ جرير شـا أخرج

 كحرمة ال ؿاء يف ،ذا حرمةب ال قت شحقاع ال ؿاء يف شقت: قاع الؿعؿقر؟ ال قت

 -(2)(إلقف يعقدير يٓب مؾؽ ألػ س عقر يقا كؾ يدخؾفب إرض يف ،ذا

                                                 
ـظر: حقع ال قت الؿعؿقر يعرش الرحؿـ يتجايزات ا عجازيقـ يف الهنؿاب لعز الديـ ي( 0)

 ( يما شعد،ا-2كزاشرب ددر مـ الؿؾّؼك الػؽري لإلشداع )ص 

 غقر ثؼات يرجالف": إل اين الديـ كادر ال قخ فقف (ب قاع22.355رياه الطربي يف تػ قره )( 2)

: قّادةب قاع رياية مـ دحقحًا مرسمً  اا،داً  لف أر ذكر ثؿ "---م ّقر ي،قب عرعرة شـ خالد

 يرسقلف اهلل: قالقا الؿعؿقر؟ ال قت ما تدرير ،ؾ: ٕدحاشف يقمًا قاع ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أر)) لـا ذكر

 إحاديث سؾ ؾة ---((عؾقفا لخر خرّ  الؽع ةب لق ال ؿاءب تحّف يف م جد فنكف: أعؾؿب قاع
= 
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ب شعةال ا ال ؿاء يف الؿعؿقر ال قت إر: العثقؿقـ دالح شـ ال قخ محؿد قاع 

 فنماب معـققـ يّحؿؾب الؽع ة يحقاعب «الؽع ة شحقاع»: الحديث يف جاء كؿا ي،ق

 شؿعـكب شنزائفا: الؿعـك أيب قدير الء كؾ عؾك ياهللب شغري  لقس ي،ذا فققفا أكف

فقؽقر ب ال ؿاء أ،ؾ مـ الؿعؿقر ال قت يعؿر إرض أ،ؾ مـ الؽع ة تعؿر كؿا أكف

   -(1)"تعالك هلل فقف يالصمة لؾّع د مؼصًداي ال ؿاء أ،ؾ م جد الؿعؿقر ال قت

 يف ما عؾك ققاسفا يجقز ٓب عؿقمًا الغق قة ييح ـ ا اارة إلك أر الؼضايا

 ٓ ما أكػ ـا كؽؾػ يٓب الظا،ر لؿعـاه يفؼًا كعؼؾف شؾب حقاسـا تدركف يماب عؼقلـا

 إما: العؾؿ تعرج إٓ شطريؼ ٓ الغق  عالؿ يف يالؽقػقات ٕر الحؼائؼ: شف لـا عؾؿ

 عـ إٓ تليت ٓ ي،ذهب شال ؿع يإماب مـّػقة الغق  عالؿ يف ي،ذه يالػطرة شال صدر

 - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقع عـ سـة أي اهلل كّاب مـ إما معصقا خرب  ريؼ

 ِن البٗت احلساً اآلُ وكاُ البٗت املعىٕز؟: وطألة 

أي "ب [26: ]الحج چرب يئ ىئ نئ مئچ:  يف ققلف

 أثر لف يلقس إسؿاعقؾ  اشـف مع ف ـاهب عؾقف قؿإشرا، دلؾـا: قاعب الؿعؿقر

 ال ؿاء إلك الطقفار لقاللب  اهلل يرفعفب أثره محا الطقفار كلرب أساس يٓ

ال قت  مؽار الققا الحراا يال قتب ال قت الؿعؿقر ي،قب الؿمئؽة فعؿرتف

 يف ي،قب الحراا ال قت عؾك يقع ال قت الؿعؿقر مـ يقع حجراً  أر يلقب الؿعؿقر

 -(2)"يإرض ال ؿاء شقـ كؿا قامّف أر إٓب مثؾف يالطقع لعرضا

                                                 = 
 (-7.329اشـ كثقر )ب ييـظر: تػ قر (0.376) الصحقحة

 (-057ب لؼاء رقؿ )الؿػّقح ال اب لؼاءاتـظر: ي( 0)

 -(2.480) سؾقؿار شـ مؼاتؾ تػ قر( 2)
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: ٓفّؼار ما س ؼ إلك دلقؾ دحقحب يعـد الّحؼقؼ ٓ يظفر لـا دحة ذلؽ

ڳ  ڳ  چ: ققلف تعالك كؿا أر العؾؿاء اخّؾػقا يف تػ قرب ٕكف مـ إمقر الغق قة

: قٓرق أية ،ذه تػ قر يف لؾؿػ ريـ فحصؾب [96: آع عؿرار] چڳ  ڳ  ڱ

 م اركًا لؾـاس ُيضع شقت كقكف أّيع: ال ـاء يالقضع- يثاكقفا يف إيع أكف: إيع

 - (1)ي،دًى 

 

  

                                                 
 -(025. 8) الرازي الديـ ػخرل الؽ قر الّػ قر (0)
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 اخلامت٘

ًٓ ب ييف خّاا ،ذا ال حث فنين أحؿد اهلل كثقرًا أر يفؼـل  تؿامف فؾف ال ؽر أي

 ٓ أحصل ثـاًء عؾقف ،ق كؿا أثـك عؾك كػ ف-ب يلف الحؿد شا ـًا يظا،راً ب يآخراً 

 : ما يؾلب ال حث ،ذا خّاا يف لل فؼد ت قـب شعدي

 ب كّاشف يف شف اهلل أق ؿب ال اشعة ال ؿاء يف شقت: أر الؿراد شال قت الؿعؿقر

ب الؿعراج لقؾة ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل رآهب هلل تع داً  تؼصده الؿمئؽة مـ ُعّؿارهب ،قةّف كعؾؿ ٓ

 فققفا- مـ الؽع ة شحقاع ي،ق

 عؾك ما  شفا يؿار  لذا يج ب  ـةأر ال قت الؿعؿقر ثاشت شالؽّاب يال

 - يردت شف الـصقص

 ا يؿار شالؿمئؽة  يدخؾ ضؿـ يجقب ال قت الؿعؿقرر ا يؿار شأ

ٕر ،ذا مـ : كؿا يدخؾ يف يجقب ا يؿار شالرسؾب يما يرد فقفؿ ♠

ٕكف ٓ : ا يؿار شالغق كؿا يدخؾ أيضًا ضؿـ ب تصديؼ ما دح عـفؿ مـ أخ ار

لذا فا يؿار شقجقد ب ة ال قت الؿعؿقر إٓ عـ  ريؼ الخربس قؾ إلك العؾؿ شحؼقؼ

 شالغق - يعّرب مـ ا يؿار ال قت الؿعؿقر

 يي ؼك ب أر تعظقؿ الؿمئؽة لؾ قت الؿعؿقر يؽقر شصمهتؿ فقف يالّع د هلل

 -،ذا عؾك إجؿالف كؿا يرد شدير تػصقؾ

 -أر الؼقع الراجح أر ال قت الؿعؿقر يف ال ؿاء ال اشعة 

 رأى ال قت الؿعؿقر رؤية حؼقؼقة يدؾك فقف شالريح  ملسو هيلع هللا ىلص أر الـ ل

 يالج د-
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 يمعرفة ب مـ ا يؿار شالؿمئؽة مح ّفؿ ييدػفؿ شؿا ث ت يف الـصقص

 عظقؿ قدر،ؿ يع ادهتؿ يالّلسل هبؿ فقؿا أمركا شف مـ ذلؽ-

 ة ققاا شعد أكؽر ال قت الؿعؿقر أر َمـ   -يؽُػر فنكَّف الؿقاكع ياكّػاء الحجَّ

  شالعؾقية الفـدسقة لؾ قت الؿعؿقر عؾك آسّؼامة فق  الؽع ةأر مـ قاع 

 حقال)) الزيادة ،ذه أر الؼقع يجؿؾةب أكؽر زيادة ))حقاع الؽع ة(( الؿ رفة

 - رقفا شؿجؿقع ثاشّة(( الؽعبة
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 املصادز ّاملساجع

 الديـ كجؿ الؿقا،  ٕشلب والؿعراج اإلسراء طؾى بالؽالم آبتفاج -0

ب 0طب الخاكجل مؽّ ةب الؿطؾ  ع د فقزي رفعت: حؼقؼتب الغقطلمحؿد أحؿد 

 -،د0307

 شـ محؿد: تحؼؼب يعؾك أشل لؾؼاضلب الصػات إبطال التلويالت ٕخبار -2

 الؽقيت- , الديلقة إيمج دارب الـجدي الحؿقد حؿد

 فقزي رفعت لؾدكّقرب توثقؼقة دراسة والؿعراج اإلسراء أحاديث -4

  الخاكجل- مؽّ ةب ع دالؿطؾ 

 اهلل ع د شـ الؿؾؽ ع د: تحؼقؼب الؿؼدسي لؾضقاء، الؿختارة إحاديث -3

 -،د0320ب شقريت , يالـ ر لؾط اعة خضر دارب د،قش شـ

: تحؼقؼب إزرقل اهلل ع د شـ لؿحؿدب أثار من فقفا جاء وما أخبار مؽة -5

 ا-2119ب د،قش شـ اهلل ع د شـ الؿؾؽ ع د

ب شـ دالح الؼرمقاللعؿر ب اإلسراء والؿعراج ومسائل العؼقدة فقفؿا  -6

 جامعة أا الؼرى-ب رسالة ماج ّقر

ب الؿحؿدية الط اعة دارب اف ة أشق محؿد لؾدكّقر، والؿعراج اإلسراء -7

 ا-0963

 ال مير زارةب لـخ ة مـ العؾؿاء، أصول اإليؿان يف ضوء الؽتاب والسـة -8

 الؿصحػ لط اعة ففد الؿؾؽ مجؿعب يا رااد يالدعقة يإيقاج ا سممقة

 -2113ب العؾؿقة ال ميرب العامة إماكةب ال ريػ



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  118

 ا فّاء دار مط قعات مـب الحؽؿل لحافظب الؿـشورة السـة أطالم -9

 -ا0499ب ال عقدية العرشقة شالؿؿؾؽة

ب محؿد شـ أشل شؽر شـ ققؿ الجقزية، إغاثة الؾفػان من مصايد الشقطان   -01

 مؽّ ة الرياض الحديثة-ب تحؼقؼ محؿد حامد الػؼل

 ع د شـ أحؿدب الجحقم أصحاب لؿخالػة  الؿستؼقم طالصرا اقتضاء -00

: طب الرياضب الراد مؽّ ةب العؼؾ الؽريؿ ع د كادر- د تحؼقؼب تقؿقة شـ الحؾقؿ

 - ،د0300ب 2

ب أ-د- لطػ اهلل خقجةب عرض يكؼداإلكسان الؽامل يف الػؽر الصويف  -02

 ا2119ب الػضقؾة دار

 أشق الديـ ـادرلب "البقضاوي تػسقر" التلويل وأسرار التـزيل أكوار -04

 ال اشل مصطػك مط عةب ال قضايي ال قرازي محؿد شـ عؿر شـ اهلل ع د سعقد

 -  ،د0488ب 2: طب مصرب الحؾ ل

ب دم ؼب الرتقل مط عةب لؾ قق لب اإلسراء قصة شرح يف الؽبرى أية -03

 -،د 0451

  ع ب دالح شـ فقزار الػقزارب اإليؿان بالؿالئؽة وأثره يف حقاة إمة -05

 جؿقع محاضراتف-ضؿـ م

ب مؽّ ة الؿعارجب ٕشل الػداء إسؿاعقؾ شـ كثقر، البداية والـفاية -06

 - 0: طب شقريت

- د تحؼقؼب تقؿقة ٓشـب والؼرامطة الؿتػؾسػة طؾى الرد يف الؿرتاد بغقة  -07

 -،د0305ب 4: طب يالحؽؿ العؾقا مؽّ ةب الدييش مقسك
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ب شجدة  سمملا الػؼف مجؿعب ٓشـ الؼقؿب التبقان يف أيؿان الؼرآن -08

 -،د0329

مؽّ ة الؿؾؽ ب مخطقطب لح قـ شـ اجاع الّقين، التبقان يف بقان الؼرآن -09

 ففد الق ـقة-

شـ ع د  لع د العزيزب تعظقم أثار والؿشاهد وأثره يف إمة اإلسالمقة -21

 جامعة أا الؼرى-ب رسالة ماج ّقرب الجػقر اهلل

 الرحؿـ ع د: تحؼقؼب الؿريزي شـ كصر لؿحؿدب تعظقم قدر الصالة -20

 -،د0316الػريقائل  الج ار ع د شـ

ب الؼرال كثقر شـ  سؿاعقؾب العظقؿ الؼرآرتػ قر  = كثقر ابن تػسقر -22

  -،د0301ب 0: طب شقريتب الخقر دار

ب الؿثاين يال  ع العظقؿ الؼرآر تػ قر يف الؿعاين ريح   إلوسي تػسقر -24

ب 3: طب شقريتب لعرشلا الرتاث إحقاء دارب ال غدادي إلقسل محؿقد لؾ قد

  -،د0315

 م عقد شـ الح قـ محؿد أشل لإلمااب الّـزيؾ معالؿ    البغوي تػسقر -23

 -،د0305ب 3: طب الؿعرفة دارب سقار يمريار العؽ خالد: تحؼقؼب ال غقي

 ياسر: تحؼقؼب ال ؿعاين الؿظػر أشق محؿد شـ مـصقرب السؿعاين تػسقر -25

ب 0: طب لؾـ ر الق ـ دارب شمع أشق ع اس شـ غـقؿ , تقؿقؿ أشق إشرا،قؿ شـ

 -،د0308

 شـ جرير شـ محؿدب الؼرآر آي تلييؾ عـ ال قار جامع=  الطبري تػسقر -26

 -،د0315 , شقريت , الػؽر دارب جعػر أشق الطربي خالد شـ يزيد
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 محؿد شـ دالح شـ محؿدب الحديد - الحجرات: العثقؿقن تػسقر -27

 -،د0325ب 0طب رياضالب دار الثريا لؾـ ر يالّقزيعب العثقؿقـ

 محؿد: تحؼقؼب الؼاسؿل لجؿاعب الّلييؾ محاسـ   الؼاسؿي تػسقر -28

 - مصرب الحؾ ل ال اشل عق كب ال اقل ع د فماد

 شؽر أشل شـ أحؿد شـ محؿدب الؼرآر ٕحؽاا الجامع   الؼرصبي تػسقر -29

 , الؿصرية الؽّ  دارب أ ػقش يإشرا،قؿ الربديين أحؿد: تحؼقؼب الؼر  ل

 -،د0483ب 2: طب الؼا،رة

   اعةب رضا راقد لؿحؿدب الحؽقؿ الؼرآر تػ قر   الؿـار تػسقر -41

 -،د0454ب 0: طب الؿـار

ع د العزيز ب التػسقر الؿوضوطي ٔيات الؿالئؽة يف الؼرآن الؽريم -40

 ق ؿ الّػ قر- ,الجامعة ا سممقة يف رسالة دكّقراه ب دالح الع قد ال ؾؿل

 مصر هنضة دارب  ـطايي سقد حؿدمب الؽريم لؾؼرآن الوسقط التػسقر -42

 -ا0998ب 0: طب الؼا،رة ,يالّقزيع يالـ ر لؾط اعة

  ف: تحؼقؼب تػ قر الؼرآر العظقؿ=  التستري اهلل طبد بن سفل تػسقر -44

 ا-2113ب 0طب عؾل محؿد ح ـ سعد , سعد الرؤيج ع د

 ش قر شـ سؾقؿار شـ مؼاتؾ الح ـ لٕشب سؾقؿان بن مؼاتل تػسقر -43

 , ،د0323 , شقريت. ل ـار , العؾؿقة الؽّ  دارب ال ؾخل ٓءشالق إزدي

 -فريد أحؿد: تحؼقؼب إيلك: الط عةب ا2114

 ضؿـ مجؿقع الػّايى-ب ٓشـ تقؿقةب التػضقل بقن الؿالئؽة والـاس -45
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: تحؼقؼب الرب ع د ٓشـب وإساكقد الؿعاين من الؿوصل يف لؿا التؿفقد -46

 إيقاج عؿقا يزارةب ال ؽري لؽ قرا ع د محؿدب  العؾقي أحؿد شـ مصطػك

  -الؿغرب , ا سممقة يال مير

ب مخّار ح ـ شـت عػاج- د، العؼقدة يف والبدع إهواء أهل تـاقض -47

  -،د0320ب 0: طب الرياض ,الراد مؽّ ة

دار جقامع ب لؾ قق لب تـوير الحؾك يف جواز رؤية الـبي والؿؾك -48

 -الؼا،رةب الؽؾؿ

 كادر شـ الرحؿـ ع دب صة تػسقر الؼرآنتقسر الؾطقف الؿـان يف خال -49

 الؿؿؾؽة , يا رااد يالدعقة يإيقاج ا سممقة ال ةقر يزارةب ال عدي

 -،د0322ب 0طب ال عقدية العرشقة

: تحؼقؼب الحـ ؾل رج  اشـ الػرج أشل لؾعممة، والحؽم العؾوم جامع -31

  -،د0324ب 7: طب الرسالة ممس ةب شؾجس يإشرا،قؿ إركاؤيط اعق 

 شـ الحؾقؿ ع د شـ ٕحؿدب الؿسقح دين بدل لؿن الصحقح الجواب -30

ب الرياضب العادؿة دارب يآخريـ الع ؽر إشرا،قؿ شـ العزيز ع د- د: تحؼقؼب تقؿقة

 -،د0303ب 0: ط

 بن الرحؿن طبد، "الثعالبي تػ قر   الؼرآن تػسقر يف الحسان الجواهر  .43

، الؿوجود طبد طادل - وضمع طؾي: تحؼقق، الثعالبي زيد أبو مخؾوف بن محؿد

 هـ.3435، 3: ط، العربي التراث إحقاء دار

 محؿد ،اجر أشق: تحؼقؼب لؾ قق لب الؿالئك أخبار يف الحبائك -34

  -،د0315ب 0: طب شقريتب العؾؿقة الؽّ  دارب زغؾقع ش ققين شـ ال عقد
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حول البقت الؿعؿور وطرش الرحؿن وتجاوزات اإلطجازيقن يف  -33

 -ا2118ب ددر مـ الؿؾّؼك الػؽري لإلشداعب اشرلعز الديـ كز، شلكفؿا

لؿحؿد يـ يقسػ ب خالصة الػضل الػائق يف معراج خقر الخالئق -35

 -دار اشـ حزاب الصالحل

  -شقريت , الػؽر دارب ال قق لب بالؿلثور التػسقر يف الؿـثور الدر -36

ب سالؿ رااد محؿد- د: تحؼقؼب تقؿقة ٓشـ والـؼل العؼل تعارض درء -37

  -،د0300ب 2: طب ا سممقة سعقد شـ محؿد  مااا جامعة   عة

 محؿد شـ إمقـ محؿدب الؽتاب آيات طن آضطراب إيفام دفع -38

 -،د0307ب 0: طب الؼا،رة , تقؿقة اشـ مؽّ ةب ال ـؼقطل الجؽـل الؿخّار

ب ال قفؼل الح قـ ٕحؿد، الشريعة صاحب أحوال ومعرفة الـبوة دٓئل -39

  -،د0315ب 0: طب شقريتب ؾؿالؼ دارب قؾعجل الؿعطل ع د: ت

ب دار اشـ عػارب لؾ قق لب الحجاج بن مسؾم صحقح طؾى الديباج -51

  -،د0306ب الخرب

ب 2: طب شاك ّارب ال ـة ترجؿار إدارةب تقؿقة ٓشـب الؿـطؼققن طؾى الرد -50

  -،د0494

 الؿؽّ ب إل اين: تحؼقؼب الـار بػـاء الؼائؾقن أدلة إلبطال إستار رفع -52

 -،د0315ب 0طب ريتشق, ا سممل

 مصطػك شـ حؼل  سؿاعقؾب ربيسقيػ قر الت=  روح البقان -54

 -شقريت , الػؽر دارب الخؾقيت الحـػل ا سّاك قلل
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 الرحؿـ لع دب هشام ٓبن الـبوية السقرة شرح يف إكف الروض -53

ب شقريتب العرشل الرتاث إحقاء دارب ال ممل ال ما ع د عؿر: تحؼقؼب ال فقؾل

  -،د0320ب 0: ط

 شقريتب ا سممل الؿؽّ ب الجقزي ٓشـ، التػسقر طؾم يف الؿسقر زاد -55

  -،د0483ب 0: طب ل ـار

 الحؽقم ربـا كالم معاين بعض معرفة طؾى اإلطاكة يف الؿـقر السراج -56

  -،د0285ب الؼا،رة ,( إمقرية) شقٓ  مط عةب لؾخطق  ال رشقـلب الخبقر

 الباب كفاية الى الؿخطوط ةبداي من الؿعراج حؼائق يف الوهاج السراج -57

 العؾقا مـ كؾقةب رسالة ماج ّقرب حؿد ع د اهللٕ، وتحؼقق دراسة  الثاين

 العراققة- الجامعة يف ا سممقة

 كادر لؿحؿدب وفوائدها فؼففا من وشيء الصحقحة إحاديث سؾسؾة -58

  -،د0315ب 3: طب شقريتب ا سممل الؿؽّ ب إل اين الديـ

 ع د فماد محؿد: تحؼقؼب الؼزييـل يزيد شـ دلؿحؿ، ماجه ابن سـن -59

 -الؼا،رةب الحديث دارب ال اقل

 الدعاس عزت-د: تب الج ّاين إاعث شـ ل ؾقؿار، داوود أبي سـن -61

 -،د0493ب 0: طب شقريتب الحدي دارب يآخريـ

 دارب ااكر أحؿد: تحؼقؼب الرتمذي عق ك شـ لؿحؿدب الترمذي سـن -60

 ل-لـ قية لؾذ، ال قرة ا -،د0318 شقريتب الػؽر

ب 3طب الحؾ ل ال اشل مصطػك يمط عة مؽّ ةب لؾ قجقري، شرح البردة -62

 ا-0950
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 مـ جؿاعة يمراجعة تحؼقؼب العز أبي ٓبن الطحاوية العؼقدة شرح -64

 - ،د0318 الّاسعة الط عةب ا سممل الؿؽّ    عةب إل اين تخريجب العؾؿاء

 إشرا،قؿ شـ ركاد شـ ففد: تحؼقؼب لؾعثقؿقن إصول ثالثة شرح -63

  -،د0321ب 0: طب الرياض , يالّقزيع لؾـ ر الثريا دارب ال ؾقؿار

 شـ اهلل د-ع د: تحؼقؼب شؽر أشق أجري الح قـ شـ لؿحؿدب الشريعة  -65

 -،د0308ب دار الق ـب الدمقجل سؾقؿار شـ عؿر

 دارب زغؾقع ش ققين ال عقد محؿد: تحؼقؼب لؾبقفؼي، اإليؿان شعب -66

  -،د0301ب 0: طب يتشقرب العؾؿقة الؽّ 

د- ح ـ حؿقد ب الشعوبقة ودورها التخريبي يف مجال العؼقدة اإلسالمقة -67

 ا-0990ع قد الغرشايي   ع دار ال مير الثؼافقة العامة شغداد 

اِرمُ  -68 دِّ  يف الُؿـْؽِي الصَّ ْبؽِي َطَؾى الرَّ  الفادي ع د شـ أحؿد شـ لؿحؿدب السُّ

ب الريار ممس ةب القؿاين الؿؼطري زيد شـ محؿد شـ عؼقؾ: تحؼقؼب الحـ ؾل

 -،د0323ب 0طب شقريت

 رسقع أمقر مـ الؿخّصر الصحقح الؿ ـد الجامع   البخاري صحقح -69

 دقداب العصرية الؿؽّ ةب ال خاري إسؿاعقؾ لؿحؿدب يأيامف يســف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 - ،د0308ب 2: طب شقريت

 مؽّ ةب إل اينب ماجه ابن سـن وضعقف ماجه ابن سـن صحقح -71

 - ،د0307ب 0: طب الؿعارج

 مؽّ ةب إل اينب الترمذي سـن وضعقف الترمذي سـن صحقح -70

  -،د0309ب 0: طب الؿعارج
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 إلك العدع عـ العدع شـؼؾ الؿخّصر الصحقح الؿ ـد" مسؾم صحقح -72

 ع د فماد محؿد: تحؼقؼب الـق اشقري الحجاج شـ لؿ ؾؿب "ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع

 -إسّاك قعب ا سممقة الؿؽّ ةب ال اقل

 ال حث عؿادةب الغـقؿار أحؿد-د- اإلسالمقة الشريعة يف لغقبا طالم -74

 - ،د0325ب 0: طب الؿـقرة الؿديـة ,ا سممقة الجامعةب العؾؿل

 -،د0314ب 4: طب الػمح مؽّ ةب إاؼر لعؿر إبرار الؿالئؽة طالم  -73

 عؿادةب الّؿقؿل عؾل شـ خؾقػة شـ محؿد: تحؼقؼب لؾذ، ل، العرش -75

  -،د0323ب 2: طب الؿـقرة الؿديـةب ا سممقة عةشالجام العؾؿل ال حث

: تحؼقؼب إد فاين حقار شـ جعػر شـ محؿد شـ اهلل ع د، العظؿة -76

ب 0318 , الرياض , العادؿة دارب الؿ اركػقري إدريس محؿد شـ اهلل رضاء

 -0ط

 يف ماج ّقررسالة ب محؿد الدريقشب طؼقدة اإليؿان بالؿالئؽة وأدلتفا -77

 -،د0314ا ماا  امعةج

 أحؿد شـ محؿقد محؿد لٕشب البخاري صحقح شرح الؼاري طؿدة -78

 -شقريت , العرشل الرتاث إحقاء دارب العقـل

ب عائ ة سقااب العوالم الثالثة الؿالئؽة والجن واإلكس دراسة مؼاركة -79

 -،د0300ب كؾقة الرتشقة شؿؽةب ماج ّقر

ب قؿارال ؾ إشرا،قؿ شـ كادر شـ ففد: يترتق  جؿعب طثقؿقن ابن فتاوى -81

  -،د0304ب إخقرة: طب الق ـ دار
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 محؿد: يترتق  جؿعب واإلفتاء العؾؿقة لؾبحوث الدائؿة الؾجـة فتاوى -80

ب يا فّاء العؾؿقة ال حقث إدارة رئاسةب الدييش الرزا  ع د شـ الرحؿـ ع د شـ

  -0309ب 4: طب الرياضب ال عقدية العرشقة الؿؿؾؽة

 شـ العزيز ع د: تحؼقؼب حجر ٓشـب البخاري صحقح بشرح الباري فتح -82

 الؿط عةب ال اقل ع د فماد محؿد: يترققؿب الخطق  الديـ مح : يتصحقحب شاز

 - ،د0481ب الؼا،رةب ال ؾػقة

 يزارةب كيحق عثؿار- د: تحؼقؼب الطائل عرشل ٓشـب الؿؽقة الػتوحات -84

 - ،د0392ب شؿصر يا عما الثؼافقة

 ال قخ: تحؼقؼب آشادي الػقريز يعؼقب شـ لؿحؿدب الؿحقط الؼاموس -83

 -،د0317ب 2: طب شقريت الرسالة ممس ةب ال ؼاعل يقسػ

 ؿحؿدلب البخاري صحقح خبايا كشف يف الدراري الؿعاين كوثر  -85

 -،د0305ب 0طب الرسالة ممس ة , الؿميد دارب ال ـؼقطل الجؽـل الخضر

 ع د شـ ،قازر شـ الؽريؿ ع دلب "تػسقر الؼشقري"اإلشارات  لطائف -86

ب العؾؿقة الؽّ  دارب الرحؿـ ع د ح ـ الؾطقػ ع د: تحؼقؼب ؼ قريال الؿؾؽ

 -،د0328ب 2ط

 يف الؿضقة الدرة شرح إثرية إسرار وسواصع البفقة إكوار لوامع -87

ب شقريتب ا سممل الؿؽّ ب الحـ ؾل ال ػاريـل لؿحؿدب الؿرضقة الػرقة طؼدية

 - ،د0300ب 4: ط

 مؽّ ةب ال قخ ح ـ عؾل لـادرب الزمر سورة يف العؼقدة مباحث -88

  -،د0305ب 0: طب الراد
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 الرحؿـ ع د: يترتق  جؿع، تقؿقة ابن اإلسالم شقخ فتاوى مجؿوع -89

 الؿديـةب ال ريػ الؿصحػ لط اعة ففد الؿؾؽ مجؿعب محؿد ياشـف الؼاسؿ

 -  ،د0306ب الـ قية

 جؿعب العثقؿقن صالح بن محؿد الشقخ فضقؾة ورسائل فتاوى مجؿوع -91

  -،د0303ب 2: طب الرياضب الثريا دارب ل ؾقؿارا ففد: يترتق 

أشق  ع د الرحؿـ الجفـل أ-د- محؿدب محاضرات يف اإليؿان بالؿالئؽة -90

 -،د0342ب 0طب سقػ

محؿد ب الؿخؾوقات الخػقة يف الؼرآن )الؿالئؽة والجن وإبؾقس( -92

 -،د0305ب دار الصػقةب ح قـ الط ا  ائل

  قلقر اشـ عؾل شـ لؿحؿدب الؿختار خصائص إلى  مرشد الؿحتار -94

 العؾؿقة الؽّ  دارب الؿزيدي فريد أحؿد يتخريج تحؼقؼب الصالحل الدم ؼل

 ا-2117ب شقريت

 مقيس شـ اشرا،قؿ شـ الؿجقد ع دب بالتعظقم الؿتعؾؼة العؼدية الؿسائل -93

  -الؿـقرة الؿديـة,ا سممقة الجامعة دكّقراه رسالةب العقيف ،ؾقؾ شـ

ب ودراسة جؿعا والسقئات لحسـاتبا الؿتعؾؼة العؼدية الؿسائل -95

  -،د0345ب 0: طب الؾملمة دارب سـدي دالح لؾدكّقر

ب مصرب الؿعارج دارب ااكر أحؿد: يارح تحؼقؼب أحؿد اإلمام مسـد -96

ب الرسالة ممس ةب يآخريـ إركميط اعق : شّحؼقؼ يأخرىب ،د0474ب 3: ط

 - ،د0321ب 2: طب شقريت

ب إعظؿل الرحؿـ  ق ح: تحؼقؼب الصـعاين مصـف طبد الرزاق -97
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 -،د0314ب 2طب شقريت , ا سممل الؿؽّ 

ب شـ حجر الع ؼمينٓب الثؿاكقة الؿساكقد بزوائدالؿطالب العالقة  -98

 يالّقزيع لؾـ ر العادؿة دارب جامعقة رسالة 07 يف ال احثقـ مـ مجؿقعة: تحؼقؼ

 -،د0321ب 0طب يالّقزيع لؾـ ر الغقث دار ,

 شـ لؾحافظب إصول طؾم إلى وصولال سؾم بشرح الؼبول معارج -99

 العرشقة الؿؿؾؽةب الؼقؿ اشـ دارب عؿر أشل محؿقد شـ عؿر: تحؼقؼب حؽؿل أحؿد

 - ،د0304ب 2: طب الدمااب ال عقدية

معتؼد فرق الؿسؾؿقن والقفود والـصارى والػالسػة والوثـققن يف  -011

 -،د0344ب أضقاء ال ؾػب محؿد ع د الق،اب العؼقؾب الؿالئؽة الؿؼربقن

 دار كؾقة مـرسالة دكّقراه ب الراز  ع د محؿقد- دب الصويف الؿعجم  -010

 -الؼا،رة جامعة العؾقا

 حؿدي: تحؼقؼب الطرباين أحؿد شـ ل ؾقؿارب الؽبقر الؿعجم -012

 - 2: طب شالعرا  الديـقة يال مير إيقاج يزارةب ال ؾػل

: عـب يآخريـ مصطػك  شرا،قؿ مملػقـ لعدة الوسقط الؿعجم -014

 -ا سممقة الؿؽّ ةب العرشقة ةالؾغ مجؿع

ب ال امرائل قاسؿأ-د-: تحؼقؼب الؼ قري الؼاسؿ ٕشلب الؿعراج  -013

 ا-2106ب 0طب القرا  لؾـ ر

ب الرازي الديـ فخرب الرازي تػ قر   الؽبقر التػسقر أو الغقب مػاتقح -015

 إيلك-: الط عةب ا2111 , ،د0320ب ش قريت,العؾؿقة الؽّ  دار
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 دػقار: تحؼقؼب إدػفاين لؾراغ ب رآنالؼ غريب يف الؿػردات -016

  -،د0302ب 0: طب شقريت دم ؼ , ال امقة الدارب الؼؾؿ دارب الدايدي عدكار

ب ففد شـ محؿد ال اعديب الؿالئؽة الؽرام بقن أهل السـة ومخالػقفم -017

 ماج ّقر أا الؼرى-

ماج ّقر ج أا ب كاجل محؿد دايد سالؿ سماب الؿالئؽة واإليؿان بفم -018

 -،د0312الؼرى 

الؿالئؽة والجن دراسة مؼاركة يف الدياكات السؿاوية الثالثة القفودية  -019

 أا الؼرى-ب دكّقراهب مل شـت ح ـ الؿد،قر، والـصراكقة واإلسالم

ب الفقّؿل حجر ٓشـب الؽعبة من وهي ما إصالح يف العذبة الؿـاهل -001

ب 2ط با سممقة ال  ائر دارب الؽؿالل محؿد شـ الرؤيج ع د الدكّقر: تحؼقؼ

 -،د0326

 دارب فقدة محؿد حؾؿل: تحؼقؼب لؾحؾقؿلب اإليؿان شعب يف الؿـفاج -000

  -،د0499ب 0: طب الػؽر

 ع د محؿد ال عقد خؿقس محؿد لشٕب ملسو هيلع هللا ىلص الـبي فقفا حؾف مواقف -002

 -،د0308ب 0طب شقريت , الديلقة إفؽار شقتب اهلل

ب والعرفان التصوف أهل طؾقه اصطؾح فقؿا الؽسـزان موسوطة -004

 آية- دارب الح قـل الؽ ـزار الؽريؿ ع د ال قخ شـ لؿحؿد

 الؽّاب دارب لؾ ؼاعلب والسور أيات تـاسب يف الدرر كظم -003

 -الؼا،رةب ا سممل
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: تحؼقؼب الؿايردي الح ـ أشقب الؿايردي تػ قر   والعقون الـؽت -005

 الؽّ  ممس ة , العؾؿقة الؽّ  دارب الرحقؿ ع د شـ الؿؼصقد ع د شـ ال قد

  -الثؼافقة

 شـ محؿد شـ الؿ ارك الديـ لؿجدب وإثر الحديث غريب يف الـفاية -006

  -شقريتب الػؽر دارب يآخريـب الزايي أحؿد  ا،ر: تحؼقؼب إثقر

 مركزب الؿؼدسل اامة ٕشلب اإلسراء آية تػسقر يف الؿسرى كور -007

 مؽة الؿؽرمة-ب ا سممل الرتاث يإحقاء العؾؿل ال حث
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 ملخص البخح

 -ك رسقع اهللالحؿد هلل يالصمة يال ما عؾ

 جعؾّف يفب «الؿوقف الشرطي من جور أئؿة الؿسؾؿقن»يف  فٰفذا شحٌث : يشعدُ 

كؿعـك : ذكرت فقف شعض الؿصطؾحات الؿّعؾؼة شال حثب خؿ ة م احث يخاتؿة

يذكرت فقف حؽؿ  اعة إئؿة يف غقر ب يف ال حث (إئؿةد)الؿراد ش ّقـتيشب الجقر

مدعؿًا ذلؽ شـصقص القحققـ ب اريايحؽؿ الخريج عؾقفؿ إذا جب معصقة اهلل

ب ثؿ ذكرت ُا ف مـ يرى الخريج عؾك أئؿة الجقر مـ الخقارجب يكما أئؿة ال ـة

ثؿ ذكرت ب يرددت عؾقفا شؿا تؼّضقف   قعة ال حثب كحق،ؿ ايمـ كحب يالؿعّزلة

يذكرت فقف أرشعة أدقع ب شعد ذلؽ الؿققػ الصحقح لؾؿ ؾؿ مـ جقر إئؿة

تجاه جقر ب يكما أئؿة ال ـة مـ سؾػ ٰ،ذه  إمةب ل رعقةدلت عؾقفا الـصقص ا

 : يمـفاب ثؿ خّؿت ال حث شل،ؿ الـّائج الّل تقدؾت إلقفاب إئؿة

 يجقب  اعة إئؿة ما لؿ يلمريا شؿعصقة- -0

لؿ يؽـ ثؿة كػر شقاح عـدكا فقف مـ اهلل  ماب يحرا الخريج عؾك أئؿة الجقر -2

يإٓ الصرب عؾك ب الؼدرة عؾك إزالّفي،ق يجقد : وٓبد من ققد آخرب شر،ار

 جقر،ؿ-

 ٓ حجة دحقحة لؿـ يرى الخريج عؾك أئؿة الجقر مـ أ،ؾ ا سما- -4

 اكعؼد ا جؿاع عؾك حرمة الخريج عؾك أئؿة الجقر- -3

 يالؿعّزلة-ب كالخقارجب الخريج عؾك أئؿة الجقر مـ أدقع أ،ؾ آ،قاء -5

الصرب عؾك : ،ل: َثؿَّ أرشعة أدقع لؾؿ ؾؿ تجاه جقر أئؿة الؿ ؾؿقـ -6
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ب يمـادحّفؿب ي اعّفؿ يف غقر معصقة اهللب يعدا الخريج عؾقفؿب جقر،ؿ

  -يالدعاء لفؿ شالصمح

 قضقعات ال حث-م يففرَس ب الؿراجع شعد الخاتؿة ففرَس  أيردتثؿ   

 -يدؾك اهلل عؾك ك قـا محؿد يعؾك آلف يدح ف يمـ سار عؾك ،ديف

 

 م اعد شـ مجققع الؿطريفد- 

mosaed95@hotmail.com 
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﷽ 

 املكدم٘

يكعقذ شاهلل مـ ارير أكػ ـا يمـ ب إر الحؿد هلل كحؿده يك ّعقـف يك ّغػره

يأافد أر ٓ ب يمـ يضؾؾ فم ،ادي لفب مـ يفده اهلل فم مضؾ لفب سقةات أعؿالـا

 يأافد أر محؿدًا ع ده يرسقلف-ب إلف إٓ اهلل يحده ٓ اريؽ لف

آع ] ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّب [012: عؿرار
 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّب [0: الـ اء] ٌَّّ ٰى ٰر
 جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب *

 -[71,70: إحزاب] َّمخ

يارَّ ب ملسو هيلع هللا ىلصيخقر الفدي ،دي محؿد ب فنر أدد  الحديث كّاب اهلل: أما بعد

 -(1)يكؾَّ ضملة يف الـارب يكؾَّ شدعة ضملةب حدثة شدعةيكؾَّ مب إمقر مْحدثاهتا

الؿوقف الشرطي لؾؿسؾم من جور أئؿة »فٰفذا شحث يف شقار : وبعد

 -«الؿسؾؿقن
                                                 

ٰ،ذه الخط ة معريفة شخط ة الحاجة- يالحديث الؿ ّؿؾ عؾقفاب أخرجف أحؿد يف م ـده  (0)

ؾؿب يف دحقحفب كّاب: دمة الؿ افريـ يقصر،اب شرقؿ (ب يأخرج جزءًا مـف: م 0.342)

(ب يالرتمذي يف 2008(ب يأشق دايد يف ســف يف الـؽاحب شاب يف خط ة الـؽاح شرقؿ )868)

(ب يالـ ائل يف ســف يف 0015جامعفب يف أشقاب الـؽاحب شاب ما جاء يف خط ة الـؽاح شرقؿ )

(ب ياشـ ماجف يف الـؽاحب شاب 4277ؿ )الـؽاحب شاب ما ي ّح  مـ الؽما عـد الـؽاح شرق

 (ب يالحديث دحقح- اكظر: خط ة الحاجة لألل اين-0892يف خط ة الـؽاح شرقؿ )



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  138

 أٍنٔ٘ املْضْع : 

ب جاءت ال ريعة ش قار الؿققػ الصحقح مـفا لإر جقر إئؿة مـ الػّـ الّ 

ب كّاب أي شاب )الػّـ( فقفيلذا قؾَّ أر يقجد كّاب مـ كّ  ال ـة إٓ ييذكر 

 يشّقـ مققػ الؿ ؾؿإئؿة  عـ جقر ملسو هيلع هللا ىلصكصقص أخرب فقفا الـ ل  يحّقي عؾك

الؿققػ الصحقح تجاه  جقر  يف شقار لذا أح  ت أر أكّ ب (1)تجاه ٰ،ذه  الػّـ

،ّؿاا شؽّ  أئؿة ال ـة يف تؼرير فقف آ ؿا يف ٰ،ذا العصر الذي قؾَّ يٓسقَّ ب إئؿة

 -ما يّعؾؼ شالحؽاا خصِّ ٕيشاب م ائؾ العؼقدة

 ضبب اختٔاز املْضْع : 

يإشراز أققاع ب م قس الحاجة إلك إفراد ٰ،ذه الؿ للة يف شحث م ّؼؾ: أوًٓ 

 أئؿة ال ـة يف حؽؿ الخريج عؾك أئؿة الجقر- 

–يّدعل جد مـ حّك يُ ب اب يف ٰ،ذه الؿ للةَّّ ققاع الؽُ أكثرة اضطراب : ثاكقًا
أحد  أشؾ تجرَّ ب الخريج عؾك أئؿة الجقر ،ق ؾػر مذ،  ال أ ,زيرًا يهبّاكًا

ّّاب حؿد شـ أيإماا أ،ؾ ال ـة  ¶عؾك الصحاشل الجؾقؾ ع داهلل شـ عؿر  الؽ

                                                 
ـف     يلذا كجد ا ماا ال خاري( 0) مـ فؼفف لؿا ذكر كّاب الػّـ يف دحقحة أيرد شاشًا ضؿَّ

فؼد ذكر يف كّاب الـصقص الؿّعؾؼة شجقر إئؿةب يكذلؽ تؾؿقذه ا ماا الرتمذي يف جامعف: 

الػّـ شاشًا يف إثرة يما شعد،اب يكذلؽ أشق دايد يف ســفب كّاب الػّـب شاب الػّـ يدٓئؾفا ح 

ب شؾ إر أئؿة ال ـف دـػقا مصـػات مّعؾؼة شالػّـ يذكريا ضؿـفا ما يّعؾؼ شجقر 3248

يف كّاشف الػّـب إئؿةب يذكريا الـصقص تجاه ٰ،ذه الػّـب كؿا فعؾ أشق ع د اهلل كعقؿ شـ حؿاد 

فؼد ضؿـف شاشًا ذكر فقف الـصقص تجاه جقر إئؿةب يكذلؽ أشق عؿري الداين يف كّاشف ال ــ 

القاردة يف الػّـ يغقائؾفا يال اعة يأارا فاب ضؿـف شاشًا ذكر فقف الـصقص الّل فقفا الّغؾقظ 

 يالـفل عـ الخريج عؾك أئؿة الجقر-
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: ؼاع ٰ،ذا الؽات فب حقـؿا كؼؾ عـفؿ الصرب عؾك جقر إئؿة    حـ ؾ

يجقد أحؽاا م  ؼة يف : ي،ق (1)يشذلؽ يّضح س   إكؽار،ؿ لؾحديث»

  -(2)«الذ،ـ

 ذير مـ القققع يف فّـة الخريج عؾك أئؿة الجقر-الّح: ثالثًا

 شقار الحؼ الذي دع عؾقف الؽّاب يال ـة-: رابعًا

الؿوقف الشرطي »ح  ت أر أكّ  يف أذكره ألٰفذه إس اب يغقر،ا مؿا لؿ 

 «- من جور أئؿة الؿسؾؿقن

 خط٘ البحح : 

 : يشقاهنا فقؿا يؾلب خؿ ة م احث يخاتؿة مـ ال حث يّللػ 

 : وفقه مطؾبان، التعريف بؿصطؾحات البحث: ولالؿبحث إ

 معـى الجور.: الؿطؾب إول

 معـى إئؿة. : الؿطؾب الثاين

 حؽم صاطة وٓة أمور الؿسؾؿقن.: الؿبحث الثاين

 حؽم الخروج طؾى أئؿة الؿسؾؿقن الجائرين.: الؿبحث الثالث

ائرين شبفة من يرى جواز الخروج طؾى أئؿة الؿسؾؿقن الج: الؿبحث الرابع

 والرد طؾقه.

                                                 
 -057يـظر:  (0)

 (-296الػؽر ال قاسل عـد اشـ تقؿقة تللقػ ش اا عطقة ) (2)
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 موقف الؿسؾم من جور إئؿة.: الؿبحث الخامس

 وفقفا أهم كتائج البحث.، الخاتؿة

 ميَر البحح : 

ؼؾ عـ ما كُ  يذلؽ يف تّّ عب اعّؿدت يف ٰ،ذا ال حث عؾك الؿـفج آسّؼرائل

 ي قـ مققػفؿ مـ ٰ،ذه الؿ للة-  ياخرتت مـف ماب ة ال ـة تجاه جقر إئؿةأئؿّ 

يذلؽ يف رد ا ف مـ يرى الخريج عؾك : ت عؾك الؿـفج الـؼديكؿا اعّؿد

 ياخرتت أ،ؿ ال  ف يف كظري مؿا يحّؿؾف ٰ،ذا ال حث-ب أئؿة الجقر

 : ففو: وأما مـفج كتابة البحث

 آعّؿاد عؾك الؽّاب يال ـة الصحقحة شػفؿ سؾػ إمة- -0

مع الّزاا ب الؿصحػ مـلك مقاضعفا إعزي أيات القاردة يف ال حث  -2

 لرسؿ العثؿاين يف كّاشّفا-ا

: ج أحاديث يأثار القاردة يف ال حث مـ كّ  ال ـة الؿعّؿدةيتخر -4

خرجّف مـ كّ   ٓإي: حد،ؿا اكّػقت شفأفنر كار الحديث يف الصحقحقـ أي 

ٕر الغرض ث قت : يرشؿا أقّصر عؾك مصدر ياحدب ال ـة ح   الطاقة يالقسع

 الحديث-

 ل ـة- ا كثار مـ الـؼؾ عـ أئؿة ا -3

 لػاظ الغري ة- شقـت ما يحّاج الك شقار مـ إ -5

يكذلؽ لؿ ب ثؼاع الحقاالإلؿ أترجؿ لألعما القاردة يف ال حث خ قة  -6

  أعرج شالػر -



   ٕقف الصسع٘ وَ جٕز أئىٛ املشمىنيامل 141
 

 املبخح األّل

 التعسٓف مبصطلخات البخح 

 : يفقف مطؾ ار

 املطوب األوي

 ًعِى اجلوز 

 -«قريف ال َّ ترك الؼصد : يالجقرب كؼقض العدع: قرالجَ »: قثقاع الؾَّ 

ـُ ي ي،ق الؿقؾ عـ ب الجقؿ يالقاي يالراء[ أدؾ ياحد]َجَقَر »: فارس قاع اش

 -(1)«جار جقراً : الطريؼ- يؼاع

ب راً قْ َج  رُ قْ جُ يَ  ارَ َج : ـ- مِ (2)يترك الؼصد يف ال قرب كؼقض العدع: الجقر اإذً 

،ق مقؾف يف إكؿا : يمـف َجْقر الحاكؿب فؼد َجار: فؽؾ مـ ماعب ارةيَج ب ةيققا َجَقرَ 

 : قاع أشق ُذَؤْي ب حؽؿف

 فنرَّ الّل فقـا َزَعْؿَت يمثَؾفا

 

 ،اقرُ جُ لػقَؽ يلؽـّل أراك تَ  

 
 -(3)ىج يعدَّ فحذَ ب قر عـفاتجُ : ؿا أرادإكّ 

 -(4)يفؿ عؾك الحّؼ فؿ يتعدِّ ؾؿُ ظُ : ةقر إئؿّ إذًا الؿراد شجَ 

                                                 
 (-0.394مؼايقس الؾغة ) (0)

 (-00.022يـظر: هتذي  الؾغة لألز،ري ) (2)

 (-2.607(ب يالصحاح لؾجق،ري )7.532يـظر: الؿحؽؿ يالؿحقط إعظؿ ٓشـ سقده ) (4)

 (- 01.377يـظر: تاج العريس لؾزشقدي ) (3)
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 املطوب اهثاُي

ٌّ  ةًعِى األئ

ا يف إمقر-ب مـ اْقُّدي شف كؾ: واإلمام، ة جؿع إمامإئؿّ   يُقدِّ

إماا  ملسو هيلع هللا ىلصيالـ ل ب يف إمقر اَ دِّ ي شف يقُ دِ ُّ كؾ مـ اقْ : ا ماا»: قاع اشـ فارس

 -(1)«يالؼرآر إماا الؿ ؾؿقـب يالخؾقػة إماا الرعقةب إئؿة

ب يالؼرآر إماا الؿ ؾؿقـب ف يالؿصؾح لفؿُ إماا كؾ الء ققِّ »: هقدَ يقاع اشـ ِس 

 -(2)«يإماا الجـد قائد،ؿب يالخؾقػة إماا الرعقةب مةإماا إ ملسو هيلع هللا ىلصيالـ ل 

َمةب مـ يلتؿ شِِف الـَّاس مـ َرئِقس َأي َغقره كؾ  : إذًا اِ َماا ب َيمِـف إَِماا الصَّ

َّّـِزيؾ الَعِزيزب يقائد الجـدب يالخؾقػة  خس حس جسُّ: َيالُؼرآر لؾُؿ ؾؿقـ- َيفِل ال
 َّمع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس

 -(3)َيالَحاِدي لإِلِشِؾِ ب لِقؾ لؾؿ افريـَيالدَّ ب [02: يس]

 : معـى اإلمام أو اإلمامة يف آصطالح

 : مـفا: ا ماا يف آدطمح ال رعل يطؾؼ عؾك عدة معار

: ملسو هيلع هللا ىلصيمـ ذلؽ ققلف  ,(4)ا مامة الؽربى أي العظؿك,ا ماا إكرب  -0

                                                 
 (0.28الؾغة ) مؼايقس (0)

 (-01.572الؿحؽؿ يالؿحقط إعظؿ ) (2)

 (-27الؿعجؿ القسقط ) (4)

الؿراد شف الذي لف الؽؾؿة العؾقا يف ال مد كالؿؾقك يرؤساء الجؿفقريات يما أا ف ذلؽ: فؽؾ  (3)

مـ يلل ُقْطرًا مـ إقطار ففق ا ماا إعظؿ شاعّ ار ذلؽ الؼطر- يـظر ارح اقخـا اشـ 

 (- 664ال ػاريـقة ) عثقؿقـ عؾك
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ب يتصؾقر عؾقفؿ ييصؾقر عؾقؽؿب خقار أئؿّؽؿ الذيـ تح قهنؿ ييح قكؽؿ»

: قؾـا: قالقاب «يتؾعـقهنؿ ييؾعـقكؽؿب ارار أئؿّؽؿ الذيـ ت غضقهنؿ يي غضقكؽؿي

ما : ٓب ما أقامقا فقؽؿ الصمة: ٓ»: أفم كـاشذ،ؿ عـد ذلؽ؟ قاعب يا رسقع اهلل

فؾقؽره ب مـ معصقة اهلل فرآه يليت اقةًاب أٓ مـ يلل عؾقف ياعب أقامقا فقؽؿ الصمة

مـ مات يلقس »: ملسو هيلع هللا ىلصيققلف ب (1)«ـزعـ يدًا مـ  اعةيٓ يب ما يليت مـ معصقة اهلل

 -(2)«لف إماا مات مقّة جا،ؾقة

إكؿا جعؾ ا ماا »: ملسو هيلع هللا ىلصيمـ ذلؽ ققلف ب ييطؾؼ ا ماا ييؼصد شف إماا الصمة -2

 -(3)«يإذا دؾك جال ًا فصؾقا جؾقسًاب فنذا ركع فاركعقا يإذا رفع فارفعقاب لقمتؿ شف

 نب مب زب ربُّ : لكيمـ ذلؽ ققلف تعاب العالؿ الؿؼّدى شف -4
 -[23: ال جدة] َّيت ىت نت مت رتزت يب ىب

يلف عدة ألؼاب ب الؿعـك إيع: يالؿراد شا ماا أي ا مامة يف شحثـا

ب يالرئقسب يالؿؾؽب يأمقر الؿممـقـب الخؾقػة: فؿـ ذلؽب قات تطؾؼ عؾقفيم ؿَّ 

فؿـ ب يلذا اخّؾػت ع ارات أ،ؾ العؾؿ يف تعريػ ا ماا أي ا مامةب يال ؾطار

 : الّعاريػتؾؽ 

                                                 
 (-0850أخرجف ا ماا م ؾؿ يف كّاب ا مارة ح ) (0)

 ,( 0157(ب ياشـ أشل عادؿ يف ال ـة يالؾػظ لف ح )06876أخرجف أحؿد يف م ـده ح ) (2)

(ب يالطرباين يف الؿعجؿ الؽ قر ح 7475ب يأشق يعؾك الؿقدؾل يف م ـده ح ),تحؼقؼ إل اين 

(ب يالحديث ح ـ إسـاده 0653يف م ـد ال امققـ )(ب ي5821( يإيسط ح )901)

 (-0157ب كؿا يف تحؼقؼف عؾك ال ـة ٓشـ أشل عادؿب ح )  إل اين 

(ب يم ؾؿ يف 688أخرجف ال خاري يف كّاب إذار شاب: إكؿا جعؾ ا ماا لقمتؿ شفب ح ) (4)

 (-302دحقحف كّاب الصمةب ح )



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  144

 يسقاسة الديـ حراسة يف الـ قة لخمفة مقضقعة: ا مامة»: الؿايردي قاع

 -(1)«الدكقا

تّعؾؼ شالخادة يالعامة ب يزعامة عامةب ا مامة رياسة تامة»: يـلقَ يقاع الجُ 

 -(2)«يف مفؿات الديـ يالدكقا

 يسقاسة الديـ حػظ يفب ال ريعة داح  عـ كقاشة»: ،ل خؾدير اشـ يقاع

 -(3)«كقاالد

: يالؿراد مـفب اعؾؿ أر ا ماا اسؿ لؿـ اؤتؿ شف»: يقاع محؿقد الَخْقرشَقّْل

فقخرج الـ قة ب ٓ عـ دعقى الـ قةب رياسة عامة يف الديـ يالدكقا: ي،لب الخمفة

 -(4)«يالؼضاء

ب فا ماا ،ق الؼائؿ شلمقر الؿ ؾؿقـ: ٰ،ذه الّعريػات مّؼارشة يف الؿعـك

 الديـ يالدكقا معًا- يمفؿّف العظؿك حراسة

 املبخح الجاىٕ

 حكه طاع٘ ّالٗ أمْز املشلنني

ب يٓة أمقر الؿ ؾؿقـ ياج ة يف الؿعريج يف الؿـ ط يالؿؽرهإر  اعة 

: ققلف تعالكفؿـ ذلؽ ب يقد دع عؾك ذلؽ كصقص القحققـب يالع ر يالق ر

 جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جكُّ 
                                                 

 (-05إحؽاا ال ؾطاكقة ) (0)

 (-22ؿ يف الّقاث الظؾؿ )غقاث إم (2)

 (-97مؼدمة اشـ خؾدير ) (4)

 (-001 – 019الدرة الغراء يف كصقحة ال م قـ يالؼضاة يإمراء ) (3)
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 هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن
 -[59: اءالـ ] َّمب

يأيلك إققاع يف ذلؽ شالصقاب »:   قاع إماا الؿػ ريـ اشـ جرير 

 شطاعة شإمر ملسو هيلع هللا ىلصلصحة إخ ار عـ رسقع اهلل : ،ؿ إمراء يالقٓة: ققع مـ قاع

 -(1)«يلؾؿ ؾؿقـ مصؾحةب يالقٓة فقؿا كار  اعة إئؿة

 ي،ؿب يأيلق إمر أدحاب إمر يذييه»:   يقاع تؼل الديـ اشـ تقؿقة 

ب يذلؽ ي رتك فقف أ،ؾ القد يالؼدرة يأ،ؾ العؾؿ يالؽماب الذيـ يلمرير الـاس

يإمراء- فنذا دؾحقا دؾح الـاس يإذا ب العؾؿاء: فؾٰفذا كار أيلق إمر دـػقـ

ما : لألحؿ قة لؿا سللّف   كؿا قاع أشق شؽر الصديؼ ب ف ديا ف د الـاس

 -(2)«ئؿّؽؿما اسّؼامت لؽؿ أ: شؼاؤكا عؾك ٰ،ذا إمر؟ قاع

أر أية يف جؿقع أيلل إمر  ,ياهلل أعؾؿ,يالظا،ر »:   يقاع اشـ كثقر 

 مث هت مت ختُّ: كؿا تؼدا- يقد قاع تعالكب مـ إمراء يالعؾؿاء
 حن جن يمُّ : يقاع تعالكب [64: الؿائدة] َّجخ مح جح مج حج
ييف الحديث الصحقح الؿّػؼ عؾقف عـ أشل ب [34: الـحؾ] َّين ىن من خن

يمـ عصاين فؼد ب مـ أ اعـل فؼد أ اع اهلل»: قاع أكف ملسو هيلع هللا ىلص عـ رسقع اهللب ،ريرة

 -(3)«يمـ عصا أمقري فؼد عصاينب يمـ أ اع أمقري فؼد أ اعـلب عصا اهلل

                                                 
 (-7.082تػ قر اشـ جرير )(0)

 (-28.071مجؿقع الػّايى ) (2)

 خل حل جل مك لك وَ ُّأخرجف ال خاري يف كّاب إحؽااب شاب ققع اهلل تعالك:  (4)
 (-0845 ؾؿ يف كّاب ا مارةب ح )(ب يم7047ح ) َّهل مل
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: أي: َّمك لكُّ : يلٰفذا قاع تعالكب فٰفذه أيامر شطاعة العؾؿاء يإمراء

فقؿا : أي: َّهل مل خلُّب خذيا ش ـّف: أي: َّحل جلُّب ات عقا كّاشف

ب فنكف ٓ  اعة لؿخؾق  يف معصقة اهللب ة اهلل ٓ يف معصقة اهللأمريكؿ شف مـ  اع

 -(1)«"إكؿا الطاعة يف الؿعريج": كؿا تؼدا يف الحديث الصحقح

 يإرب يأ قعقا اسؿعقا»: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : قاعب   عـ أكس شـ مالؽ 

 -(2)«زشق ة رأسف كلرب ح  ل ع د عؾقؽؿ اسّعؿؾ

ب يإر كار ٓ يّصقر ارعًاب الطاعةأ ؾؼ الع د الح  ل م الغة يف إمر ش

 -(3)يلؽـ قد يضرب الؿثؾ شؿا ٓ يؼع يف القجقد

 الؿرء عؾك يالطاعة ال ؿع»: قاع ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل    يعـ ع د اهلل  

 يٓ سؿع فم شؿعصقة أمر فنذاب شؿعصقة يممر لؿ ماب يكره أح  فقؿا الؿ ؾؿ

 -(4)« اعة

ال سؿع طؾقه وٓ صاطة( مر( بضم الفؿزة )ففنن أُ )»:   قاع الؿ اركػقري 

وفقه أن اإلمام إذا أمر ، إذ ٓ صاطة لؿخؾوق يف معصقة الخالق: تجب بل يحرم

 .(5)«بؿـدوب أو مباح وجب

                                                 
 (-2.435تػ قر اشـ كثقر ) (0)

 (- 7032أخرجف ال خاري يف كّاب إحؽاا شاب ال ؿع يالطاعة لإلماا ما لؿ تؽـ معصقة ح ) (2)

 (-04.022فّح ال اري ): يـظر (4)

( 7033أخرجف ال خاري يف كّاب إحؽاا شاب ال ؿع يالطاعة لإلماا ما لؿ تؽـ معصقةح ) (3)

 (-0849يم ؾؿ يف كّاب ا مارة ح )

(- ييدخؾ يف كحق ما ذكر الؿ اركػقري: إكظؿة الّل ي ـفا القٓة 5.298تحػة إحقذي ) (5)

 لّـظقؿ امير الحقاةب الّل لؿ يرد يف ال رع الـفل عـفا- 
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 يف يالطاعة ال ؿع عؾقؽ»: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : قاع   يعـ أشل ،ريرة 

 -(1)«يأثرة عؾقؽب يمؽر،ؽ يمـ طؽب يي رك ع رك

شضؿ الفؿزة : ييؼاعب زة يالثاءشػّح الفؿ: رةثَ يإَ »:   قاع الـقيي 

ثمث لغات حؽا،ـ يف الؿ ار  ب يشؽ ر الفؿزة يإسؽار الثاءب يإسؽار الثاء

اسؿعقا : )عؾقؽؿ( أيب آسّةثار يآخّصاص شلمقر الدكقا: ي،لب يغقره

يٰ،ذه ب يأ قعقا يإر اخّص إمراء شالدكقا يلؿ يقدؾقكؿ حؼؽؿ مؿا عـد،ؿ

يس  فا اجّؿاع كؾؿة ب يالطاعة يف جؿقع إحقاعإحاديث يف الحث عؾك ال ؿع 

 -(2)«الخمج س   لػ اد أحقالفؿ يف ديـفؿ يدكقا،ؿ فنرّ ب الؿ ؾؿقـ

خؾقؾل أيداين أر أسؿع يأ قع يإر كار ع دًا  إرّ »: قاع    يعـ أشِل َذر  

ع إ راج  -(3)«ُمَجدَّ

 يفار ب الطاعة مـ خرج مـ»: قاع أكف ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل    يعـ أشل ،ريرة 

قَّة يغض  لعص ةب مات مِقّة جا،ؾقةب فؿات الجؿاعة أي ب يمـ قاتؾ تحت راية ُعؿِّ

ب يمـ خرج عؾك أمّلب فؼّؾة جا،ؾقةب ّؾفؼُ ب أي يـصر عص ةب يدعق إلك عص ة

فؾقس ب يٓ يػل لذي عفد عفدهب يٓ يّحااك مـ مممـفاب ،ا يفاجر،ارّ يضرب شَ 

 -(4)«مـل يل ت مـف

،ل شؽ ر « فار  الجؿاعة مات مِقّة جا،ؾقة مـ»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف »: قاع الـقيي

                                                 
 (-0846أخرجف م ؾؿ يف كّاب آمارة ح ) (0)

 (-02.225ارح الـقيي عؾك م ؾؿ ) (2)

 (-0847جف م ؾؿ قل كّاب آمارة ح )أخر (4)

 (-0838أخرجف م ؾؿ يف كّاب آمارة ح ) (3)
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 عؾك دػة مقهتؿ مـ حقث ،ؿ فقضك ٓ إماا لفؿ- : أي: الؿقؿ

شضؿ العقـ يك ر،ا لغّار : ،ل« قةيمـ قاتؾ تحت راية ُعدِؿّ »: ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

،ل إمر إعؿك : قالقاب م فقرتار يالؿقؿ مؽ قرة م ددة يالقاء م ددة أيضًا

 -(1)«حؿد شـ حـ ؾ يالجؿفقركذا قالف أب ٓ ي ّ قـ يجفف

يأجؿعقا عؾك ال ؿع يالطاعة ٕئؿة »:   قاع أشق الح ـ إاعري 

يعؾك أر كؾ مـ يلل اقةًا مـ أمقر،ؿ عـ رضك أي غؾ ة يامّدت ب الؿ ؾؿقـ

يعؾك أر ب أي عدع ٓ يؾزا الخريج عؾقفؿ شال قػ جارَ :  اعّف مـ شر يفاجر

ب فع إلقفؿ الصدقات إذا  ؾ ق،ايتدب ييحج معفؿ ال قتب معفؿ العدي ايغزي

 - (2)«ع يإعقادؿَ ييصؾك خؾػفؿ الجُ 

يمفؿا ب فال ؿع يالطاعة لقٓة إمر أمر ياج »:   قاع اشـ أشل زمـقـ  

ييممرير ب غقر أهنؿ يدعقر إلك الحؼب يف ذاهتؿ فؾؿ ي ؾغقا القاج  عؾقفؿ قصريا

قا مـ ال ؿع يالطاعة يعؾك رعايا،ؿ ما حؿؾب فعؾقفؿ ما حؿؾقاب ييدلقر عؾقفب شف

 .(3)«لفؿ

يقد اسّػاض يتؼرر يف غقر ٰ،ذا الؿقضع »:   يقاع تؼل الديـ اشـ تقؿقة 

يمـادحّفؿ يالصرب عؾقفؿ ب اهلل معصقة غقر يف إمراء  اعة مـ ملسو هيلع هللا ىلصما قد أمر شف 

 -(4)«يالغزي معفؿ يالصمة خؾػفؿ يكحق ذلؽب يف حؽؿفؿ يق ؿفؿ

                                                 
 (-02.248ارح الـقيي عؾك م ؾؿ ) (0)

 (-069رسالة الك أ،ؾ الثغر ) (2)

 (-276أدقع ال ـة ) (4)

 (-45.21الػّايى ) (3)
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عؾؿ عؾك يجقب  اعة يٓة إمر يإجؿاع أ،ؾ الب فدلت كصقص القحققـ

يكما أ،ؾ العؾؿ يف ب يلق أردت آسّؼصاء لـصقص القحققـب يف غقر معصقة اهلل

  ٰ،ذه الؿ للة لطاع ال حث-

 املبخح الجالح

 حكه اخلسّج علٙ أٜن٘ اجلْز

يقد كص أئؿة ب الخريج عؾك أئؿة الجقر دقع أ،ؾ ال ـة تحريؿَ ـ أُ مِ  إرّ 

 : فؿـ ذلؽب يف مصـػاهتؿال ـة عؾك ٰ،ذه الؿ للة 

: أدقع ال ـة عـدكا»:   ققع إماا أ،ؾ ال ـة ا ماا أحؿد شـ حـ ؾ 

يكؾ ب يترك ال دعب يآقّداء هبؿب ملسو هيلع هللا ىلصالّؿ ؽ شؿا كار عؾقف أدحاب رسقع اهلل 

يترك الخصقمات--- يمـ ال ـة المزمة الّل مـ ترك مـفا ب شدعة ففل ضملة

ثؿ ذكر جؿمً مؿا يج  اعّؼاده  «أ،ؾفا---خصؾة لؿ يؼؾفا ييممـ هبا لؿ يؽـ مـ 

يمـ ب --- يال ؿع يالطاعة لألئؿة يأمقر الؿممـقـ الرب يالػاجر»يمـ ذلؽ ققلف 

يمـ غؾ فؿ شال قػ حّك دار ب يلل الخمفة فاجّؿع الـاس عؾقف يرضقا شف

خؾقػة يسؿل أمقر الؿممـقـ- يالغزي ماض مع إمراء إلك يقا الؼقامة الرب 

يرتك- يق ؿة الػلء يإقامة الحديد إلك إئؿة ماض لقس ٕحد أر  يالػاجر ٓ

مـ دفعفا إلقفؿ ب يدفع الصدقات إلقفؿ جائزة يكافذةب يطعـ عؾقفؿ يٓ يـازعفؿ

جائزة تامة  ليدمة الجؿعة خؾػف يخؾػ مـ يلب أجزأت عـف شرًا كار أي فاجراً 

لقس لف مـ فضؾ ب ةمخالػ لؾ ـب تارك لمثارب مـ أعاد،ؿا ففق م ّدعب ركعّقـ

فال ـة أر ب الجؿعة الء إذا لؿ ير الصمة خؾػ إئؿة مـ كاكقا شر،ؿ يفاجر،ؿ

يٓ يؽـ يف ب يتديـ شلهنا تامةب مـ أعاد،ؿا ففق م ّدعب تصؾل معفؿ ركعّقـ

ددرك مـ ذلؽ اؽ- يمـ خرج عؾك إماا الؿ ؾؿقـ يقد كار الـاس اجّؿعقا 
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ر شالرضا أي شالغؾ ة فؼد اؼ ٰ،ذا الخارج عؾقف يأقريا لف شالخمفة شلي يجف كا

 مات عؾقف الخارج مات فنرب ملسو هيلع هللا ىلصيخالػ أثار عـ رسقع اهلل ب عصا الؿ ؾؿقـ

فؿـ ب ال ؾطار يٓ الخريج عؾقف ٕحد مـ الـاس قّاع يحؾ يٓ- جا،ؾقة مقّة

 -(1)«فعؾ ذلؽ ففق م ّدع عؾك غقر ال ـة يالطريؼ

لطاعة لألئؿة يأمراء الؿممـقـ ثؿ ال ؿع يا»:   يقاع عؾل اشـ الؿديـل 

ٓ يحؾ ٕحد يممـ ب يمـ يلل الخمفة شنجؿاع الـاس يرضا،ؿب الرب يالػاجر

شرًا كار أي فاجرًا ففق أمقر ب شاهلل يالققا أخر أر ي قت لقؾة إٓ يعؾقف إماا

الؿممـقـ--- يمـ خرج عؾك إماا مـ أئؿة الؿ ؾؿقـ يقد اجّؿع عؾقف الـاس 

ففق اا  ٰ،ذا الخارج ب شرضًا كاكت أي شغؾ ةب فة شلي يجف كاكتفلقريا لف شالخم

 مقّة مات عؾقف الخارج مات فنرب ملسو هيلع هللا ىلصيخالػ أثار عـ رسقع اهلل ب عؾقف العصا

 عؿؾ فؿـب الـاس مـ ٕحد عؾقف الخريج يٓ ال ؾطار قّاع يحؾ يٓ- جا،ؾقة

 -(2)«ال ـة غقر عؾك م ّدع ففق ذلؽ

ت أكثر مـ ألػ رجؾ مـ أ،ؾ العؾؿ أ،ؾ لؼق»:   يقاع ا ماا ال خاري 

لؼقّفؿ ب الحجاز يمؽة يالؿديـة يالؽقفة يال صرة يياسط يشغداد يال اا يمصر

أدركّفؿ ي،ؿ مّقافرير مـذ أكثر مـ ست ب كرات قركًا شعد قرر ثؿ قركًا شعد قرر

أ،ؾ ال اا يمصر يالجزيرة مرتقـ يال صرة أرشع مرات يف سـقـ ذيي ب يأرشعقـ سـة

يٓ أحصل كؿ دخؾت الؽقفة يشغداد مع محدثل أ،ؾ ب الحجاز سّة أعقااعدد ش

ثؿ ذكر شعض مـ أدرك مـ أ،ؾ العؾؿ يف تؾؽ إمصار يلؿ يؼصد  «خراسار---

--- فؿا رأيت ياحدًا مـفؿ يخّؾػ يف »ثؿ قاع ب أراد آخّصار شؾب آسّقعاب   
                                                 

 (-0.075ارح أدقع اعّؼاد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة لملؽائل ) (0)

 (-0.085) كػس الؿصدر (2)
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ثمث »: ملسو هيلع هللا ىلصأ،ؾف لؼقع الـ ل أر الديـ ققع يعؿؾ--- يأر ٓ كـازع إمر : ٰ،ذه إاقاء

يلزيا ب ي اعة يٓة إمرب إخمص العؿؾ هلل: ٓ يغؾ عؾقفـ قؾ  امرئ م ؾؿ

 جل مك لكُّ : ثؿ أكد يف ققلفب «فنر دعقهتؿ تحقط مـ يرائفؿب جؿاعّفؿ
- ملسو هيلع هللا ىلصيأر ٓ يرى ال قػ عؾك أمة محؿد ب [59: الـ اء] َّهل مل خل حل

 ا ماا دؾح إذا ٕكف: إماا يف إٓ اأجعؾف لؿ م ّجاشة دعقة لل كاكت لق: الػضقؾ يقاع

 -(1)«مـ يجرتئ عؾك ٰ،ذا غقركب يا معؾؿ الخقر: الؿ ارك اشـ قاع- يالع اد ال مد أمـ

سللت أشل يأشا زرعة عـ مذا،  »: قاع   يعـ ع د الرحؿـ شـ أشل حاتؿ 

يما يعّؼدار ب يما أدركا عؾقف العؾؿاء يف جؿقع إمصارب أ،ؾ ال ـة يف أدقع الديـ

ب ييؿـًاب ياامًاب يعراقًاب أدركـا العؾؿاء يف جؿقع إمصار حجازاً : فؼآب ـ ذلؽم

--يكؼقؿ -»: يمـ ذلؽ ققلفؿب ثؿ ذكرا جؿمً مؿا يج  اعّؼاده «فؽار مـ مذ، فؿ---

فرض الجفاد يالحج مع أئؿة الؿ ؾؿقـ يف كؾ د،ر يزمار- يٓ كرى الخريج عؾك 

 مـ يداً  كـزع يٓ أمركا ع يكطقع لؿـ يٓه اهلل يك ؿب إئؿة يٓ الؼّاع يف الػّـة

 -(2)«يكجّـ  ال ذيذ يالخمج يالػرقةب يالجؿاعة ال ـة يكّ عب  اعة

يالطاعة ٕيلل إمر فقؿا »: ,داح  ا ماا ال افعل,   يقاع الؿزين 

ياجّـاب ما كار عـد اهلل م خطًا- يترك الخريج عـد  مرضقًا كار عـد اهلل 

 -(3)«رعقّفؿ عؾك هبؿ يعطػ كقؿا يالّقشة إلك اهلل ب تعديفؿ يجقر،ؿ

ييرى أدحاب الحديث الجؿعة »:   يقاع أشق عثؿار الصاشقين 

                                                 
 (-0.094ارح أدقع اعّؼاد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة لملؽائل ) (0)

 (-0.097) كػس الؿصدر (2)

 (-86,78ارح ال ـة ) (4)
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ييرير ب كؾ إماا م ؾؿ شرًا كار أي فاجراً  يالعقديـ يغقر،ؿا مـ الصؾقات خؾَػ 

ييرير الدعاء لفؿ شا دمح يالّقفقؼ ب جفاد الؽػرة معفؿ يإر كاكقا جقرة فجرة

يٓ يرير الخريج عؾقفؿ يإر رأيا مـفؿ العديع عـ العدع إلك الجقر ب يالصمح

 -(1)«ييرير قّاع الػةة ال اغقة حّك ترجع إلك  اعة ا ماا العدعب يالحقػ

خؾػ  ,الجؿعة يغقر،ا,ييرير الصمة »:   يقاع ا ماا آسؿاعقؾل 

 فرضًا قاهناشنت يأمر الجؿعة فرض فنر اهلل ب كؾ إماا م ؾؿ شرًا كار أي فاجراً 

يلؿ ي ّثـ ب مع عؾؿف تعالك شلر الؼائؿقـ يؽقر مـفؿ الػاجر يالػاسؼب مطؾؼًا

ب يٓ أمرًا شالـداء لؾجؿعة دير أمر- ييرير جفاد الؽػار معفؿب يقًّا دير يقت

يٓ يرير ب ييرير الدعاء لفؿ شا دمح يالعطػ إلك العدعب يإر كاكقا جقرة

 -(2)«الخريج شال قػ عؾقفؿ

ب يٓ كرى الخريج عؾك أئؿّـا ييٓة أمقركا»:    ماا الطحايي يقاع ا

يكرى  اعّفؿ مـ  اعة ب يٓ كـزع يدًا مـ  اعّفؿب يٓ كدعق عؾقفؿب يإر جاريا

 -(3)«يالؿعافاة شالصمح لفؿ يكدعقاب شؿعصقة يلمريا لؿ ماب فريضة اهلل 

قـ ففق يمـ خرج عؾك إماا مـ أئؿة الؿ ؾؿ»:    يقاع ا ماا الربهباري

يمقّّف مقّة جا،ؾقة- يٓ يحؾ ب يخالػ أثارب يقد اؼ عصا الؿ ؾؿقـب خارجل

: ذر ٕشل ملسو هيلع هللا ىلصيذلؽ ققع رسقع اهلل ب قّاع ال ؾطار يالخريج عؾقف يإر جاريا

ادربيا حّك تؾؼقين عؾك »: يققلف لألكصارب «ح  قًا ع داً  كار يإرب ادرب»

                                                 
 (-016عؼقدة ال ؾػ ادحاب الجديث ) (0)

 (-51اعّؼاد أ،ؾ ال ـة ) (2)

 (-0.250( ارح العؼقدة الطحايية )4)
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 -(1)«ف اد الديـ يالدكقافنر فقف : يلقس مـ ال ـة قّاع ال ؾطارب «الحقض

يٰ،ذا الذي كص عؾقف أئؿة ال ـة إجؿاع مـفؿ عؾك تحريؿ الخريج عؾك أئؿة 

 : فؿـ تؾؽ الـصقصب ،ق مؼّضك ما دلت عؾقف كصقص القحققـيب الجقر

مـ كره مـ أمقره اقةًا »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : قاع ¶عـ اشـ ع اس 

  -(2)«جا،ؾقة فنكف مـ خرج مـ ال ؾطار اربًا مات مقّةً ب فؾقصرب

مـ ب فؿـ خرج عؾك أئؿة الؿ ؾؿقـ فػقف دػة مـ دػات أ،ؾ الجا،ؾقة

 -(3)آسّ داد يف إمقر يعدا الرجقع إلك  اعة إمقر يآجّؿاع عؾقف

ي،ق    دخؾـا عؾك ع ادة شـ الصامت : قاعب يعـ جـادة شـ أشل أمقة

ب ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـ ل سؿعّف ب حدث شحديث يـػعؽ اهلل شفب أدؾحؽ اهلل: قؾـاب مريض

أر شايعـا عؾك ال ؿع »: فؼاع فقؿا أخذ عؾقـاب ف ايعـاه ملسو هيلع هللا ىلصدعاكا الـ ل : قاع

يأر ٓ كـازع إمر ب يع ركا يي ركا يأثرة عؾقـاب يف مـ طـا يمؽر،ـاب يالطاعة

 -(4)«عـدكؿ مـ اهلل فقف شر،ارب شقاحًا إٓ أر تريا كػراً ب أ،ؾف

ب شالطاعة مع اسّةثار يلل إمرفٰفذا أمر »:   قاع تؼل الديـ اشـ تقؿقة 

ٕر أ،ؾف : يهنك عـ مـازعة إمر أ،ؾف يذلؽ هنل عـ الخريج عؾقفب يذلؽ ظؾؿ مـف

يلقس الؿراد ب ي،ؿ الذيـ لفؿ سؾطار يلمرير شفب ،ؿ أيلق إمر الذيـ أمر شطاعّفؿ
                                                 

 (-58( ارح ال ـة )0)

ح « سرتير شعدي أمقرًا تـؽريهناملسو هيلع هللا ىلص: »لػّـ شاب ققع الـ ل ( أخرجف ال خاري يف كّاب ا2)

 (-0839( يم ؾؿ يف كّاب ا مار ح )7154)

 (6.2493( يـظر مرقاة الؿػاتقح ارح م ؽاة الؿصاشقح )4)

( 7155ح )« سرتير شعدي أمقرا تـؽريهناملسو هيلع هللا ىلص: »( ال خاري يف كّاب الػّـ شاب ققع الـ ل 3)

 (-0719يم ؾؿ يف كّاب ا مارة ح )
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ب ٕكف قد ذكر أهنؿ ي ّلثرير: يٓ الؿّقلل العادعب مـ ي ّحؼ أر يقلك يٓ سؾطار لف

 -(1)«يٰ،ذا شاب ياسعب فدع عؾك أكف هنك عـ مـازعة يلل إمر يإر كار م ّلثراً 

مراء فّعرفقر أ سّؽقر»: قاع ملسو هيلع هللا ىلصأر رسقع اهلل  ▲يعـ أا سؾؿة 

أفم : قالقا« يلؽـ مـ رضل يتاشعب يمـ أكؽر سؾؿب فؿـ عرج شرئب يتـؽرير

 -(2)«ما دؾقاب ٓ»: كؼاتؾفؿ؟ قاع

 ييـفكب مـؽرة أمقراً  يلتقر إمراء ،مٓء أر يثٰ،ذا الحد يف يخرب ملسو هيلع هللا ىلصفالـ ل 

 -(3)شال قػ عؾقفؿ ا كؽار ٓيجقز أكف عؾك ذلؽ فدعب قّالفؿ عـ

يذ،  لع داهلل شـ مطقع لؿا خرج مع مـ خرج مـ أ،ؾ  ¶يٰ،ذا اشـ عؿر 

قاع  ¶فؾؿا قدا عؾقفؿ اشـ عؿر ب الؿديـة عـ  اعة يزيد شـ معايية َيُيلِّل عؾقفؿ

أتقّؽ ب إين لؿ آتؽ ٕجؾس: فؼاعب رحقا ٕشل ع دالرحؿـ يسادةا : اشـ مطقع

 يقا اهلل لؼلب  اعة مـ يداً  خؾع مـ»: يؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصٕحدثؽ حديثًا سؿعت رسقع اهلل 

 -(4)«ةجا،ؾقّ  مقّةً  ماتب شقعة عـؼف يف يلقس مات يمـب لف ةحجّ  ٓ الؼقامة

أ،ؾ  (5)جؿع شـقف حقـ اكّزى ¶أر اشـ عؿر ب يعـ كافع مقلك اشـ عؿر

إكا قد شايعـا ٰ،ذا الرجؾ عؾك شقع : فؼاعب يخؾعقا يزيد شـ معاييةب الؿديـة مع اشـ الزشقر

ب الغادر يـص  لف لقاء يقا الؼقامة»: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصيإين سؿعت رسقع اهلل ب اهلل يرسقلف

أر  ,إٓ أر يؽقر ا اراك شاهلل تعالك,يإر مـ أعظؿ الغدر ب ٰ،ذه غدرة فمر: فقؼاع
                                                 

 (- 4.493,495( مـفاج ال ـة )0)

 (-0853( أخرجف م ؾؿ يف كّاب ا مارة شرقؿ )2)

 (-4.492( يـظر مـفاج ال ـة )4)

 (-0850( أخرجف م ؾؿ يف كّاب ا مارة ح )3)

- يـظر الـفاية يف غري  الحديث ٓشـ إثقر )5) كَْ اِر إَِلك ال رِّ
ع اْ ِ ى: َتَ ر  َّّـَزِّ  (-5.33( آْكَِّزاُء يال
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فم يخؾعـ أحد مـؽؿ يزيد ب ثؿ يـؽث شقعّفب رجمً عؾك شقع اهلل يرسقلفي ايع الرجؾ 

 -(2)«فقؿا شقـل يشقـؽؿ (1)فقؽقر دقؾؿًاب يٓ ي رفـ أحد مـؽؿ يف ٰ،ذا إمر

لؿا خؾع أ،ؾ الؿديـة يزيد شـ معايية جؿع اشـ عؿر ح ؿف »: يعـ كافع قاع

«- قاء يقا الؼقامةيـص  لؽؾ غادر ل»: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصإين سؿعت الـ ل : ييلده فؼاع

يإين ٓ أعؾؿ غدرًا أعظؿ مـ أر ب يإكا قد شايعـا ٰ،ذا الرجؾ عؾك شقع اهلل يرسقلف

يإين ٓ أعؾؿ أحدًا مـؽؿ ب ثؿ يـص  لف الؼّاعب ي ايع رجؾ عؾك شقع اهلل يرسقلف

 -(3)«إٓ كاكت الػقصؾ شقـل يشقـفب يٓ شايع يف ٰ،ذا إمرب خؾعف

: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقع اهلل : قاع   يعـ عقج شـ مالؽ إاجعل 

ب عؾقؽؿ ييصؾقر عؾقفؿ يتصؾقرب ييح قكؽؿ تح قهنؿ الذيـ أئؿّؽؿ خقار»

: قؾـا: قالقاب «ييؾعـقكؽؿ يتؾعـقهنؿب يي غضقكؽؿ ت غضقهنؿ الذيـ أئؿّؽؿ يارار

 ماب ٓب الصمة فقؽؿ أقامقا ماب ٓ»: قاع ذلؽ؟ عـد كـاشذ،ؿ أفمب اهلل رسقع يا

فؾقؽره ب فرآه يليت اقةًا مـ معصقة اهللب أٓ مـ يلل عؾقف ياعٍ ب ةلصما فقؽؿ أقامقا

يعـل  ,: فؼؾت: قاع اشـ جاشر«- يٓ يـزعـ يدًا مـ  اعةب ما يليت مـ معصقة اهلل

أي سؿعت ب لحدثؽ شدٰفذاب يا أشا الؿؼدااب آهلل: ٰفذا الحديثشد حقـ حدثـل ,يؼزَ لرُ 

                                                 
ْقَؾؿ: الؼطقعةب فد)الصقؾؿ( ي)الػقصؾ( كؿا يف الحديث أيت معـا،ؿا ياحدب ي،ق: 0) ( الصَّ

 الؼطقعة- 

(ب يل ار العرب ٓشـ 04.70(ب فّح ال اري )4.431يـظر: الـفاية يف غري  الحديث )

 (-02.431مـظقر )

اسـاده عؾك ( قاع محؼؼقا الؿ ـد )5719( ح )520 , 9.521( أخرجف أحؿد يف الؿ ـد )2)

 ارط ال قخقـ(-

( أخرجف ال خاريب يف كّاب الػّـ شاب: ققلف شاب إذا قاع عـد ققا اقةًا ثؿ خرج فؼاع شخمفف 4)

 (-7000ح )
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: ؟ قاعملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقع اهلل : يؼقعب قفًاسؿعت ع: ة يؼقعظَ رَ ٰ،ذا مـ م ؾؿ شـ قَ 

ل ؿعّف مـ ب إي ياهلل الذي ٓ إلف إٓ ،ق»: فؼاعب فجثا عؾك رك ّقف ياسّؼ ؾ الؼ ؾة

سؿعت رسقع اهلل : يؼقعب سؿعت عقج شـ مالؽ: يؼقعب ةظَ رَ م ؾؿ شـ قَ 

 -(1)«ملسو هيلع هللا ىلص

يأما ا جؿاع فؼد س ؼ كؼؾ كما أئؿة ال ـة كا ماا أحؿد ياشـ الؿديـل 

يف ٰ،ذه »: يمـ ذلؽ أيضًا ما كص عؾقف اشـ شطاع حقث قاعب قـ يغقر،ؿيالرازي

ب يلزيا ال ؿع يالطاعة لفؿب ترك الخريج عؾك أئؿة الجقر إحاديث حجة يف

ما أقاا الجؿعات ب ف ٓزمةيالػؼفاء مجؿعقر عؾك أر ا ماا الؿّغّؾ   اعُّ 

الدماء يت ؽقـ  لؿا يف ذلؽ مـ حؼـ: يأر  اعّف خقر مـ الخريج عؾقفب يالجفاد

« سرتير شعدي أثرًة يأمقرًا تـؽري،ا»: ٕدحاشف ملسو هيلع هللا ىلصأٓ ترى ققلف ب الد،ؿاء

ب فقدػ أهنؿ سقؽقر عؾقفؿ أمراء يلخذير مـفؿ الحؼق  يي ّلثرير هبا

يأمر،ؿ شالصرب عؾقفؿ ب يٓ يعدلقر فقفاب ييمثرير هبا مـ ٓ تج  لف إثرة

 -(2)«يالّزاا  اعّفؿ عؾك ما فقفؿ مـ الجقر

قاع جؿا،قر أ،ؾ ال ـة مـ الػؼفاء يالؿحدثقـ »:   يقاع الـقيي 

يٓ يخؾع يٓ يجقز ب ٓ يـعزع شالػ ؼ يالظؾؿ يتعطقؾ الحؼق : يالؿّؽؾؿقـ

 -(3)«شؾ يج  يعظف يتخقيػف لألحاديث القاردة يف ذلؽب الخريج عؾقف شذلؽ

                                                 
 (-0855( أخرجف م ؾؿ يف كّاب ا مارة ح )0)

 (01.8( ارح دحقح ال خاري ٓشـ شطاع )2)

 (-02.229( ارح الـقيي عؾك م ؾؿ )4)
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 املبخح السابع

 اخلسّج علٙ أٜن٘ اجلْز ّالسد علُٔ ٓسٚطبَ٘ مً 

ب (1)الخقارج يالؿعّزلة يالزيدية إلك يجقب الخريج عؾك أئؿة الجقرذ،  

يااركفؿ شعض مـ يـّ   لؾ ـة ب (2)لك جقاز الخريجإيذ،  شعض إااعرة 

كاسقـ أي مّـاسقـ إجؿاع إمة عؾك تحريؿ الخريج عؾك أئؿة ب يف ٰ،ذا العصر

،قٓء  يقد اسّدعب يأر الخريج عؾقفؿ أدؾ مـ أدقع أ،ؾ ال دعب (3)الجقر

تاركقـ الـصقص الؿحؽؿة الّل تلمر شالصرب عؾك جقر إئؿة ب ش عض ال  ف

 يعدا الخريج عؾقفؿ- 

 الػبّة األٔىل : 

أمر شؿجا،دهتؿ  ملسو هيلع هللا ىلصزعؿ مـ يرى جقاز الخريج عؾك أئؿة الجقر شلر الـ ل 

ياسّدلقا شؿا جاء يف دحقح م ؾؿ مـ حديث ع د اهلل شـ ب يالخريج عؾقفؿ

ما مـ ك ل شعثف اهلل يف أمة ق ؾل إٓ كار لف »: قاع ملسو هيلع هللا ىلصهلل أر رسقع اب   م عقد 

ثؿ إهنا تخؾػ مـ ب مـ أمّف حقاريقر يأدحاب يلخذير ش ـّف ييؼّدير شلمره

فؿـ جا،د،ؿ شقده ب ييػعؾقر ما ٓ يممريرب شعد،ؿ خؾقج يؼقلقر ما ٓ يػعؾقر

 بيمـ جا،د،ؿ شؼؾ ف ففق مممـب يمـ جا،د،ؿ شؾ اكف ففق مممـب ففق مممـ

فحدثت ع د اهلل شـ عؿر : قاع أشق رافع« يلقس يراء ذلؽ مـ ا يؿار ح ة خردع

                                                 
(ب يالؿؾؾ 55(ب يالػر  شقـ الػر  لؾ غدادي )025سممققـ لماعري )( يـظر: مؼآت ا 0)

 (-24.279(ب يالّؿفقد ٓشـ ع د الرب )0.005يالـحؾ لؾ فرسّاين )

 (-32(ب يإحؽاا ال ؾطاكقة لؾؿايردي )485( يـظر: غاية الؿراا يف عؾؿ الؽما لممدي )2)

 (-00( يـظر ص )4)
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فاسّّ عـل إلقف ع د اهلل شـ عؿر ب (1)فؼدا اشـ م عقد فـزع شؼـاةب فلكؽره عؾل

فحدثـقف ب فاكطؾؼت معف فؾؿا جؾ ـا سللت اشـ م عقد عـ ٰ،ذا الحديثب يعقده

 -(2)ذلؽ عـ أشل رافع يقد تحدث شـحق: قاع دالحب كؿا حدثّف اشـ عؿر

 : ةمػصؾإخرى و ةمجؿؾإحداهؿا ، الجواب طن ذلك من جفتقن

 : الرد من جفة آجؿال: أوًٓ 

ٰ،ذا الحديث قد يظفر أكف معارض لألحاديث الؽثقرة أمرة شالصرب عؾك 

يلذا لؿا ب أئؿة الجقر يعدا الخريج عؾقفؿ كؿا س ؼ شقاكف يف الؿ حث ال اشؼ

يما ذاك إٓ ٕكف ب ر أشا رافع يحدث شدٰفذا الحديث أكؽره عؾقفسؿع ع داهلل شـ عؿ

يخالػ الـصقص الؿ ّػقضة أمرة شالصرب عؾك أئؿة الجقر يعدا الخريج 

سقؽقر أمراء--- فؿـ »أكؽر حديث    يكذلؽ ا ماا أحؿد شـ حـ ؾ ب عؾقفؿ

يذكر أكف خمج ب «جا،د،ؿ شؾ اكف ففق مممـ يمـ جا،د،ؿ شقده ففق مممـ---

 - (3)ٕحاديث أمرة شالصرب عؾك جقر إئؿةا

عـ معايية شـ إسحا   طؿْ ريى عامر شـ ال ِّ »:   قاع أشق شؽر إثرا 

فذكر مـ ,سقؽقر أمراء »: قاع ملسو هيلع هللا ىلصعـ عطاء شـ ي ار عـ اشـ م عقد عـ الـ ل 

ب يمـ جا،د،ؿ شقده ففق مممـب فؿـ جا،د،ؿ شؾ اكف ففق مممـ ,: فعؾفؿ ثؿ قاع

ي،ق إسـاد لؿ ب يٰ،ذا أيضًا خمج إحاديث«-  ف ففق مممـيمـ جا،د،ؿ شؼؾ

يقد جاء ا سـاد القاضح عـ ب ي ؿع حديث عـ اشـ م عقد شدٰفذا ا سـاد غقره

                                                 
 (-2.29قف ماع مـ أمقالفا- يـظر ارح الـقيي عؾك م ؾؿ )( قـاة: ياد مـ أيدية الؿديـة عؾ0)

 (-51( أخرجف م ؾؿ يف كّاب ا يؿار ح )2)

 (-257 – 256( اكظر: كاسخ الحديث يمـ قخف لألثرا )4)



   ٕقف الصسع٘ وَ جٕز أئىٛ املشمىنيامل 159
 

 اشـ م عقد شخمفف-

سرتير »: قاع ملسو هيلع هللا ىلصريى إعؿش عـ زيد شـ ي،  عـ اشـ م عقد عـ الـ ل 

تمدير »: يا رسقع اهلل- قاع فؿا تلمركا: قالقا«- شعدي أثرة يفّـًا يأمقرًا تـؽريهنا

يذاك عـ اشـ ب يٰ،ذا عـ اشـ م عقدب «يت للقر اهلل الذي لؽؿب الحؼ الذي عؾقؽؿ

ثؿ ب يذاك مخالػب ي،ق مقافؼ لألحاديثب يٰ،ذا أث ت ا سـاديـب م عقد

يعـ الصحاشة يإئؿة شعد،ؿ ب ؽثرت عـفف ملسو هيلع هللا ىلصتقاترت إحاديث عـ الـ ل 

ييـ  قر مـ خالػفؿ يف ذلؽ إلك فرا  ب ييؽر،قر الخريجب يلمرير شالؽػ

 -(1)«يمذ،  الحريرية يترك ال ـةب الجؿاعة

 ملسو هيلع هللا ىلصفٰفذا الحديث خمج إحاديث الؿعؾقمة الثاشّة الؿّقاترة مـ سـة الـ ل 

يلذا اكػرد شف م ؾؿ دير : يعدا الخريج عؾقفؿ إئؿة جقر عؾك الصرب يف

 ال خاري-

 : الرد تػصقالً : ثاكقًا

ًٓ شلر ظا،ره يدع عؾك جقاز الخريج عؾك أئؿة ٰ،ذا الحديث ل ق سؾؿ جد

شؾ ب فٰفذا يعارض إحاديث الؿّقاترة أمرة شالصرب عؾك أئؿة الجقرب الجقر

ث ت عـف مرفقعًا  إذ:   ييعارض ما ث ت عـ رايي الحديث اشـ م عقد 

: عفؿا تلمركا يا رسقع اهلل قا: قالقا« إكؽؿ سرتير شعدي أثرة يأمقرًا تـؽريهنا»

يإذا كار إمر كذلؽ فمشد مـ حؿؾف ب (2)«يسؾقا اهلل حؼؽؿب أديا إلقفؿ حؼفؿ»

                                                 
 (-257 – 256( كاسخ الحديث يمـ قخف لألثرا )0)

أمقرًا سرتير شعدي ملسو هيلع هللا ىلص: »( أخرجف ال خاري يف دحقحف يف كّاب الػّـب شاب ققع الـ ل 2)

 (- 0834(ب يم ؾؿ يف كّاب ا مارة ح )7152ح )« تـؽريهنا



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  160

عؾك يجف ٓ يعارض تؾؽ الـصقص الؿ ّػقضة الّل تلمر شالصرب يعدا الخريج 

يٰ،ذه  ريؼة الراسخقـ يف العؾؿ الذيـ ٓ يضرشقر كصقص ب عؾك أئؿة الجقر

قهنا عؾك أح ـ شؾ يقفؼقر شقـ الـصقص ييحؿؾب القحققـ شعضفا ش عض

 : فؿـ تؾؽ إجقشةب يٰ،ذا مـ الػؼف يف ديـ اهللب القجقه

أر ظا،ر الحديث م ق  فقؿـ س ؼ مـ إمؿ يلقس يف لػظف ذكر ٰ،ذه  -0

فٰفذا الحديث « ما مـ ك ل شعثف اهلل يف أمة ق ؾل---»يلذا جاء يف لػظف ب (1)إمة

ؼ كؼؾ كما أشل شؽر يقد س ب مـ قخ ش ريعّـا أمرة شالصرب عؾك أئؿة الجقر

مـ قخ  ،ذا الحديث يدع عؾك أرالذي إثرا يف كاسخ الحديث يمـ قخف 

 شلحاديث الصرب-

« ثؿ إهنا تخؾػ مـ شعد،ؿ خؾقج فؿـ جا،د،ؿ شقده---»---  :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  -2

يخرج مـف أئؿة الجقر كؿا دع عؾقف جؿؾة مـ الـصقص ب ٰ،ذا عاا مخصقص

ذلؽ حديث عقج شـ مالؽ إاجعل  فؿـب أمرة شالصرب يعدا الخريج عؾقفؿ

ب ييح قكؽؿ تح قهنؿ الذيـ أئؿّؽؿ خقار»: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقع اهلل : قاع

ب يي غضقكؽؿ ت غضقهنؿ الذيـ أئؿّؽؿ يارارب عؾقؽؿ ييصؾقر عؾقفؿ يتصؾقر

: أفم كـاشذ،ؿ عـد ذلؽ؟ قاعب يا رسقع اهلل: قؾـا: قالقاب (2)«ؿييؾعـقكؽ يتؾعـقهنؿ

ب أٓ مـ يلل عؾقف ياعب ما أقامقا فقؽؿ الصمة: ٓب قؽؿ الصمةما أقامقا ف: ٓ»

                                                 
 (-019( يـظر دقاكة دحقح م ؾؿ ٓشـ الصمح )0)

يخرب شالقاقع  ملسو هيلع هللا ىلصٰ،ذا الحديث لقس فقف حجة لؿـ ي  قر ييؾعـقر القٓة عؾك الؿـاشرب فالـ ل  (2)

يخرب شلر مـ ٰ،ذه إمة ملسو هيلع هللا ىلص يلقس ا خ ار شالقاقع يؼّضل أر يؽقر القاقع جائزًاب فٰفذا الـ ل 

مـ يّ ع ســ مـ كار ق ؾفا مـ أ،ؾ الؽّاب يإعاجؿب يات اع ســ ،قٓء محرا- يـظر 

 (-01.412,413الّعؾقؼ عؾك دحقح م ؾؿ ل قخـا اشـ عثقؿقـ )
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يٓ يـزعـ يدًا مـ ب فؾقؽره ما يليت مـ معصقة اهللب فرآه يليت اقةًا مـ معصقة اهلل

يا ب آهلل: حقـ حدثـل شدٰفذا الحديث ,يعـل لرزيؼ,: فؼؾت: قاع اشـ جاشرب « اعة

سؿعت : م ؾؿ شـ قرظة يؼقعأي سؿعت ٰ،ذا مـ ب لحدثؽ شدٰفذاب أشا الؿؼداا

ب الؼ ؾة ياسّؼ ؾ رك ّقف عؾك فجثا: قاع ؟ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقع اهلل : يؼقعب عقفا

 سؿعت: يؼقعب قرظة شـ م ؾؿ مـ ل ؿعّفب ،ق إٓ إلف ٓ الذي ياهلل إي»: فؼاع

 -(1)«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع سؿعت: يؼقعب مالؽ شـ عقج

الؿؽػرة  ٰ،ذا محؿقع عؾك الحالة« مـ جا،د،ؿ شقده---»--- : ملسو هيلع هللا ىلصققلف  -4

عـدكؿ مـ اهلل ب إٓ أر تريا كػرًا شقاحًاب يأر ٓ كـازع إمر أ،ؾف»كؿا يف حديث 

فالّغققر شالقد يالخريج عؾك إئؿة ٓ يؽقر إٓ إذا كار ثؿة كػر شقاح « فقف شر،ار

كؿا ذكر ب يكار ثؿة قدرة عؾك إزالة ٰ،ذا الحاكؿ الؽافرب عـدكا مـ اهلل فقف شر،ار

يف اريط الخريج عؾك الحاكؿ الؽافر يكؿا دلت عؾقفا ذلؽ أ،ؾ العؾؿ 

 -(2)الـصقص ال رعقة

يلذا قاع الحافظ ب يقد يؼاع شلر ا كؽار شالقد ٓ يؾزا مـف الخريج شال قػ

ذكر اسّـؽار ا ماا أحؿد لٰفذا الحديث يف رياية أشل  ما شعد   اشـ رج  

ب لصرب عؾك جقر إئؿةفقفا شا ملسو هيلع هللا ىلصدايد يأكف خمج إحاديث الّل أمر رسقع اهلل 

يقد يجاب عـ ذلؽ شلر الّغققر شالقد ٓ ي ّؾزا الؼّاع- يقد كص عؾك ذلؽ »: قاع

يحقـةذ ب الّغققر شالقد لقس شال قػ يال مح: فؼاعب أحؿد أيضًا يف رياية دالح

مثؾ أر يريؼ خؿقر،ؿ ب فجفاد إمراء شالقد أر يزيؾ شقده ما فعؾقه مـ الؿـؽرات

                                                 
 (-056ص( س ؼ تخريجف )0)

( 50 اب الؿػّقح ل قخـا اشـ عثقؿقـ )( يلؼاء ال8.214( يـظر: مجؿقع فّايى اشـ شاز )2)

 (-0222سماع )
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أي ي طؾ شقده ما أمريا شف مـ الظؾؿ ب يكحق ذلؽب ؿم،ل الّل لفؿأي يؽ ر آٓت ال

يٓ مـ ب يلقس ،ق مـ شاب قّالفؿب يكؾ ٰ،ذا جائزب إر كار لف قدرة عؾك ذلؽ

فنر ٰ،ذا أكثر ما يخ ك مـف أر يؼّؾ أمر ب الخريج عؾقفؿ الذي يرد الـفل عـف

 يحده-

مدي إلك سػؽ دماء فقخ ك مـف الػّـ الّل تب يأما الخريج عؾقفؿ شال قػ

إر خ ل يف ا قداا عؾك ا كؽار عؾك الؿؾقك أر يمذي أ،ؾف أي : الؿ ؾؿقـ- كعؿ

كذلؽ ب لؿا فقف مـ تعدي إذى إلك غقرهب لؿ يـ غ لف الّعرض لفؿ حقـةذب جقراكف

أي ب فؿّك خاج مـفؿ عؾك كػ ف ال قػب يمع ٰ،ذاب قاع الػضقؾ شـ عقاض يغقره

ب أي كحق ذلؽ مـ إذىب أي أخذ الؿاعب أي الـػلب دأي الؼقب أي الح سب ال قط

مـفؿ مالؽ يأحؿد يإسحا  ب يقد كص إئؿة عؾك ذلؽب سؼط أمر،ؿ يهنقفؿ

 -(1)«فنر سقػف م ؾقعب ٓ يّعرض لؾ ؾطار: يغقر،ؿ- قاع أحؿد

 الػبّة الجاٌٗة : 

 ¶كخريج الح قـ شـ عؾل ب خريج شعض ال ؾػ عؾك أئؿة الجقر 

يخريج اشـ ب يخريج أ،ؾ الؿديـة شؼقادة ع داهلل شـ مطقعب ةعؾك يزيد شـ معايي

 الزشقر عؾك يزيد شـ معايية يعؾك مريار اشـ الحؽؿ ياشـف ع دالؿؾؽ شـ مريار-

 : ةمػصؾإخرى و ةمجؿؾإحداهؿا : الرد طؾى ٰهذه الشبفة من جفتقن

فؿـ الؿّؼرر عـد أ،ؾ العؾؿ أر الحجة فقؿا جاء يف كصقص : أما اإلجؿال

فاذا اخّؾػ ب يأر أققاع أ،ؾ العؾؿ يأفعالفؿ ي ّدع لفا ٓي ّدع هباب حققـالق

                                                 
 (-2.238,239( جامع العؾقا يالحؽؿ )0)
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أ،ؾ العؾؿ يف م للة ما فالقاج  الذي يؼّضقف العؾؿ الرجقع إلك القحققـ كؿا قاع 

 خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لكُّ: تعالك
 َّهب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من

 -[59: الـ اء]

فقف مـ أدقع الديـ يفريعف إلك فؼد أمر اهلل شرد كؾ ما تـازع الـاس 

 -ملسو هيلع هللا ىلصالؽّاب يما دح مـ سـة الـ ل : القحققـ

فالقاج  الذي يؼّضقف آت اع رد كؾ ققع أي فعؾ يخالػ كصقص القحققـ 

 ¶يلذا يؼقع اشـ ع اس ب مفؿا كار لصاح  ذلؽ الؼقع أي الػعؾ مـ مؽاكة

ي،ؿا مـ ،ؿا؟  ¶أشل شؽر يعؿر  شؼقع ملسو هيلع هللا ىلصلؿـ يعارض ققع الرسقع 

 -(1)«يعؿر شؽر أشق هنك: ييؼقعب ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : أققعب را،ؿ سقفؾؽقرأُ »

يف الؿ جد إذ  ¶ عؿر اشـ مع لجالس إين»: يعـ سالؿ شـ ع داهلل قاع

: ف للف عـ الّؿّع شالعؿرة إلك الحج؟ فؼاع اشـ عؿرب جاءه رجؾ مـ أ،ؾ ال اا

كار أشل قد فنر أشاك كار يـفك عـ ذلؽ؟ فؼاع ييؾؽ! فنر : ح ـ جؿقؾ- فؼاع

 رسقع شلمر أاب تلخذ أشل ف ؼقعب شف يأمرب ملسو هيلع هللا ىلص يقد فعؾف رسقع اهللب هنك عـ ذلؽ

 -(2)«عـل فؼؿ: فؼاع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع شلمر: قاع! ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

إذا حدثّؽ عـ رسقع اهلل »ب يا اشـ أخل: قاع لرجؾ   يعـ أشل ،ريرة 

                                                 
( يدحح إسـاده أحؿد 4020( رقؿ )4.452( أخرجف أحؿد يف الؿ ـدب ت أحؿد ااكر )0)

 ااكر-

( يأشق يعؾك يف م ـده 4665( شرقؿ )2.032( أخرجف الطحايي يف ارح معاين أثار )2)

 (-0.44( يجقد إسـاده إل اين كؿا يف دػة دمة الـ ل )إدؾ( )5350(شرقؿ )9.430)
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 -(1)«فم تضرب لف إمثاعب حديثًا ملسو هيلع هللا ىلص

ؿع الؿ ؾؿقر عؾك أر مـ اسّ اكت لف سـة أج»:   يقاع ا ماا ال افعل 

 -(2)«لؿ يؽـ لف أر يدعفا لؼقع أحد مـ الـاس ملسو هيلع هللا ىلصرسقع اهلل 

يإذا كظركا إلك م للة حؽؿ الخريج عؾك أئؿة الجقر كجد أر الـصقص 

 ,كؿا س ؼ شقاكف مؿا أغـك عـ إعادتف ،ـا,م ّػقضة يف ال ـة شّحريؿ الخريج 

ققع أي فعؾ يخالػ ما جاء يف كصقص فالقاج  الذي يؼّضقف آت اع رد كؾ 

ييؾّؿس أح ـ الؿحامؾ لؿا ددر مـ مخالػة لـصقص القحققـ مـ ب القحققـ

يٓ تضرب كصقص القحققـ عرض الحائط شّلييؾ ياجّفاد مـ ب شعض ال ؾػ

-ًٓ  أخطل مّلي

فالقاج  عؾك كؾ مـ شؾغف أمر الرسقع يعرفف أر »:   قاع اشـ رج  

لمر،ؿ شات اع أمره يإر خالػ ذلؽ رأي عظقؿ مـ ييب ي قـف لألمة ييـصح لفؿ

قد خالػ ب أحؼ أر يعظؿ ييؼّدى شف مـ رأي معظؿ ملسو هيلع هللا ىلصفنر أمر الرسقع ب إمة

 أمره يف شعض إاقاء خطل-

يمـ ،ـا رد الصحاشة يمـ شعد،ؿ مـ العؾؿاء عؾك كؾ مـ خالػ سـة 

ؿ يف عظَّ مب شؾ ،ق مح قب عـد،ؿب ٓ شغضًا لفب يرشؿا أغؾظقا يف الردب دحقحة

يأمره فق  أمر كؾ مخؾق - فنذا ب َأَحّ  إلقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ رسقع اهلل ب كػقسفؿ

يٓ ب أيلك أر يؼدا ييّ ع ملسو هيلع هللا ىلصيأمر غقره فلمر الرسقع  ملسو هيلع هللا ىلصتعارض أمر الرسقع 

                                                 
يالّغؾقظ عؾك مـ عارضف ح ملسو هيلع هللا ىلص ( أخرجف اشـ ماجف يف الؿؼدمةب شاب تعظقؿ حديث رسقع اهلل 0)

 (-385( ييـظر رقؿ )22)

 (-2.00( إعما الؿققعقـ عـ رب العالؿقـ )2)
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شؾ ذلؽ الؿخالػ ب يؿـع مـ ذلؽ تعظقؿ مـ خالػ أمره ٕر كار مغػقرًا لف

شؾ يرضك ب شخمفف ملسو هيلع هللا ىلصرسقع الؿغػقر لف ٓ يؽره أر يخالػ أمره إذا ظفر أمر ال

 -(1)«إذا ظفر أمره شخمفف ملسو هيلع هللا ىلصشؿخالػة أمره يمّاشعة أمر رسقع اهلل 

 : أما التػصقل فؿن وجوه

إر  ريؼة الراسخقـ يف العؾؿ كؿا ذكر،ا رشـا يف كّاشف ات اع : الوجه إول

 من زن رن مم ام يلُّ: الؿحؽؿ يترك الؿّ اشف كؿا قاع تعالك
 خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن
 حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ
 مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 -[7: آع عؿرار] َّمظ حط

الـصقص الؿ ّػقضة يف تحريؿ الخريج عؾك أئؿة ب يمـ الؿحؽؿات 

يما حصؾ مـ شعض ال ؾػ مؿـ خالػ تؾؽ ب ,كؿا س ؼ شقاكف,الجقر 

ًٓ ٓ يّاشع عؾك خط ّْرك الؿحؽؿ إٓ لؿـ كار يف قؾ ف ب فةالـصقص مّلي زيغ كؿا يُي

 كطؼت شف أية-

ب أكف ث ت عـ غقر ياحد مـ ال ؾػ ا كؽار عؾك مـ فعؾ ذلؽ: الوجه الثاين

 : فؿـ ذلؽ

 : عؾقف ╚مـ إكؽار شعض الصحاشة    ما حصؾ لؾح قـ  -0

عدا دخقلفؿ يف دالح  ╚فٰفذا اشـ عؿر يـؽر عؾك الح قـ ياشـ الزشقر 

                                                 
 (-0.235مجؿقع رسائؾ اشـ رج  ) (0)



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  166

فدخؾّؿا ب كؿا اهلل إٓ رجعّؿاأذكر» فقؼقعب ما دخؾ فقف الـاس مـ الطاعة يال قعة

اب يتـظرارب يف دالح ما دخؾ فقف الـاس يإر ب فنر اجّؿع الـاس عؾقف لؿ ت ذَّ

 -(1)«تػرققا كار الذي تريدار

يقد ب غؾ ـل الح قـ عؾك الخريج»: قاع   يعـ أشل سعقد الخدري 

 -(2)«يٓ تخرج عؾك إمامؽب اتؼ اهلل يف كػ ؽ يالزا شقّؽ: قؾت لف

اتؼ اهلل يٓ تضرب الـاس : كؾؿت ح قـًا فؼؾت»: شـ ع د اهلليقاع جاشر 

 -(3)«فق اهلل ما حؿدتؿ ما دـعّؿ فعصاينب شعضفؿ ش عض

 شقـ اهلل خقره ملسو هيلع هللا ىلصٓ تخرج فنر رسقع اهلل »: ╚يقاع اشـ عؿر لؾح قـ 

فاعّـؼف  ,يعـل الدكقا, (4)تـالفا يٓ مـف شضعة يأكت- أخرة فاخّار يأخرة الدكقا

 -(5)غؾ ـا ح قـ عؾك الخريج: - فؽار اشـ عؿر يؼقع«عفيشؽك ييد

أر يخرج إلك أ،ؾ    لؿا أراد الح قـ »: قاع تؼل الديـ اشـ تقؿقة

العرا  لؿا كات قه كّ ًا كثقرة أاار عؾقف أفاضؾ أ،ؾ العؾؿ يالديـ كاشـ عؿر ياشـ 

يغؾ  عؾك ب ع اس يأشل شؽر شـ ع د الرحؿـ شـ الحارث شـ ، اا أر ٓ يخرج

لقٓ : يقاع شعضفؿب أسّقدعؽ اهلل مـ قّقؾ: حّك إر شعضفؿ قاعب فؿ أكف يؼّؾظـ

                                                 
(ب يهتذي  الؽؿاع 0.333ؽربى ٓشـ سعدب ط محؿد شـ دامؾ ال ؾؿل )( الط ؼات ال0)

 (-6.306لؾؿزي )

 (-6.307(ب يهتذي  الؽؿاع )0.335( الط ؼات ٓشـ سعد )2)

 (-6.307(ب يهتذي  الؽؿاع )0.335(   ؼات ٓشـ سعد )4)

ا أ،ؾ يإين ياهلل ما أرى أر يجؿع اهلل فقـ: »¶( يٰ،ذا ا قف شؼقع الح ـ ٕخقف الح قـ 3)

 (-0.490آسّقعاب يف معرفة إدحاب ٓشـ ع دالرب )«- ال قت الـ قة يالخمفة

 (-0.333( الط ؼات ٓشـ سعد )5)
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ياهلل يرسقلف إكؿا يلمر شالصمح ٓ ب ٕم ؽّؽ يمصؾحة الؿ ؾؿقـ (1)ال ػاعة

 أخرى-  ئلؽـ الرأي يصق  تارة ييخطب شالػ اد

يلؿ يؽـ يف الخريج ٓ مصؾحة ديـ يٓ ب فّ قـ أر إمر عؾك ما قالف أيلةؽ 

حّك قّؾقه  ملسو هيلع هللا ىلصشؾ تؿؽـ أيلةؽ الظؾؿة الطغاة مـ س ط رسقع اهلل ب ة دكقامصؾح

يكار يف خريجف يقّؾف مـ الػ اد ما لؿ يؽـ حصؾ لق قعد يف ب مظؾقمًا افقداً 

شؾ زاد ب فنر ما قصده مـ تحصقؾ الخقر يدفع ال ر لؿ يحصؾ مـف الءب شؾده

يكار ب عظقؿ يدار ذلؽ س  ًا ل رب يكؼص الخقر شذلؽب ال ر شخريجف يقّؾف

 قّؾ الح قـ مؿا أيج  الػّـ كؿا كار قّؾ عثؿار مؿا أيج  الػّـ-

مـ الصرب عؾك جقر إئؿة يترك  ملسو هيلع هللا ىلصيٰ،ذا كؾف مؿا ي قـ أر ما أمر شف الـ ل  

يأر مـ ب قّالفؿ يالخريج عؾقفؿ ،ق أدؾح إمقر لؾع اد يف الؿعاش يالؿعاد

يلٰفذا أثـك الـ ل ب شؾ ف اد خالػ ذلؽ مّعؿدًا أي مخطةًا لؿ يحصؾ شػعؾف دمح

عؾك الح ـ شؼقلف إر اشـل ٰ،ذا سقد يسقصؾح اهلل شف شقـ فةّقـ عظقؿّقـ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص

يلؿ يثـ عؾك أحد ٓ شؼّاع يف فّـة يٓ شخريج عؾك إئؿة يٓ كزع يد ب الؿ ؾؿقـ

 مـ  اعة يٓ مػارقة لؾجؿاعة- 

كؿا يف دحقح ب افا تدع عؾك ٰ،ذالثاشّة يف الصحقح كؾ   ملسو هيلع هللا ىلصيأحاديث الـ ل  

سؿعت الـ ل : قاع   ال خاري مـ حديث الح ـ ال صري سؿعت أشا شؽرة 

إر اشـل »: عؾك الؿـرب يالح ـ إلك جـ ف يـظر إلك الـاس مرة يإلقف مرة ييؼقع ملسو هيلع هللا ىلص

- فؼد أخرب الـ ل (2)«ٰ،ذا سقد يلعؾ اهلل أر يصؾح شف شقـ فةّقـ عظقؿّقـ مـ الؿ ؾؿقـ

                                                 
 ( كذا يف الؿصدرب يلعؾ الصقاب )ال ـاعة(-0)

لؾح ـ شـ عؾل )إر اشـل ٰ،ذا ل قدب ملسو هيلع هللا ىلص ( أخرجف ال خاري يف كّاب الػّـب شاب ققع الـ ل 2)
= 
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قف مـ أر اهلل يصؾح شف شقـ فةّقـ عظقؿّقـ مـ شلكف سقد يحؼؼ ما أاار إل ملسو هيلع هللا ىلص

 -(1)«يٰ،ذا ي قـ أر ا دمح شقـ الطائػّقـ كار مح قشًا مؿديحًا يح ف اهللب الؿ ؾؿقـ

لؿ ي ايع يزيد شـ معايية حّك يؼاع شلكف خرج    ي قد يؼاع شلر الح قـ 

معايية  يلذا يؼقع الحافظ اشـ كثقر عؿـ امّـع عـ شقعة يزيد يف حقاةب عؾك إمامف

كار الح قـ مؿـ امّـع مـ م ايعّف ،ق ياشـ الزشقر يع د الرحؿـ شـ »:   

فؾؿا ب ثؿ مات اشـ أشل شؽر ي،ق مصؿؿ عؾك ذلؽب أشل شؽر ياشـ عؿر ياشـ ع اس

يدؿؿ عؾك ب شايع اشـ عؿر ياشـ ع اسب مات معايية سـة سّقـ يشقيع لقزيد

ب ة فلقاما هبايـ إلك مؽّ فارّ يخرجا مـ الؿديـة ب الؿخالػة الح قـ ياشـ الزشقر

ييجؾ قر حقالقف ب فعؽػ الـاس عؾك الح قـ يػدير إلقف ييؼدمقر عؾقف

 -(2)«حقـ سؿعقا شؿقت معايية يخمفة يزيدب يي ّؿعقر كممف

تاركًا  ؾ  ب رجع يف آخر إمر   يعؾك كؾ حاع فنر الح قـ 

يعدياكًا أر  فؼد  ؾ  مؿـ قّؾف ظؾؿًاب مظؾقمًا افقداً    يقد ُقّؾ ب ا مارة

ب يرجع إلك شؾده أي إلك ثغر مـ الثغقر أي إلك الؿّقلل عؾك الـاس يزيد شـ معايية

 -(3)يلؽـ أشك الظالؿقر الؿعّدير إٓ قّؾف

الّل يلمر فقفا  ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث الـ ل »:   يلذا يؼقع تؼل الديـ اشـ تقؿقة 

يؼّؾ إٓ يلؿ ب لؿ يػر  الجؿاعة   فنكف : شؼّاع الؿػار  لؾجؿاعة لؿ تّـايلف

                                                 = 
 (-7019ـ فةّقـ مـ الؿ ؾؿقـ( ح )يلعؾ اهلل أر يصؾح شف شق

 (-542, 3.540( مـفاج ال ـة ٓشـ تقؿقة )0)

 (- 00.337ال داية يالـفاية ) (2)

 (-586ب 3.545( يـظر مـفاج ال ـة ٓشـ تقؿقة )4)
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ب داخمً يف الجؿاعةب أي إلك يزيدب أي إلك الثغرب ي،ق  ال  لؾرجقع إلك شؾده

ب معرضًا عـ تػريؼ إمة- يلق كار  ال  ذلؽ أقؾ الـاس لقج  إجاشّف إلك ذلؽ

فؽقػ ٓ تج  إجاشة الح قـ إلك ذلؽ؟! يلقكار الطال  لٰفذه إمقر مـ ،ق 

 .(1)«ضمً عـ أسره يقّؾففب دير الح قـ لؿ يجز ح  ف يٓ إم اكف

يأما خريج أ،ؾ الؿديـة عؾك يزيد يتقلقة أمر،ؿ لع داهلل شـ مطقع شـ  -2

فؼد جاء يف دحقح ا ماا ب ذلؽ ¶فؼد أكؽر عؾقفؿ اشـ عؿر    إسقد 

جاء ع د اهلل شـ عؿر إلك ع د اهلل شـ مطقع حقـ كار مـ أمر »: م ؾؿ عـ كافع قاع

ب ا رحقا ٕشل ع د الرحؿـ يسادة: فؼاعب اييةزمـ يزيد شـ معب ة ما كاررَّ الحَ 

: يؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصأتقّؽ ٕحدثؽ حديثًا سؿعت رسقع اهلل ب إين لؿ آتؽ ٕجؾس: فؼاع

لؼل اهلل يقا الؼقامة ٓ حجة ب مـ خؾع يدًا مـ  اعة»: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع سؿعت

 -(2)«مات مقّة جا،ؾقةب يمـ مات يلقس يف عـؼف شقعةب لف

ا خؾع أ،ؾ الؿديـة يزيد شـ لؿّ »: قاعب كافع يريى ال خاري ش ـده عـ

: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصإين سؿعت الـ ل : فؼاعب ف ييلدهؿَ َ  َح ب جؿع اشـ عؿرب معايية

يإكا قد شايعـا ٰ،ذا الرجؾ عؾك شقع اهلل « يـص  لؽؾ غادر لقاء يقا الؼقامة»

يإين ٓ أعؾؿ غدرًا أعظؿ مـ أر ي ايع رجؾ عؾك شقع اهلل يرسقلف ثؿ ب يرسقلف

إٓ كاكت ب يٓ شايع يف ٰ،ذا إمرب يإين ٓ أعؾؿ أحدًا مـؽؿ خؾعفب ف الؼّاعيـص  ل

 -(3)«الػقصؾ شقـل يشقـف

                                                 
 (-3.586( مـفاج ال ـة )0)

 (-053ص) ( س ؼ تخريجف2)

 -(242ص)س ؼ تخريجف ( 4)
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لؿ ير الخريج عؾك يزيد يلؿ    يٰ،ذا محؿد شـ عؾل شـ أشل  ال  

شؾ ب قع يمـ معف لؾخريج عؾك يزيد لؿا  ؾ قا مـف ذلؽطِ ي ّج  لدعقة اشـ مُ 

  ّ  -(1)ا يف يزيدؿ الّل ذكري،فَ جادلفؿ يف تؾؽ ال

قا ييلَّ ب يلؿا خرج أ،ؾ الؿديـة عـ  اعّف يخؾعقه»:   قاع اشـ كثقر 

ـَ  إٓ ما  ,ي،ؿ أاد الـاس عداية لف,قع ياشـ حـظؾة لؿ يذكريا عـف طِ مُ  عؾقفؿ اش

لؿ يّفؿقه شزكدقة كؿا يؼذفف ب ذكريه عـف مـ ارشف الخؿر يإتقاكف شعض الؼاذيرات

لؿا يمدي : يالػاسؼ ٓ يجقز خؾعفب سؼًاشؾ قد كار فاب شذلؽ شعض الريافض

فنكف شعث إلقفؿ مـ يرد،ؿ ب ةكؿا يقع زمـ الحرَّ ب ذلؽ إلقف مـ الػّـة ييققع الفرج

ب يقد كار يف ٰ،ذا كػايةب فؾؿا لؿ يرجعقا قاتؾفؿب يأكظر،ؿ ثمثة أيااب إلك الطاعة

حّك يقع ب يلؽـف تجايز الحد يف أمره أمقر الحرب أر ي قح الؿديـة ثمثة أياا

 ش    ذلؽ خطل ك قر يف اد عريض-

يقد كار ع د اهلل شـ عؿر شـ الخطاب يجؿاعات أ،ؾ شقت الـ قة مؿـ لؿ 

حدثـا إسؿاعقؾ : كؿا قاع ا ماا أحؿد: يٓ شايع أحدًا شعد شقعّف لقزيدب يـؼض العفد

لؿا خؾع الـاس يزيد شـ معايية : عـ كافع قاعب حدثـل دخر شـ جقيريةب شـ عؾقة

فنكا شايعـا ٰ،ذا الرجؾ عؾك شقع ب أما شعد: ثؿ قاعب ثؿ ت فدب اشـ عؿر شـقف يأ،ؾف جؿع

 يقا لقاء لف ُيـَْص  الغادر إر»: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصيإين سؿعت رسقع اهلل ب اهلل يرسقلف

 ,شاهلل ا اراك يؽقر أر إٓ, الغدر أعظؿ مـ يإر- «فمر ٰ،ذه َغْدَرة: يؼاع الؼقامة

فم يخؾعـ أحد مـؽؿ ب اهلل يرسقلف ثؿ يـؽث شقعّف عؾك شقع رجمً  رجؾ ي ايع أر

 ؿ شقـل يشقـف-ؾَ قْ فقؽقر الّص ب يٓ ي رفـ أحد مـؽؿ يف ٰ،ذا إمرب يزيد

                                                 
 (-654 – 00.652( يـظر: ال داية يالـفاية )0)



   ٕقف الصسع٘ وَ جٕز أئىٛ املشمىنيامل 171
 

يقاع ب مـ حديث دخر شـ جقيريةب (2)يالرتمذي (1)يقد رياه م ؾؿ

ح ـ دحقح- يقد رياه أشق الح ـ عؾل شـ محؿد شـ ع د اهلل شـ أشل : الرتمذي

  -(3)«فذكره مثؾفب عـ اشـ عؿرب عـ كافعب عـ دخر شـ جقيريةب سقػ الؿدائـل

 : فقجاب عـف شؿا يؾل ¶يأما خريج اشـ الزشقر  -4

إر اشـ الزشقر لؿ ي ايع لقزيد شؾ خرج ،ق يالح قـ شـ عؾل : قد يؼاع: أوًٓ 

 يع د اهلل شـ عقاش شـ أشل رشقعة ¶يلؼقا شالطريؼ ع داهلل شـ عؿر  ╚

 شاهلل ¶إشقاء فذكر،ؿا اشـ عؿر :  مـطؼة يؼاع لفاي،ؿا قادمار مـ العؿرة يف

ب يتـظرارب فدخؾّؿا يف دالح ما دخؾ فقف الـاسب أذكركؿا اهلل إٓ رجعّؿا»: فؼاع

ا فلكؽر عؾقفؿا ب (4)«يإر تػرققا كار الذي تريدارب فنر اجّؿع الـاس عؾقف لؿ ت ذَّ

- يلؽـ اشـ الزير عدا دخقلفؿا يف دالح ما دخؾ فقف الـاس مـ الطاعة يال قعة

 ًٓ يزيد إٓ شلر يلتقف  يلؽـ لؿ يرَض ب ثؿ شذع الؿ ايعة لفب امّـع مـ الؿ ايعة لقزيد أي

 -(5)فجرت شقـفؿا فّـةب أسقراً 

إلك خمفة كػ ف إٓ شعد مقت يزيد سـة أرشع  لؿ يدعُ  ¶أر اشـ الزشقر : ثاكقًا

                                                 
أخرجف م ؾؿ يف دحقحف يف أكثر مـ مقضع: مـفا: كّاب: «: يـص  لؽؾ غادر---»يحديث:  (0)

 (-0748 , 0745ب إرقاا )الجفاد يال قر

ب ر لؽؾ غادر لقاء يقا الؼقامةأخرجف: الرتمذيب يف ســفب كّاب: أشقاب ال قرب شاب: ما جاء أ (2)

 (-0580رقؿ )

 (-654 – 00.652) يالـفاية( ال داية 4)

 (-6.306(ب هتذي  الؽؿاع لؾؿزي )0.333( الط ؼات الؽربى ٓشـ سعد )3)

(ب مـفاج ال ـة 04.093(ب الػّح ٓشـ حجر )00.377( يـظر: ال داية يالـفاية ٓشـ كثقر )5)

(3.524-) 
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يشايع أ،ؾ أفا  لؿعايية  بأ،ؾ الحجاز شالخمفة ؾ  ف ايعف ُج ب يسّقـ مـ رشقع إيع

يكار فقف دمح ب شؾ أقاا كحق أرشعقـ يقمًا يماتب يلؿ تطؾ أيامفب شـ يزيد شـ معايية

فاكّظؿ  ¶ف ايع معظؿ أ،ؾ إفا  لع داهلل شـ الزشقر ب يز،د يلؿ ي ّخؾػ أحداً 

لف مؾؽ الحجاز يالقؿـ يمصر يالعرا  يالؿ ر  كؾفا يجؿقع شمد ال اا ماعدا 

ب ف ايعقه شالخمفةب فاجّؿعقا عؾك مريار شـ الحؽؿب أمقة قيكار هبا شـب فؾ طقـ

ثؿ مات يف ب رار الؿصرافخرج شؿـ معف إلك دم ؼ يمـ ثؿ إلك مصر فاكّظؿ لف ،ذ

فؼاا عـد مصرعف ب يقد عفد إلك اشـف ع دالؿؾؽب فؽاكت مدة مؾؽف سّة أافرب سـّف

ي ؼ مع اشـ الزشقر إٓ الحجاز  يلؿب مؼامف حّك اكّظؿ لف مؾؽ ال اا يمصر يالعرا 

فحادره ب فجفز لف ع دالؿؾؽ جق ًا شؼقادة الحجاج شـ يقسػ الثؼػلب يالقؿـ فؼط

سـة ثمث يس عقـ مـ جؿادى  ¶يف سـة اثـقـ يس عقـ إلك أر قّؾ اشـ الزشقر 

 -(1)ثؿ ٕيٓده مـ شعدهب ياسّقثؼ إمر لع دالؿؾؽب إيلك

ر شـل أمقة إأي ب شـ الزشقر ،ق الؿـازع ل ـل أمقةر اإ: ,يالحالة ٰ،ذه,ففؾ يؼاع 

أمقة  قيشـب ر اشـ الزشقر لف ديلّفإأي  ؟(2)،ؿ الؿـازعقر ٓشـ الزشقر الخارجقر عؾقف

يٓ ي ّدع شف عؾك جقاز الخريج عؾك  (3)ر الزمـ زمـ فرقة يفّـةإأي ؟ لفؿ ديلّفؿ

لؿ ي ايعقا اشـ  ╚اشـ عؿر ياشـ ع اس ياشـ الحـػقة  فنر يلذا ؟أئؿة الجقر

عؾك    يكار حريصًا ب الزشقر مع أهنؿ كاكقا يف الحجاز يقري قـ مـ اشـ الزشقر

يما ذاك إٓ ٕر الزمـ : يلؽـ لؿ تحصؾ ال قعة مـفؿ ٓشـ الزشقرب م ايعة ،مٓء لف

                                                 
(ب يال قر 3.522,524(ب يمـفاج ال ـة )04.093,095ٓشـ حجر ) ( يـظر: فّح ال اري0)

 (-3.049( ي)4.463لؾذ، ل )

 (- 8.526( يـظر: الؿغـل ٓشـ قدامة )2)

 (-4.463( يـظر: ال قر )4)
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يشقيع شالخمفة عـد مقت »: يلذا يؼقع الذ، ل عـ شقعة اشـ الزشقرب زمـ فّـة يفرقة

يمـ ثؿ لؿ ب لف إمر (1)يحؽؿ عؾك الحجاز--- يلؿ ي ّقسؼب سّقـيزيد سـة أرشع ي

 -(2)«يعد ديلّف زمـ فرقةب يعده شعض العؾؿاء يف أمراء الؿممـقـ

يلذا جاء يف ب عـ ٰ،ذا إمر ╚كار اشـ عؿر يـفك اشـ الزشقر : ثالثًا

: عقاب رأيت ع د اهلل شـ الزشقر عؾك عؼ ة الؿديـة»: دحقح م ؾؿ عـ أشل كقفؾ قاع

فققػ عؾقف ب حّك مر عؾقف ع داهلل اشـ عؿرب فجعؾت قريش تؿر عؾقف يالـاس

ب ق  َ ال ما عؾقؽ أشا ُخ ب ق  َ ال ما عؾقؽ أشا ُخ ب ق  َ أشا ُخ ب ال ما عؾقؽ: فؼاع

أما ياهلل لؼد ب أما ياهلل لؼد كـت أهناك عـ ٰ،ذاب أما ياهلل لؼد كـت أهناك عـ ٰ،ذا

 -(3)«---كـت أهناك عـ ٰ،ذا

ب أما فّـة اشـ إاعث الّل يقعت سـة إحدى يثؿاكقـ أي اثـقـ يثؿاكقـي -3

ي،ل خؾعفؿ لؾحجاج شـ يقسػ الثؼػل يمـ ثؿ خؾقػة الؿ ؾؿقـ ع د الؿؾؽ شـ 

الّل حصؾ فقفا قّؾ كثقر شقـ أ،ؾ ا سما مؿا أفرح العدي الؿرتشص ,مريار 

الؼضاء حّك تؿؽـ الحجاج مـ  ,شا سما يأ،ؾ ا سما يأحزر الصديؼ

 : فالجقاب عـفا مـ يجقهب (4)عؾقفا

ب مـ الؿّؼرر يف ال ريعة أر أققاع الرجاع يأفعالفؿ تقزر شؿقزار ال رع: أوًٓ 

يما حدث مـ اشـ إاعث يمـ معف مـ أ،ؾ الػضؾ يالصمح خمج ماجاءت 

                                                 
 -(5.090لؿ يجّؿع ييـّظؿ لف إمر- يـظر العقـ )«: لؿ ي ّقسؼ لف إمر»( معـك لػظة: 0)

 (-4.463( ال قر )2)

 (-2535م ؾؿ يف كّاب الػضائؾ ح ) ( أخرجف4)

(ب يال داية يالـفاية ٓشـ كثقر 0.281يـظر فّـة اشـ آاعث يف تاريخ خؾقػة شـ خقاط ) (3)

(02.415-) 
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يكصقص ب شف الـصقص الحاثة عؾك الصرب يعدا الخريج عؾك أئؿة الجقر

يلذا لؿا ااّؽك شعض الـاس ب ؾ مـ خالػفا كائـًا مـ كارالقحققـ قاضقة عؾك ك

شؾ ب ما يؾؼقكف مـ الحجاج لؿ يلمر،ؿ شالخريج عؾقف   ٕكس شـ مالؽ 

ف ؽقكا إلقف ما كؾؼك ب أتقـا أكس شـ مالؽ»: فعـ الزشقر شـ عدي قاعب أمر،ؿ شالصرب

ب ر مـففنكف ٓ يليت عؾقؽؿ زمار إٓ الذي شعده اب ادربيا»: فؼاعب مـ الحجاج

 -(1)«ملسو هيلع هللا ىلصسؿعّف مـ ك قؽؿ « حّك تؾؼقا رشؽؿ

لؿا كاكت الػّـة فّـة اشـ إاعث إذ قاتؾ الحجاج : قاع سؾقؿار شـ عؾل الرشعل

شـ يقسػ اكطؾؼ عؼ ة شـ ع دالغافر يأشق الجقزاء يع داهلل شـ غال  يف كػر مـ 

الطاغقة الذي  يا أشا سعقد ما تؼقع يف قّاع ٰ،ذا: فدخؾقا عؾك الح ـ فؼالقاب كظرائفؿ

يذكريا مـ : سػؽ الدا الحراا يأخذ الؿاع الحراا يترك الصمة يفعؾ يفعؾ؟ قاع

فنهنا إر تؽـ عؼقشة مـ اهلل فؿا : أرى أر ٓ تؼاتؾقه: فؼاع الح ـ: قاعب فعؾ الحجاج

يإر يؽـ شمء فادربيا حّك يحؽؿ اهلل ي،ق خقر ب أكّؿ شرادي عؼقشة اهلل شلسقافؽؿ

ي،ؿ ققا : كطقع ٰ،ذا العؾج! قاع: خرجقا مـ عـده ي،ؿ يؼقلقرف: قاعب الحاكؿقـ

 -(2)فؼّؾقا جؿقعًا: يخرجقا مع اشـ إاعث- قاع: عرب- قالقا

أر فّـة اشـ إاعث ثؿة مـ أ،ؾ العؾؿ يالديـ يالػضؾ مـ أكؽر،ا يلؿ : ثاكقًا

فؿـ ،مٓء إعما إشرا،قؿ ب يققفًا مع الـصقص الـا،قة عـ ذلؽ: ي ارك فقفا

ققؾ »ب فؼد كار يعق  عؾك سعقد شـ ج قر م اركّف يف فّـة اشـ إاعثب الـخعل

                                                 
( أخرجف ال خاري يف دحقحف كّاب الػّـ شاب: ٓ يليت زمار إٓ الذي شعده ار مـفب ح 0)

(7168-) 

( تاريخ دم ؼ ٓشـ 7.021 دالؼادر عطا )( الط ؼات الؽربى ٓشـ سعدب   عة: محؿد ع2)

 (-7.27( يتاريخ آسما لؾذ، ل )02.078ع اكر )



   ٕقف الصسع٘ وَ جٕز أئىٛ املشمىنيامل 175
 

: ما ترك شعده خؾػ- قاعب يرحؿف اهلل: قاع !قّؾ الحجاج سعقد شـ ج قر:  شرا،قؿ

ييؼقع الققا ب ،ق شإمس يعق ف شخريجف عؾك الحجاج: فؼاعب ف ؿع شذلؽ ال ع ل

 -(1)«رك شعده خؾػما ت: قاع ال ع لب ٰ،ذا! فؾؿا مات إشرا،قؿ

لؿا اكجؾت فّـة اشـ إاعث كـا يف مجؾس يمعـا م ؾؿ »: قاعب عـ أشل قمشة

فقاهلل ما رمقت فقفا ب الحؿد هلل الذي أكجاين مـ ٰ،ذه الػّـة: فؼاع م ؾؿب شـ ي ار

: فؼؾت لف: قاع أشق قمشةب يٓ ضرشت فقفا ش قػب يٓ  عـت فقفا شرمحب ش فؿ

ياهلل ما قاا م ؾؿ ٰ،ذا الؿؼاا إٓ ي،ق : كظر إلقؽ؟ فؼاعفؿا ظـؽ يا م ؾؿ شجا،ؾ 

يالذي كػ ل شقده حّك تؿـقت أر ٓ ب ف ؽك: قاعب ّؾّؾ أي قُ فؼَ ب يراه عؾقف حؼًا

 -(2)«أكقر قؾت لف اقةًا

أر مـ خرج مع اشـ آاعث مـ أ،ؾ العؾؿ يالػضؾ كدا عؾك ذلؽ : ثالثًا

 مـ مػاسد عظقؿة- يلؿا ترت  عؾقف ب ٕكف خمج الـصقص: الخريج

ٓ أعؾؿ »: ,يف الؼراء الذيـ خرجقا مع اشـ إاعث,قاع أيقب ال خّقاين 

 -(3)«أي كجا إٓ كدا عؾك ما كار مـفب إٓ رغ  لف عـ مصرعفب أحدًا مـفؿ قّؾ

،قف يا اع ل! : قاعب لؿا أدخؾ ال ع ل عؾك الحجاج»: يقاع إدؿعل

يٓ ب فؾؿ كؽـ فقؿا فعؾـا شررة أتؼقاء بياسّحؾ ـا الخقجب أحزر شـا الؿـزع: فؼاع

 -(4)«كهلل درّ : فجرة أققياء فؼاع

                                                 
 (-526 – 3.525( ال قر )0)

 (-3.504ب ييـظر: ال قر )460( ح 0.035( أخرجف كعقؿ يف كّاب الػّـ )2)

 (-3.504( ال قر )4)

 (-3.416( ال قر )3)
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يٓ ضرشت ب افدت الجؿاجؿ فؿا  عـت شرمح»: يقاع  ؾحة شـ مصرج

 -(1)«يلؿ أكـ افدتف»ب يعـل يديفب «يلقددت أهنؿا قطعّا مـ ،ا،ـاب ش قػ

لؼّاع كار أفاضؾ الؿ ؾؿقـ يـفقر عـ الخريج يا»: قاع تؼل الديـ اشـ تقؿقة

كؿا كار ع داهلل شـ عؿر يسعقد شـ الؿ ق  يعؾل شـ الح قـ يغقر،ؿ ب يف الػّـة

يكؿا كار الح ـ ال صري يمجا،د ب يـفقر عاا الحّرة عـ الخريج عؾك يزيد

يغقر،ؿا يـفقر عـ الخريج يف فّـة اشـ إاعث- يلٰفذا اسّؼر أمر أ،ؾ ال ـة 

يداريا ب ملسو هيلع هللا ىلصالثاشّة عـ الـ ل  عؾك ترك الؼّاع يف الػّـة لألحاديث الصحقحة

يإر ب ييلمرير شالصرب عؾك جقر إئؿة يترك قّالفؿب يذكرير ٰ،ذا يف عؼائد،ؿ

 كار قد قاتؾ يف الػّـة خؾؼ كثقر مـ أ،ؾ العؾؿ يالديـ-

يشاب قّاع أ،ؾ ال غل يإمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽر ي ّ ف شالؼّاع يف 

مؾ إحاديث الصحقحة الثاشّة عـ الـ ل يلقس ٰ،ذا مقضع ش طف- يمـ تلب الػّـة

عؾؿ أر الذي جاءت شف ب إشصار ُأيلِل اعّ ار أيضًا ياعّرب ٰ،ذا ال اب يف ملسو هيلع هللا ىلص

أر يخرج إلك أ،ؾ    الـصقص الـ قية خقر إمقر- يلٰفذا لؿا أراد الح قـ 

كاشـ عؿر ياشـ ب العرا  لؿا كات قه كّ ًا كثقرة أاار عؾقف أفاضؾ أ،ؾ العؾؿ يالديـ

يغؾ  عؾك ب  اس يأشل شؽر شـ ع د الرحؿـ شـ الحارث شـ ، اا أر ٓ يخرجع

لقٓ : أسّقدعؽ اهلل مـ قّقؾ- يقاع شعضفؿ: حّك إر شعضفؿ قاعب ظـفؿ أكف يؼّؾ

ٕم ؽّؽ يمـعّؽ مـ الخريج- ي،ؿ يف ذلؽ قاددير كصقحّف  (2)ال ػاعة

الصمح ٓ  ال قر لؿصؾحّف يمصؾحة الؿ ؾؿقـ- ياهلل يرسقلف إكؿا يلمر ش

                                                 
( ياشـ أشل الدكقا يف كّاب 459ب 202( ح )033ب 0.90( أخرجف كعقؿ يف كّاب الػّـ )0)

 (-042الؿّؿـقـ ح )

 ( كذا يف الؿصدرب يالصقاب )ال ـاعة(-2)
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 لؽـ الرأي يصق  تارة ييخطئ أخرى-ب شالػ اد

يلؿ يؽـ يف الخريج ٓ مصؾحة ديـ يٓ ب فّ قـ أر إمر عؾك ما قالف أيلةؽ

 قّؾقه حّك ملسو هيلع هللا ىلصشؾ تؿؽـ أيلةؽ الظؾؿة الطغاة مـ س ط رسقع اهلل ب مصؾحة دكقا

يف يكار يف خريجف يقّؾف مـ الػ اد ما لؿ يؽـ حصؾ لق قعد ب افقداً  مظؾقمًا

شؾ زاد ب فنر ما قصده مـ تحصقؾ الخقر يدفع ال ر لؿ يحصؾ مـف الءب شؾده

يكار ب يدار ذلؽ س  ًا ل ر عظقؿب يكؼص الخقر شذلؽب ال ر شخريجف يقّؾف

 كؿا كار قّؾ عثؿار مؿا أيج  الػّـ-ب قّؾ الح قـ مؿا أيج  الػّـ

يترك  ئؿةإ جقر عؾك الصرب مـ ملسو هيلع هللا ىلصيٰ،ذا كؾف مؿا ي قـ أر ما أمر شف الـ ل 

يأر مـ ب قّالفؿ يالخريج عؾقفؿ ،ق أدؾح إمقر لؾع اد يف الؿعاش يالؿعاد

خالػ ذلؽ مّعؿدًا أي مخطةًا لؿ يحصؾ شػعؾف دمح شؾ ف اد- يلٰفذا أثـك الـ ل 

 مـ عظقؿّقـ فةّقـ شقـ شف اهلل يسقصؾح ٰ،ذا سقد اشـل إر»: شؼقلف الح ـ عؾك ملسو هيلع هللا ىلص

ّاع يف فّـة يٓ شخريج عؾك إئؿة يٓ كزع يد يلؿ يثـ عؾك أحد ٓ شؼ« الؿ ؾؿقـ

 -(1)«مـ  اعة يٓ مػارقة لؾجؿاعة

 املبخح اخلامص

 ٘ اجلْزمْقف املشله مً أّٜن

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصيج  عؾك الؿ ؾؿ الذي آمـ شاهلل رشًا يشا سما ديـًا يشؿحؿد   أر رسق

  يإرب يال ممة الـجاة فػقفؿا: القحققـ كصقص يفؼ جاريًا الػّـ مـ مققػف يؽقر

ي،ق  اعّفؿ ب إئؿة جقر الـصقص ال رعقة قد شّقـت الؿققػ الصحقح تجاه فّـة

يالدعاء ب يعدا الخريج عؾقفؿب يالصرب عؾقفؿب يمـادحّفؿب يف غقر معصقة اهلل

                                                 
 (-540 – 3.529( مـفاج ال ـة )0)



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  178

 : ي،ل: يكما إئؿةب فٰفذه إدقع إرشعة دلت عؾقفا الـصقص ال رعقة -لفؿ

 الطاعة يف غري وعصٗة اهلل: األصن األٔه : 

يس ؼ شقاكف ب إر ٰ،ذا إدؾ قد دلت عؾقف كصقص القحققـ يكما أئؿة ال ـة 

 -(1)يف الؿ حث الثاين مؿا أغـك عـ إعادتف

 ٌ٘املٍاصخة: األصن الجا : 

يج  عؾك الرعقة مـادحة مـ يٓه اهلل أمر،ؿ إما م اارة أي شقاسطة مـ يّصؾ 

 : مـفا: ؾ أحاديث كثقرةيقد دع عؾك ٰ،ذا إدب (2)شف مـ العؾؿاء يأ،ؾ الػضؾ

يكره لؽؿ ب إر اهلل رضل لؽؿ ثمثًا»: قاع ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل ب حديث أشل ،ريرة

ه اهلل ب ه يٓ ت ركقا شف اقةًايأر تع د: رضل لؽؿب ثمثًا َّٓ يأر تـصحقا لؿـ ي

يكثرة ب ققؾ يقاع: يكره لؽؿب يأر تعّصؿقا شح ؾ اهلل جؿقعًا يٓ تػرققاب أمركؿ

 -(3)«اعيإضاعة الؿب ال ماع

أما الـصقحة ٕئؿة الؿ ؾؿقـ »: قاع أشق ع داهلل محؿد شـ كصر الؿريزي

يح  اجّؿاع إمة كؾفؿ يكرا،قة افرتا  ب يعدلفؿب فح   اعّفؿ يراد،ؿ

يال غض لؿـ رأى الخريج عؾقفؿ ب يالّديـ شطاعّفؿ يف  اعة اهللب إمة عؾقفؿ

                                                 
 -033 ( يـظر ص0)

 (-020)   ل قخـا اشـ عثقؿقـ  ة( يـظر ارح آرشعقـ الـقيي2)

( يا ماا أحؿد يف م ـده ط الرسالة 21( ح )2.991( أخرجف ا ماا مالؽ يف الؿق ل )4)

 (ب يقاع محؼؼقا الؿ ـد إسـاده دحقح عؾك ارط م ؾؿ-8707( ح )03.445,446)
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 - (1)«يح  إعزاز،ؿ يف  اعة اهلل

ب يف ٰ،ذا الحديث أر مـ الديـ الـصح ٕئؿة الؿ ؾؿقـ»: قاع اشـ ع دالرب

فؽؾ مـ ياكؾفؿ يجال فؿ يكؾ مـ أمؽـف كصح ال ؾطار ب يٰ،ذا أيج  ما يؽقر

 -(2)«لزمف ذلؽ إذا رجا أر ي ؿع مـف

ب مـ جعؾف يالل أمركؿ: أي (أر تـادحقا مـ يٓه اهلل أمركؿ)»: قاع الؿـايي

 يالدعاءُ ب عؾقفؿ فؿ يالدعاءِ ترك مخالػِّ : ؿيالؿراد شؿـادحّفب ي،ؿ ا ماا يكقاشف

ب يالّؾطػ يف إعممفؿ شؿا غػؾقا عـف مـ الحؼ يالخؾؼب فؿ عؾك الحؼلفؿ يمعايكُّ 

 -(3)«إاعارًا شلر مخالػّفؿ جائزة إذا أمريا شؿعصقة: يٓ تخالػقا: يلؿ يمكد ،ـا شؼقلف

داري يمؿا يدع عؾك ٰ،ذا إدؾ أيضًا حديث أشل رققة تؿقؿ شـ أيس ال

ب هلل: لؿـ يا رسقع اهلل؟ قاع: قؾـاب الديـ الـصقحة»: قاع ملسو هيلع هللا ىلصأر الـ ل    

 -(4)«يعامّفؿب يٕئؿة الؿ ؾؿقـب يلرسقلفب يلؽّاشف

ب يأما الـصقحة ٕئؿة الؿ ؾؿقـ فؿعايكّفؿ عؾك الحؼ»: قاع الـقيي

يإعممفؿ شؿا غػؾقا ب يتـ قفؿ يتذكقر،ؿ شرفؼ يلطػب يأمر،ؿ شفب ي اعّفؿ فقف

يتللػ قؾقب ب يترك الخريج عؾقفؿب يلؿ ي ؾغفؿ مـ حؼق  الؿ ؾؿقـ عـف

ب الصمة خؾػفؿ: يمـ الـصقحة لفؿ:    قال الخطابي- الـاس لطاعّفؿ

يترك الخريج شال قػ عؾقفؿ إذا ظفر ب يأداء الصدقات إلقفؿب يالجفاد معفؿ
                                                 

 (-693 – 2.694( تعظقؿ قدر الصمة )0)

 (-20.285( الّؿفقد )2)

( يارح الزرقاين عؾك 0.237( ييـظر الّق قر ش رح الجامع الصغقر )2.410( فقض الؼدير )4)

 (-3.654ق ل )الؿ

 (-55( أخرجف م ؾؿ يف كّاب ا يؿار ح )3)
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فؿ يأر يدعك لب يأر ٓ يغريا شالثـاء الؽاذب عؾقفؿب مـفؿ حقػ أي سقء ع رة

يٰ،ذا كؾف عؾك أر الؿراد شلئؿة الؿ ؾؿقـ الخؾػاء يغقر،ؿ مؿـ يؼقا ب شالصمح

 -(1)«يٰ،ذا ،ق الؿ فقرب شلمقر الؿ ؿؾقـ مـ أدحاب القٓيات

فح  دمحفؿ يراد،ؿ ب يأما الـصقحة ٕئؿة الؿ ؾؿقـ»: يقاع اشـ رج 

ديـ يالّب يكرا،ة افرتا  إمة عؾقفؿب يح  اجّؿاع إمة عؾقفؿب يعدلفؿ

 إعزاز،ؿ يح ب عؾقفؿ الخريج رأى لؿـ يال غضب شطاعّفؿ يف  اعة اهلل 

 -»(2) اهلل  اعة يف

ـُ قاع اقخُ   : مـفا: صقحة لألمراء تؽقر شلمقريالـّ »:   عثقؿقـ  ـا اش

: فؿـ لؿ يعّؼد أهنؿ أمراء فنكف لؿ يـصح لفؿب اعّؼاد إمامّفؿ يإمرهتؿ: أوًٓ 

فم شد أر ب ؾـ يؿّثؾ أمر،ؿ يلـ يـّفل عؿا هنقا عـفٕكف إذا لؿ يعّؼد أهنؿ أمراء ف

يمـ ب يمـ مات يلقس يف عـؼف شقعة مات مقّة جا،ؾقةب تعّؼد أكف إماا أي أكف أمقر

 سقاء كار مـ قريش أيمـ غقر قريش-ب تقلك أمر الؿ ؾؿقـ يلق شالغؾ ة ففق إماا

يإذا ب فؿٕر ذلؽ يمدي إلك مح ة الـاس ل: ك ر محاسـفؿ يف الرعقة: ثاكقًا

 أح فؿ الـاس سفؾ اكؼقاد،ؿ ٕيامر،ؿ-

ب حقث يـ ر الؿعاي  ييخػل الح ـات: يٰ،ذا عؽس ما يػعؾف شعض الـاس

 فنر ٰ،ذا جقر يظؾؿ-

ًٓ كثقرة ب فؿثمً يذكر خصؾة ياحدة مؿا يعق  شف عؾك إمراء ييـ ك خصا

 يٰ،ذا ،ق الجقر شعقـف-ب مؿا قامقا شف مـ الخقر
                                                 

 (-49 ,2.48( الؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ شـ الحجاج )0)

 (-0.222( جامع العؾقا يالحؽؿ )2)
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ٕكف ٓ : إٓ إذا كار يف معصقة اهلل ب مريا شف يما هنقا عـفامّثاع ما أ: ثالثًا

ب يامّثاع  اعّفؿ ع ادة يلق ت مجرد سقاسةب  اعة لؿخؾق  يف معصقة الخالؼ

 جل مك لك خك حك جكُّ: شدلقؾ أر اهلل تعالك أمر هبا فؼاع 
 أمر يماب فجعؾ ذلؽ مـ ملمقراتف ب [59: الـ اء] َّ هلجم مل خل حل

 -تعالك شف ففق ع ادة اهلل

ب فل عفؿ فقؿا أمريا شف يإر عصقا اهللب يٓ ي رتط يف  اعّفؿ أٓ يعصقا اهلل

 ٕكؽ ملمقر شطاعّفؿ يإر عصقا اهلل يف أكػ فؿ-

أكف لقس مـ الـصقحة أر تؼقا : يجف ٰ،ذاب سرت معاي فؿ مفؿا أمؽـ: رابعًا

الؼؾقب غقظًا يحؼدًا يحـؼًا عؾك يٓة  ءلؿا يف ذلؽ مـ مْؾ : شـ ر معاي فؿ

يرشؿا يحصؾ الخريج عؾك ب يإذا امّألت الؼؾقب مـ ذلؽ حصؾ الّؿردب ٕمقرا

 فقحصؾ شذلؽ مـ ال ر يالػ اد ما اهلل شف عؾقؿ-ب إمراء

شؾ كـصح إمقر ب سرت الؿعاي  أر ك ؽت عـ الؿعاي : يلقس معـك ققلـا

 يإٓ ف قاسطة مـ يّصؾ شف مـ العؾؿاء يأ،ؾ الػضؾ- يلٰفذاب م اارة إر تؿؽـَّا

أكت لؿ تػعؾ يلؿ تؼؾ لػمر : عؾك ققا يؼقلقر ¶أكؽر أسامة شـ زيد 

أتريدير أر أحدثؽؿ شؽؾ ما أحدث : فؼاع كممًا معـاهب يعـقر الخؾقػة: يلػمر

ٕكف : فم يؿؽـ لإلك ار أر يحدث شؽؾ ما قاع لألمقر: فٰفذا ٓ يؿؽـ ؟شف الخؾقػة

ب إمقر خضع يذع: فقؼقع الـاسب إذا حدث شدٰفذا فنما أر يؽقر إمقر كػذ ما قاع

 عصك يتؿرد-: يإما أر ٓ يـػذ فقؼقع الـاس

ٕر يف : يلذلؽ مـ الحؽؿة إذا كصحت يٓة إمقر أر ٓ ت قـ ذلؽ لؾـاس

 -عظقؿًا ذلؽ ضرراً 
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 ملسو هيلع هللا ىلصيلؿ يرخص الـ ل ب يعدا الؿـاشذة لفؿب عدا الخريج عؾقفؿ: خامسًا

كػرًا )أي رؤية عؾؿ مّقؼـة- ب رؤية عقـ :أي: (أر تريا): قاع كؿا إٓ مـاشذهتؿ يف

 -(1)«دلقؾ قا ع: أي: (عـدكؿ فقف مـ اهلل شر،ار)ب ياضحًا شقـًا: أي: (شقاحًا

يقد دع عؾك ذلؽ حديث ب يالـصقحة لؾقٓة تؽقر سرًا مع الرفؼ يالؾقـ

يلؽـ ب لف عمكقةً   دِ مـ أراد أر يـصح ل ؾطار شلمر فميُ »:   عقاض شـ َغـْؿ 

 -(2)«يإٓ كار قد أدى الذي عؾقف لفب فنر ق ؾ مـف فذاكب فقخؾق شف لقلخذ شقده

أٓ تدخؾ عؾك عثؿار : ققؾ ٕسامة»: يعـ أشل يائؾ اؼقؼ شـ سؾؿة قاع

ب أترير أين ٓ أكؾؿف إٓ أسؿعؽؿ؟ ياهلل لؼد كؾؿّف فقؿا شقـل يشقـف: فّؽؾؿف؟ فؼاع

 -(3)«ما دير أر أفّّح أمرًا ٓ أح  أر أكقر أيع مـ فّحف---

كؾؿّف : أي: (قد كؾؿّف ما دير أر أفّح شاشًا): ققلف»: قاع الحافظ اشـ حجر

شغقر أر يؽقر يف  فقؿا أارتؿ إلقف لؽـ عؾك س قؾ الؿصؾحة يإدب يف ال رّ 

 -(4)«كممل ما يثقر فّـة أي كحق،ا

ي،ق محجقب ,لؼقت ع داهلل شـ أشل أيىف »: فار قاعؿْ يعـ سعقد شـ ُج 

ما فعؾ : قاعب فارؿْ أكا سعقد شـ ُج : مـ أكت؟ قؾت: فؼاع ف ؾؿت عؾقف ,ال صر

 أهنؿ ملسو هيلع هللا ىلصحدثـا رسقع اهلل ب لعـ اهلل إزارقة: قّؾّف إزارقة- قاع: يالدك؟ قؾت

                                                 
 (-021,020( ارح إرشعقـ الـقيية )0)

(ب يقاع إل اين يف تعؾقؼف عؾك كّاب ))ال ــ(( 313 , 4.314( أخرجف أحؿد يف م ـده )2)

 «-إسـاده دحقح(: »0196) 518ب 2.517)

( يم ؾؿ يف 7198( أخرجف ال خاري يف كّاب الػّـ شاب الػّـة الّل تؿقج كؿقج ال حر ح )4)

 ( يالؾػظ لف-2989كّاب الز،د يالرقائؼب ح )

 (-04.50( فّح ال اري )3)
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شؾ الخقارج : كؾفا؟ قاع الخقارج أا يحد،ؿ إزارقة: قؾت: قاعب الـار كمب

فّـايع : ؟ قاعفنر ال ؾطار يظؾؿ الـاس ييػعؾ هبؿ ييػعؾ هبؿ: قؾت: كؾفا- قاع

عؾقؽ شال قاد إعظؿ  !فارؿْ ييحؽ يا اشـ ُج : ثؿ قاعب يدي فغؿز،ا غؿزة اديدة

فنر ق ؾ مـؽ ب إر كار ال ؾطار ي ؿع مـؽ فائّف يف شقّف فلخربه شؿا تعؾؿ ,مرتقـ,

 -(1)«يإٓ فدعف فنكؽ ل ت شلعؾؿ مـف

قاع كؿا ب فدلت الـصقص ال اشؼة عؾك أر الـصح يؽقر سرًا ييؽقر شالؾقـ

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ: تعالك لؽؾقؿف مقسك ي،ارير ڽ
 ب [34,33:  ف] َّمب خب حب جب هئ مئ

 يا»: قاع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع أر ملسو هيلع هللا ىلصفعـ عائ ة زيج الـ ل ب ييؽقر أيضًا شالرفؼ

يما ب ييعطل عؾك الرفؼ ما ٓ يعطل عؾك العـػب إر اهلل رفقؼ يح  الرفؼب عائ ة

يٓ ب الرفؼ ٓ يؽقر يف الء إٓ زاكفإر »: يقاع أيضًاب (2)«ٓ يعطل عؾك ما سقاه

 -(3)«يـزع مـ الء إٓ ااكف

يلؽـف يـ غل لؿـ ظفر لف غؾط ا ماا يف شعض الؿ ائؾ أر »: قاع ال قكاين

شؾ كؿا يرد يف الحديث ب يٓ يظفر ال ـاعة عؾقف عؾك رؤيس إافادب يـادحف

يقد قدمـا يف ب يٓ يذع سؾطار اهللب يي ذع لف الـصقحةب ييخؾق شفب أكف يلخذ شقده

أي م ؾغ : أيع كّاب ال قر ٰ،ذا أكف ٓ يجقز الخريج عؾك إئؿة يإر شغقا يف الظؾؿ

يإحاديث القاردة يف ٰ،ذا ب يلؿ يظفر مـفؿ الؽػر ال قاحب ما أقامقا الصمة

                                                 
رياه أحؿد »(ب قاع الفقثؿل يف مجؿع الزيائد: 09305( )2.93( أخرجف أحؿد يف م ـده )0)

 (-9064( رقؿ )5.441« )يالطرباين يرجاع أحؿد ثؼات

 (-2594( أخرجف م ؾؿ يف دحقحف كّاب الرب يالصؾة يأداب ح )2)

 (-2593( أخرجف م ؾؿ يف دحقحف كّاب الرب يالصؾة يأداب ح )4)



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  184

يلؽـ عؾك الؿلمقا أر يطقع ا ماا يف  اعة اهلل ييعصقف يف ب الؿعـك مّقاترة

 -(1)« اعة لؿخؾق  يف معصقة الخالؼ فنكف ٓ: معصقة اهلل

ٕر ذلؽ :   أئؿة الجقر عؾك الؿـاشر يكحق،ايِ فؾقس مـ الـصقحة ذكر معا

ء الؼؾقب غقظًا يحؼدًا يحـؼًا عؾك يٓة يلؿا فقف مـ مْؾ ب لقس مـ ،دي ال ؾػ

ب ٓ تحؿد عؼ اه مـ الّؿرد يالخريج عؾك إئؿة يمـ ثؿ يحصؾ ماب إمقر

شداء الـصح سرًا يعدا ذكر إففدي سؾػ إمة ،ق ب لػ ادفقحصؾ شذلؽ ال ر يا

 -  ذلؽ الـصح لؾـاس كؿا دع عؾقف حديث أسامة 

ب لقس مـ مـفج ال ؾػ الّ فقر شعققب القٓه»:   قاع اقخـا اشـ شاز 

ٕر ذلؽ يػضل إلك الػقضك يعدا ال ؿع يالطاعة يف : يذكر ذلؽ عؾك الؿـاشر

يلؽـ الطريؼة الؿّ عة عـد ب يٓيـػع ييػضل إلك الخقض الذي يضرب الؿعريج

أي آتصاع شالعؾؿاء ب يالؽّاشة إلقفب ال ؾػ الـصقحة فقؿا شقـفؿ يشقـ ال ؾطار

: يأما إكؽار الؿـؽر شدير ذكر الػاعؾب الذيـ يّصؾقر شف حّك يقجف إلك الخقر

: فذلؽ ياج ب ييـؽر الرشا مـ دير ذكر مـ فعؾفب ييـؽر الخؿرب فقـؽر الزكا

 -(2)«ٕدلة---لعؿقا ا

 الصرب عمى جٕز األئىة: األصن الجالح : 

يقد دع عؾك ٰ،ذا ب إر الصرب عؾك جقر إئؿة أدؾ مـ أدقع أ،ؾ ال ـة

جاء عـ  ما ذلؽ فؿـب ملسو هيلع هللا ىلصإدؾ ال ـة الصحقحة الؿ ّػقضة عـ ك قـا محؿد 

فنكف ب مـ كره مـ أمقره اقةًا فؾقصرب»: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : قاع ¶اشـ ع اس 

                                                 
 (-0.965( ال قؾ الجرار الؿّدفؼ عؾك حدائؼ آز،ار )0)

 (-8.201( مجؿقع فّايى يمؼآت مّـقعة )2)
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 -(1)«ـ ال ؾطار اربًا مات مقًّة جا،ؾقةمـ خرج م

ف ؽقكا إلقف ما كؾؼك مـ ب أتقـا أكس شـ مالؽ»: يعـ الزشقر شـ عدي قاع

حّك ب فنكف ٓ يليت عؾقؽؿ زمار إٓ الذي شعده ار مـفب ادربيا»: فؼاعب الحجاج

 - (2)«ملسو هيلع هللا ىلصسؿعّف مـ ك قؽؿ ب تؾؼقا رشؽؿ

أٓ ب يا رسقع اهلل: أر رجمً مـ إكصار قاع ¶يعـ أسقد شـ حضقر 

فادربيا حّك تؾؼقين ب سّؾؼقر شعدي أثرة»: ت ّعؿؾـل كؿا اسّعؿؾت فمكا؟ قاع

 - (3)«عؾك الحقض

إين ٓ أدري لعؾل أر ٓ ب يا أشا أمقة: قاع لل عؿر»: قاعب يعـ سقيد شـ غػؾة

إر ضرشؽ ب ر عؾقؽ ع د ح  ل مجدعمّ فاسؿع يأ ع يإر أُ ب ألؼاك شعد عامل ٰ،ذا

ب سؿعًا ي اعة: يإر أراد أمرًا يـّؼص ديـؽ فؼؾب ر حرمؽ فادربيإب فادرب

 -(4)«فم تػار  الجؿاعةب يدمل دير ديـل

                                                 
ح « سرتير شعدي أمقرًا تـؽريهنا: »ملسو هيلع هللا ىلص( أخرجف ال خاري يف كّاب الػّـ شاب ققع الـ ل 0)

 (-0839( يم ؾؿ يف كّاب ا مارة ح )7154)

 (-7168( أخرجف ال خاري يف كّاب الػّـ شاب: ٓ يليت زمار إٓ الذي شعده ار مـف ح )2)

ادربيا حّك تؾؼقين »لألكصار:  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجف ال خاري يف كّاب مـاق  إكصارب شاب ققع الـ ل  (4)

 (-0835( يم ؾؿ يف دحقحف يف كّاب ا مارة ح )4792« )عؾك الحقض

( 0.000( يالخمع يف ال ـة )44700( رقؿ )6.533( أخرجف اشـ أشل اق ة يف الؿصـػ )3)

( 0.054(ب يكعقؿ شـ حؿاد يف الػّـ )71( رقؿ )0.479(ب يأجري يف ال ريعة )53رقؿ )

(ب يال ــ القاردة يف الػّـ 41( رقؿ )0.73ياشـ زكجقيف يف إمقاع )(ب 489رقؿ )

(ب يأدقع ال ـة ٓشـ 034( رقؿ )2.312يغقائؾفا يال اعة يأارا فا ٕشل عؿري الداين )

(ب 06628( رقؿ )8.273(ب يال ــ الؽربى لؾ قفؼل )215( رقؿ )281 – 279أشل زمـقـ )

 يدّححف إل اين- 
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   يش الذي يحّؿؾ عـدك ققع عؿر أ: فنر قاع قائؾ»: قاع أجري

مـ أمر عؾقؽ مـ عرشل أي غقره : يحّؿؾ ياهلل أعؾؿ أر كؼقع: فقؿا قالف؟ ققؾ لف

أي ب يإر حرمؽ حؼا لؽب ا لقس هلل فقف معصقةأسقد أي أشقض أي عجؿل فل عف فقؿ

فم يحؿؾؽ ذلؽ عؾك أر ب أي أخذ مالؽب أي اكّفؽ عرضؽب ضرشؽ ظؾؿا لؽ

يٓ تحرض غقرك ب يٓ تخرج مع خارجل يؼاتؾفب تخرج عؾقف ش قػؽ حّك تؼاتؾف

يقد يحّؿؾ أر يدعقك إلك مـؼصة يف ديـؽ ب يلؽـ ادرب عؾقفب عؾك الخريج عؾقف

أي شؼطع عضق ب يحّؿؾ أر يلمرك شؼّؾ مـ ٓ ي ّحؼ الؼّؾب جفةمـ غقر ٰ،ذه ال

أي شلخذ ماع مـ ٓ ي ّحؼ أر ب أي شضرب مـ ٓ يحؾ ضرشفب مـ ٓ ي ّحؼ ذلؽ

فنر قاع ب فم ي عؽ أر تطقعفب أي شظؾؿ مـ ٓ يحؾ لف يٓ لؽ ظؾؿفب تلخذ مالف

لؼقع : ديـل دمل دير: فؼؾب لةـ لؿ تػعؾ ما آمرك شف يإٓ قّؾّؽ أي ضرشّؽ: لؽ

إكؿا الطاعة ): ملسو هيلع هللا ىلص يلؼقلف «ٓ  اعة لؿخؾق  يف معصقة الخالؼ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

 -(2)(1)«(يف الؿعريج

 ٓ»: قاع ملسو هيلع هللا ىلصهناكا كرباؤكا مـ أدحاب رسقع اهلل »: قاعب يعـ أكس شـ مالؽ

 إمر فنر: يادربيا اهلل ياتؼقاب ت غضق،ؿ يٓب تغ ق،ؿ يٓب أمراءكؿ ت  قا

 -(3)««قري 

                                                 
(ب يم ؾؿ يف ا مارة ح 7257جف ال خاري يف كّاب أخ ار أحاد ح )جزء مـ حديث أخر (0)

(0831-) 

 (-0.481ال ريعة ) (2)

(ب يأشق عؿري الداين يف ال ــ القاردة 0103( رقؿ )2.694أخرجف اشـ أشل عادؿ يف ال ـة ) (4)

(ب يأشق 7007( )7010( رقؿ )01.05(ب يال قفؼل يف اع  ا يؿار )2.498يف الػّـ )

 (ب يح ـ إسـاده محؼؼ ال ـة ٓشـ أشل عادؿ-0.258 تاريخ أد فار )كعقؿ يف
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فم تؽاد تجد ب دؾ مؿا تؼرر ياسّػاض عـد أئؿة ال ـة يف مصـػاهتؿيٰ،ذا إ

الصرب عؾك : يف كّ  آعّؼاد الؿ ـدة يغقر،ا إٓ ييـص عؾك ٰ،ذا إدؾ ًامصـػ

 ظؾؿ إئؿة يجقر،ؿ-

يقد اسّػاض يتؼرر يف غقر ٰ،ذا الؿقضع ما قد »: قاع تؼل الديـ اشـ تقؿقة

يمـادحّفؿ يالصرب عؾقفؿ يف ب اهلل صقةمع غقر يف إمراء  اعة مـ ملسو هيلع هللا ىلصأمر شف 

 -(1)«يالغزي معفؿ يالصمة خؾػفؿ يكحق ذلؽب حؽؿفؿ يق ؿفؿ

يالذي عؾقف أ،ؾ العؾؿ أر لؾرجؾ : قاع اشـ الؿـذر»: يقاع الحافظ اشـ حجر

إٓ أر كؾ مـ يحػظ عـف مـ عؾؿاء ب أر يدفع عؿا ذكر إذا أريد ظؾؿًا شغقر تػصقؾ

لمثار القاردة شإمر شالصرب عؾك : ثـاء ال ؾطارالحديث كالؿجؿعقـ عؾك اسّ

 -(2)«جقره يترك الؼقاا عؾقف

 الدعاء هلي بالصالح ٔعدً الدعاء عمّٗي: األصن السابع : 

قاع أشق »:   قاع ال قفؼل شعدما سا  ش ـده حديث تؿقؿ الداري 

فاكصح لؾ ؾطار يأكثر لف مـ الدعاء شالصمح يالرااد شالؼقع يالعؿؾ : عثؿار

يإياك أر تدعق عؾقفؿ شالؾعـة ب فنهنؿ إذا دؾحقا دؾح الع اد شصمحفؿ: لحؽؿيا

يلؽـ ادع لفؿ شالّقشة فقرتكقا ال ر ب فقزداديا ارًا ييزداد ال مء عؾك الؿ ؾؿقـ

ب يإياك أر تلتقفؿ أي تّصـع  تقاهنؿ أي تح  أر يلتقكب فقرتػع ال مء عـ الؿممـقـ

فنر تاشقا يتركقا ال ر مـ ب ؼقؿقـ عؾك ال رما دامقا مب يا،رب مـفؿ ما اسّطعت

لّؽقر ب الؼقع يالعؿؾ يالحؽؿ يأخذيا الدكقا مـ يجففا ففـاك فاحذر العز هبؿ

                                                 
 (- 28.079) ا( ييـظر أيًض 45.21الػّايى ) (0)

 (-601 – 6.619( ييـظر ارح دحقح ال خاري ٓشـ شطاع )5.023فّح ال اري ) (2)
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يأما كصقحة جؿاعة  -شعقدًا مـفؿ قري ًا شالرحؿة لفؿ يالـصقحة إر ااء اهلل

 ياكظر إلك تدشقر اهللب الؿ ؾؿقـ فنر كصقحّفؿ عؾك أخمقفؿ ما لؿ يؽـ هلل معصقة

يلق ااء ب فنر اهلل ق ؿ شقـفؿ أخمقفؿ كؿا ق ؿ شقـفؿ أرزاقفؿب فقفؿ شؼؾقؾ

فنذا رأيت ب فم يغػؾ عـ الـظر إلك تدشقر اهلل فقفؿب لجؿعفؿ عؾك قؾ  ياحد

يتؾطػ يف إمر يالـفل يف رفؼ ب احؿد اهلل إذ درففا عـؽ يف يقّؽفمعصقة اهلل 

د عؾقؽ فاسّغػر اهلل لّؼصقر مـؽ يإر رب فنر ق ؾ مـؽ فاحؿد اهللب يدرب يسؽقـة

 -(1)«إر ذلؽ مـ عزا إمقرب يادرب عؾك ما أداشؽب كار يف أمرك يهنقؽ

فإئؿة ،ؿ القٓة مـ الخؾػاء ب يأما الـصقحة ٕئؿة الؿ ؾؿقـ »: قاع ال غقي

فؿـ كصقحّفؿ شذع ب ييؼقا شفب الرااديـ فؿـ شعد،ؿ مؿـ يؾل أمر ٰ،ذه إمة

يأداء الصدقات ب يجفاد الؽػار معفؿب يالصمة خؾػفؿب يجالطاعة لفؿ يف الؿعر

يتـ قففؿ ب أي سقء سقرةب يترك الخريج عؾقفؿ شال قػ إذا ظفر مـفؿ حقػب إلقفؿ

 -(2)«يأر يدعك شالصمح لفؿب يأٓ يغريا شالثـاء الؽاذب عؾقفؿب عـد الغػؾة

يا : فؼؾتب يالحجاج يف ع اءةب سللت أشا العمء»: عـ عؿر شـ الػضؾ قاع

 -(3)«ادع لف شالصمح فنر دمحف خقر لؽ: الحجاج؟ فؼاع أشا العمء أس   

فنر ب يادعق اهلل لفؿب ٓ ت  قا إئؿة»: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : عـ أشل أمامة قاع

 -(4)«دمحفؿ لؽؿ دمح

                                                 
 (-9.398اع  آيؿار ) (0)

 (-04.95ارح ال ـة لؾ غقي ) (2)

 (-0493( رقؿ )322الز،د )أخرجف آماا أحؿد يف  (4)

( رقؿ 8.043( يالؽ قر )0616( رقؿ )2.069أخرجف الطرباين يف الؿعجؿ إيسط ) (3)

(ب قاع الفقثؿل يف مجؿع الزيائد 4334( رقؿ )3.424( يم ـد ال امققـ )7619)
= 
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يإذا رأيت الرجؾ يدعق عؾك ال ؾطار فاعؾؿ أكف داح  »: قاع الربهباري

لؾ ؾطار شالصمح فاعؾؿ أكف داح  سـة إر ااء  يإذا رأيت الرجؾ يدعقب ،قى

يا أشا : لق كاكت لل دعقة ما جعؾّفا إٓ يف ال ؾطار--- ققؾ لف: لؼقع فضقؾ: اهلل

يإذا جعؾّفا يف ال ؾطار ب إذا جعؾّفا يف كػ ل لؿ تعدين: قاع -عؾل ف ر لـا ٰ،ذا

 فصؾح شصمحف الع اد يال مد-ب دؾح

يإر ب لؿ كممر أر كدعق عؾقفؿ يإر ظؾؿقايب فلمركا أر كدعق لفؿ شالصمح

 -(1)«يلؾؿ ؾؿقـ فؿ ٕكػ فؿيدمَح ب ٕر ظؾؿفؿ يجقر،ؿ عؾك أكػ فؿ: جاريا

ب يف الؾقؾ يالـفارب يالّقفقؼب يإين ٕدعق لف شالّ ديد»: قاع ا ماا أحؿد

 -(2)«يأرى لف ذلؽ ياج ًا عؾلب يالّليقد

جؿعة يالعقديـ ييرى أدحاب الحديث ال»: يقاع الحافظ الصاشقين

ييرير جفاد ب يغقر،ؿا مـ الصؾقات خؾػ كؾ إماا م ؾؿ شرًا كار أي فاجراً 

ييرير الدعاء لفؿ شا دمح يالّقفقؼ ب الؽػرة معفؿ يإر كاكقا جقرة فجرة

 -(3)«يالصمح

 

                                                 = 
رياه الطرباين يف إيسط يالؽ قر عـ اقخف الح قـ شـ محؿد شـ مصع  (: »5.239)

 «-عرففب يشؼقة رجالف ثؼاتإسـاين يلؿ أ

 (-003, 004( ارح ال ـة )0)

( يالؿ ـد تحؼقؼ ااكر 06( رقؿ )0.83( ييـظر )03( رقؿ )0.84ال ـة لؾخمع ) (2)

(0.008-) 

 (-42عؼقدة ال ؾػ يأدحاب الحديث ) (4)
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 اخلامت٘

 

 يالصمة يال ما عؾك خقر خؾؼ اهللب الحؿد هلل الذي شـعؿّف تّؿ الصالحات

 -اهلل محؿد شـ ع د

 : فػل خّاا ٰ،ذا ال حث أذكر أ،ؿ الـّائج الّل تقدؾت إلقفاب يشعد

كؾ ققع أي فعؾ يخالػ كصقص  أر القاج  الذي يؼّضقف آت اع رد   -0

فؿـ اسّ اكت لف سـة ب القحققـ مفؿا كار لصاح  ذلؽ الؼقع أي الػعؾ مـ مؽاكة

 - لؿ يؽـ لف أر يدعفا لؼقع أحد مـ الـاس ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

 أر مفؿة ا ماا إعظؿ حػظ الديـ يسقاسة الدكقا- -2

،ؿ يفاجر،ؿ يف الؿعريج يف الؿـ ط رِّ يجقب  اعة يٓة إمقر شَ  -4

كؿا دلت عؾك ذلؽ كصقص القحققـ يكما أئؿة ب يالؿؽره يالع ر يالق ر

 ال ـة-

 مـ أدقع أ،ؾ ال ـة تحريؿ الخريج عؾك أئؿة الجقر- -3

الخريج عؾك أئؿة  ,يالؿعّزلة كالخقارج, مـ أدقع أ،ؾ إ،قاء -5

 الجقر-

 ٓ حجة دحقحة لؿـ يرى الخريج عؾك أئؿة الجقر مـ أ،ؾ ا سما- -6

الصرب عؾك : الؿققػ الصحقح لؾؿ ؾؿ تجاه جقر أئؿة الؿ ؾؿقـ ،ق -7

يالدعاء لفؿ شالصمح يعدا ب يمـادحّفؿب ي اعّفؿ يف غقر معصقة اهللب جقر،ؿ

 الخريج عؾقفؿ-
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 : ؾلييف الخّاا أيدل شؿا ي

 العـاية شؿا كّ ف أئؿة ال ـة يف م ائؾ آعّؼاد- -أ 

تقضقح ٰ،ذه الؿ للة لؾـاس عـ  ريؼ يسائؾ الّقادؾ حّك ٓ يعّؼديا  -ب 

 عؼقدة أ،ؾ الضمع-

 إشراز جفقد العؾؿاء الؿعادريـ يف معامؾة الحؽاا- -ج 
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 املساجع

 الؼرآر الؽريؿ- -0

ؿد شـ محؿد شـ ح ق  ٕشل الح ـ عؾل شـ محب إحؽاا ال ؾطاكقة -2

 –دار الحديث : الـاارب ،د(351: ال فقر شالؿايردي )الؿّقىفب ال صري ال غدادي

 الؼا،رة-

أشق ع د اهلل محؿد شـ ب يمعف رياض الجـة شّخريج أدقع ال ـةب أدقع ال ـة -4

ا ل قري الؿعريج شاشـ أشل َزَمـِقـ الؿالؽل ب ع د اهلل شـ عق ك شـ محؿد الؿري

 شـ الرحقؿ ع د محؿد شـ اهلل ع د: يتعؾقؼ يتخريج تحؼقؼب (،د499: )الؿّقىف

الؿؿؾؽة العرشقة  ,الؿديـة الـ قية ب مؽّ ة الغرشاء إثريةب ال خاري ح قـ

 -،د 0305ب إيلك: الط عةب ال عقدية

أشق أحؿد حؿقد شـ مخؾد شـ قّق ة شـ ع د اهلل ب إمقاع ٓشـ زكجقيف -3

 ذي  ااكر: الدكّقر تحؼقؼب (،د250: )الؿّقىف الخرساين الؿعريج شاشـ زكجقيف

: الط عةب ال عقديةب ا سممقة يالدراسات لؾ حقث فقصؾ الؿؾؽ مركزب فقاض

 -ا0986 , ،د 0316ب إيلك

أشق كعقؿ أحؿد شـ ع د اهلل شـ أحؿد شـ ب تاريخ أد فار )أخ ار أد فار( -5

 سقد: حؼؼالؿب (،د341: إسحا  شـ مقسك شـ مفرار إد فاين )الؿّقىف

,،د 0301ب إيلك: الط عةب شقريت – العؾؿقة الؽّ  دارب ح ـ ك ريي

 -ا0991

اؿس الديـ أشق ع د اهلل محؿد ب تاريخ ا سما ييفقات الؿ ا،قر يإعما -6

 -الّقفقؼقة الؿؽّ ةب (،د738: شـ أحؿد شـ عثؿار شـ َقاْيؿاز الذ، ل )الؿّقىف
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خؾقػة ال ق اين العصػري  خؾقػة شـ خقاط شـب تاريخ خؾقػة شـ خقاط -7

ب دار الؼؾؿ: الـاارب أكرا ضقاء العؿري: تحؼقؼب (،د231: ال صري )الؿّقىف

 -0497ب الثاكقة: الط عةب شقريتب دم ؼ,ممس ة الرسالة

أشق الؼاسؿ عؾل شـ الح ـ شـ ، ة اهلل الؿعريج شاشـ ع اكر ب تاريخ دم ؼ -8

 لؾط اعة الػؽر دارب يالعؿري غرامة شـ عؿري: الؿحؼؼب (،د570: )الؿّقىف

 -ا 0995 , ،د 0305ب يالّقزيع يالـ ر

أشق ع د اهلل محؿد شـ كصر شـ الحجاج الَؿْرَيِزي ب تعظقؿ قدر الصمة -9

مؽّ ة الدار ب  د الج ار الػريقائلع الرحؿـ ع د- د: الؿحؼؼب (،د293: )الؿّقىف

 -،د0316ب إيلك: الط عةب الؿديـة الؿـقرة ,

أشق عؿر يقسػ شـ ع د اهلل شـ ب ق ل مـ الؿعاين يإساكقدالّؿفقد لؿا يف الؿ -01

: تحؼقؼب (،د364: محؿد شـ ع د الرب شـ عادؿ الـؿري الؼر  ل )الؿّقىف

 إيقاج عؿقا يزارةب ال ؽري الؽ قر ع د محؿدب العؾقي أحؿد شـ مصطػك

 -،د 0487ب الؿغرب – ا سممقة يال مير

أشق ب شـ ع د الرحؿـ شـ يقسػيقسػ ب هتذي  الؽؿاع يف أسؿاء الرجاع -00

: جؿاع الديـ اشـ الزكل أشل محؿد الؼضاعل الؽؾ ل الؿزي )الؿّقىفب الحجاج

: الط عةب شقريت – الرسالة ممس ةب معريج عقاد ش ار- د: الؿحؼؼب (،د732

 -ا0981 – 0311ب إيلك

زيـ الديـ محؿد الؿدعق شع د الرؤيج شـ ب الّق قر ش رح الجامع الصغقر -02

: عارفقـ شـ عؾل شـ زيـ العاشديـ الحدادي ثؿ الؿـايي الؼا،ري )الؿّقىفتاج ال

 , ،د0318ب الثالثة: الط عةب الرياض – ال افعل ا ماا مؽّ ةب (،د0140



   ٕقف الصسع٘ وَ جٕز أئىٛ املشمىنيامل 195
 

 -ا0988

زيـ الديـ ب مـ جقامع الؽؾؿ جامع العؾقا يالحؽؿ يف ارح خؿ قـ حديثًا -04

ب ثؿ الدم ؼلب داديال غب مملال َّ ب ع د الرحؿـ شـ أحؿد شـ رج  شـ الح ـ

ب إشرا،قؿ شاجس , إركاؤيط اعق : الؿحؼؼب (،د795: الحـ ؾل )الؿّقىف

 -ا2110 , ،د0322ب ال اشعة: الط عةب شقريت –ممس ة الرسالة 

محؿقد شـ إسؿاعقؾ ب الدرة الغراء يف كصقحة ال م قـ يالؼضاة يإمراء -03

 –مصطػك ال از  كزار مؽّ ةب (،د834: شـ إشرا،قؿ شـ مقؽائقؾ الَخْقرَشْقّل )الؿّقىف

 -الرياض

أشق ع د اهلل أحؿد شـ محؿد شـ حـ ؾ شـ ،مع شـ أسد ال ق اين ب الز،د -05

: الط عةب رج  اشـ دارب سقس محؿد شـ يحقك: الؿحؼؼب (،د230: )الؿّقىف

 ا- 2114ب الثاكقة

ب سقس محؿد شـ يحقك: الؿحؼؼب ،د 230: الؿّقىفب أحؿد شـ حـ ؾب الز،د -06

 ا- 2114ب الثاكقة: الط عةب ج ر اشـ دار

ع ال غدادي الحـ ؾل ب ال ـة -07 أشق شؽر أحؿد شـ محؿد شـ ،ارير شـ يزيد الَخمَّ

: الط عةب الرياض – الراية دارب الز،راين عطقة- د: الؿحؼؼب (،د400: )الؿّقىف

 -ا0989 , ،د0301ب إيلك

خؾد أشق شؽر شـ أشل عادؿ ي،ق أحؿد شـ عؿري شـ الضحاك شـ مب ال ـة -08

الؿؽّ  ب إل اين الديـ كادر محؿد: الؿحؼؼب (،د287: ال ق اين )الؿّقىف

 -،د0311ب إيلك: الط عةب شقريت –ا سممل 

أحؿد شـ الح قـ شـ عؾل شـ مقسك الُخْ َرْيِجردي ب ال ــ الؽربى -09
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ب عطا الؼادر ع د محؿد: الؿحؼؼب (،د358: أشق شؽر ال قفؼل )الؿّقىفب الخراساين

 ا-2114 ,،د 0323ب الثالثة: الط عةب ل ـات – شقريتب العؾؿقة  الؽّ دار

عثؿار شـ سعقد شـ ب ال ــ القاردة يف الػّـ يغقائؾفا يال اعة يأارا فا -21

 شـ اهلل رضاء- د: الؿحؼؼب (،د333: عثؿار شـ عؿر أشق عؿري الداين )الؿّقىف

ب كإيل: الط عةب الرياض –دار العادؿة ب الؿ اركػقري إدريس محؿد

 - ،د0306

محؿد شـ عؾل شـ محؿد شـ ب ال قؾ الجرار الؿّدفؼ عؾك حدائؼ إز،ار -20

الط عة : الط عةب حزا اشـ دارب (،د0251: ع د اهلل ال قكاين القؿـل )الؿّقىف

 إيلك-

: محؿد شـ دالح شـ محؿد العثقؿقـ )الؿّقىفب ارح إرشعقـ الـقيية -22

 لؾـ ر- الثريا دارب (،د0320

محؿد شـ ع د ال اقل شـ يقسػ ب عؾك مق ل ا ماا مالؽ ارح الزرقاين -24

مؽّ ة الثؼافة الديـقة ب  ف ع د الرءيج سعد: تحؼقؼب الزرقاين الؿصري إز،ري

 -ا2114 , ،د0323ب إيلك: الط عةب الؼا،رة –

: أشق محؿد الح ـ شـ عؾل شـ خؾػ الربهباري )الؿّقىفب ارح ال ـة -23

 -ا 2114ب (،د429

أشق محؿد الح قـ شـ م عقد شـ محؿد شـ الػراء ب ل ال ـةمحقب ارح ال ـة -25

 ز،قر محؿد,إركميط اعق : تحؼقؼب (،د506: ال غقي ال افعل )الؿّقىف

 , ،د0314ب الثاكقة: الط عةب شقريتب دم ؼ ,الؿؽّ  ا سممل ب ال اييش

 -ا0984
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اشـ شطاع أشق الح ـ عؾل شـ خؾػ شـ ب ارح دحقح ال خارى ٓشـ شطاع -26

 ,مؽّ ة الراد ب ياسر شـ إشرا،قؿ تؿقؿ أشق: تحؼقؼب (،د339: ؿؾؽ )الؿّقىفع د ال

 -ا2114 , ،د0324ب الثاكقة: الط عةب الرياضب ال عقدية

ك لَاْرُح َدِحقح ُمْ ؾِِؿ لِؾَؼاِض  -27 ب إِكَؿاُع الُؿْعؾِِؿ شَػَقائِِد ُمْ ؾِؿ: ِعَقاض الُؿَ ؿَّ

: أشق الػضؾ )الؿّقىفب عقاض شـ مقسك شـ عقاض شـ عؿرير القحص ل ال  ّل

ب يالّقزيع يالـ ر لؾط اعة القفاء دارب إِْسَؿاِعقؾ يْحَقك الدكّقر: الؿحؼؼب (،د533

 -ا 0998 , ،د 0309ب إيلك: الط عةب مصر

شل جعػر أحؿد شـ محؿد شـ سممة شـ ع د الؿؾؽ شـ ٕب ارح معاين أثار -28

حؼؼف ب ،د(420: ىفسؾؿة إزدي الحجري الؿصري الؿعريج شالطحايي )الؿّق

محؿد سقد جاد الحؼ( مـ عؾؿاء إز،ر  ,)محؿد ز،ري الـجار : يقدا لف

 ,د يقسػ ع د الرحؿـ الؿرع ؾل : راجعف يرقؿ كّ ف يأشقاشف يأحاديثفب ال ريػ

إيلك : الط عةب عالؿ الؽّ : الـاارب ال احث شؿركز خدمة ال ـة شالؿديـة الـ قية

 ا 0993ب ،د 0303 ,

أحؿد شـ الح قـ شـ عؾل شـ مقسك الُخْ َرْيِجردي ب اراع  ا يؿ -29

 يخرج كصقدف يراجع حؼؼفب (،د358: أشق شؽر ال قفؼل )الؿّقىفب الخراساين

 يتخريج تحؼقؼف عؾك أارجب حامد الحؿقد ع د العؾل ع د الدكّقر: أحاديثف

مؽّ ة ب الفـد – ش قم اي ال ؾػقة الدار داح ب الـديي أحؿد مخّار: أحاديثف

ب راد لؾـ ر يالّقزيع شالرياض شالّعاير مع الدار ال ؾػقة ش قم اي شالفـدال

  0324ب إيلك: الط عة

ب شل ع د اهلل محؿد شـ سعد شـ مـقع الفااؿل شالقٓءٕب الط ؼات الؽربى -41

محؿد شـ : تحؼقؼب (،د241: )الؿّقىفب ال غدادي الؿعريج شاشـ سعدب ال صري
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 , ،د0303ب إيلك: الط عةب الطائػ –ديؼ مؽّ ة الص: الـاارب دامؾ ال ؾؿل

 -ا0994

ب شل ع د اهلل محؿد شـ سعد شـ مـقع الفااؿل شالقٓءٕب الط ؼات الؽربى -40

 ع د محؿد: تحؼقؼب (،د241: )الؿّقىفب ال غدادي الؿعريج شاشـ سعدب ال صري

 -ا 0991 , ،د 0301ب إيلك: الط عةب شقريت – العؾؿقة الؽّ  دارب عطا الؼادر

أشق ع د الرحؿـ الخؾقؾ شـ أحؿد شـ عؿري شـ تؿقؿ الػرا،قدي ب لعقـا -42

ب ال امرائل إشرا،قؿ دب الؿخزيمل مفدي د: الؿحؼؼب (،د071: ال صري )الؿّقىف

 -الفمع يمؽّ ة دار: الـاار

غاية الؿراا يف عؾؿ الؽما ٕشل الح ـ سقد الديـ عؾل شـ أشل عؾل شـ  -44

ح ـ محؿقد ع د : تحؼقؼب ،د(640: لؿّقىف)اب محؿد شـ سالؿ الثعؾ ل أمدي

 -الؼا،رة –الؿجؾس إعؾك لؾ ةقر ا سممقة ب الؾطقػ

ع د الؿؾؽ شـ ع د اهلل شـ يقسػ شـ محؿد ب غقاث إمؿ يف الّقاث الظؾؿ -43

ب (،د378: الؿؾؼ  شنماا الحرمقـ )الؿّقىفب ركـ الديـب أشق الؿعاللب الجقيـل

 -،د0310ب الثاكقة: الط عةب الحرمقـ إماا مؽّ ةب الدي  العظقؿ ع د: الؿحؼؼ

أحؿد شـ عؾل شـ حجر أشق الػضؾ ب فّح ال اري ارح دحقح ال خاري -45

قاا ب محؿد فماد ع د ال اقل: رقؿ كّ ف يأشقاشف يأحاديثفب الع ؼمين ال افعل

عؾقف تعؾقؼات ب مح  الديـ الخطق : شنخراجف يدححف يأارج عؾك   عف

 -،د0479ب شقريت ,دار الؿعرفة ب د اهلل شـ شازع د العزيز شـ ع : العممة

أشق ع د اهلل كعقؿ شـ حؿاد شـ معايية شـ الحارث الخزاعل الؿريزي ب الػّـ -46

ب الؼا،رة –مؽّ ة الّقحقد ب سؿقر أمقـ الز،قري: الؿحؼؼب (،د228: )الؿّقىف
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 - ،د0302ب إيلك: الط عة

شـ  ا،ر ال غدادي  لع دالؼا،رب الػر  شقـ الػر  يشقار الػرقة الـاجقة -47

 -0977ب الط عة الثاكقةب شقريت ,دار أفا  الجديدة: الـاارب ا سػرايقـل

عؾل شـ أحؿد شـ سعقد شـ حزا ب الػصؾ يف الؿؾؾ يإ،قاء يالـحؾ -48

 -الؼا،رة,الخاكجل مؽّ ةب (،د356: إكدل ل الؼر  ل الظا،ري )الؿّقىف

د الؿدعق شع د زيـ الديـ محؿب فقض الؼدير ارح الجامع الصغقر -49

شـ تاج العارفقـ شـ عؾل شـ زيـ العاشديـ الحدادي ثؿ الؿـايي الؼا،ري  الرؤيج

 -،د0456ب إيلك: الط عةب مصر–الؽربى الّجارية الؿؽّ ةب (،د0140: )الؿّقىف

شل ع د اهلل كعقؿ شـ حؿاد شـ معايية شـ الحارث الخزاعل كّاب الػّـ ٕ -31

 – الّقحقد مؽّ ة: الـاار الز،قري أمقـ رسؿق: ت( ،د228: الؿريزي )الؿّقىف

 ،د-0302ب إيلك: الط عةب الؼا،رة

محؿد شـ يقسػ شـ عؾل شـ ب الؽقاك  الدراري يف ارح دحقح ال خاري -30

ب العرشل الرتاث إحقاء دارب (،د786: اؿس الديـ الؽرماين )الؿّقىفب سعقد

 ا-0980 , ،د0310: الط عة ثاكقةب ل ـار,شقريت

جؿاع الديـ اشـ مـظقر ب أشق الػضؾب لحؿد شـ مؽرا شـ عؾمب ل ار العرب -32

الط عة ب شقريت,دادر دارب (،د700: )الؿّقىف لا فريؼ لإكصاري الرييػع

 ،د 0303,الثالثة

الؿّؿـقـ ٕشل شؽر ع د اهلل شـ محؿد شـ ع قد شـ سػقار ال غدادي إمقي  -34

 رمضار خقر حؿدم: ت( ،د280: الؼرال الؿعريج شاشـ أشل الدكقا )الؿّقىف

 -ا0997,،د0308ب إيلك: الط عةب ل ـار، شقريتب حزا اشـ دارب يقسػ
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ٕشل الح ـ عؾل شـ أشل شؽر شـ سؾقؿار ب مجؿع الزيائد يمـ ع الػقائد -33

ب الؼا،رة ,مؽّ ة الؼدسل: الـاارب ح اا الديـ الؿؼدسل: تحؼقؼب الفقثؿل

 -0303الّاريخ 

ب أحؿد شـ رج  الحـ ؾلع دالرحؿـ شـ ب مجؿقع رسائؾ اشـ رج  -35

ب الط عة الثاكقةب مؽّ ة الػاري  الحديثة: الـاارب  ؾعت شـ فماد الحؾقاين: تحؼقؼ

0323- 

أشق الح ـ عؾل شـ إسؿاعقؾ شـ سقده الؿرسل ب الؿحؽؿ يالؿحقط إعظؿ -36

ب شقريت – العؾؿقة الؽّ  دارب ،ـدايي الحؿقد ع د: الؿحؼؼب [،د358: ت]

 -ا 2111 , ،د 0320ب إيلك: الط عة

أحؿد شـ عؾل شـ الؿُثـك شـ يحقك شـ عق ك شـ ،مع ب م ـد أشل يعؾك -37

دار الؿلمقر ب ح قـ سؾقؿ أسد: تحؼقؼب ،د(417: الؿقدؾل )الؿّقىفب الّؿقؿل

  0983 – 0313ب إيلك: ط دم ؼ –لؾرتاث 

أشق ب سؾقؿار شـ أحؿد شـ أيقب شـ مطقر الؾخؿل ال املب م ـد ال امققـ -38

ب ال ؾػل ع د الؿجقد شـ حؿدي: الؿحؼؼب (،د461: اين )الؿّقىفالؼاسؿ الطرب

 -ا0983 – 0315ب إيلك: الط عةب شقريت – الرسالة ممس ة

ع د اهلل شـ محؿد شـ ب أشق شؽر شـ أشل اق ةب الؿصـػ يف إحاديث يأثار -39

 كؿاع: الؿحؼؼب (،د245: إشرا،قؿ شـ عثؿار شـ خقاسّل الع  ل )الؿّقىف

 -،د0319ب إيلك: الط عةب الرياض – الراد مؽّ ة بالحقت يقسػ

أشق ب سؾقؿار شـ أحؿد شـ أيقب شـ مطقر الؾخؿل ال املب الؿعجؿ إيسط -51

ب محؿد شـ اهلل عقض شـ  ار : الؿحؼؼب (،د461: الؼاسؿ الطرباين )الؿّقىف
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 -الؼا،رة –مقـ الحر دارب الح قـل إشرا،قؿ شـ الؿح ـ ع د

أشق ب شـ أحؿد شـ أيقب شـ مطقر الؾخؿل ال املسؾقؿار ب الؿعجؿ الؽ قر -50

ب د ال ؾػلالؿجق ع د شـ حؿدي: الؿحؼؼب (،د461: الؼاسؿ الطرباين )الؿّقىف

 الثاكقة-: الط عةب الؼا،رة –مؽّ ة اشـ تقؿقة 

عؾل شـ إسؿاعقؾ إاعري أشق ب مؼآت ا سممققـ ياخّمج الؿصؾقـ -52

 ،ؾؿقت ريرت: تحؼقؼب الط عة الثالثةب شقريت,دار إحقاء الرتاث العرشلب الح ـ

محؿد شـ ع د الؽريؿ شـ أشك شؽر أحؿد ال فرسّاين ب الؿؾؾ يالـحؾ -54

 -الحؾ ل ممس ةب (،د538: )الؿّقىف

أشق زكريا محقل الديـ يحقك شـ ب الؿـفاج ارح دحقح م ؾؿ شـ الحجاج -53

: الط عةب شقريت – العرشل الرتاث إحقاء دارب (،د676: ارج الـقيي )الؿّقىف

 -،د0492ب الثاكقة

ع د اهلل شـ حؿد : تحؼقؼب أحؿد شـ محؿد إثراب كاسخ الحديث يمـ قخف -55

 -ا0999,،د 0321إيلك : الط عةب الؿـصقر

ال عادات الؿ ارك شـ  للؿجد الديـ أشب الـفاية يف غري  الحديث يإثر -56

: ّقىفمحؿد شـ محؿد شـ محؿد اشـ ع د الؽريؿ ال ق اين الجزري اشـ إثقر )الؿ

 أحؿد  ا،ر: تب ا0979,،د0499ب شقريت,العؾؿقة الؿؽّ ةب (،د616

 ل-الطـاح محؿد محؿقد,الزايي
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 033 ............................ الؿ ؾؿقـ أمقر يٓة  اعة الثاين: حؽؿ الؿ حث

 039 ............................ الجقر أئؿة عؾك الخريج الثالث: حؽؿ الؿ حث

 057 ......... عؾقف يالرد الجقر أئؿة عؾك الخريج يرى مـ الراشع: ا فة الؿ حث

 057 ----------------------------------------------------- ال  فة إيلك
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 087 ------------ لفؿ شالصمح يعدا الدعاء عؾقفؿ إدؾ الراشع: الدعاء
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 ملخص البخح

درس ،ذا ال حث مـفج الطر قال يف ا مامة يف كّاشف سراج الؿؾقكب 

 أتقة: دراسة عؼديةب مـ خمع الؿ احث

 يف الؿعريج- الؿ حث إيع:  اعة يٓة إمر

 الؿ حث الثاين: الصرب يتحريؿ الخريج-

 الؿ حث الثالث: الدعاء لقلل إمر-

 الؿ حث الراشع: تقققر يتعظقؿ يٓة إمر-

 الؿ حث الخامس: مـادحة يٓة إمر-

،دففب ياشّدأ ال حث شؿؼدمة شّقـ فقفا أ،ؿقة الؿقضقع يأس اب اخّقارهب ي

ج الؿـفج لغة يادطمًحاب يترجؿ لؾطر قال  يخطّفب يمـفجفب تم،ا تؿفقد عرَّ

ج كّاشف: )سراج الؿؾقك(ب يُذّيؾ ال حث شخاتؿة فقفا أ،ؿ الـّائج  شنيجازب يعرَّ

 يالّقدقات: يمـفا:

 أ،ؿقة ا مامة يمـزلّفا العظقؿة-,0

 ؿاعة-لزيا جؿاعة الؿ ؾؿقـ ياج  يأدؾ مـ أدقع أ،ؾ ال ـة يالج,2

 اتػا  العؾؿاء عؾك  اعة ال ؾطار يعدا الخريج عؾقف-,4

ف شصالح دعائفا-,3  القاج  عؾك الرعقة مع ال ؾطار: الدعاُء لف يخص 

مـ تؿـَّك زياع ال ؾطار ففق جا،ؾ شعاق ة إمقرب أي فاسؼ ي عك ,5

 لؾػرقة-
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اظف يُرعاتف يفؼفاؤه أيلك الـاس شؿـادحة ,6 حؿؾة العؾؿ الذيـ ،ؿ حػَّ

ا ٓ جفًراب ي،ذا ،دي الـ ل   -ملسو هيلع هللا ىلصال ؾطار سرًّ

شؼاء العالؿ يف ظؾِّ حاكؿ فاسد ٓ يجعؾ ذلؽ ذريعة لّللق  الرعقة عؾك ,7

 ال ؾطار-

جقر إئؿة يدفع شالّضرع إلك اهلل تعالكب يالّقشة إلقفب ٓ شالفريع إلك ,8

 ال قػب فققكؾقر إلقف-

 ع د الفادي شـ عقض شـ معقض العؿري- د

abdulhadi.alamri92@gmail.com 
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﷽ 

 املكدم٘

يكعقذ شاهلل مـ ارير أكػ ـا يمـ سقةات ب إرَّ الحؿد هلل كحؿده يك ّعقـف

يأافد أر ٓ إلف إٓ ب يمـ يضؾؾ فم ،ادَي لفب مـ يفده اهلل فم مضؾَّ لفب أعؿالـا

 يأافد أرَّ محؿًدا ع ُده يرسقُلف-ب اهلل يحده ٓاريؽ لف

 -[012: آع عؿرار] ژڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

 -[0: الـ اء] ژٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ژ

 -[70, 71: إحزاب] ژ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ر رسقع ؼ شاقّػاء أثة تّحؼَّ مَّ لفذه إُ  الخقرية الثاشّة شالؽّاب يال ـة فنرَّ : ا شعدأمَّ 

ب فؿـ سؾؽ س قؾ الفدى كجاب يـإلك يقا الدِّ  يدحاشّف يتاشعقفؿ شنح ارٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

إٓ شآعّصاا شالؽّاب  جاة مـ الضملة ٓ تّؿ  يالـَّ ب يغقى يمـ حاد عـفا ضؾَّ 

شؿا يؽػؾ الـجاة لؽؾ مـ  ةـَّ يال   يقد جاء الؽّاب ب يشقاكًا ة عؾًؿا يعؿًم يدعقةً ـَّ يال   

:   قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة ب يمـ ذلؽ يٓية أمر الؿ ؾؿقـ باعّصؿ هبؿا

شؾ ٓ ققاا لؾديـ يٓ ب اس مـ أعظؿ ياج ات الديـيٓية أمر الـَّ  يج  أر يعرج أرَّ "

ب لحاجة شعضفؿ إلك شعض: شـل آدا ٓ تّؿ مصؾحّفؿ إٓ شآجّؿاع فنرَّ : الدكقا إٓ هبا

يف  ثمثةٌ  إذا خرَج »: ملسو هيلع هللا ىلص  قاع رسقع اهللحّك ب لفؿ عـد آجّؿاع مـ رأس شدَّ  يٓ
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مـ إرض إٓ  يؽقكقر شػمةٍ  لثمثةٍ  يحؾ   ٓ»: يقاع أيًضاب (1)«،ؿريا أحدَ فؾقممِّ  سػرٍ 

تلمقر القاحد يف آجّؿاع الؼؾقؾ العارض يف  ملسو هيلع هللا ىلصفليج   (2)«اريا عؾقفؿ أحدً أمَّ 

 -(3)"ال ػر تـ قًفا شذلؽ عؾك سائر أكقاع آجّؿاع

ففؿ :  اعة يٓة إمر مـ إمراء يالعؾؿاء مـ الضريرة شؿؽار يٓ ري  أرَّ 

يعدَّ العؾؿاء م للة آجّؿاع عؾك ا ماا ب الذيـ ُيرجع إلقفؿ يف الرأي يالػعؾ

الّل ب ي اعّف ظا،ًرا يشا ـًا ما لؿ يلمر شؿعصقة   مـ إدقع الؿرت طة شالعؼقدة

يكار ب ُحؽاًما يمحؽقمقـتؽػؾ آسّؼرار لإلسما يأ،ؾف إماًما يملمقمقـ 

مـ أيلةؽ العؾؿاء الذيـ لفؿ كصقٌ  يف    الطر قال إكدل ل الؿالؽل 

فلردُت أر أشقِّـ مـفجف يف ذلؽ مـ خمع كّاشف )سراج : شقار تؾؽ الحؼق 

 : يسقؽقر ال حث حايًيا لميتب الؿؾقك(

 أٍنٔ٘ املْضْع ّأضباب اختٔازِ: أّاًل : 

اا ي ,0  ما يرتت  عؾقف مـ ف اد شالع اد يال مد-خطقرة الخريج عؾك الحؽَّ

اا- ,2  شقار الؿـفج ال رعل يف معامؾة الحؽَّ

ـَّة زمـ  ,4 اا يك ر العؾؿ يال   إشراز دير الطر قال يف مـادحة الحؽَّ

 الديلة الع قدية-

                                                 
حف ب يدحَّ 2618ب رقؿ: 4.80جؾ ي افر يحده أخرجف أشق دايدب كّاب الجفادب شاٌب يف الرَّ  (0)

 - 2.393 ٕل اين يف دحقح أشل دايدا

دحقٌح لغقره إٓ "ب قاع اعق  إركميط: 6619ب رقؿ: 2.469أخرجف أحؿد يف م ـده  (2)

 - "حديث ا مارة فح ـ

 - 28.491الػّايى الؽربى  (4)
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ا عصره- ,3  جقدة مـفج العممة الطر قال يف قضايا ا مامة يتؼد 

يافرة كّاشف ب لقؾة الؽّاشات يال حقث حقع اخصقة الطر قا  ,5

 إذ ٓ يذكر إٓ شف- ب )سراج الؿؾقك(

 ٍدف البحح: ثاىًٔا : 

 تؼرير يشقار مـفج العممة الطر قال يف ا مامة-

 الدزاضات الطابق٘: ثالًجا : 

 الطر قال يف ا مامة- العممة دراسة عـ مـفجلؿ يجد ال احث 

 خط٘ البحح: زابًعا : 

 يخاتؿة يففارس-ب م احثيخؿ ة ب يتؿفقدب يّؽقر ال حث مـ مؼدمة

 يمـفجف-ب ّفيخطب ي،دففب اخّقارهيأس اب  يفقفا أ،ؿقة الؿقضقع: الؿؼدمة

 : يفقف ثمثة مطال ب التؿفقد 

 -يادطمًحا ػ الؿـفج لغةً يتعر: الؿطؾب إول

 ترجؿة مقجزة لؾطر قال-: الؿطؾب الثاين

 -(سراج الؿؾقك)الّعريػ شؽّاب : الؿطؾب الثالث

 : فل عؾك الـحق أيتأما الؿ احث ف 

 يف الؿعريج-  اعة يٓة إمر: الؿبحث إول

 الصرب يتحريؿ الخريج-: الؿبحث الثاين

 الدعاء لقلل إمر-: الؿبحث الثالث
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 تقققر يتعظقؿ يٓة إمر-: الؿبحث الرابع

 مـادحة يٓة إمر-: الؿبحث الخامس

 يفقفا الـّائج يالّقدقات-ب الخاتؿة

 -الػفارس 

 ميَر البحح: اخامًط : 

 : سؾؽت يف ،ذا ال حث الؿـفج آسّؼرائل الّحؾقؾل َيفؼ ما يؾل

يمـ َثؿَّ معرفة ب آسّؼراء الّاا لؽّاب الطر قال )سراج الؿؾقك( -1

 مـفجف يف ا مامة يمقافؼّف لؿـفج ال ؾػ-

 عزي أيات الؼرآكقة إلك أماكـفا شذكر اسؿ ال قرة يرقؿ أية- -2

فنر كار ب الجزء يالصػحة يرقؿ الحديثتخريج إحاديث شذكر  -3

يإر كار يف غقر،ؿا ب الحديث يف الصحقحقـ أي أحد،ؿا اكّػقت شعزيه إلقفؿا

جّف مـ كّ  ال ـة إخرى مع الحؽؿ عؾقف مـ كّ  أ،ؾ العؾؿ-  خرَّ

 اكّػقت شذكر يفاة إعما يف مّـ ال حث- ,6

فُت شالؿدر القاردة يالؽؾؿات الغري ة يف أثـاء ال حث ,7  -عرَّ

 حّك ٓ يطقع ال حث-: اكّػقت شػفرس لؾؿصادر يالؿراجع يالؿقضقعات ,8

 أسلع أر أكقر ُيفِّؼت يف اخّقار ،ذا الؿقضقع لؾدراسة يال حث- ياهللَ 

د-  يدؾَّك اهلل يسؾَّؿ عؾك ك قِّـا محؿَّ
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 التنَٔد

 املطوب األوي

 تعسيف املِٔج يف اهوػة واالصطالح

ب (1)يَمـَْفًجاب يُكُفقًجاب يَكَفاًجاب يـفُج َكْفًجا َج فَ كَ مصدٌر م ّؼٌّ مـ : الَؿـَْفُج لغةً 

اسّ ار : أي: يأهنج الطريؼب ـفاجيالؿِ ب ـفجيكذلؽ الؿَ ب القاضح الطريُؼ : ُج فْ الـَّ ي

اعؿؾ عؾك ما : يؼاُع ب إذا أشـّف يأيضحّف: الطريؼ يهنجُت ب اـً ا شقِّ ا ياضحً يدار هنجً 

: أي: فمر س قَؾ  ي ّـفُج  يفمرٌ ب فسؾؽُّ إذا : دًاأيض الطريَؼ  يهنجُت ب ف لؽهنجُّ 

 -(2)سػَ يتّاشع الـَّ  رُ فْ ال ُ : شالّحريؽ ُج فَ يالـَّ ب ي ؾؽ م ؾؽف

ظاا يالخطة العؾؿقة ال ؾقؿة الـ": شلكَّفيُعرج شؿعـاه العاا : الؿـفُج اصطالًحا

ب يمـا،ج ال حث العؾؿلب يذلؽ مثؾ مـا،ج الدراسة يالّعؾقؿب الؿرسقمة لؾ لء

 -(3)"عؾقايمـا،ج ال

ج عؾك الحؼقؼة يف العؾقا"يكذلؽ ُيعرج شلكَّف  ب الطريؼ الؿمدِّي إلك الّعر 

يتحدد عؿؾقاتف ب شقاسطة  ائػٍة مـ الؼقاعد العامة يالّل ُتفقؿـ عؾك سقر العؼؾ

 -(4)"حّك يصؾ إلك كّقجٍة معؾقمة

فف ديؽارت شلكَّف ع ارة عـ  ة مـ ققاعد يثقؼة سفؾة تؿـع مراعاهتا الدققؼ"يعرَّ

                                                 
 - 6.62,64يـظر: هتذي  الؾغةب لألز،ري  (0)

 - 0.436لؾجق،ري يـظر: الصحاحب  (2)

 - 2.957 را،قؿ مصطػك يآخريرب إشالؿعجؿ القسقط (4)

 -034صب العؾؿ يال حث العؾؿلب ح قـ ع د الجقاد (3)
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يت ؾغ شالـػس إلك الؿعرفة الصحقحة شؽؾ إاقاء ب أر يمخذ ال ا ؾ عؾك أكَّف حؼٌّ 

شؾ ،ل تزيد يف ما لؾـَّػس ب دير أر تضقع جفقٌد غقر كافعةب الّل ت ّطقع إدراكفا

 -(1)"مـ عؾؿ شالّدرج

ـ لؼقاعد : أما التعريف الشرطي لؾؿـفج ففق الطريؼ الؿ ّؼقؿ الؿّضؿِّ

ـَّة عؾك مـفاج الـ  قةب يضقاشط ال ريعة ڱ ڱ ڱ چ: قاع تعالكب (2)يفؼ ال  

ـُ ع َّاٍس ب [38: الؿائدة]چ ڱ ں يقاع ب (3)«ُسـَّة يس قًم »: ¶قاع اش

 شـ كع  
 
فنر كار : -- فاكظريا أعؿالؽؿ-ةـَّ عؾقؽؿ شال  قؾ يال   »:   ُأَشل

 -(4)«ّفؿيسـَّ  اجّفاد ياقّصاد فؾقؽـ عؾك مـفاج إك قاء 

لـا  طَّ َخ »: شؼقلف   لّعريػ ال رعل لؾؿـفج دعَّ عؾقف اشـ م عقد ي،ذا ا 

خطقً ا عـ يؿقـف يعـ  طَّ ثؿ َخ ب اهلل ،ذا س قُؾ : ثؿ قاعب اخطًّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقع اهلل 

ثؿ ب (5)«مـفا اقطار يدعق إلقف س قؾٍ  قة عؾك كؾِّ مّػرِّ  ،ذه س ٌؾ : ثؿ قاعب اؿالف

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ چ: قرأ

 -[054: ٕكعااا]  چڈ ڈ ژ ژ ڑ

                                                 
 -030صب مؼاع عـ الؿـفجب ريـقف كارت (0)

 - 080,082صٓشـ تقؿقةب ب يـظر: الػرقار (2)

 - 6.047الجامع لعؾقا الؼرآرب الؼر  ل  (4)

 - 060ب صماا أحؿدلإلب الز،د (3)

ب 6ب رقؿ 0.080ب ياشـ ح ار يف دحقحف 3032ب رقؿ 0.345أخرجف أحؿد يف م ـده  (5)

ب 00073ب رقؿ 6.434ب يالـ ائل يف ال ــ الؽربى 233ب رقؿ 0.44يف م ـده  ليالطقال 

 - 2.438حف الحاكؿ يف م ّدركف يلؿ يخرجاه يالحديث دحَّ 
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 املطوب اهثاُي

 تسمجة ًوجصة هوطسطوشي

 امُسُ ّىطُبُ ّكئُتُ: أّاًل : 

أشق شؽر محؿد شـ القلقد شـ محؿد شـ خؾػ شـ سؾقؿار شـ أيقب الؼرال 

شػّح الراء ب ةقَ دَ كْ الؿعريج شاشـ أشل رَ ب الػفري إكدل ل الطر قال الؿالؽل

 -(1)رد تعاع: معـا،اب ل لػظة فركجقةي،ب يسؽقر الـقر يفّح الداع الؿفؿؾة يالؼاج

 مْلدِ: ثاىًٔا : 

 -(3)يف مديـة َ ْرُ قاة (2)يلد سـة إحدى يخؿ قـ يأرشعؿائة

 ىشأتُ ّشْٔخُ: ثالًجا : 

يأخذ الػرائض عـ عالؿفا إذ ذاك ع داهلل شـ ب قاة ُ رْ ك ل شإكدلس ش ؾده  َ 

ع لغقر،ا مـ شمد ؿ تحقَّ ثب ض يالح ابائكار عالًؿا شالػرب يؽـك أشا محؿدب فِق رهُ 

يأخذ عـف م ائؾ ب (4)يدح  الؼاضل أشا القلقد ال اجل ش رق طةب إكدلس

                                                 
  -265ب 3.262ٓشـ خؾؽار ب يفقات إعقار: يـظر (0)

 - 03.455لؾذ، ل ب سقر أعما الـ مء (2)

شالػّح ثؿ ال ؽقر ثؿ  اء أخرى مضؿقمةب يياي ساكـةب ياقـ معجؿة: مديـة شإكدلس  (4)

،د يكذلؽ 534تّصؾ شؽقرة شؾـ قة ي،ل ارقل شؾـ قة يقر  ةب اسّقلك إفركج عؾقفا سـة 

عؾك جؿقع حصقهناب ي،ل يف أيديفؿ إلك أرب ييـ   إلقفا أحؿد شـ سعقد شـ مق رة 

 - 3.41معجؿ ال ؾدارب ل فاب الديـ الريمل : الطر قال- يـظر الغػاري إكدل ل

مديـة م فقرة يف شمد إكدلسب يتعرج شال قضاء: ٕر أسقار،ا الؼديؿة مـ حجر الرخاا  (3)

 -0.407ب يالريض الؿعطار يف خرب إقطارب لؾحؿقري 4.202معجؿ ال ؾدار : إشقضب يـظر
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ثؿ رحؾ إلك الؿ ر  ب ف عؾقف يسؿع مـف يأجاز لفيتػؼَّ ب يكار يؿقؾ إلقفاب الخمج

ف عـد أشل شؽر يتػؼَّ ب يال صرة دخؾ شغداديب يحجب سـة ست يس عقـ يأرشع مائة

يأشل ع د اهلل محؿد شـ ب يأشل سعقد الجرجاينب لؿّقللال اال ياشـ الؿعقد ا

يرز  اهلل ب يأشل ع د اهلل محؿد شـ أشل كصر فّقح الحؿقديب عؾل الدامغاين

يسؽـ ب ســ أشل دايدالّ رتي  شـ أحؿد يسؿع شال صرة مـ أشل عؾلب الّؿقؿل

ع إلك ا سؽـدرية ياسّؼرَّ هباب ة يدرس هباال اا مدَّ  يكار  ب(1)يشعد ذلؽ تحقَّ

لؿا كاكت عؾقف يف أياا ال قعة  ,سؽـدرية إر سللـل اهلل تعالك عـ الؿؼاا شا : يؼقع

 ,يمـ غقر ذلؽ مـ الؿـاكر الّل كاكت يف أيامفؿ ب الع قدية مـ ترك إقامة الجؿعة

 -(2)،دايّفؿ س َ   ًٓ فؽـُت مَّ ققًما ُض  يجدُت : لف أققُع 

 مرٍبُ ّعقٔدتُ: زابًعا : 

دِّ عؾك أ،ؾ ب ،ؾ ال ـة يالجؿاعةمالؽل الؿذ،  مـ أ يلف جفقٌد يف الرَّ

 أي اجرةً  فاكظريا رحؿؽؿ اهلل أيـؿا يجدتؿ سدرةً ": فؿـ ذلؽ ققلفب ال دع

ؿقر مـ الهنا ييرجقر الربء يال ػاء مـ ق ؾفا ييـق قر هبا يؼصد،ا الـاس ييعظِّ 

عده عـ يققلف ،ذا يدع  عؾك شب (3)"الؿ امقر يالخر  ففل ذات أكقاط فاقطعق،ا

حقث يغؾ  عؾك مـفجفؿ العـاية شّؼرير تقحقد الرشقشقة يشذع : مـفج الؿّؽؾِّؿقـ

ب يضعػ عـايّفؿ شّقحقد إلق،قة يالّحذير مؿا يضاده ييـافقفب القسع يف إث اتف

يقاع أيًضا يف الـفل عـ ب ييف ذلؽ دلقٌؾ عؾك قرب الطر قال مـ مـفج ال ؾػ

                                                 
ب 2.233ب يالّؽؿؾة لؽّاب الصؾةب لؾ ؾـ ل 0.036ر ٓشـ فرحقب الدي اج الؿذ، : يـظر (0)

 - 03.454سقر أعما الـ مءب لؾذ، ل ي

 - 0.073 يـظر: الدي اج الؿذ،  (2)

 -48صب الحقادث يال دع (4)
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الذي يف أيدي الـاس مـ تعظقؿف  عؾك أرَّ ت ،ذه أثار دلَّ ": تعظقؿ افر رج 

 -(1)"إكؿا ،ل غربات مـ شؼايا عؼقد الجا،ؾقة

اشـ أمقر  (2)دخؾ عؾك إفضؾ فعـدماب يكار ي غض الػر  الؿـحرفة

فقعظ ب يكار إلك جاك  إفضؾ كصراينب ف  ط تحّف مةزرهب الجققش شؿصر

 : أك ده ثؿب إفضؾ حّك أشؽاه

ُّددددد  ف قرشدددددةٌ يدددددا ذا الدددددذي  اع

 

ددددد   ياجدددددُ   ف مػدددددرتٌض يحؼ 

 الدددذي ادددرفت مدددـ أجؾدددف إرَّ  

 

 يدددددزعؿ ،دددددذا أكدددددف كددددداذُب  

 -(4)ب(3)الـصراين مـ مقضعف فلقاا إفضؾب يأاار إلك ذلؽ الـصراين 

ب كار عالًؿا": اشـ ش ؽقاع فؼاع فقفب يلؼد أثـك العؾؿاء عؾك الطر قال

ييدػف ب (5)"راضًقا شالق قرب الدكقا ًم مـًػا مّؼؾِّ مّؼ ِّ ب مّقاضًعاب ـًاديِّ ب يرًعاب زا،ًدا

                                                 
ب 45صب ب ييـظر: أداء ما يج  مـ شقار يضع القضاعقـ يف رج 030صب الؿرجع كػ ف (0)

 - 240ك الؽّاب يال ـةب صياعّؿاد دعقة ال قخ محؿد شـ ع د الق،اب عؾ

كار ب الؿؾؽ إفضؾب أشق الؼاسؿ اا،ـ اه اشـ الؿؾؽ أمقر الجققش شدر الجؿاللب إرمـل (2)

ا شعؽاب ف ار يف ال حر يف ترمقؿ ديلة الؿ ّـصر الع قديب فاسّقلك عؾك ا قؾقؿب يأشاد أشقه كائ ً 

ا ذاب يعظؿ الكفب يأ،ؾؽ كزارً عدة أمراءب يداكت لف الؿؿالؽ إلك أر ماتب فؼاا شعده اشـف ،

،ؾؽ الؿ ّعؾلب يلؿا يأتاشؽف أفّؽقـ مّقلل الثغرب ب يلد الؿ ّـصر داح  دعقة ال ا ـقة

كص  يف ا مامة اشـف أمرب يحجر عؾقف يقؿعفب يكار أمر   اًاا فاسًؼاب فعؿؾ عؾك قّؾ 

 - 03.460- يـظر: سقر أعما الـ مء إفضؾ

 - 5.005القايف شالقفقات  (4)

ت ّعؿؾقا القفقد يالـصارىب فنهنؿ أ،ؾ ِرًاا يف ديـفؿب  يؼقع: ٓ   كار عؿر شـ الخطاب  (3)

 - 2.011اا- أداب ال رعقة يٓ تحؾ الرِّ 

 - 0.535 الصؾة يف تاريخ أئؿة إكدلسب ٓشـ ش ؽقاع: يـظر (5)
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يا ق اع عؾك ما ب ،ديالز  ب يالػضؾب الؼاضل أشق شؽر شـ العرشل شالعؾؿتؾؿقذه 

ُّف يؼقع": قاعيب يعـقف ف ادر شلمر أخرة  ىخرأُ إذا عرض لؽ أمر دكقا يأمر : سؿع

 -(1)"خرىيحصؾ لؽ أمر الدكقا يإُ 

 تالمٔرِ: خامًطا : 

ش    العؾؿاء الذيـ تؾؼك عؾك قؾة عؾؿقة الطر قال حص لدى أد ح

 العؾؿ يػد إلقف  مب امؿا جعؾف مطؾ ً ب رت يف تؽقيـف العؾؿلأثَّ  يقدب أيديفؿ العؾؿ

الؿعريج شاشـ العرشل شـ محؿد  محؿد شـ ع د اهلليمـ ،مٓء ب (2)مـ كؾ فج

ب يع د اهلل شـ محؿد شـ خقرةب يمحؿد شـ ع د الرحؿـ الؾخؿلب إكدل ل

يأشق الطا،ر ب يسـد شـ عـار شـ إشرا،قؿ إزديب شـ محؿد شـ سعادةيمقسك 

ياشـ تقمرت أشق ع د ب ي ار  شـ مقسك الؿخزيملب إسؿاعقؾ شـ مؽل شـ عقج

يأشق الؼاسؿ ب (3)يالؼاضل عقاض الذي أجازه يلؿ يؾؼفب اهلل محؿد شـ ع د اهلل

ب ,يخؿس مةةشعد سـة ع ريـ  شا سؽـدريةيدار مرجًعا يف الػّايى , الؾؽل

 -(4)يكار يػّك هبا شعد سـة ع ريـ يخؿس مةةب شرع يف الػؼف يأشق ثريا الؿحؾل

                                                 
 - 0.535: الؿرجع كػ ف يـظر (0)

: الطَّريؼ القاسع- يـظر: الػاء يالجقؿ أدٌؾ دحقح يدع  عؾك ت (2) ّ ح ياكػراجب مـ ذلؽ الَػج  ػ

 - 3.347ٓشـ فارس ب مؼايقس الؾغة

يح ـ الؿحاضرة يف تاريخ مصر ب 0.70يـظر: الدي اج الؿذ،  يف معرفة أعقار الؿذ،   (4)

الصؾة يف تاريخ أئؿة يب 0.273الّؽؿؾة لؽّاب الصؾة ب ي0.352يالؼا،رةب لؾ قق ل 

ب 09.549ب يسقر أعما الـ مء 3.38يالعرب يف خرب مـ غربب لؾذ، ل ب 0.081إكدلسب 

ب يشغقة القعاة يف   ؼات الؾغقيقـ يالـحاةب 0.081 لألدكريي  ؼات الؿػ ريـب ي

 - 0.501لؾ قق ل 

 - 5.206ب 5.031لؾ ؿعاين ب إك اب: يـظر (3)
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 مؤلفاتُ: ضادًضا : 

 : مـفا: عدة لف مملػات

 -(1)الحقادث يال دع ,0

 -(2)رسالة يف تحريؿ الج ـ الريمل ,2

 -(3)مخّصر تػ قر الثعال ل ,4

 -(4)سراج الؿؾقك ,3

 -(5)الّعؾقؼة الؽربى يف الخمفقات ,5

 -(6)لؿلثقر يآداشف يما يج  عؾك الداعل اجّـاشفالدعاء ا ,6

 -(7)يالقلد عؾك يالدهب شر القالديـ يما يج  عؾك القالد لقلده ,7

 -(8)الػّـ ,8

                                                 
 - 27.353سقر أعما الـ مء  (0)

 - 052ب ياجرة الـقر الزكقةب ص2.85ادي لؾ غدب يـظر: ،داية العارفقـ (2)

 - 0.291أز،ار الرياض يف أخ ار الؼاضل عقاض  (4)

 - 2.053القايف شالقفقاتب لؾصػدي يب 47.356سقر أعما الـ مء  (3)

ذكره اشـ فرحقر ب ي 0.045شغقة الؿؾّؿس يف تاريخ رجاع أ،ؾ إكدلسب ٕشل جعػر الض ل  (5)

ب يالريض الؿعطار يف 0.06الحؽاا يف أدقع إقضقة يالحؽاا  ةف إلقف يف كّاشف ت صرّـ  ش

 - 0.490خرب إقطارب لؾحؿقري 

 تحؼقؼ: ع د اهلل محؿقد محؿد عؿر-  (6)

 - 27.353سقر أعما الـ مء  (7)

 - 4.493يفقات إعقار  (8)
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ب يالؿ ؿك شـظؿ ال ؾقك يف يعظ الؿؾقكب ال عقد يف الرد عؾك القفقد ,9

 -(1)يرسالة تحريؿ الغـاء

 ّفاتُ: ضابًعا : 

 -(2)،د521كاكت يفاتف سـة  

 املطوب اهثاهث

 (ضساج املوون)اهتعسيف بلتاب 

د العممة الطر قال يف كّاشف )سراج الؿؾقك( أدقع ال قاسات  جقَّ

فب ال رعقة لؾ ؾطار يضقاشطفا م ّ فًدا شـصقص ب يما يج  عؾك الع اد يف حؼِّ

ـَّة  ةٍ فاكّظؿ يف أرشعب يكذلؽ ااّؿؾ كّاشف عؾك أداب يالؿقاعظب الؽّاب يال  

عؿؾ شف مـ الؿؾقك يأ،ؾ  لؿـ عد تقفقؼ اهلل ش عصؿةففق ب يسّقـ شاًشا

ـ شف مـ أيلل ا مرة يال قاسةب الّرياسة يجؿاٌع لؿـ تحؾَّك شف ب يُجـَّة لؿـ تحصَّ

يعـقاٌر لؿـ فايض مـ أ،ؾ الؿجال ة ب مـ أ،ؾ أداب يالؿحاضرة

ػف يلؼد ب (4)شف دلقًم عؾك فضؾف فؽػكب (3)يالؿذاكرة ب ق ؾ يفاتف شلرشع سـقـألَّ

الذي رآه مـصًػا مع الرعقة ب ،د(509)ت  (5)،داه لؾقزير الؿلمقر ال طائحليأ

                                                 
 - 0.64الغـقة يف اققخ الؼاضل عقاض  (0)

 - 5.005القايف شالقفقاتب لؾصػدي  (2)

 - 66سراج الؿؾقكب ص (4)

  -2.85كػح الطق   (3)

،ق يزير الديار الؿصريةب يالديلة الع قديةب الؿؾؽ أشق ع د اهلل الؿلمقر شـ ال طائحلب ك ل  (5)

اب يترقك شف الحاع إلك الؿؾؽب ي،ق الذي أعار أمر شاهلل عؾك الػّؽ ا دعؾقكً الؿلمقر فؼقرً 
= 
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ب مّحّرًيا لؾصقابب يسار فقفؿ عؾك أح ـ الؼضقَّةب --- يتؼؾَّد أمر الرعقة": شؼقلف

يرغ ُت أر ب يمـا،ج ا كصاج يالػضؾ---ب  الً ا ُس ؾ العدعب راغً ا لؾثقاب

ف هبذا الؽّاب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ رجاء لطػ اهلل تعالكب أخصَّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

 -[41: آع عؿرار] چڤ ڤ

ُّذكر شف فضائؾف يمحاسـف ما شؼل الد،ر كؿا ققؾ  : يل

 الـَّددداس ُيْفدددُدير عؾدددك َقدددْدر،ؿ

 

ددددل ُأ،دددددي عؾددددك َقددددْدري   لؽـَـّ

 ُيفُدير مدا يػـدك َيُأ،ددي الدذي 

 

،رِ    (1)ي َؼددك عؾددك إيدددَّاِا َيالدددَّ

ٕكف يؿـعفؿ : يمعؼؾ ال م قـ يالقزراءب عؾؿ عصؿة لؾؿؾقك يإمراءفنرَّ ال 

عقَّةب ييصّد،ؿ عـ إذيَّةب ييرد،ؿ إلك الِحؾؿب مـ الظ ؾؿ فؿـ ب ييعطػفؿ عؾك الرَّ

ف فؿ أر يعرفقا حؼَّ  -(2)يي ّ طـقا أ،ؾفب ييؽرمقا حؿؾّفب حؼِّ

 

         

 

                                                 = 
ا لؾدماءب عضؾة مـ ا شإمقاعب سػاكً اب جقادً دامً ا مؼشلمقر الجققشب ييلل مـص فب يكار افؿً 

العضؾب ثؿ إكف عامؾ أخا الخؾقػة أمر عؾك قّؾ أمرب يدخؾ معفؿا أمراءب فعرج شذلؽ 

- يـظر: سقر أمرب فؼ ض عؾك الؿلمقرب يدؾ فب ياسّلدؾف يف سـة ت ع ع رة يخؿس مائة

  -03.484أعما الـ مء 

 - 2.89ذكره يف كػح الطق   (0)

 - 67صب ؿؾقكلسراج ا (2)
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 املبخح األّل

 يف املعسّف طاع٘ ّالٗ األمس

عقَّة هنجف مع يٓة إمر شؼقلفش : قَّـ الطر قال الؿـفج الذي يج  عؾك الرَّ

فب ؾطار مؼريكة شطاعة اهلل  اعة ال   " ب يال ؾطار شطاعّفب اتؼقا اهلل شحؼِّ

عقَّة يحرز لؿـ دخؾ ب يعصؿة لؿـ لجل إلقفاب فطاعة إئؿة فرض عقـ عؾك الرَّ

 -(1)"فقفا

عقَّة أر": يقاع أيًضا لت لفا  يلقس لؾرَّ تعرتض عؾك إئؿة يف تدشقر،ا يإر سقَّ

ب فالطاعة تملِّػ اؿؾ الديـب يعؾك إئؿة آجّفادب شؾ عؾقفا آكؼقادب أكػ فا

 -(2)"يعصقار إئؿة َيفدا أركار الؿؾةب يتـظؿ أمر الؿ ؾؿقـ

أيج  اهلل تعالك لؿـ ب يحقاٌة لؾ مدب لؾع اد ا مامة عصؿةٌ ": يقاع أيًضا

ف شػضؾ ؾف عْ ل،ا الطاعةخصَّ  -(3)"ملسو هيلع هللا ىلصفؼرهنا شطاعّف ي اعة رسقلف ب فا يحؿَّ

ف فؿ ُتؼاا الجؿعة يالجؿاعة يالعقد يالثغقر : ي،ذا حؼٌّ ٓ مرية فقف

ياهلل لؿا يصؾح هبؿ ب يإر جاريا أي ظؾؿقاب شؾ ٓ ي ّؼقؿ الديـ إٓ هبؿب يالحديد

مـ القحققـ  يإدلةب (4)فقجقد،ؿ مـ أعظؿ مؼادد الديـب أكثر مؿا يػ دير

 تمكد ،ذا الحؼ ال رعل- ╚يأققاع الصحاشة 

                                                 
 - 221ب صسراج الؿؾقك (0)

 - 220ب صالؿرجع كػ ف (2)

 - 220ب صالؿرجع كػ ف (4)

 - 070صب ٓشـ الجقزيب يـظر: آداب الح ـ ال صري (3)
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 األدلة وَ الكسآُ عمى الطىع ٔالطاعة: أٔاّل : 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ چ: قاع تعالك

 چمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث

 -[59: الـ اء]

فؼد أجؿع أ،ؾ ال ـة عؾك دخقع القٓة ب ففذه أية كصٌّ يف  اعة يلل إمر

: ،ؿ إمراء يالقٓة: يأيلك الصقاب يف ذلؽ مـ قاع"قاع الطربي ب ك أيةيف معـ

 -(1)"يلؾؿ ؾؿقـ مصؾحةب ملسو هيلع هللا ىلصلصحة إخ ار عـ رسقع اهلل 

يالصحقح عـدي أهنؿ إمراء ":   ،د( 534يقاع اشـ العرشل )ت 

ء ا العؾؿايأمَّ ب أدؾ إمر مـفؿ يالحؽؿ إلقفؿ فألرَّ : ا إمراءأمَّ ب يالعؾؿاء جؿقًعا

 (2)"عؾك الخؾؼ ٌـ مّعقِّ  سمالفؿ ياجٌ   فألرَّ 

يأيلق إمر أدحاشف ":   ،د( 728يقاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة )ت 

يذلؽ ي رتك فقف أ،ؾ القد يالؼدرة يأ،ؾ ب ي،ؿ الذيـ يلمرير الـاسب يذييه

فنذا دؾحقا ب العؾؿاء يإمراء: ،ؿا: فؾفذا كار أيلق إمر دـػقـب العؾؿ يالؽما

 -(3)"يإذا ف ديا ف د الـاسب ـاسدؾح ال

عاة ا أمر الر  ف تعالك لؿَّ اعؾؿ أكَّ ":   ،د( 0442يقاع الؼاسؿل )ت 

ة مـ الجققش عقَّ أمر الرَّ ب يالقٓة شلداء إماكات إلك أ،ؾفا يالحؽؿ شالعدع

يغقر،ؿ شطاعة أيلل إمر الػاعؾقـ لذلؽ يف ق ؿفؿ يحؽؿفؿ يمغازيفؿ يغقر 

                                                 
 - 3.051لطربي ا تػ قر (0)

 - 4.076الجامع ٕحؽاا الؼرآرب لؾؼر  ل  (2)

 28.071مجؿقع الػّايى  (4)
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 .(1)"ؼيف معصقة الخال فم  اعة لؿخؾقٍ  ب ؿعصقة اهللإٓ أر يلمريا شب ذلؽ

 -[41: ال ؼرة]  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ: يقاع تعالك

،ذه أية أدٌؾ يف كص  إماا يخؾقػة ":    ،د(670 )ت قاع الؼر  ل 

ذ شف أحؽاا ال ريعة: ُي ؿع لف يُيطاع يٓ خمج يف ب لّجّؿع شف الؽؾؿة يتـػَّ

حقث  (،د210)ت دؿإٓ ما ريي عـ إب ئؿةٕقـ اة يٓ شمَّ يجقب ذلؽ شقـ إ

 -(2)"كار عـ ال ريعة أدؿ

 ًٗ  : األدلة وَ الطٍة عمى ٔجٕب طاعة الطمطاُ: اثاٌ

ؾًة لقجقب الطاعة لقٓة إمقر ملسو هيلع هللا ىلصجاءت سـة الـَّ ل محؿد  : م قِّـًة يمػصِّ

 : يمـفا

 مـ أ اعـل فؼد أ اع اهلل: ققلف ملسو هيلع هللا ىلصل  عـ الـَّ     ،ريرة ريى أشق ,0

يمـ يعص إمقر فؼد ب يمـ يطع إمقر فؼد أ اعـلب يمـ يعصـل فؼد عصك اهلل

 -(3)عصاين

: معـاه: قاع العؾؿاء": ،د ( معـك الحديث شؼقلف676يارَح الـقيي  )ت 

ب مؿا لقس يف معصقةب تج   اعة يٓة إمقر فقؿا ي ؼ يتؽر،ف الـػقس يغقره

 -(4)"ح شف يف إحاديث ال اققةرّ كؿا دب فنر كاكت لؿعصقة فم سؿع يٓ  اعة

يٓ ب كاكت قريش يمـ يؾقفؿ مـ العرب يف ال اشؼ ٓ يعرفقر ا مارةي
                                                 

 - 2.727 محاسـ الّلييؾ (0)

 - 0.495الجامع ٕحؽاا الؼرآر  (2)

 - 3852ب رقؿ 6.04أخرجف م ؾؿب كّاب ا مارةب شاب يجقب  اعة إمراء  (4)

 - 02.223عؾك دحقح م ؾؿ ارح الـقيي  (3)
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فؾؿا كار ا سما ييلل عؾقفؿ إمراء أكؽرتف ب يديـقر لغقر رؤساء ق ائؾفؿ

 اعّفؿ مرشق ة  شلرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصك ق ـا محؿد فلخرب،ؿ ب كػقسفؿ يامّـع شعضفؿ مـ الطاعة

 -(1)فم ي ّعصقا عؾقفؿب يقلقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصقا إمراء الذيـ كار يلقطايعب ملسو هيلع هللا ىلص شطاعّف

عؾك الؿرء الؿ ؾؿ ال ؿع »: أكف قاع ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل    يعـ اشـ عؿر  ,2

ر شؿعصقة فم سؿع يٓ مِ فنر أُ ب ممر شؿعصقةإٓ أر يُ ب يكره يالطاعة فقؿا أح َّ 

 -(2)« اعة

ل ؿع عؾك ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقَع  ـاشايعْ »: قاع    يعـ ع ادة شـ الصامت -4

يعؾك أٓ كـازع ب يالطاعة يف الع ر يالق ر يالؿـ ط يالؿؽره يعؾك أثرٍة عؾقـا

 -(3)«ٓ كخاج يف اهلل لقمة ٓئؿب يعؾك أر كؼقع الحؼ أيـؿا كارب إمر أ،ؾف

سقاء كار ب حاع رَّ  اعة إمقر ياج ة عؾك كؾِّ إ":   قاع الؼر  ل 

 -(4)"خالًػا لفأي مب الؿلمقر شف مقافًؼا لـ اط ا ك ار ي،قاه

يف يجقب ال ؿع يالطاعة لقٓة  ╚ أثار مـ فعؾ الصحاشة: ثالًثا

فؿ يس ِّفؿ-  إمر يعدا غ ِّ

ٓ : قاع ملسو هيلع هللا ىلصهناكا ُكرباؤكا مـ أدحاب محؿد »: قاع   فعـ أكس شـ مالؽ 

قا يٓ تعصق،ؿ  -(5)«فنر إمر إلك قري ب ياتؼقا اهلل يادربياب ت   قا أمراءكؿ يٓ تغ  

                                                 
 - 8.2557 لؾطق لب يـظر: ارح الؿ ؽاة (0)

 - 7033ب رقؿ 04.041أخرجف ال خاريب كّاب إحؽااب شاب ال ؿع يالطاعة لإلماا  (2)

ب رقؿ 4.0369أخرجف م ؾؿب كّاب ا مارةب شاب يجقب  اعة إمراء يف غقر معصقةب  (4)

0719 - 

 - 5.304الؿػفؿ لؿا أاؽؾ مـ تؾخقص كّاب م ؾؿ  (3)

 - 7524ب رقؿ 6.96اع  ا يؿارب لؾ قفؼلب فصؾ يف فضؾ الجؿاعة يإلػةب  (5)
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اهلل شـ  لؿا شايع الـاس ع د الؿؾؽ كّ  إلقف ع د":  د اهلل شـ ديـار قاعيعـ ع 

ؿع يالطَّاعة لع د اهلل ب إلك ع د الؿؾؽ أمقر الؿممـقـ: ¶عؿر  ر  شال َّ
إكِّل ُأقِ

 ب فقؿا اسّطعُت  ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  َيُسـَّةِ  اهللُسـَِّة ع د الؿؾؽ أمقر الؿممـقـ عؾك 
َّ
يإر شـل

يا شذلؽقد   -(1)"مايال َّ ب َأَقر 

فؽاكقا يحثقر ب أثار مـ فعؾ الّاشعقـ يمـ شعد،ؿ مـ سؾػ إمة: رابًعا

يلق تّ َّعـا ما قالقا لطاع شـا ال حث يلؽـ سلذكر ب عؾك يجقب ال ؿع يالطاعة

 : شعًضا مـفا

إمراء يؾقر مـ أمقركا ":   ،د( 001قاع الح ـ ال صري )ت  -1

ياهلل ما ي ّؼقؿ الديـ إٓ ب يالحديد بيالثغقرب يالجؿاعة يالعقدب الجؿعة: خؿً ا

 -(2)"ياهلل لؿا يصؾح هبؿ أكثر مؿا يػ ديرب هبؿ يإر جاريا يظؾؿقا

يال ؿع يالطاعة لألئؿة يأمقر ":   ،د( 230يقاع ا ماا أحؿد )ت  -2

يمـ ب يمـ يلل الخمفة فاجّؿع الـاس عؾقف يرضقا شفب الؿممـقـ الرب يالػاجر

ل أمقر الؿممـقـغؾ فؿ شال قػ حّك دار خؾقػة ي  -(3)"ُسؿِّ

يالطاعة ٕئؿة ":   ،د( 486يقاع اشـ أشل زيد الؼقرياين )ت  ,4

يات اع ال ؾػ الصالح ياقّػاء آثار،ؿ ب الؿ ؾؿقـ مـ يٓة أمقر،ؿ يعؾؿائفؿ

 -(4)"يآسّغػار لفؿ

                                                 
 - 7215شرقؿ ب 9.78ب فأخرجف ال خاري يف دحقح (0)

 - 262ٓشـ رج  صب جامع العؾقا يالحؽؿ (2)

 - 0.081ملؽائل لال ـةب  اعّؼاد أ،ؾ ارح (4)

 - 332صب ارح مؼدمة اشـ أشل زيد الؼقرياين يف العؼقدة (3)
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ؿع يالطاعة لقٓة ا ال َّ يأمَّ ":   ،د( 795يقاع اشـ رج  )ت  ,3

يهبا ب يهبا تـظقؿ مصالح الع اد يف معاافؿب ادة الدكقاإمقر الؿ ؾؿقـ فػقفا سع

 -(1)"ي ّعقـقر عؾك إظفار ديـفؿ ي اعة رهبؿ

ف يف ،ذا ال اب لقؽقر شؿـلى : فؿـ أراد الـصح لـػ ف يالـجاة لفا فعؾقف أر يّػؼَّ

ؿع يالطاعة  عـ أدحاب إفؽار الؿـحرفة الذيـ ي عقر لفدا الديـ شنسؼاط ال َّ

فنرَّ شـل آدا ٓ تّؿ مصؾحّفؿ إٓ شآجّؿاع "ب خّؾ مصالح الـاسفّب لقٓة إمر

حّك قاع رسقع اهلل ب يٓ شدَّ لفؿ عـد آجّؿاع مـ رأسب لحاجة شعضفؿ إلك شعض

ٓ يحؾ  لثمثٍة »: يقاع أيًضاب (2)«ريا أحد،ؿفؾقممِّ  يف سػرٍ  ثمثةٌ  إذا خرَج »: ملسو هيلع هللا ىلص

ريا عؾقفؿ أ تلمقر القاحد يف  ملسو هيلع هللا ىلصفليج   (3)«حًدايؽقكقر شػمٍة مـ إرض إٓ أمَّ

 -(4)"آجّؿاع الؼؾقؾ العارض يف ال ػر تـ قًفا شذلؽ عؾك سائر أكقاع آجّؿاع

 املبخح الجاىٕ

 الصرب ّحتسٓه اخلسّج

أي فاسؼ ب زياع ال ؾطار يالخريج عؾقف ٓ يّؿـَّاه إٓ جا،ؾ شؿآٓت إمقر

زياع ":    ر قالقاع الطب ي عك ل ّث الػرقة يالػجقر شقـ الؿجّؿع

                                                 
 - 2.237جامع العؾقا يالحؽؿ  (0)

ب يدححف 2618ب رقؿ 4.80أخرجف أشق دايدب كّاب الجفادب شاٌب يف الرجؾ ي افر يحده  (2)

 - 2.393 يف دحقح أشل دايد إل اين

دحقح لغقره إٓ "ب قاع اعق  إركميط: 6619ب رقؿ: 2.469أخرجف أحؿد يف م ـده  (4)

 - "حديث ا مارة فح ـ

 - 28.491الػّايى الؽربى  (3)
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يكػا  أ،ؾ ب (1)يمؽّ   إجـادب ال ؾطار أي ضعػ اقكّف سق  أ،ؾ ال ر

 -(2)"العقارة يال رقة يالؾصقص يالؿـا، ة

يلق ُجعؾ ب عؾك الجؿقع إذا اخّؾ أمر ال ؾطار دخؾ الػ اد": أيًضااع يق

ةٍ  ًٓ يف كِػَّ عقَّة يظؾؿفؿ يَ،ْرجفؿب ظؾؿ ال ؾطار حق يف ساعة إذا  ثؿ ُجِعَؾ ف اُد الرَّ

ة--- كار َ،رُج  ؾطار  (3)اخّؾَّ أمُر ال ؾطار يف كِػَّ ساعٍة أعظَؿ يأرجَح مـ ُظؾؿ ال  

 ًٓ  -(4)"حق

--- فؾف »:   يكؼؾ الطر قال ققع اشـ م عقٍد  ًٓ إذا كار ا ماا عاد

ؽر  -(5)«يإذا كار جائًرا--- فعؾقف القزر يعؾقؽ الصربب إجر يعؾقف ال  

عقَّة ملمقرة  : شالصرب يعدا الخريج عؾك ال ؾطار يالّػر  مفؿا كار إمر يالرَّ

يرأس القعاء ب أرَّ الزمار يعاٌء ٕ،ؾف ,أرادك اهلل,اعؾؿ ": قاع الطر قال 

ة أر   يأدػك مـ أسػؾفاب أ ق  مـ أسػؾف إر : فؾةـ قؾتب كؿا أرَّ رأس الجرَّ

عقَّ ب الؿؾقك الققا لق قا كؿـ مضك مـ الؿؾقك ة أيًضا لق قا كؿـ فاعؾؿ أرَّ الرَّ

عقَّة يل ت شلر تُذاَّ أمقَرك إذا كظرت آثار مـ مضك مـفؿ شليلك مـ ب مضك مـ الرَّ

عقَّة ؽ أمقُرك إذا كظر آثار مـ مضك مـ الرَّ فنذا جار عؾقؽ ال ؾطار فعؾقؽ ب أر يُذمَّ

 -(6)"شالصرب يعؾقف القزر

                                                 
 - 7.523إكصار يإعقار- يـظر: تاج العريس  (0)

 - 086صب سراج الؿؾقك (2)

 - 0.268ّؾ- يـظر: الؼامقس الؿحقط أي: يقعقا يف فّـة ياخّمط يق (4)

 - 086صب سراج الؿؾقك (3)

 -2.059الػّح الؽ قر يف ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر : يـظرب ي098الؿرجع كػ فب ص (5)

 - 312ب صسراج الؿؾقك (6)
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ـَّة يرتَّ  عؾقف إجر   فنر ا يؿار ب العظقؿي،ذا أمٌر شقَّـف الؽّاب يال  

 -(1)يكصػ اؽرب درب كصٌػ : كصػار

 األدلة وَ الكسآُ: أٔاّل : 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ: قاع تعالك ,0

 -[211: ]آع عؿرار چۆئ ۆئ

ؽؿ عؾك م ا  الطاعات يما يؿّ  : أي: اْد ُِريا": قاع الؼاسؿل يف تػ قره 

لصرب عؾك ادائد غال قا أعداء اهلل يف ا: أي: َيداشُِرياب مـ الؿؽاره يال دائد

كر شعد ذُ ب لؿصاشرة شاب مـ الصربايب دربًا مـفؿ يث اًتا ٓ تؽقكقا أقؾَّ ب الجفاد

 -(2)"تف يدعقشّفل دَّ : اتخصقًص ب الصرب عؾك ما يج  الصرب عؾقف

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ: قاع تعالك ,2

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ب ڻڻ ڻ ڻ ۀ

 - [015ب 013: ]آع عؿرار  چےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 جؿاعة يدعقر: أي( ڳيلّؽـ مـؽؿ أيفا الؿممـقر )":   لطربي قاع ا 

ڱ )الّل ارعفا اهلل لع اده ب يعـل إلك ا سما يارائعفب إلك الخقر الـاس

ب  يديـف الذي جاء شف مـ عـد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيلمرير الـاس شات اع محؿد  (ڱ

يشؿا  ملسو هيلع هللا ىلصيعـل ييـفقر عـ الؽػر شاهلل يالّؽذي  شؿحؿد : (ں ں ڻ)

حّك يـؼاديا لؽؿ ب شجفاد،ؿ شإيدي يالجقارحب  ـد اهللجاء شف مـ ع

الؿـجحقر عـد اهلل ال اققر يف : يعـل (ڻ ڻ ۀ): يققلفب شالطاعة
                                                 

 - 2.050يـظر: مدارج ال الؽقـ  (0)

 - 2.391محاسـ الّلييؾ  (2)
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 -(1)"جـاتف يكعقؿف

فنهنا ح ؾ ب الـاس عؾقؽؿ شالطاعة يالجؿاعة أيفا»:   قاع اشـ م عقٍد  

 -(2)«رقةخقر مؿا تح قر يف الػب يما تؽر،قر يف الجؿاعةب اهلل الذي أمر شف

 ًٗا األدلة وَ الطٍة عمى لصًٔ اجلىاعة ٔاألجس العظٗي املرتتب : ثاٌ

 : ٔالٕعٗد ملَ فازقّا، عمّٗا

مـؽؿ  فؿـ أح َّ »: قاع ملسو هيلع هللا ىلص أر رسقع اهلل   عـ عؿر شـ الخطاب  -1

فنر ال قطار مع القاحد ي،ق مـ ب الجـة فؾقؾزا الجؿاعة (3)أر يـاع شح قحة

 -(4)«ثـقـ أشعدآ

رج مـ الطاعة مـ خ»: أكف قاع ملسو هيلع هللا ىلص عـ الـ ل   عـ أشل ،ريرة  -2

قةب يفار  الجؿاعة فؿات مات مقّة جا،ؾقة يغض  ب يمـ قاتؾ تحت راية ُعؿِّ

يمـ خرج عؾك ب فُؼّؾ فِؼّؾة جا،ؾقةب لعص ة أي يدعق إلك عص ة أي يـصر عص ة

،ا يفاجر،ا يٓ يّحااك مـ مممـفا يٓ يػل لذي عفده فؾقس  ّل يضرب شرَّ ُأمَّ

 يل
ِّ
 -(5)« ت مـفمـل

مـ أتاكؿ يأمركؿ جؿقع عؾك رجؾ ياحد يريد أر »: ملسو هيلع هللا ىلص قاع رسقع اهلل -3
                                                 

 - 7.90جامع ال قار يف تلييؾ الؼرآر  (0)

 - 0.298,299كّاب ال ريعةب لمجري  (2)

 - 6.669 يسطفاب يشح قحة كؾ الء يسطف يِخَقارهب يـظر: جامع إدقع (4)

ب 2065رقؿ شب 3.365ب يالرتمذي يف ســف 077رقؿ شب 0.26أخرجف أحؿد يف م ـده  (3)

 ب ياشـ ح ار يف دحقحفب شاب  اعة إئؿة487 ب شرقؿ0.097يالحاكؿ يف م ّدركف 

 - 341شرقؿ  0.707حف إل اين يف ال ؾ ؾة الصحقحة حب يد3567ب شرقؿ 01.346

 - 3892ب رقؿ 6.21أخرجف م ؾؿب كّاب ا مارةب شاب يجقب ممزمة جؿاعة الؿ ؾؿقـ  (5)
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 -(1)«ي ؼَّ عصاكؿ أي يػر  جؿاعّؽؿ فاقّؾقه

خقار أئؿّؽؿ »: قاع ملسو هيلع هللا ىلصأرَّ رسقع اهلل    يعـ عقج شـ مالؽ  -4

يارار أئؿّؽؿ ب ييصّؾقر عؾقؽؿ يتصّؾقر عؾقفؿب الذيـ تح قهنؿ ييح قكؽؿ

يا رسقع اهلل! أفم : ققؾب يتؾعـقهنؿ ييؾعـقكؽؿب الذيـ ت غضقهنؿ يي غضقكؽؿ

يإذا رأيّؿ مـ يٓتؽؿ اقًةا ب ما أقامقا فقؽؿ الصمةب ٓ: كـاشذ،ؿ شال قػ؟ فؼاع

 -(2)«تؽر،قكف فاكر،قا عؿؾف يٓ تـزعقا يًدا مـ  اعةٍ 

عقَّة أي تعطقؾ الحؼق  يٓ يخؾع يٓ يجقز ب يالحاكؿ ٓ يـعزع شػ ٍؼ أي ظؾؿ لؾرَّ

:    ،د(750)ت  قاع اشـ الؼقؿب (3)شؾ يج  يعظف يتخقيػفب عؾقف الخريج

ؾ ما جرى عؾك ا سما يف الػّـ الؽ ار يالصغار رآ،ا مـ إضاعة ،ذا يمـ تلمَّ "

 -(4)"فطؾ  إزالّف فّقلد مـف ما ،ق أكرب مـف: إدؾ يعدا الصرب عؾك مـؽر

 ملسو هيلع هللا ىلصكار الـاس ي للقر رسقع اهلل : قاع   يعـ حذيػة شـ القؿار  -5

ر مخافة أر يدركـل إكا ُكـَّا يف : فؼؾُت يا رسقع اهللب عـ الخقر يكـت أسللف عـ ال َّ

ب «كعؿ»: ففؾ شعد ،ذا الخقر مـ ار؟ قاعب جا،ؾقة يار فجاءكا اهلل هبذا الخقر

يما دخـُف؟ : قؾُت ب «(5)كعؿ يفقف دخـ»: ي،ؾ شعد ذلؽ ال ر مـ خقر؟ قاع: قؾُت 

ففؾ شعد ذلؽ الخقر مـ : قؾُت ب «مـفؿ يتـؽريفدير شغقر ،ديل تعرج  ققا»: قاع

 يا قؾُت ب «مـ أجاهبؿ إلقفا قذفقه فقفاب كعؿ دعاٌة عؾك أشقاب جفـؿ»: ار؟ قاع

                                                 
 - 0852ب رقؿ 4.0379أخرجف م ؾؿب شاب مـ فر  أمر الؿ ؾؿقـ  (0)

 -0855ب رقؿ 4.0380ار،ؿ أخرجف م ؾؿب كّاب ا مارةب شاب خقار إئؿة يار (2)

 - 02.229يـظر: ارح الـقيي عؾك دحقح م ؾؿ  (4)

 - 4.05إعما الؿققعقـ عـ رب العالؿقـ  (3)

 -3.415فاسده يخ قثف- يـظر: الؿحقط يف الؾغةب : أي: الحؼدب يرجٌؾ َدِخـ الُخؾُؼ  (5)
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فؿا : قؾُت ب «ييّؽؾؿقر شلل ـّـاب جؾدتـا،ؿ مـ »: فؼاعب  ِدػُفؿ لـارسقع اهلل

لؿ فنر : قؾُت ب «جؿاعة الؿ ؾؿقـ يإمامفؿ تؾزا»: تلُمُرين إر أدركـل ذلؽ؟ قاع

يلق أر تعضَّ شلدؾ ب فافاعّزع تؾؽ الػر  ُكؾَّ »: يؽـ لفؿ جؿاعٌة يٓ إماا؟ قاع

 -(1)«اجرٍة حّك ُيدركؽ الؿقت يأكت عؾك ذلؽ

ٕر آجّؿاع خقر مـ : رقي،ذا الّقجقف الـ قي سار عؾقف العؾؿاء الؿحؼؼ

لؼقت أكثر مـ ألػ رجؾ مـ أ،ؾ العؾؿ أ،ؾ ":   قاع ال خاري  -الػرقة

لؼقّفؿ ب مؽة يالؿديـة يالؽقفة يال صرة يياسط يشغداد يال اا يمصرالحجاز ي

ات  يأر ٓب يأٓ كـازع إمر أ،ؾف: يمـفاب ,يذكر عؼقدهتؿ,-- -قرًكا شعد قررب كرَّ

 -(2)" ملسو هيلع هللا ىلص مة محؿدأيرى ال قػ عؾك 

أشل يأشا زرعة عـ مذ،   سللُت ":   ،د( 427)ت يقاع اشـ أشل حاتؿ

ا أدركا عؾقف العؾؿاء يف جؿقع إمصار يما يعّؼدار أ،ؾ ال ـة يف أدقع الديـ يم

ب كرى الخريج عؾك إئؿة يٓ الؼّاع يف الػّـة يٓ: يمـفاب مـ ذلؽ؟ فذكر أمقًرا

ة ـَّ يكّ ع ال   ب كـزع يًدا مـ  اعّف يٓب أمركا  يك ؿع يكطقع لؿـ يٓه اهلل

 -(3)"  ال ذيذ يالخمج يالػرقةيكّجـَّ ب يالجؿاعة

ٓ يجقز مـازعة يٓة إمر ":    ،د(0321خ اشـ شاز )ت يقاع ال ق

ا عظقًؿا: يالخريج عؾقفؿ يإذا رأى الؿ ؾؿقر كػًرا ب ٕكف ي    مػاسد ك قرة يارًّ

ا ب فم شلس أر يخرجقاب شقاًحا عـد،ؿ مـ اهلل فقف شر،ار يإذا كار الخريج ي    ارًّ

                                                 
  -4616ب رقؿ 0.0733أخرجف ال خاريب كّاب الؿـاق ب شاب عممات الـ قة  (0)

 - 0.072 أخرجف الملؽائلب ارح أدقع اعّؼاد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة (2)

 - 0.076 أخرجف الملؽائلب ارح أدقع اعّؼاد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة (4)
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ة ال رعقة الؿجؿع عؾقفا يالؼاعدب ؿصالح العامةرعاية لؾ: أكثر فؾقس لفؿ الخريج

 -(1)"شؾ يج  درء ال ر شؿا يزيؾف ييخػػفب أكف ٓ يجقز إزالة ال ر شؿا ،ق أار مـف

: ي)شر،ار( شؼقلفب معـك )شقاًحا(   ،د( 488يقد شقَّـ الخطاشل )ت 

ِء َيُ قُح شِِف َشْقًحا َيَشَقاًحا: مـ ققلِفؿْ ب َظاِ،ًرا َشاِدًيا: أي: شقاًحا"
ْ
ل إَِذا َأَذاَعُف : َشاَح شِال َّ

يمؼّضاه أكف ٓ ب كص آيٍة أي خرب دريح ٓ يحّؿؾ الّلييؾ: أي: شر،ارب ---َيَأْظَفَرهُ 

 -(2)"يجقز الخريج عؾقفؿ ما داا فعؾفؿ يحّؿؾ الّلييؾ

يمـ العدع يالعؾؿ الؿلمقر شف الصرب عؾك ظؾؿ إئؿة يجقر،ؿ يعدا 

إذا اشّؾقا مـ ق ؾ  الـاس لق أرَّ ":   قاع الح ـ ال صري ب الخريج عؾقفؿ

يلؽـفؿ يػزعقر إلك ال قػ فققكؾقر ب ج عـفؿل ثقا أر يػرّ  سؾطاهنؿ دربيا ما

 -(3)"قط يا شققا خقرٍ ؤجا فق اهلل ماب إلقف

يمـ خرج عؾك إماا مـ أئؿة ":   ،د( 243يقاع عؾل شـ الؿديـل)

ضا أي شر: فلقريا لف شالخمفة شليِّ يجٍف كاكتب يقد اجّؿع عؾقف الـاسب الؿ ؾؿقـ

فنر  ملسو هيلع هللا ىلصيخالػ أثار عـ رسقع اهلل ب ففق اا ٌّ ،ذا الخارُج عؾقف العصاب غؾ ة

يٓ الخريج عؾقف ب يٓ يحؾ قّاع ال ؾطارب مات الخارج عؾقف مات مقّة جا،ؾقة

 -(4)"فؿـ عؿؾ ذلؽ ففق م ّدع عؾك غقر ال ـةب ٕحد مـ الـاس

لعؾؿ يالديـ يأما أ،ؾ ا":   ،د( 728يقاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة )ت 

                                                 
 - 03صب ةعقَّ حؼق  الراعل يالرَّ  (0)

 - 04.8فّح ال اري  (2)

 - 7.063,065  ؼات اشـ سعد  (4)

 - 0.068 لملؽائلب ارح أدقع اعّؼاد أ،ؾ ال ـة (3)
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صقر ٕحٍد فقؿا هنك اهلل عـف مـ معصقة يٓة إمقر يغ فؿ  يالػضؾ فم يرخِّ

ـَّة يالديـ ب يالخريج عؾقفؿ شقجٍف مـ القجقه كؿا قد ُعرج مـ عادات أ،ؾ ال  

 -(1)"قديًؿا يحديًثا

الّل دلَّت  ,رحؿفؿ اهلل,يالؿقاقػ م ّػقضة مـ أعؿاع ال ؾػ الصالح 

عـدما أراد أ،ؾ  ¶ففذا ع د اهلل شـ عؿر ب ك ال ؾطارعؾك عدا الخريج عؾ

سؿعت  لإكِّ ": جؿع ح ؿف ييلده يقاعب   الؿديـة خؾع يزيد شـ معايية 

جؾ ب «ُيـص  لؽؾ غادر لقاء يقا الؼقامة»: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  يإكا قد شايعـا ،ذا الرَّ

ف يٓ شايع يإكِّل ٓ أعؾؿ أحًدا مـؽؿ خؾعب عؾك شقع اهلل يرسقلف ثؿ يـص  لف الؼّاع

 -(2)"،ذا إمر إٓ كاكت الػقصؾ شقـل يشقـف

يجقب  اعة ": عؾك ،ذا الحديث شؼقلف   ،د( 852عؾَّؼ اشـ حجر )

يأكف ب جار يف حؽؿف يالؿـع مـ الخريج عؾقف يلقب ا ماا الذي اكعؼدت لف ال قعة

 -(3)"يـخؾع شالػ ؼ ٓ

ؿاعة عـدما جاء إلقف ج   ،د( 001يكذلؽ مققػ الح ـ ال صري ) 

ما ب يا أشا سعقد: فؼالقا"مـ الؿ ؾؿقـ ي ّػّقكف يف الخريج عؾك الحجاج يقّؾف 

يترك ب يأخذ الؿاع الحرااب تؼقع يف قّاع ،ذا الطاغقة الذي سػؽ الدا الحراا

أرى أر ٓ »: فؼاع الح ـب يذكريا مـ فعؾ الحجاج: قاع يفعؾ يفعؾ؟ب الصمة

يإر يؽـ ب ي عؼقشة اهلل شلسقافؽؿفؿا أكّؿ شرادّ فا إر تؽـ عؼقشة مـ اهلل فنكَّ : تؼاتؾقه

                                                 
 - 45.00مجؿقع الػّايى  (0)

رقؿ  0.4537أخرجف ال خاريب كّاب الػّـب شاب إذا قاع عـد ققا اقًةا ثؿ خرج فؼاع خمفف  (2)

7000 - 

 - 04.77فّح ال اري  (4)



٘ يف اإلواوٛ 233 ْ  وٍّج العالوٛ الطسطٕش َ خاله كتاب ٛ : «سساج املمٕك»و ٛ عقدٖ   دزاس
 

فخرجقا مـ عـده ي،ؿ : قاع« شمء فادربيا حّك يحؽؿ اهلل ي،ق خقر الحاكؿقـ

 يخرجقا مع اشـ إاعث: ي،ؿ ققا عرب قاع: ؟ قاع(1)كطقع ،ذا العؾج: يؼقلقر

 -(2)"«فؼّؾقا جؿقًعا»: قاع،د( 85)ُقّؾ سـة 

يف    ،د( 230عـد ا ماا أحؿد )تيكذلؽ عـدما اجّؿع فؼفاء شغداد 

،ذا إمر قد ب يا أشا ع د اهلل: فؼالقا": خمفة القاثؼ يريدير الخريج عؾك القاثؼ

فؿا : فؼاع لفؿ أشق ع د اهللب يعـقر إظفاره لخؾؼ الؼرآر يغقر ذلؽب تػاقؿ يف ا

فـاظر،ؿ أشق ب يٓ سؾطاكفب أر ك ايرك يف أكا ل ـا كرضك شنمرتف: تريدير؟ قالقا

يٓ ب يٓ تخؾعقا يًدا مـ  اعةب شؼؾقشؽؿ شِالـَّؽَِرةِ  عؾقؽؿ»: يقاع لفؿب ع د اهلل ساعة

اكظريا يف ب يدماء الؿ ؾؿقـ معؽؿب يٓ ت ػؽقا دماءكؿب قا عصا الؿ ؾؿقـت ؼّ 

 قاع--- ثؿ مضقاثؿ ب « رتاح مـ فاجرٍ أي يُ ب يادربيا حّك ي رتيح شرٌ ب عاق ة أمركؿ

 -(3)"«مركا فقفا شالصربٔثار الّل أُ ،ذا خمج ا»: ا ماا أحؿد

 

 املبخح الجالح

 الدعاٛ لْلٕ األمس

 فنر دمحف يعقد عؾقفؿ شالخقر-ب مـ حؼق  ال ؾطار عؾك رعقّف الدعاء لف

يف   فحؼقؼ عؾك كؾ رعقة أر ترغ  إلك اهلل":   قاع الطر قال  

اد الع اد ييف ف اده ف ب فنر يف دمحف دمح الع اد يال مد: ---دمح ال ؾطار

                                                 
ًٓ يكطاًحا- يـظر: تاج العريسب لؾزشقدي  (0)  - 6.019ال ديد مـ الرجاع قّا

 -7.064الط ؼات الؽربىب ٓشـ سعد  (2)

 - 0.044ال ـة ٕشل شؽر الخمعب شاب ا كؽار عؾك مـ خرج عؾك ال ؾطار  (4)
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 -(1)"يال مد

ؿظؾقا يف دعائف عؾك فنذا قاع ال": مآع مـ دعا عؾك ال ؾطار شؼقلف   يشقَـّ  

عقَّة: الؾفؿ ٓ تقفؼف: ال ؾطار ٕر مـ قؾة تقفقؼف : فؼد دعا عؾك كػ ف يعؾك سائر الرَّ

 -(2)"فنذا اسّجق  دعاؤك فقف زاد ظؾؿف لؽ: يلقكار مقفًؼا ما ظؾؿؽب ظؾؿؽ

لق كاكت لل دعقة م ّجاشة لؿ ": قاع فأك   قؾ شـ عقاض يجاء عـ الػض

 -(3)"ٕكف إذا دؾح ا ماا أمـ الع اد يال مد: أجعؾفا إٓ يف إماا

يما عدا ذلؽ ففق ب فالذي يدعق لؾ ؾطار شالخقر يال داد ،ق داح  ُسـَّة

 ٕرَّ دمحف لألمة-: داح  ،ق ى

ب ق عؾك ال ؾطاريدع جؾإذا رأيت الرَّ ":   ( 428قاع الربهباري )ت 

جؾ يدعق لؾ ؾطار شالصمح فاعؾؿ أكف ب فاعؾؿ أكف داح  ،قى يإذا رأيت الرَّ

يلؿ كممر أر كدعق ب فُلمركا أر كدعق لفؿ شالصمح: ثؿ قاعب داح  ُسـَّة إر ااء اهلل

 -(4)"ٕر ظؾؿفؿ يجقر،ؿ عؾك أكػ فؿ: عؾقفؿ يإر ظؾؿقا يإر جاريا

ى الخريج عؾك أئؿّـا ييٓة يٓ كر":   ،د( 792يقاع الطحايي )ت 

يكرى  اعّفؿ مـ ب يٓ كـزع يًدا مـ  اعّفؿب يٓ كدعق عؾقفؿب يإر جارياب أمقركا

 -(5)"يكدعق لفؿ شالصمح يالؿعافاةب ما لؿ يلمريا شؿعصقةب فريضة  اعة اهلل 

                                                 
 - 087صب سراج الؿؾقك (0)

 - 313ص الؿرجع كػ فب  (2)

 - 0.097ملؽائل ب لال ـة ارح (4)

 - 017,019ارح ال ـةب ص (3)

 - 327صب العؼقدة الطحايية مع ارحفاب ٓشـ أي العز (5)
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ل ٕدعق لف شالّ ديد يإكِّ ": يكار ا ماا أحؿد يدعق لؾؿّقكؾ ييؼقع

 (1)"عؾل اياج ً  ايأرى ذلؽ حؼًّ ب ـفاريالّقفقؼ شالؾقؾ يال

 املبخح السابع

 تْقري ّتععٔه ّالٗ األمس

يمـ تجاسر عؾك س ِّفؿ ب تقققر ال ؾطار يتعظقؿف ياجٌ  شـصقص ال رع

إر أيع كػا  الؿرء »:   قاع أشق الدرداء ب يلعـفؿ ففق رققؼ الديـ قؾقؾ الػفؿ

ب الحالؼة لعـفؿ فنر: ٓةالق يلعـ إّياكؿ»: يقاع أيًضاب (2)« عـف عؾك إمامف

فؽقػ كصـع إذا رأيـا مـفؿ ما ٓ كح ؟ ب يا أشا الدرداء: ققؾالعاقرةب  يُشْغضفؿ

 -(3)«فنر اهلل إذا رأى ذلؽ مـفؿ ح  فؿ عـؽؿ شالؿقتب ادربيا: قاع

فاتخذ ِعَظَؿ قْدِر ال ؾطار ": ذلؽ شؼقلف   يقد أيضح الطر قال 

يلقس كػعف ب ف عؾك قدر ما كػعؽيكاِدحْ ب عـدك حجًة هلل تعالك عؾك كػ ؽ

يحػُظ ب يلؽـ دقاكُة جؿجؿّؽب مؼصقًرا عؾك ُعجالٍة مـ ُحطاا الدكقا يحُ قك هبا

 -(4)"أعؿ كػًعا لؽ إر عؼؾتب يحراسة ُ مالؽ عـ ال غاةب حريؿؽ

ب -- أر يؽقر ارفف عـد اهلل عظقًؿاة-ييصؾح شصمحف الدكقا يأخر": يقاع أيًضا

ب يمؼامف عـد اهلل كريًؿا كؿا كار كػعف لؾع اد عؿقًؿاب قع ج قًؿاكؿا كار قدره يف العؼ

                                                 
 - 016صب حديثأدحاب اليعؼقدة ال ؾػ  (0)

ب ياشـ ع د 7517 شرقؿ ب يال قفؼل يف اع  ا يؿار0015رقؿ شرياه اشـ أشل عادؿ يف ال ـة  (2)

 - 20.286,287الرب يف الّؿفقد 

 - 2.388رياه اشـ أشل عادؿ يف ال ـة  (4)

 - 076صب سراج الؿؾقك (3)
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 -(1)"ةيعؾك قدر الـعؿة تؽقر الؿـَّ ب ت رج إعؿاع ةيعؾك قدر عؿقا الؿـػع

ٕهنؿ إكؿا احّج قا عـ الـاس : ادح  الؿؾقك شالفق ة لفؿ يالققار": يقاع

 -(2)"مـف ففق ح  ؽب فم ترتك الفق ة يإر  اع أك ؽ هبؿب لؼقاا الفق ة

لق ؼك الؿجّؿع يف حرز مـ : يتقققر ال ؾطار ياحرتامف ضريرة كربى

يلفذا كاكت الـصقص ال رعقة م ّػقضة شالحثِّ عؾك ب الػقضك يت ؾط إعداء

 : يمـفاب تقققره يتعظقؿف

ال ؾطار ظؾ  »: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصقاع سؿعت رسقع اهلل    عـ أشل شؽرة  ,0

 -(3)«يمـ أ،اكف أ،اكف اهلل بفؿـ أكرمف أكرمف اهللب اهلل يف إرض

هناكا كرباؤكا مـ أدحاب رسقع اهلل : قاع   شـ مالؽ يعـ أكس  ,2

ب ياتؼقا اهلل يادربياب يٓ ت غضق،ؿب ق،ؿيٓ تغّ  ب ٓ ت  قا أمراءكؿ»: قاع ملسو هيلع هللا ىلص

 -(4)«فنر إمر قري 

 ٓ»: يؼقعب سؿعُت ع َد اهلل شـ ُعؽقؿ: أكف قاعب عـ ،مع شـ أشل حؿقدي ,4

يا أشا مع د! َأَي أعـَت عؾك دمف؟ : فُقؼاع لفب أشًدا شعد عثؿار ؾك دا خؾقػةٍ ع ُأعقـ

 -(5)«إين َأُعد  ذْكر م اييف عقًكا عؾك دمف: فقؼقع

                                                 
 - 076صب سراج الؿؾقك (0)

 - 322صالؿرجع كػ فب  (2)

 - 0108رقؿ  2.209ـف إل اين يف ظمع الجـة يح َّ  2.319عادؿ يف ال ـة رياه اشـ أشل  (4)

ب يقاع 212ب 04.086قفؼل يف اع  ا يؿار  ب يال2.288رياه اشـ أشل عادؿ يف ال ـة  (3)

مـ الصحقحب  ب يمعـك ذلؽ أكف أققى مـ الح ـ لذاتف يأكزع رت ةً "إسـاده جقد": إل اين

 - 013,015ب صب يتدري  الرايي2.207ل ـة يـظر: ظمع الجـة يف تخريج ا

 - 6.005الط ؼات الؽربىب ٓشـ سعد  (5)
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عؾك أر الّقدقة شّعظقؿ ال ؾطار يإكرامف يعدا إ،اكّف كاكت  دلقٌؾ  ،ذاي

 رأ – العادة يف–يي عد ب يقدقر هبا دغار،ؿب ╚  مـّ رة شقـ ك ار الصحاشة
 -ملسو هيلع هللا ىلصيّقا ميا عؾك ،ذا الؿعـك مـ غقر أر يؽقر لفؿ شف عؾؿ مـ الـ ل 

سقؽقر شعدي »: يؼقع ملسو هيلع هللا ىلصرسقع اهلل  سؿعُت : قاع    ذر لأشيعـ  ,3

حّك  مـف تقشةٌ   ؾؼيلؿ يُ ب يف ا سما رةً غْ ثَ  رَ غَ ثَ  فُ لَّ مـ الّؿس ذُ ب يهسؾطار فلعزِّ 

 -(1)«يعقد،ا كؿا كاكت

إكؿا مثؾؽؿ يمثؾفؿ  أمرائل؟ للتاركقر ،ؾ أكّؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصيقاع رسقع اهلل  ,5

ب ـ سؼقفا فليرد،ا حقًضاثؿ تحقَّ ب اسرتعك إشًم أي غـًؿا فرعا،ا كؿثؾ رجؾٍ 

 -(2)«عؾقفؿ هُ فصػقه لؽؿ يكدرُ ب ف رعت فقف ف رشت دػقه يتركت كدره

ب يٓ اؽَّ أرَّ الـَّاس ٓ يزالقر شخقٍر ما قامقا شحؼق  ال ؾطار يياج اتف

 يلفذا دأب العؾؿاء الؿحؼؼقر عؾك إجمء ،ذا إمر يشقاكف- :يتعظقؿف يتقققره

 أيب الؿؾقك مـ يالقاحد …":   ،د( 728) قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة

يك فد ب فنر ذلؽ ٓ يقج  أر كؾعـفب ددر مـف ما ،ق ظؾؿ كار يإرب الؿؾقك غقر

رجؾ فؽقػ إذا كار لؾب يمـ دخؾ يف ذلؽ كار مـ أ،ؾ ال دع يالضمعب لف شالـار

 -(3)"مع ُظؾؿف: ُيرجك لف هبا الؿغػرة: ح ـات عظقؿة

عؾك  فيف شقار حؼق  الحاكؿ يياج ات   ،د( 744يقاع اشـ جؿاعة )

                                                 
: ب يقاع إل اين0179شرقؿ ب 2.391 ب ياشـ عادؿ5.065الؿ ـد  رياه ا ماا أحؿد يف (0)

 - 2.260- يـظر: ظمع الجـة يف تخريج ال ـة "إسـاده دحقح"

 - 3669رقؿ  5.039ب أخرجف م ؾؿب شاب اسّحؼا  الؼاتؾ سؾ  الؼّقؾ (2)

 - 3.375مجؿقع الػّايى  (4)
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فقعامؾ ب يما يج  مـ تعظقؿ قدرهب أر يعرج لف عظقؿ حؼف: الحق الرابع": إُّمة

ؽ يلذلب يما جعؾ اهلل تعالك لف مـ ا عظااب شؿا يج  لف مـ آحرتاا يا كراا

قر دعقهتؿ مع ييؾ ّ ب قر حرمّفؿكار العؾؿاء إعما مـ أئؿة ا سما يعظؿّ 

،د يما يػعؾف شعض الؿـّ  قـ إلك الز  ب ز،د،ؿ ييرعفؿ يعدا الطؿع فقؿا لديفؿ

رد الؼؾقب الـافرة عـف : الحق التاسع، ---ة إدب معفؿ فؾقس مـ ال ـةمـ قؾَّ 

ب مـ مصالح إمة ياكّظاا أمقر الؿؾةلؿا يف ذلؽ : يجؿع مح ة الـاس عؾقفب إلقف

 يف الظا،رب يشالؿاع يالـػس يإ،ؾب عـف شالؼقع يالػعؾ ب  الذَّ : الحق العاشر

 -(1)"يال ر يالعمكقةب يال ا ـ

 املبخح اخلامص

 ّالٗ األمس (2)مياصخ٘

عؾك شقار ما يج  لؾ ؾطار مـ حؼ  عؾك القرى مـ    دأب الطر قال 

 : يقد أفاد يأجاد شؼقلفب شقَّـ مـ ،ؿ أيلك الـاس شذلؽ ثؿب كصح يدعاء ياسّ ارة

قه يا ال ؾطار شالؿـادحات ييخص  عؾك جؿقع القرى أر يؿد   فحؼقٌؼ "

 -(3)"يف سائر الؿحايٓت--- ييعقـقهب شالدعقات

اس شطاعة يأيلك الـَّ ": يشقَّـ شعد ذلؽ أيلك الـاس شـصح ال ؾطار فؼاع

                                                 
 - 64صا سماب تحرير إحؽاا يف تدشقر أ،ؾ  (0)

صح يف الؾغة: الخؾقصب أدؾحف يخا فب يأدؾ الـ  : أي: يف الؾغة: ملخقذة مـ كصح الثقب (2)

: ،ل كؾؿة يعرب هبا عـ جؿؾةب ي،ل إرادة الخقرب آدطمحييف ب لف ف يكصحُت يؼاع: كصحُّ 

 - 5.64ؾؿـصقح- يـظر: الـفاية يف غري  الحديث ل

 - 084صب سراج الؿؾقك (4)
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إذ ٓ يؼقُا الديـ إٓ : عؿ يالؿريءاتأ،ؾ الديـ يالـ ال ؾطار يمـادحّف

 -(1)"يٓ تؽقُر الـِّعُؿ يالحرُا محػقظة إٓ شفب شال ؾطار

ٕر : ثؿ لؿ يؾ ث أر شقَّـ لؾ ؾطار أ،ؿقة مجال ة العؾؿاء يالصالحقـ

فاتخذ أيفا الؿؾؽ ": فؼاعب الخقرية يف مجال ّفؿ يال ؿاع لفؿ يم ايرهتؿ

فّدير الؿؿؾؽة شقـ كصائح العؾؿاء يدعقات ب العؾؿاء اعاًرا يالصالحقـ دثاًرا

 -(2)"الصؾحاء

يٓ يػصؾ ُحؽًؿا ب فقاجٌ  عؾك ال ؾطار أٓ يؼطع أمًرا ديهنؿ": يقاع أيًضا

 -(3)"ييف اريعّف يّصرجب ٕكف يف ُمؾؽ اهلل تعالك يحؽؿ: إٓ شؿ ايرهتؿ

فؿ مؿّثًم    يٓ يزاع    م قِّـًا حؼق  يٓة إمر شا خمص لفؿ يعدا غ ِّ

ـا فؾقس مـَّا»: ملسو هيلع هللا ىلصلحديث الـ ل   -(4)«مـ غ َّ

يا غش إئؿة": فؼاع  -(5)"يعؾقؽؿ شا خمص يالـصقحةب يٓ ُتِ ر 

 أيضحّف    يما شّقـف الطر قال 
ٌّ
مـ إمقر ال اشؼة ،ق مـفٌج ارعل

ب ي،ق مـ شاب إمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽرب ال ريعة يحثَّت عؾقف

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ: قاع تعالكب يالّعاير عؾك فعؾ الخقر

 -[013]آع عؿرار  چڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

                                                 
 - 220صالؿرجع كػ فب  (0)

 - 099صالؿرجع كػ فب  (2)

 -211صب سراج الؿؾقك (4)

َـّ مـ غ َّ : )أخرجف م ؾؿ يف دحقحفب شاب ققع الـ ل (3)  - 35ب رقؿ 0.69 (اـا فؾقس م

 - 220ص ب سراج الؿؾقك (5)
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ر أي مـّص ة لؾؼقاا شلمر ": ،ذه أية شؼقلف    ،د(773)ت  اشـ كثقر يف َّ

يالؿؼصقد ب ر---يإمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽب يف الدعقة إلك الخقرب اهلل

إر كار ذلؽ ياجً ا يب مـ ،ذه أية أر تؽقر فرقة مـ إمة مّصدية لفذا ال لر

 -(1)"عؾك كؾ فرد مـ إمة شح  ف

شعد اسّؽؿاع إيؿاهنؿ يف ,الؿممـقـ أمر   فاهللب ي،ذا مـ الـػع الؿّعدي

،ؿ إلك غقر،ؿب َأر يؿّد خقر،ؿ ,َأكػ فؿ شَلر يؽقر مـفؿ جؿاعة : ييّجايز شر 

 -(2)يكؾف خقرب يدعقر الـاس عؾك شصقرة إلك اِ سما مّػؼفة يف الديـ

ـَّة يالجؿاعة يع مّػؼقر عؾك  ,مفؿا ت اعدت أي اهنؿ,ؾؿاء أ،ؾ ال  

ب يمـ قاع غقر ذلؽ فؾقلت شدلقؾب يجقب الـ صح لقٓة إمر شالطريؼة ال رعقة

ؾة لفذا إمر  : يمـفاب ي،ذه إحاديث م  ق ة يف ال ـة الـ قية م قِّـة يمػصِّ

: قؾـاب لـصقحةالديـ ا»: قاع ملسو هيلع هللا ىلصأر الـ ل    عـ أشل تؿقؿ الداري  ,0

 -(3)«يٕئؿة الؿ ؾؿقـ يعامّفؿب يلرسقلفب يلؽّاشفب هلل: لؿـ؟ قاع

يالـصقحُة ٕئؿة الؿ ؾؿقـ إعاكّفؿ ":   ،د( 852قاع اشـ حجر )ت 

ؾقا الؼقاا شف يتـ قففؿ عـد الغػؾة يجؿع ب يسّد َخؾَّّفؿ عـد الفػقةب عؾك ما ُحؿِّ

أعظؿ كصقحّفؿ دفعفؿ عـ الظؾؿ  يمـب يرد الؼؾقب الـافرة إلقفؿب الؽؾؿة عؾقفؿ

 -(4)"شالّل ،ل أح ـ

                                                 
 - 7.90ب ييـظر: تػ قر الطربي 2.90آر العظقؿ تػ قر الؼر (0)

 - 2.640يـظر: الّػ قر القسقط لؾؼرآر الؽريؿ  (2)

 -95رقؿ:  0.73أخرجف م ؾؿب كّاب ا يؿارب شاب شقار أر الديـ الـصقحة  (4)

 - 0.067فّح ال اري ارح دحقح ال خاري  (3)
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ر اهلل امًرا سؿع مؼالّل »: قاع ملسو هيلع هللا ىلصأرَّ الـ ل    يعـ زيد شـ ثاشت  ,2 كضَّ

ثمث ب يربَّ حامِؾ فؼٍف إلك مـ ،ق أفؼف مـفب فربَّ حامِؾ فؼٍف غقر فؼقفب ف ؾَّغفا

ة يٓة يمـادحب إخمص العؿؾ هلل: خصاع ٓ ُيِغؾ  عؾقفـ قؾ  م ؾؿ أشًدا

 -(2)«مـ يرائفؿ (1)فنرَّ دعقهتؿ تحقط: يلزيا الجؿاعةب إمقر

--- ي،ذه الثمثة تجؿع أدقع الديـ ":   قاع اقخ ا سما اشـ تقؿة 

 -(3)"يتـّظؿ مصالح الدكقا يأخرةب يتجؿع الحؼق  الّل هلل يلع ادهب يققاعده

 ّاأِى؛ ٔلكَ تٕجد آداب جيب وساعاتّا عٍد وٍاصخة ٔالة األوٕز : 

ا ٓ جفًرا ,0 ؾ اشـ ع اس سةُ فعـدما ب فالؿممـ ي رت ييـصحب أن تؽون سرًّ

 إر كـت فاعًم يٓ»: قاعب يهنقف عـ الؿـؽرب عـ أمر ال ؾطار شالؿعريج ¶

 -(4)«فػقؿا شقـؽ يشقـف شدَّ 

 يحػظ لؾ ؾطار ،ق ّف ييدرأ عـف الػّـة
ٌّ
ٕر ا كؽار عؾك : ي،ذا تقجقٌف ارعل

فعـدما ققؾ ب ييؿأل الؼؾقب شالضغقـة عؾقفب شاًشا لؾ ر ال ؾطار عمكقة يػّح

أكؽر عؾقف شقـل : قاعب أٓ تـؽر عؾك عثؿار؟»: زمـ الػّـة   شـ زيد  ٕسامة

 -(5)«يٓ أفّح شاب ار  عؾك الـَّاسب يشقـف

                                                 
 - 283. 6تحػة إحقذي يـظر: ق اْلَغِريَؼ- َأْي: ُتِحقُط شِِفْؿ َيَتْغَ اُ،ْؿ َكاْلَؿاِء َيْعؾُ  (0)

الحديث  غ عؾًؿاب يب شاب مـ شؾّ 0.83اشـ ماجف يف ســف ب ي4.225أحؿد يف م ـده أخرجف  (2)

حف إل اين يف دحقح الجامع  - 6766 شرقؿ دحَّ

 - 0.08الػّايى الؽربى  (4)

 - 225صب جامع العؾقا يالحؽؿ (3)

 - 5.246 ال داية يالـفايةب ٓشـ كثقر (5)
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ك سؾطار اهلل يف إرض لقذّلقه إٓ إل ما م ك ققاٌ »:   يقاع حذيػة 

ؿ اهلل ق ؾ أر يؿقتقا  -(1)«أذلفَّ

 : أما الّ فقر يالـقؾ مـ عرض ال ؾطار فؾقس مـ مـفج ال ؾػ

يلقس مـ مـفج ال ؾػ الّ فقر ":   ،د( 0321قاع ال قخ اشـ شاز )ت 

يعدا ب ٕر ذلؽ يػضل إلك الػقضك: يذكر ذلؽ عؾك الؿـاشرب شعققب يٓة إمر

ب ييػضل إلك الخقض الذي ٓ يضر يٓ يـػعب ال ؿع يالطاعة يف الؿعريج

أي آتصاع ب يالؽّاشة إلقفب ّ ع عـد ال ؾػ الـصقحة فقؿا شقـفؿ يشقـ ال ؾطاريالؿ

 -(2)"شالعؾؿاء الذيـ يّصؾقر شف حّك يقجف إلك الخقر

قِّن: وثاين هذه أداب ,2 فق والؼول الفقِّن الؾَّ ًٓ لؼقع ب أن تؽون بالرِّ امّثا

 إرَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصيلحديث الـ ل ب [84آية  ل ؼرة]ا  چې ې ىچ: اهلل تعالك

 -(3)«ـزع مـ الء إٓ ااكفييٓ ب إٓ زاكف فؼ ٓ يؽقر يف الءٍ الرِّ 

يكذلؽ يرد عـ أ،ؾ العؾؿ الؿحؼؼقـ الحث  عؾك الرفؼ يف مـادحة يٓة 

 إمر-

يلؽـ يـ غل لؿـ ظفر لف غؾط ا ماا ":   ،د( 0251قاع ال قكاين )ت  

 -(4)"ٕافاديٓ يظفر ال ـاعة عؾقف عؾك رؤيس اب يف شعض الؿ ائؾ أر يـادحف

أما الـصقحة ٕئؿة الؿ ؾؿقـ ":   ،د( 0476يقاع ال قخ ال عدي )ت 

                                                 
 -21705شرقؿ ب 00.433ب كّاب لزيا الجؿاعةب أخرجف ع د الرزا  يف مصـػف (0)

 - 27صب ةعقَّ حؼق  الراعل يالرَّ  (2)

 - 2593ب رقؿ 3.2113أخرجف م ؾؿ يف دحقحفب شاب الرفؼ  (4)

 - 3.527ال قؾ الجرار الؿّدفؼ عؾك حدائؼ إز،ار  (3)
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ي،ؿ يٓهتؿ مـ ا ماا إعظؿ إلك إمراء يالؼضاة إلك جؿقع مـ لفؿ يٓية –

يحث الـاس عؾك ب يال ؿع يالطاعة لفؿب ف اعّؼاد يٓ يّفؿ ,عامة أي خادة

كؾ ما يـػعفؿ ييـػع الـاس يتـ قففؿ إلك ب يشذع ما ي ّطقعف مـ إرااد،ؿب ذلؽ

 -(1)"يإلك الؼقاا شقاج فؿ

الطريؼة الصحقحة لؿـادحة    ( ،د0320)ت يشقَّـ ال قخ اشـ عثقؿقـ 

فنر القاج  عؾقـا إذا رأيـا خطًل مـ يٓة إمقر أر كّصؾ هبؿ ": يٓة إمقر فؼاع

ب فؿسالؽقـ شذلؽ أقرب الطر  يف شقار الحؼ لب اػقيًّا أي كّاشقًّا يكـادحفؿ

ثؿ كعظفؿ يكذكر،ؿ فقؿا يج  عؾقفؿ مـ الـصح لؿـ تحت ب يارح خطةفؿ

 -(2)"أيديفؿ يرعاية مصالحفؿ يرفع الظؾؿ عـفؿ

يؼصد شـصحف ب أن يؽون الـاصُح طالؿـًا مخؾًصا: وثالث هذه أداب -1

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ: قاع تعالك يجف اهلل 

چ چ چ چ: يقاعب [5: ال قـة] چڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ

 -[2: ]الزمر چڇ ڇ ڍ ڍ ڌڇ ڇ 

ض كػ ف  ا إر ددرت الـصقحة مؿـ ٓ يح ـ الخطاب لؾ ؾطار فؼد ُيعرِّ أمَّ

 : شرحؿّف إر لؿ يّداركف اهلل ب لألذى

ر فـزع عؾك اشـ أخقف الحُ ب ـة شـ حصـققَ قدا عُ : قاع ¶ فعـ اشـ ع اس 

جؾس اء أدحاب ميكار الؼرَّ ب   ػر الذيـ يدكقفؿ عؿر يكار مـ الـَّ ب شـ ققس

ًٓ كاكقا أي ا اًكا    عؿر ب يا اشـ أخل: ـة ٓشـ أخقفققَ فؼاع عُ ب يم ايرتف كفق

                                                 
 - 04هبجة إشرار يقرة عققر إخقارب ص (0)

 - 23صب ؾعريـلليجقب  اعة ال ؾطار يف غقر معصقة الرحؿـب  (2)
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: فؾؿا دخؾ قاعب فاسّلذر فلذر لف عؿرب لؽ يجف عـد ،ذا إمقر فاسّلذر لل عؾقف

 فغض  عؿرب يٓ تحؽؿ فقـا شالعدع (1)فقاهلل ما تعطقـا الجزعب يا اشـ الخطاب ف،ق

إر اهلل تعالك قاع ب يا أمقر الؿممـقـ: رف الحُ فؼاع لب حّك ،ؿ أر يققع شف   

 يإرَّ ب [019: إعراج] چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ: ملسو هيلع هللا ىلصلـ قف 

اًفا عـد كّاب اهلل يكار يقَّ ب ياهلل ما جايز،ا عؿر حقـ تم،اب ،ذا مـ الجا،ؾقـ

 -(2)"تعالك

 
 
 

         

  

                                                 
 - 4.309ٓشـ سقده ب العطاء شم تلخقر يٓ ِعَدة- يـظر: الؿخصص (0)

أخرجف ال خاري يف دحقحفب كّاب آعّصاا شالؽّاب يال ـةب شاب آقّداء ش ــ  (2)

 - 6856ب رقؿ 04.036الؿرسؾقـب 
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 اخلامت٘

 شنتؿاا ،ذا ال حث يتق قره  أحؿد اهلل 
َّ
شنجمء مـفج أر مـ َّ عؾل

ي،ذا مؾخص ب مـ خمع كّاشف )سراج الؿؾقك(ب العممة الطر قال يف ا مامة

ؾت إلقفا شػضؾ اهلل   -ٕ،ؿ الـّائج الّل تقدَّ

ففل الحصـ الحصقـ شعد تقفقؼ اهلل ب أ،ؿقة ا مامة يمـزلّفا العظقؿة ,0

 -لحػظ الّراعل يالّرعقّة مـ الػ اد يالفمك 

ـَّة لزيا جؿاعة الؿ ؾؿقـ ياج ,2 ٌ  يأدٌؾ مـ أدقع أ،ؾ ال  

ة-ب يالجؿاعة ـَّة يإجؿاع سؾػ إُمَّ  دعَّ عؾقف الؽّاب يال  

مّػؼقر عؾك  اعة ال ؾطار  ,يإر اخّؾػقا يف الػريع,أرَّ العؾؿاء  ,4

عقَّة دػُق أمْر،ؿ يعؾقفؿ كَدُرُه-ب يعدا الخريج عؾقف  فؾؾرَّ

عقَّة مع ال ؾطار الدعاُء لف يخص   ,3 فنر ب ف شصالح دعائفاالقاج  عؾك الرَّ

 دمحف دمٌح لؾع اد يال مد-

أي فاسٌؼ ي عك ب مـ تؿـَّك زياع ال ؾطار ففق جا،ٌؾ شعاق ة إمقر ,5

يما تجاسر أحٌد شؿجال ة أيلةؽ الؼقا إٓ رجع شغقر الؼؾ  ب لؾػرقة يالعقاذ شاهلل

 الذي راح شف-

اُظف يُرعاُتف يُفؼفاؤه أيلك ال ,6 ـاس شؿـادحة حؿؾة العؾؿ الذيـ ،ؿ ُحػَّ

ا ٓ جفًرا  -ملسو هيلع هللا ىلصي،ذا ،دي الـَّ ل محؿد ب ال ؾطار سرًّ

ة ,7 ُتؼاا شف ب دلَّت الـصقص ال رعقة عؾك يجقب كص  إماا لألُمَّ

ـ شف ال   ؾب الحديد يأجؿع العؾؿاء عؾك ذلؽ يلؿ يخالػ ا جؿاع إٓ ب يتممَّ

 فرقة الـَّجدات مـ الخقارج يإدؿ مـ الؿعّزلة ففق عـ ال ريعة أدؿ-
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 يإر ف ديا ف د الـاس-ب إمراء يالعؾؿاء إر دؾحقا دؾح الؿجّؿع ,8

عقِّة  ,9  يف ظؾِّ حاكٍؿ فاسٍد ٓ يجعؾ ذلؽ ذريعًة لّللق  الرَّ
َ
كقر العاِلؿ َشِؼل

فربغؿ شؼاء الطر قال يتعرضف لؾ جـ زمـ الع قديقـ إٓ أكف لؿ ب عؾك ال ؾطار

عقَّة عؾك الحاكؿ  شؾ درب-ب يمل  الرَّ

ع إلك اهلل جقر إئؿ ,01 ٓ شالفريع إلك ب يالّقشة إلقف ة ُيدفع شالّضر 

 ال قػ فققكؾقر إلقف- 

يدؾك اهلل يسؾؿ عؾك ك قـا محؿد ب يآخر دعقاكا أر الحؿد هلل رب العالؿقـ

 يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ-
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 املصادز

 ًٓ  الؼرآن الؽريم.: أو

 الؽتب.: ثاكًقا

أشق الخطاب عؿر شـ ب لوضاطقن يف رجبأداء ما وجب من بقان وضع ا -1

ب محؿد ز،قر ال اييش: تحؼقؼب ح ـ إكدل ل ال فقر شاشـ دحقة الؽؾ ل

ب ،د0309ب 0طب الؿؽّ  ا سمملب محؿد كادر الديـ إل اين: تخريج

 -ا0998

الػرج اشـ  قجؿاع الديـ أشب آداب الحسن البصري وزهده ومواطظه -2

 ر الـقادر-داب سؾقؿار الحرش: تحؼقؼب الجقزي

ب محؿد شـ مػؾح شـ محؿد شـ مػرجب أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة -3

ممس ة ب ثؿ الصالحل الحـ ؾل لاؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـب أشق ع د اهلل

 -،د0307ب ل ـارب شقريتب الرسالة

افاب الديـ أحؿد شـ محؿد ب أزهار الرياض يف أخبار الؼاضي طقاض -4

ب مصطػك ال ؼا: تحؼقؼب الؿؼري الّؾؿ اين أشق الع اسب شـ أحؿد شـ يحقك

ب مط عة لجـة الّللقػ يالرتجؿة يالـ رب ع د العظقؿ اؾ لب شقاريإشرا،قؿ إ

 -ا0949ب ،د0458ب الؼا،رة

مـاع ب اطتؿاد دطوة الشقخ محؿد بن طبد الوهاب طؾى الؽتاب والسـة -5

)مط قع ضؿـ شحقث كدية دعقة ال قخ محؿد شـ ع د ب شـ خؾقؾ الؼطار

الجزء إيع( عؿادة ال حث العؾؿل شجامعة ا ماا محؿد شـ سعقد ب لق،ابا

 -ا0990ب ،د0300ب 2طب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقديةب الرياضب ا سممقة
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محؿد شـ أشل شؽر شـ أيقب شـ ب إطالم الؿوقعقن طن رب العالؿقن -6

دار ب محؿد ع د ال ما إشرا،قؿ: تحؼقؼب سعد اؿس الديـ اشـ ققؿ الجقزية

 -ا0990ب ،د0300ب 0طب قريتشب لؽّ  العؾؿقةا

ع د الؽريؿ شـ محؿد شـ مـصقر الّؿقؿل ال ؿعاين ب إكساب -7

ب ع د الرحؿـ شـ يحقك الؿعؾؿل القؿاين يغقره: تحؼقؼب أشق سعدب الؿريزي

 -ا0962ب ،د0482ب 0طب حقدر آشادب مجؾس دائرة الؿعارج العثؿاكقة

ؾ شـ عؿر شـ كثقر الؼرال ال صري أشق الػداء إسؿاعقب البداية والـفاية -8

دار عالؿ الؽّ  ب ع د اهلل شـ ع د الؿح ـ الرتكل د-: تحؼقؼب ثؿ الدم ؼل

 -د،0323ب 2طب ،د0307ب 0طب الرياض

أحؿد شـ يحقك شـ أحؿد ب بغقة الؿؾتؿس يف تاريخ رجال أهل إكدلس -9

 -ا0967ب الؼا،رةب دار الؽات  العرشلب أشق جعػر الض لب شـ عؿقرة

ع د ب ة قؾوب إبرار وقرة طقون إخقار يف شرح جوامع إخباربفج -11

 ،د-0323ب 0طب مؽّ ة الرادب الرحؿـ شـ كادر ال عدي

مجؿقعة مـ : تحؼقؼب لزشقدياب تاج العروس من جواهر الؼاموس -11

 ب ،د0317ب 2طب مط عة حؽقمة الؽقيتب الؿحؼؼقـ

ؿ شـ عؾل إشرا،قب تبصرة الحؽام يف أصول إقضقة ومـاهج إحؽام -12

ب 0طب مؽّ ة الؽؾقات إز،ريةب شر،ار الديـ القعؿريب اشـ فرحقرب شـ محؿد

 -ا0986ب ،د0316

محؿد شـ إشرا،قؿ ب أشق ع د اهللب تحرير إحؽام يف تدبقر أهل اإلسالم -13

 -،د0318ب 4طب شدر الديـب شـ سعد اهلل شـ جؿاعة الؽـاين الحؿقي ال افعل
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محؿد ع د الرحؿـ شـ ع د ب يتحػة إحوذي بشرح جامع الترمذ -14

 شقريت-ب دار الؽّ  العؾؿقةب الرحقؿ الؿ اركػقري أشق العم

ع د الرحؿـ شـ أشل شؽر ب تدريب الراوي يف شرح تؼريب الـواوي -15

 ع د الق،اب ع د الؾطقػ-: تحؼقؼب الرياضب مؽّ ة الرياض الحديثةب ال قق ل

ـ كثقر الؼرال أشق الػداء إسؿاعقؾ شـ عؿر شب تػسقر الؼرآن العظقم -16

ب ،د0321ب 2طب دار  ق ةب سامل شـ محؿد سممة: تحؼقؼب ال صري ثؿ الدم ؼل

 -ا0999

محؿد شـ ع د اهلل شـ أشل شؽر ب اشـ إشارب التؽؿؾة لؽتاب الصؾة -17

 -ا0995ب ،د0305ب ل ـارب دار الػؽر لؾط اعةب الؼضاعل ال ؾـ ل

: تحؼقؼب كدل لاشـ ع د الرب إب التؿفقد لؿا يف الؿوصل وإساكقد -18

يزارة عؿقا إيقاج ب محؿد ع د الؽ قر ال ؽريب مصطػك شـ أحؿد العؾقي

  ،د-0487ب الؿغربب يال مير ا سممقة

ب أشق مـصقرب محؿد شـ أحؿد شـ إز،ري الفرييب تفذيب الؾغة -19

 -ا2110ب 0طب شقريتب دار إحقاء الرتاث العرشلب محؿد عقض مرع : تحؼقؼ

مجد الديـ أشق ال عادات الؿ ارك ب يث الرسولجامع إصول يف أحاد -21

ب شـ محؿد شـ محؿد شـ محؿد اشـ ع د الؽريؿ ال ق اين الجزري اشـ إثقر

مط عة ب مؽّ ة الحؾقاينب الّّؿة تحؼقؼ ش قر عققرب ع د الؼادر إركميط: تحؼقؼ

 -0طب مؽّ ة دار ال قارب الؿمح

زيـ ب وامع الؽؾما من ججامع العؾوم والحؽم يف شرح خؿسقن حديثً  -21

ثؿ ب ال غداديب الَ مملب الديـ ع د الرحؿـ شـ أحؿد شـ رج  شـ الح ـ
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ب ممس ة الرسالةب إشرا،قؿ شاجسب اعق  إركاؤيط: تحؼقؼب الحـ ؾلب الدم ؼل

 ا-2110ب ،د0322ب 7طب شقريت

ـة والػرقان الجامع ٕحؽام الؼرآن -22 ع د  أشقب والؿبقِّن لؿا تضؿـه من السُّ

ب 0طب ل ـارب شقريتب ممس ة الرسالةب شـ أحؿد شـ أشل شؽر الؼر  ل اهلل محؿد

 ،د-0327

ب ع د الرحؿـ شـ أشل شؽرب حسن الؿحاضرة يف تاريخ مصر والؼاهرة -23

دار إحقاء الؽّ  ب محؿد أشق الػضؾ إشرا،قؿ: تحؼقؼب جمع الديـ ال قق ل

 -ا0967ب ،د0487ب 0طب مصر –عق ك ال اشل الحؾ ل ياركاه  ,العرشقة 

  عة دار ب    ل قخ ع د العزيز شـ شازاب ةطقَّ حؼوق الراطي والرَّ  -24

 ا فّاء-

عؾل : تحؼقؼب أشق شؽر محؿد شـ القلقد الطر قالب الحوادث والبدع -25

 -،د0300ب 0طب دار اشـ الجقزيب شـ ح ـ شـ عؾل الحؾ ل

إشرا،قؿ شـ عؾل شـ ب الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان طؾؿاء الؿذهب -26

محؿد إحؿدي  د-: تحؼقؼ يتعؾقؼب شر،ار الديـ القعؿريب حقراشـ فرب محؿد

 -الؼا،رةب دار الرتاثب أشق الـقر

أشق ع د اهلل محؿد شـ ع د اهلل شـ ب الروض الؿعطار يف خبر إقطار -27

ب شقريتب ممس ة كادر لؾثؼافةب إح ار ع اس: تحؼقؼب يع د الؿـعؿ الِحؿقر

 -ا0981ب 2طب   ع عؾك مطاشع دار ال راج

أشق ع د اهلل أحؿد شـ محؿد شـ حـ ؾ شـ ،مع شـ أسد ب لزهدا -28

ب شقريتب دار الؽّ  العؾؿقةب محؿد ع د ال ما اا،قـ: يضع حقااقفب ال ق اين
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 -ا0999ب ،د0321ب 0طب ل ـار

أشق شؽر محؿد شـ القلقد شـ محؿد الطر قال ب سراج الؿؾوك -29

 شقريت-ب ل ـارب دار الؿـفاجب ،د0347ب 0طب الؿالؽل

ب 4طب ل قخ محؿد كادر إل ايناب ؾة إحاديث الصحقحةسؾس -31

 الؿؽّ ة ا سممقة-ب إردر

عطقة : تحؼقؼب شؽر أحؿد شـ محؿد شـ ،ارير الخمع أشقب السـة -31

 ،د-0301ب دار الرايةب الز،راين

شاسؿ : تحؼقؼب شؽر أحؿد شـ عؿري شـ أشل عادؿ ق ماا أشاب السـة -32

 -2115ب ،د0326ب 4طب قعلدار الصؿب الرياضب فقصؾ الجقاشرة

تحؼقؼ ب ع د اهلل محؿد شـ زيد الؼزييـل قلحافظ أشاب سـن ابن ماجه -33

 دار إحقاء الؽّ  العؾؿقة-ب  اقلع د المحؿد فماد : يترققؿ

ب دايد سؾقؿار شـ إاعث إزدي قأش ا مااب سـن أبي داود -34

الؿديـة ب قديةالؿؿؾؽة العرشقة ال عب دار الق رب محؿد عقامف: تحؼقؼب ال ج ّاين

 ،د-0340ب 4طب الؿـقرة

شـ امحؿد شـ عق ك شـ َسْقرة شـ مقسك ب أشق عق كب سـن الترمذي -35

اركة مؽّ ة ب ـيأحؿد محؿد ااكر يآخر: تحؼقؼ يتعؾقؼب الرتمذيب الضحاك

 -ا0975ب ،د0495ب 2طب مصرب يمط عة مصطػك ال اشل الحؾ ل

ب ؾل الخراساينأشق ع د الرحؿـ أحؿد شـ اعق  شـ عب السـن الؽبرى -36

اعق  : أارج عؾقفب ح ـ ع د الؿـعؿ اؾ ل: حؼؼف يخرج أحاديثفب الـ ائل

ب شقريتب ممس ة الرسالةب ع د اهلل شـ ع د الؿح ـ الرتكل: قدا لفب إركاؤيط
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 -ا2110ب ،د0320ب 0ط

اؿس الديـ أشق ع د اهلل محؿد شـ أحؿد شـ عثؿار ب سقر أطالم الـبالء -37

 -ا2116ب ،د0327ب الؼا،رةب ر الحديثداب شـ َقاْيؿاز الذ، ل

محؿد شـ عؾل شـ محؿد ب السقل الجرار الؿتدفق طؾى حدائق إزهار -38

 -0طب دار اشـ حزاب شـ ع د اهلل ال قكاين القؿـل

محؿد شـ محؿد شـ عؿر شـ ب شجرة الـور الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة -39

ب العؾؿقة دار الؽّ ب ع د الؿجقد خقالل: عؾؼ عؾقفب عؾل شـ سالؿ مخؾقج

 -ا2114ب ،د0323ب 0طب ل ـار شقريتب

شرح أصول اطتؼاد أهل السـة والجؿاطة من الؽتاب والسـة وإجؿاع  -41

الؼاسؿ ، ة اهلل شـ أشل الح ـ  قأش ا مااب الصحابة والتابعقن ومن تبعفم

 دار العادؿة-ب د- أحؿد سعد حؿدار: تحؼقؼب 2طب الملؽائل

مؽّ ة الغرشاء ب خالد الردادي د-: تحؼقؼب لربهبارياب شرح السـة -41

 ،د-0303ب 0طب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقديةب إثرية

الؿ ؿك )الؽااػ عـ حؼائؼ ب شرح الطقبي طؾى مشؽاة الؿصابقح -42

ع د الحؿقد  -د: تحؼقؼب ارج الديـ الح قـ شـ ع د اهلل الطق لب ال ــ(

 ،د-0307ب مؽّ ة كزار مصطػك ال ازب الرياضب مؽةب ال عقديةب ،ـدايي

- دب اعق  إركميط: تحؼقؼب اشـ أشل العزب شرح العؼقدة الطحاوية -43

 ،د-0307ب 01طب شقريتب ممس ة الرسالةب ع د اهلل شـ ع د الؿح ـ الرتكل

لؼاضل ع د الق،اب شـ كصر اب شرح طؼقدة ابن أبي زيد الؼقرواين -44

دار ال حقث ب أحؿد محؿد كقر سقػ -د: دراسة يتحؼقؼب ال غدادي الؿالؽل
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 ،د-0323ب 0طب ا مارات العرشقةب دراسات ا سممقة يإحقاء الرتاثلؾ

أحؿد شـ الح قـ شـ عؾل شـ مقسك ب أشق شؽرب شعب اإليؿان -45

الرياض شالّعاير مع الدار ب مؽّ ة الرادب ال قفؼلب الُخْ َرْيِجردي الخراساين

 ا-2114ب ،د0324ب 0طب ال ؾػقة ش قم اي شالفـد

أشق كصر إسؿاعقؾ شـ حؿاد ب عربقةالصحاح تاج الؾغة وصحاح ال -46

ب دار العؾؿ لؾؿميقـب أحؿد ع د الغػقر عطار: تحؼقؼب الجق،ري الػاراشل

 -ا0987ب  ،د0317ب 3طب شقريت

محؿد شـ ح ار شـ أحؿد أشق ب صحقح ابن حبان بترتقب ابن بؾبان -47

ب شقريتب ممس ة الرسالةب اعق  إركميط: تحؼقؼب ال  ّلب حامد الّؿقؿل

 ،د-0303ب 2ط

أشق ع د اهللب محؿد شـ إسؿاعقؾ ال خاريب ارح ب البخاريصحقح  -48

  ،د-0322ب 0 ق  الـجاةب طدار ب مصطػك دي  ال غاء د-: يتعؾقؼ

ب الـق اشقريب أشق الح قـ م ؾؿ شـ الحجاج الؼ قريب صحقح مسؾم -49

 ،د-0492ب 2طب شقريتب دار إحقاء الرتاث العرشل

ؼاسؿ خؾػ شـ ع د الؿؾؽ شـ أشق الب الصؾة يف تاريخ أئؿة إكدلس -51

مؽّ ة ب ال قد عزت العطار الح قـل: عـل شـ ره يدححف يراجع أدؾفب ش ؽقاع

 -ا0955ب ،د0473ب 2طب الخاكجل

ب ال غداديب أشق ع د اهلل محؿد شـ سعد ال صريب الطبؼات الؽبرى -51

 ا-0986ب 0طب شقريتب دار دادرب إح ار ع اس: تحؼقؼب الؿعريج شاشـ سعد

ب سؾقؿار شـ دالح الخزي: تحؼقؼب ٕدكريياب رينصبؼات الؿػس -52
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 ،د-0307ب 0طب الؿديـة الـ قيةب مؽّ ة العؾقا يالحؽؿ

عؾل : تحؼقؼب ع د الرحؿـ شـ أشل شؽر ال قق لب صبؼات الؿػسرين -53

 ،د-0496ب 0طب الؼا،رةب مؽّ ة ي، ةب محؿد عؿر

الؿؽّ  ب حؿد كادر الديـ إل اينمب ضالل الجـة يف تخريج السـة -54

 ،د-0313ب 0طب  سمملا

اؿس الديـ أشق ع د اهلل محؿد شـ أحؿد شـ ب العبر يف خبر من غبر -55

ب ،اجر محؿد ال عقد شـ ش ققين زغؾقع لأش: تحؼقؼب عثؿار شـ َقاْيؿاز الذ، ل

 ل ـار-ب شقريتب دار الؽّ  العؾؿقة

ب ع د الرحؿـ شـ أشل شؽرب بغقة الوطاة يف صبؼات الؾغويقن والـحاة -56

ب الؿؽّ ة العصريةب محؿد أشق الػضؾ إشرا،قؿ: تحؼقؼب ـ ال قق لجمع الدي

 -دقداب ل ـار

إسؿاعقؾ شـ ع د الرحؿـ ب واصحاب الحديث طؼقدة السؾف -57

 -ب ،د0309ب 2طب دار العادؿةب كادر الجديع: تحؼقؼب الصاشقين

أحؿد شـ عؾل شـ ب أشق الػضؾب فتح الباري شرح صحقح البخاري -58

 ،د-0479ب شقريتب ار الؿعرفةحجر الع ؼمين ال افعل د

ع د الرحؿـ شـ أشل ب الػتح الؽبقر يف ضم الزيادة إلى الجامع الصغقر -59

ب ل ـارب شقريتب دار الػؽرب يقسػ الـ فاين: ب تحؼقؼجمع الديـ ال قق لب شؽر

 -ا2114ب ،د0324ب 0ط

تؼل الديـ أشق الع اس ب الػرقان بقن أولقاء الرحؿن وأولقاء الشقطان -61

د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ ع د اهلل شـ أشل الؼاسؿ شـ محؿد شـ تقؿقة أحؿد شـ ع 
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مؽّ ة ب ع د الؼادر إركاؤيط: حؼؼف يخرج أحاديثفب الحراين الحـ ؾل الدم ؼل

 ا 0985ب ،د0315ب دم ؼب دار ال قار

مجد الديـ أشق  ا،ر محؿد شـ يعؼقب ، الؼاموس الؿحقط -61

محؿد : شناراجب اث يف ممس ة الرسالةمؽّ  تحؼقؼ الرت: تحؼقؼب الػقريزآشادى

 -ا2115ب ،د0326ب 8طب ل ـارب شقريتب ممس ة الرسالةب كعقؿ العرقُ قسل

ب ،د0328ب 0طب شؽر محؿد شـ سؾقؿار أجري قأشب كتاب الشريعة -62

 دار الدلقؾ إثرية-

محؿد جؿاع الديـ شـ محؿد سعقد شـ قاسؿ ب محاسن التلويل -63

ب ةدار الؽّ  العؾؿقب شاسؾ عققر ال قدمحؿد : تحؼقؼب الحم  الؼاسؿل

 -،د0308ب 0طب ل ـارب شقريت

دار الط اعة ب اشـ سقدهب عؾل شـ إسؿاعقؾب أشق الح ـب الؿخصص -64

 إمقرية-ب الؽربى

محؿد شـ أشل  بمدارج السالؽقن بقن مـازل إياك كعبد وإياك كستعقن -65

الؿعّصؿ محؿد : ب تحؼقؼشؽر شـ أيقب شـ سعد اؿس الديـ اشـ ققؿ الجقزية

 -ا0996ب ،د0306ب 4ب طشقريت بدار الؽّاب العرشل بشاهلل ال غدادي

أشق ع د اهلل الحاكؿ محؿد شـ ع د اهلل شـ ب الؿستدرك طؾى الصحقحقن -66

محؿد شـ حؿدييف شـ ُكعقؿ شـ الحؽؿ الض ل الطفؿاين الـق اشقري الؿعريج 

ب 0طب شقريتب ةدار الؽّ  العؾؿقب مصطػك ع د الؼادر عطا: تحؼقؼب شاشـ ال قع

 ا-0991ب ،د0300

أشق ع د اهلل أحؿد شـ محؿد شـ حـ ؾ شـ ب مسـد اإلمام أحؿد بن حـبل -67
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ب 0طب الؼا،رةب دار الحديثب أحؿد محؿد ااكر: تحؼقؼب ،مع شـ أسد ال ق اين

 -ا0995ب ،د0306

ب أشق دايد سؾقؿار شـ دايد شـ الجاريد الطقال لب مسـد الطقالسي -68

 ،د-0309ب 0طب مصرب دار ،جرب  د الؿح ـ الرتكلمحؿد شـ ع د-: تحؼقؼ

الؿؽّ  ب إعظؿل: حؼقؼتب ع د الرزا  شـ ،ؿاا الصـعاينب الؿصـف -69

 -،د0314ب 2طب شقريتب ا سممل

افاب الديـ أشق ع د اهلل ياققت شـ ع د اهلل الريمل ب معجم البؾدان -71

 -ا0995ب 2طب شقريتب دار دادرب الحؿقي

ب ك)إشرا،قؿ مصطػ: ة العرشقة شالؼا،رةمجؿع الؾغ، الؿعجم الوسقط -71

 -دار الدعقةب محؿد الـجار(ب حامد ع د الؼادرب أحؿد الزيات

أحؿد شـ عؿر شـ إشرا،قؿ ب الؿػفم لؿا أشؽل من تؾخقص كتاب مسؾم -72

 -،د0329ب 3طب شقريتب دم ؼب دار اشـ كثقرب الؼر  ل

ة الفقةب محؿقد الخضقري: ترجؿةب ريـقف ديؽارتب مؼال طن الؿـفج -73

 ا-0985ب 4طب الؿصرية العامة لؾؽّاب

ع د : تحؼقؼب أشق الح قـ أحؿد شـ فارس شـ زكرياب مؼايقس الؾغة -74

 ا-0979ب ،د0499ب دار الػؽرب ال ما محؿد ،ارير

أشق زكريا محقل الديـ يحقك ب الؿـفاج شرح صحقح مسؾم بن الحجاج -75

 ،د-0492 ب2ل ـارب طب شقريتب دار إحقاء الرتاث العرشلب شـ ارج الـقيي

 شدير تاريخ-ب جمع مقسكب مـفج البحث العؾؿي طـد العرب -76
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كػح الطقب من غصن إكدلس الرصقب وذكر وزيرها لسان الدين بن  -77

إح ار : تحؼقؼب افاب الديـ أحؿد شـ محؿد الؿؼري الّؾؿ اينب الخطقب

 -شقريتب دار دادرب ع اس

شـ محؿد  أشق ال عادات الؿ اركب الـفاية يف غريب الحديث وإثر -78

 -ا0979ب ،د0499ب شقريتب الؿؽّ ة العؾؿقةب الجزري

إسؿاعقؾ شااا ب هداية العارفقن أسؿاء الؿملػقن وآثار الؿصـػقن -79

 ،د-0304ب ل ـارب شقريتب دار الؽّ  العؾؿقةب ال غدادي

دمح الديـ خؾقؾ شـ أي ؽ شـ ع د اهلل ب الوايف بالوفقات -81

ب شقريتب دار إحقاء الرتاثب مصطػكيتركل ب أحؿد إركاؤيط: تحؼقؼب الصػدي

 -ا2111ب ،د0321

وجوب صاطة السؾطان يف غقر معصقة الرحؿن بدلقل السـُّة  -81

ب 3طب سؿاحة ال قخ دالح الػقزار: تؼديؿب محؿد شـ كادر العريـلب والؼرآن

 ،د-0348

أشق الع اس اؿس الديـ أحؿد شـ ب وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان -82

إح ار : تحؼقؼب ـ أشل شؽر اشـ خؾؽار الربمؽل ا رشؾلمحؿد شـ إشرا،قؿ ش

 - شقريتب دار دادرب ع اس
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ًٓ: إدلة مـ ا  227 --------------------------------------------- لؼرآرأي
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 ملّخص البخح

يف أّر فرعقر كار مـ  , غقر،ؿ مـ أ،ؾ الؽّابشؾ يٓ,ٓ يخّؾػ الؿ ؾؿقر 

ب يأكف عاش عؾك الؽػر يمات عؾقفب أكػر أ،ؾ إرض يأكثر،ؿ جحقًدا ي غقاكًا

يلؽثرة دٓئؾ ،ذه الؿ للة ييضقح شرا،قـفا ُعّدت ،ذه الؿ للة مـ الؿعؾقا مـ 

يـ شالّضريرة  يكار الؼقع شخمففا مـ أاـع إققاع يأاّد،ا اذيًذا-ب الدِّ

)دّحة إيؿار فرعقر يكجاتف يف أخرة( قد ُيِجد يف الؼرر الثّالث دلعّؾ الؼقَع شي

 ب الفجرّي 
ّ
 الحاتؿل

ّ
ـِ عرشل ّٓ يف الؼرر الّ اشع عؾك يد رأس آّتحادّية اش لؽـف لؿ يؼَق إ

ّّ  قر ب الذي ت ـّاه يأافره ياسّدّع عؾقف يقد شـاه عؾك  الـّظرّية الّل يقػ حقاتف عؾك ال

الّل تخُؾص يف جق،ر،ا إلك إكؽار ب )يحدة القجقد(دي،ل الؼقع شب فاع عـفاهبا يالدّ 

ياكات ييّػّرع عـ ،ذه الـّظرّية أققاٌع أخرى ٓ تؼّؾ اـاعًة عـ ب الّصاكع يإشطاع الدِّ

 ,غقر أّر مزّية فرعقر ب الؼقع شنيؿار فرعقر
ّ
تؽؿـ يف إعمكف ُألق،ّقة  ,يف كظر اشـ عرشل

ثّؿ تؾّؼػ ،ذا الؼقَع عـف ب راحة مع تؾؽ الـّظرّية الؿ ميمةي،ق ما يّؿا،ك شصب كػ ف

قفقّة يف الؼديؿ يالحديث مردِّديـ اسّدٓٓتف ذاهتا عؾك الّرغؿ مـ ب خمئُؼ مـ الص 

 : هتافّفا
ِّ
ّّمع  شدٓٓت الـ ُصقص تحت غطاء الّّلييؾ ال ا ـل إذ كّجت عـ ال

 يأضراشف مـب ال عقد
ّ
ـُ عرشل يٓ ري  يف أّر ب ذيي الخقاع الجامح ي،ق الء ُيجقده اش

 تلييؾ غقر سائغ يٓ ب ،ذا الؼقع ققٌع كػرّي 
ّ
ـُ عرشل يأّر الّّلييؾ الذي اسّعؿؾف اش

 ُيعذر داح ف فقف-

 د- شدر شـ كادر شـ محؿد العقاد

dr.b.n.alawad@hotmail.com 
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﷽ 

 املكّدم٘

يكعقذ شاهلل مـ ارير أكػ ـا يمـ ب الحؿد هلل كحؿده يك ّعقـف يك ّغػره إرّ 

يأافد أر ٓ ب ـ يضؾؾ فم ،ادي لفيمَ ب لف ه اهلل فم مضّؾ ـ يفدِ مَ ب سقةات أعؿالـا

 - ا ع ده يرسقلفمحؿدً  أرّ يأافد ب إلف إٓ اهلل يحده ٓ اريؽ لف

: آل طؿران] چڦ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 

303] 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 

 -[0: الـ اء] چڤ  ڦ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ

 ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ 

 .[73 – 70: إحزاب] چ﮼ ﮻  ﮹  ﮺ ﮸   ﮷ ﮶  ﮳﮴  ﮵

أحد حّؽاا مصر ,فنّر مـ الؿّّػؼ عؾقف شقـ أ،ؾ الؿؾؾ أّر فرعقر : شعد أما

شؾ ب يمـ أاّد الخؾؼ كػًرا يأاّد،ؿ جحقًداب كار مـ أعظؿ الؿؾقك جربيًتا ,الؼديؿة

فؼد كػر شرسالة مقسك يحارب دعقتف ياضطفد ب (1)"مـ كػره ار أعظؿُ لقس يف الؽػّ "

ر لّج يف مؽاشرتف يعـاده إلك حّد إكؽار يجقد يحقـ دعاه كؾقُؿ اهلل إلك ا يؿاب أت اعف

 مع عؾؿف شؽذب كػ ف-ب [24: ال عراء] چڦ  ڦ  ڦ چ: الخالؼ العظقؿ

يإكؿا كار شؿثاشة ب يلؿ يؽـ ،ذا الجحقد ،ق هنايَة الؿطاج شالـِّ  ة إلقف

ّّقف الّطقيؾ ذلؽ أكف لدّؿا رأى ِخّػة عؼقع ققمف ياّدة  اعّفؿ : ال دايات يف  ريؼ ال

                                                 
  (-2.281)ما اشـ تقؿّقة مجؿقع فّايى اقخ ا س (0)
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چ  چ: ؼّدا ُخطقة أخرى فاّدعك أماا أعقاهنؿ يأاراففؿ ألق،ّقَة كػ ف شؼقلفلف ت

,يحقـ لؿ يجد مـفؿ معارضة ب [48: صَص الؼَ ] چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ب تؿادى يف جربيتف ياسّطاع يف  غقاكف ,مع ظفقر دٓئؾ كذشف يددِ  مقسك

- [23: الـازعات] چڃ  چ  چچ: فجؿع العاّمة ق ًرا يخط  فقفؿ شلعؾك دقتف

ُّّق؟!  ُّّق أعظؿ مـ ،ذا الُع  فلّي ُع

ب يقد كّرر الؼرآر الؽريؿ قّصة ،ذا الّطاغقة الؿّج ِّر يف مقاضع مّػّرقة مـف

ّّؿّرد يالّطغقار يلقؽقر كػُره مـ الحؼائؼ القؼقـّقة الّل ٓ ب لقغدي شذلؽ رمًزا لؾ

 تؼ ؾ الؿؿاراة يٓ الجداع- 

( مـ أعظؿ إققاع مصادمًة )إيؿار فرعقرديعؾك الّرغؿ مـ أّر الؼقع ش

يـّقة ـُ عرشل الّطائل ب لؾحؼائؼ الؼرآكّقة يالؿ ّؾؿات الدِّ َره اش ّٓ أكف مـذ أر دقَّ إ

  ،د(648)
ّ
يكػخ يف ،قؽؾف مـ ريح ،ؾقساتف   دػؼ شلجـحّف ب يف ،قةة ققٍع إسممل

يكثرت الّ جآت العؾؿّقة ب فق  رؤيس  قائػ مـ الّصقفّقة يف الؼديؿ يالحديث

شقدي )ب لف شقـ الـّافقـ يالؿث ّقـحق  ،د(0215حّك يدػ العّممة مرتضك الزَّ

ّّصادا": م للة )إيؿار فرعقر( شلهنا  -(1)"م للٌة اديدة آخّمج يال

 عؾك الؿّاشع أّر َثّؿة جفاٍت ت عك 
ّ
يشّؿقيٍؾ م  قه مـ ,يغقر خػل

ٓحّػاء عـ  ريؼ اب إلك إحقاء تراث ،ذا الّرجؾ مـ جديد ,ممّس ات غرشقّة

ي،ق أمر اكّ ف إلقف ب ش خصّقّف ياسّخراج دفائـ كّ ف الؿطؿقرة يف زيايا ا ،ؿاع

مؿا ": ,،د( الذي قاع0306) قخ محؿد الغزاللالّ  كب غقُر ياحد مـ الؿعادريـ

يؾػت الـّظر أّر معفد الّدراسات ا سممّقة شجامعة الّ قرشقر قد اّتػؼ مع إحدى 

                                                 
شقدي )( 0) ّّؼقـ لؾزَّ  (-  2.235إتحاج الّ ادة الؿ
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يإخراجفا يف شضعة يثمثقـ جزًءا! « قحاتدُّ دلػُ ا»العقادؿ العرشّقة عؾك   ع 

 -(1)"لح اب َمـ يّّؿ ،ذا العؿؾ يف ،ذه إّياا العصق ة؟!

)إيؿار فرعقر( لؿ يؿت مـذ أر ظفر لؾعؾـ يف ديعقًدا عؾك شدء فنّر الؼقع ش

قفّقة ب الؼرر الّ اشع يحّك يقمـا ،ذا يإكؿا ظّؾ يؼقى ييضعػ شح   قّقة الص 

يالحؼقؼة أّر عؼقدة )يحدة القجقد( ما ب ؿ ال قةة الحاضـة لفيضعػفؿ شاعّ ار،

 يٓ شدّ ددامت حّقًة يف قؾقب جؿا،قر،ؿ فالؼقع ش
ّ
غقر أّر ب )إيؿار فرعقر( حل

ّّصّقج يف الُعُؼقد ب أكثر،ؿ ٓ يجرؤير عؾك الجفر شف ٓ سّقؿا شعدما اكح ر مّد ال

 إخقرة يهلل الحؿد- 

ـّ أّر ،ذا الؼقع ل ؿ يعد لف يجقد الققا شقـ الؼقا شالـّظر إلك ييخطئ مـ يظ

يٓ يؾزا مـف ا كؽاُر ب فؿـ الؿعؾقا أّر الّ ؽقت ٓ يعـل الّرفضب سؽقهتؿ عـف

يإكؿا ب لؽـ دير تصريحب يمـ تّّ ع تؼريراهتؿ يجده يؾقح يف كثقر مـفاب شالّضريرة

ّّؾقيح كّؾ ما يخالػ ما ي،ق أمر اائع يف أدشّقاهتؿ يف ب عـ  ريؼ الّرمز يا اارة يال

عؾك ,خقًفا مـ ت ـقع الػؼفاء الذيـ ُيطؾؼقر عؾقفؿ : عؾقف العاّمة مـ الؿعّؼدات

ّّـؼ ص يآسّخػاج ُسقا( ي)عؾؿاء الّ ريعة( ي)أ،ؾ : ,س قؾ ال )عؾؿاء الر 

                                                 
 (- 60تراثـا الػؽري يف مقزار الّ رع يالعؼؾ لؾغزالل )( 0)

لعثؿار يحقكب حقث اؽر  «ممّلػات اشـ عرشل: تاريخفا يتصـقػفا»يقؾ مثؾ ذلؽ يف كّاب: 

قـ: ،ؿ: ماسقـققر يكقرشار ( ثمثًة مـ ك ار الؿ ّ رق25الؿمّلػ يف مؼّدمّف )ص

قاا شرحؾّقـ عؾؿّقّقـب إحدا،ؿا عؾك  ,يمـ أجؾ إتؿاا العؿؾ,يٓييستب م قًرا إلك أكف 

 لؾ حقث العؾؿّقةب يالّثاكقة كاكت شناراج ،قةة الققكق ؽق 
ّ
 الػرك ل

ّ
كػؼة الؿركز الؼقمل

 يشؿ اعدة مـ إسّاذيـ: ماسقـققر يكقرشار- 

لع د الغـل الـّاشؾ ل الذي يؼّرر فقف عؼقدَة  «يالخطاب الّصد القجقد الحّؼ »يكذلؽ كّاب: 

 لؾدراسات العرشّقة-  
ّ
 الػرك ل

ّ
 يحدة القجقدب   عف الؿعفد العؾؿل
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 -(1)الّظا،ر( ي)أ،ؾ الِؼ ر( ي)أ،ؾ الِحَجاب(!

ـُ عرشل إلك ،ذا الؿ ؾؽ الؽِّؿاينِّ يف س ي،ذا ": قاٍ  ُم اشِف فؼاعيلؼد أاار اش

ـّ  ه قرُ فغَ ب ؾقّ فقف مـ العُ  لَِؿا: الخؾؼعـ أكثر  يج  َسرتُه مـ الؽ ػ يالعؾؿِ  الػ

 -(2)"فقف قري  ؾُػ شعقد يالّّ 

 : يفقف يؼقع شعُضفؿ

 ه  مـ عؾؿل جقا،رَ  إين ٕكّؿُ 

 

 

 ـا  ِّ ػَّ فقَ  ذي جفؾٍ  ٓ يرى الحؼَّ  كل 

 

 

ـٍ  اَ يقد تؼدَّ     يف ،ذا أشق ح 

 

 

 ـا  ف الحَ  ك ق ؾَ إلك الح قـ ييّد  

 

 

 لق أشقح شف عؾؿٍ  جق،رِ  بَّ فرُ 

   

 

 ـا  ثَ د القَ ع ُ أكت مؿـ يَ : لؼقؾ لل 

 

 

   لم ؾؿقر دم رجاٌع  يٓسّحّؾ 

 

 

  (3)ـاَ  َح  فُ ما يلتقكَ  يرير أق َح  

 

 

ييزداد القضع خطقرًة حقـ كجد مـ يّ ـّك الؼقع شنيؿار فرعقر ييرّيج لف عؾك 

ب ييح د ما اسّطاع مـ الّ  فات يف تليقده يآكّصار لفب العالؿّقة لؾؿعؾقماتالّ  ؽة 

حقث ب شؾ يدؾ إلك ت ـِّقف يف شعض ُدُحػـا الؿحؾِّقةب يلؿ يؼػ إمر عـد ،ذا الحدّ 

( 4373العدد ) د،05.0.0342الؿقافؼ مثاء  رت جريدة عؽاظ يف يقا الثّ ك

ًٓ لؾؽات  كجق  عصاا يؿاين عـقاكُ   "؟!امات كافرً  ،ؾ فرعقرُ ": فمؼا

                                                 
( ي)أ،ؾ أ،ؾ الؽ ػي) (أ،ؾ ال ا ـي) (عؾؿاء الحؼقؼة)دأّما ،ؿ فق ّؿقر أكػَ فؿ ش( 0)

 الؿ ا،دة( يغقر ذلؽ- 

ٓشـ الؼّقؿ الؽقـ مدارج الّ  (ب 2.479)تقؿّقة مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ اكظر: 

أثار (ب 05.441) لملقسل ريح الؿعاين(ب 0.009لف أيًضا )فػار إغاثة الؾّ (ب 4.074)

  (-020لّؾؽـقي )الؿرفقعة 

 ]سقرة مط قع ضؿـ رسائؾف[ )( 2)
ّ
 (- 07كّاب الػـاء يف الؿ ا،دة ٓشـ عرشل

 (- 05.418لملقسل )ريح الؿعاين (ب 39يـ لؾغزالل )(ب مـفاج العاشد02.389)تاريخ شغداد ( 4)
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ففق عؾك إدؾ لؿ ب فادةطؼ شالّ  إكؿا مات شعد الـ   فرعقرُ ي": يمّؿا جاء فقف 

فادة ٕكف إكؿا كطؼ شالّ  : ا أكف لقس عؾقف ذكقبف أيًض يإدؾ يف حؼِّ ب ايؿت كافرً 

ًٓ تؽفادة ة حقاة شعد الّ  يلؿ يؽـ لديف ثؿّ ب ة عؾك الػقرفقافّف الؿـقّ   قر مجا

ف عؾك قةات يالؿعادل فح اشُ يما كار ق ؾ إيؿاكف مـ الّ  ب ب الؿعادلٓرتؽا

أكف ما كار : شؿعـكب (1)«ما ق ؾف ّ  جُ ديَ  ا سماُ » ♥شؾ قد قاع ب اهلل

 -"ف العػقةات ق ؾ إسممف فحؽؿُ لؾؿرء مـ سقّ 

 أضباب اختٔاز املْضْع : 

فاب يرجع اخّقاري ،ذا الؿقضقَع إلك ِعّدة أس اب  : مـ أ،ؿِّ

ٕرضقّة الّل قاا عؾقفا الؼقُع شنيؿار فرعقر ،ل كظرّية يحدة أّر ا -1

قفّقةب القجقد ًٓ ياسًعا يف إيساط الص  مّؿا ب يمـ الؿعؾقا أّر لفذه الـّظرّية ق ق

سقاٌء دّرح القاحد ب يعـل أّر الؿّصّقفة ٓ شّد أهنؿ يعّؼدير الؼقَع شنيؿار فرعقرَ 

 مـفؿ شذلؽ أا أضؿره- 

قفّقةأّر ٓشـ عرشل إ -2 ّ مؽاكًة ك قرة عـد الص 
ففق عـد،ؿ ُسؾطار ب كدل ل

يـ يالّ قخ إكرب يالؽربيت إحؿر إلك غقر ذلؽ مـ ب العارفقـ يمحقل الدِّ

يمـ َثّؿ فنّر ت ـّقف لؾؼقع شنيؿار فرعقَر يحؿاَسف لف ياسّدَٓلف عؾقف ب إيداج

قفقّة يمـ تلثّ   ر هبؿ هبذا الؼقع- يكْصَره إّياه مظـٌّة ٓكخداع  قائػ مـ الص 

أّكا افدكا يف أيكة إخقرة حراًكا ققيًّا عؾك مخّؾػ إدعدة  -3

                                                 
ّ يف ُسـَـف الؽربى شرقؿ )07802أخرجف أحؿد يف م ـده شرقؿ ) (0)

( يغقر،ؿا 08169(ب يال قفؼل

(ب 020- يالحديث أدُؾف يف دحقح م ؾؿ شرقؿ )  مـ حديث عؿري شـ العاص 

 -"ا سما يفدا ما ق ؾف"يلػُظُف: 
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يفدج إلك إعادة إحقاء ب يالؿ ّقيات تؼقُده ديٌع غرشّقة يٕ،داج سقاسقّة

ج يف الؿجّؿعات ا سممّقة ّّصق  ُؽقكّقة يف القجدار ب ال يدمج م ادئف ال  

ب الؿّؿا،ل مع قَِقؿ العصرب سما الؿعّدعالؿجّؿعل شاعّ اره الـّؿقذج إمثؾ لإل

ّّعايش مع أخريـ مّؿا يعـل شالّضريرة أّر كثقًرا مـ إققاع ب يالؼادر عؾك ال

قفّقة الّ اّذة يالؿؿارسات الؿـحرفة سّظفر مـ جديد-  الص 

 ٍدف البحح : 

يتّ  ع ب يفدج ،ذا ال حث إلك ت ؾقط الّضقء عؾك الؼقع شنيؿار فرعقر

 الذي تقّلد عـفيالب ك لتف
ّ
يمـاق ة ما تؿّ ؽ شف ب ؽ ػ عـ أدؾف الػؾ ػل

 يتعّ ػقا يف تحؿقؾفا ما ٓ تحّؿؾ-ب أدحاُشف مـ دٓئؾ تلّيلق،ا عؾك غقر يجففا

 خّط٘ البحح : 

 : مة يأرشعة م احث يخاتؿةيت ّؿؾ عؾك مؼدّ 

 يإجراءاتف-ب يمـفجفب يخطّفب ي،دففب يفقفا شقار أس اب اخّقارهب الؿؼّدمة

 يالؿصـّػات يفب ة الؼقع شنيؿار فرعقر يال اعث عؾقفك ل:  حث إّيعالؿ

 -،ذه الؿ للة

 -يالـّػل شنيؿار فرعقر شقـ ا ث ات ؾقـالؼائأافر : الؿ حث الّثاين

 ّد عؾقفؿ-ة الؼائؾقـ شنيؿار فرعقر يالرّ أدلّ : الثالؿ حث الثّ 

 حؽؿ الؼقع شنيؿار فرعقر-: اشعالؿ حث الرّ 

 -ّائج،ؿ الـّ يتّضّؿـ أب خاتؿة
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 ميَر البحح : 

 سؾؽت يف ،ذا ال حث الؿـفج آسّؼرائل الـّؼدي-

 إدساٛات البحح : 

عزي أيات إلك مقاضعفا مـ الؿصحػ الّ ريػ شذكر اسؿ الّ قرة  -0

 يرقؿ أية-

فنر كار الحديث يف الّصحقحقـ ب تقثقؼ إحاديث مـ مصادر،ا إدؾّقة -2

ُّف يذكرُت حؽؿ أ،ؾ  يإرب أي أحد،ؿا اكّػقُت شؿجّرد العزي كار يف غقر،ؿا خّرج

 الّ لر عؾقف إر ُيِجد-

 تقثقؼ الـّؼقع مـ مصادر،ا إدقؾة- -4

ّّعريػ -3 ّٕر إدؾ أّر أمثاع ،ذه : شإعما يإماكـ يكحق،ا ترك ال

ّّخّصص-  ال حقث مقّجف ٕساتذة عؾك م ّقى عاٍع مـ ا حا ة شال

ٕيلك ما لؿ يؽـ القاحد مـفؿ ذكر سـة القفاة عـد مرير إعما لؾؿّرة ا -5

 حقًّا أي ُذكِر عرًضا يف سـد أي خرب أي قّصة-

شعؿادة ال حث  ؾةً لجامعة الؼصقؿ مؿثَّ  شالّ ؽر الجزيؾ ييف الخّاا فنين أتؼّدا

 
ِّ
 -عؾك دعؿفا لفذا ال حث العؾؿل
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ّّل  املبخح األ

، ٗ الكْل بإمياٌ فسعٌْ ّالباعح علُٔىظأ

 ٍرِ املشأل٘ يفّاملصّيفات 

يمـ ب الؼقع شنيؿار فرعقر يكجاتِف مـ أعج  إققاع الّل تؿّر عؾك الـّاظر

ذلؽ أّر دٓئؾ ُشطمكف يمـاقضّف لؿا قّررْتف كصقُص القحل : أكثر،ا اذيًذا يغراشةً 

ُـ ة يالعامّ عـد الخاّد  ،ذا"شؾ ب يف غاية الجمء فنكف : عؾقف شدلقؾ  ّدّع مـ أر يُ  ة أشق

يلفذا كار ب (1)"ة مثؾ فرعقرة يا لفقّ شقشقّ عل لـػ ف الر  شاهلل ييدّ  لؿ يؽػر أحد

شآضطرار يكار ف اُده معؾقًما ب (2)"ديـ عؾقفّاة الؿّؿرِّ العُ  الؽػرة يأعظؿَ  أكػرَ "

  -سمامـ ديـ ا 

ّّ دل" ثّؿ إّر القاقع ي فد شلكف ّٓ صريح شلكف مات مممـً ؿ يظفر عـ أحد شال  ا إ

مـ  كادقة يالؿـافؼقـ ما ،ق أعظؿُ ؼؾقد لؾزّ كدقة أي الّّ ا  يالزّ ػـ فقف مـ الـِّ عؿّ 

 -(3)"ذلؽ

 : ييح ـ اشّداًء اسّعراض الؿقضقع عؾك الـّحق الّالل

 ّٔ  ٌػأُة الكٕه بإمياُ فسعُٕ ٔالباعُح عمْٗ.: اّلأ

 شـ أسد الحارثلعّؾ أقدا مـ أاار إلك يجقد ،ذا الؼقع ،ق أشق ع د اهلل 

 
ّ
قف ه عـك أر يـجِّ كرُ ذِ  اهلل جّؾ  ع ققا أرّ يقد تليّ ": قاع حقث ،د(234)الؿحاس ل

                                                 
 (- 2.279)ا اشـ تقؿّقة مجؿقع فّايى اقخ ا سم (0)

  (-3.588لؾّ قكاين )ار قؾ الجرّ الّ   (2)

  (-213ٓشـ تقؿّقة )سائؾ جامع الرّ  (4)
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ار فرعقر يدخؾقر الـّ  ققاَ  إكؿا ذكر أرّ : يقالقاب عـد الغر  َـ ار إذا آمَ ش دكف مـ الـّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: ار يإكؿا قاعؾ فرعقر الـّ دِخ يلؿ يذكر أكف يُ 

 -(1)"،ادُ رِ يلؿ يؼؾ فقَ  [98: ،قد]  چپ

ََّ ّػ مـ تػر    هبذا الـّؼؾ دير غقره مؿـ يدؾّـا كُّ فؿ يقد ُي 
ّ
د الؿحاس ل

يأهنؿ ققا مـ ب تحديُد الؼائؾقـ شذلؽ ,عؾك اخّمج  قائػفؿ,مـ ا سممقِّقـ 

قفّقة الذيـ كاكقا يجال قكف-  الص 

 ظّؾ خامًم ٓ ُيعَرج 
 
يإر ت ـّاه ,غقر أّر ،ذا الؼقع الذي حؽاه الؿحاس ل

قفّقة كالحّمج  ب مـذ ذلؽ الحقـ حّك أ ّؾ الؼرر الّ اشع ,(2)،د(419)شعض الص 

ـِ عرشل  يح مـ جديد عؾك يد رأس آّتحادّية يإماا الحؾقلّقة اش فـُُػِخْت فقف الر 

حّك إّر اقخ ا سما اشـ تقؿقّة ب الذي ت ـّاه يأافَره ياسّدّع عؾقفب الحاتؿل

 ,عف عؾك مؼآهتؿعؾك الّرغؿ مـ خربتف شلقاييؾ الـّاس يسعة اّ م , ،د(728)

ـَ   ِ ؿ يَ دل": قاع   ؼ اش
 
شؾ يٓ مـ القفقد ب  ؾةمـ أ،ؾ الؼِ  أحدٌ  ,فقؿا أعؾؿ,إلقف  عرشل

 -(3)"صارىيٓ مـ الـّ 

ما كار ال اعث لف عؾك : يالّ ماع الؿؾّح الذي يطرح كػ ف يف ،ذا الؿؼاا ،ق

 ر لف؟!ت ـّل ،ذا الؼقع الّصادا؟! يعؾك أّي أساس اعّؿد يف إشرازه يآكّصا

ُّج عـ ديالحؼقؼة أّر الؼقع ش )دّحة إيؿار فرعقر ثّؿ كجاتف يف أخرة( لؿ َيـ

َعف عـ أدؾ ب كظر اجّفادي  خالص يف كصقص الؿ للة ّ يفرَّ
ـُ عرشل يإكؿا شـاه اش

                                                 
  -(446)لؾؿحاس ل ففؿ الؼرآر  (0)

 ( ]سقرة مط قع ضؿـ إعؿاع الؽامؾة لف[- 092اكظر: الّطقاسقـ لؾحّمج )( 2)

 (- 2.279)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة  (4)
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 أكرب ،ق الؼقع شد)يحدة القجقد(
ّ
ي،ذا ،ق رأس أمر الؼقا يأدؾ ب فؾ ػل

 -(1)أدقلفؿ

كف لقس يف العاَلدؿ يجقدار حؼقؼّقار يإكؿا ،ق )يحدة القجقد( أديالؿؼصقد ش

ا شقـ الؿقجقداتب يجقٌد ياحد يإر ت ايـت أسؿاؤ،ا يف ب يأّر ثّؿة اكدماًجا تامًّ

ل شعضفا إلًفا يشعُضفا ع ًدا ـُ ،ق  ،ذا قجقدُ فب الّظا،ر فُ ؿِّ ذاك يٓ يجقد عق

ّب ،ق الع دب فالخالؼ ،ق الؿخؾق ب فر  يالؿعطل ب امعيالؿّؽّؾؿ ،ق الّ  ب يالدرَّ

 ۈئ  ۈئچ: يعؾك ،ذا الؿعـك َيحِؿؾ آّتحادّيُة ققَلف تعالكب ،ق أخذ ي،ؽذا

ڳ  ڳ  ڳ  چييزعؿقر أّر معـك ققلف ب [4: الحديد]  چېئ  ېئ  ېئ

إكؿا  عاشدٍ  يكؾ  ب د سقاهع َ س ؼ قضاؤه أر ٓ يُ "أكف  [24: ا سراء] چڱ  ڱ  ڱ

 إلك غقر ذلؽ-ب (2)"ريع د اهلل س حاكف مـ حقث يدري يمـ حقث ٓ يديَ 

 قائؿ شذياهتا: ييؼقلقر أيًضا
ّ
يإكؿا ب إكف لقس لؾؽائـات الؿّـّقعة يجقد حؼقؼل

 قاشٌع يف إي،اا
ّ
ّّ اُيـ إكؿا ،ق شاعّ ار ب ت ّؽؾ عرضل يأّر ما ي فد شف الحس  مـ ال

قرّية ّّؽقيـقّة الص  ّّجؾِّقات ال ذا إ كؿا ي فد ،ذه الؿعاينإ الع دُ "يأّر ب (3)اخّمج ال

رأى  قؾ ف فنذا اكؽ ػ حجاُب ب قد القحدة الؿطؾؼة يف خقالففُ ا عـ ُا كار محجقشً 

                                                 
)يحدة القجقد( عؾك  ريؼة ممحدة الّصقفّقةب أّما مـ ٓ يؼقع هبا د،ذا شالـِّ  ة إلك مـ يؼقع ش (0)

 يمّاشعًة لف 
ّ
فؼد يؽقر شـاه عؾك الؼقع شلّر ا يؿار ،ق الؿعرفة الؼؾ ّقةب أي قالف تؼؾقًدا ٓشـ عرشل

  يف كممف عؾك أدّلة الؿ للةب يالعؾُؿ عـد اهلل تعالك-

  (-05.023لملقسل ) ريح الؿعاين (2)

( 01.59( ي)463ي 240ي 031ي 2.023)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر:  (4)

لملقسل ريح الؿعاين (ب 4.478(ب ي)4.049ٓشـ الؼّقؿ )الؽقـ مدارج الّ  (ب 45.33ي)

 (- 69لع د الرحؿـ ع د الخالؼ ) ةـّ قيف يف ضقء الؽّاب يال   الػؽر الص  (ب 27.067)
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 -(1)"مـ القجقه اثـقـ شقجفٍ  ؿَّ ما ثَ 

يف  ؿ يؽـ لؿذ،  يحدة القجقد يجقدٌ دل": ،د(0486) أشق العم عػقػل قاع

 
ّ
 ب ا سما يف دقرتف الؽامؾة ق ؾ اشـ عرشل

ّ
لدعائؿف  ففق القاضع الحؼقؼل

قرة ر لف شّؾؽ الّص يالؿصقِّ ب ؾ لؿعاكقف يمرامقفيالؿػصِّ ب س لؿدرسّفيالؿمّس 

 -(2)"هلؿذ،  مـ الؿ ؾؿقـ مـ شعداؿ يف ،ذا مـ تؽؾّ  خذ هبا كّؾ أة الّل فائقّ الـّ 

ّّـظقر لفا يالّدفاع عـفا  ـُ عرشل يكذر حقاتف لؾ ,ي،ذه الـّظرّية الّل آمـ هبا اش

َّف القاسعة يخقاَلف الجام ،ل الخقط الّدققؼ الذي  ,ح يشقاَكف إّخاذم ِّغمًّ ثؼاف

ي،ل أيًضا الؿػّاح الذي ٓ يؿؽـ ففُؿ آرائف يآراء ب يـّظؿ جؿقع أفؽاره يمعّؼداتف

ّٓ شقاسطّف ,عؾك القجف الّصحقح,أت اعف  يمـ ذلؽ تعظقُؿ فرعقر يالؼقُع ب إ

ديـ شدعقى أكف دد  يف ققلف  ڃ  چ  چشنيؿاكف شؾ يجْعُؾف أفضَؾ الؿقحِّ

 -(3)[23: الـازعات] چچ

قفّقة يع اراهتؿ الؿزخرفة,يتـّفل ،ذه الـّظرّية    ,شعقًدا عـ هتقيؿات الص 

يلفذا كار العدّز شـ ب (4)إلك إكؽار الّصاكع يإلك تؽذي  الّرسآت يإشطاع الّ رائع

  ،د(661)ع د الّ ما 
ّ
ا يؼقع شؼدَ ب اب مؼ قحكذّ  سقءٍ  اقُخ ": يؼقع يف اشـ عرشل

 -(5)"اًج رْ ا فَ حرِّ يُ  ؿ يٓدالعالَ 

                                                 
ج ي قر- 2.351)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة  (0)  ( شّصر 

 (-  25اكظر: مؼّدمة د- أشق العم عػقػل عؾك كّاب ُفُصقص الِحَؽؿ ) (2)

قيف يف ضقء الؽّاب الػؽر الص  (ب 04.089) مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقةاكظر:  (4)

 - (49)لع د الرحؿـ ع د الخالؼ ة ـّ يال   

 (- 00.246)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر: ( 3)

 إلك تؽػقر اشـ عرشل ـ قف الغ ل(ب ت2.040)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر: ( 5)
= 
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ّ
ـُ عرشل ِّ لؿ يؼّصر اش

 الؽؾِّل
ّ
يشؿقج  آ ِّراد يف إعؿاع ،ذا إدؾ الػؾ ػل

ار إرض إلك جؿقع كػّ  دَ عؿَ "شؾ ب عؾك الؼقع فؼط شنيؿار فرعقر يكجاتف

يإلك تصحقح ع ادة الِعجؾ ب (1)"!ديـ عارفقـ يادؾقـفؿ مممـقـ مقحِّ ؾَ فجعَ 

ـّ يالؿمئؽة يالـّجق لك اهلل شعدد إ  رُ الط  "إذ : (2)ا يإيثار يغقر ذلؽيالج

 -(3)"!كػاس الخمئؼأ

يقد كّ ف اقُخ ا سما اشـ تقؿّقة يف كّص مفّؿ لف إلك أّر أدحاب ،ذه الـّظرّية 

حقر دعايى إلق،ّقة مـ أي  ددرت يلؽـفؿ ب يعؾك رأس ،مٓء فرعقرب يصحِّ

ب اركف ٓ يدخؾ الـّ إا يإكف مات مممـً : اإذا كافؼقا الؿممـقـ يأظفريا ا يؿار قالق"

 -(4)"ارعؾك دخقلف الـّ  لقس يف الؼرآر ما يدّع : يقالقا

 شػرعقَر يتـقيفف ش لكف يؽؿـ يف اّدعائف ا لفّقة
ّ
ب ثّؿ إّر ِسدرَّ ا،ّؿاا اشـ عرشل

 تؿا،ًقا 
ّ
ـُ عرشل ي،ق الّ لء الذي اكػرد شف فرعقُر عـ غقره مـ الؽّػار يرأى فقف اش

ره مـ كقر الخالؼ ،ق عقـ الؿخؾق مع ما   -(5)يؼرِّ

مـ كثرة آعرتاض عؾك ققع اشـ  ،د(0271)يقد تعّج  ألقسل الؽ قر 

 شنيؿار فرعقر مع أّر لف كظائر يف ققلف ،ذا أي أاّد فؼاع
ِّ
عرتض عؾقف ايقد ": عرشل

                                                 = 
 (-052لؾ ِؼاعل )

 - (74)لع د الّرحؿـ ع د الخالؼ ة ـّ قيف يف ضقء الؽّاب يال   الػؽر الص   (0)

 (-251ي2.023)سما اشـ تقؿّقة مجؿقع فّايى اقخ ا اكظر:  (2)

 (- 06.47لؾ ِؼاعل ) رقَ ر يف تـاس  أيات يال   رَ كظؿ الد   (4)

 (-2.268)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة  (3)

 (-2.268)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر:  (5)
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 يؿار ققانش ,(1)هسر   َس دِّ قُ  ,مـ ققلف  عظؿَ لي،ق عـدي لقس شب ياحد شذلؽ غقرُ 

عؾك ذلؽ يف  يقد كّص ب فؿ يقا الؼقامةضراهبؿ يكجاتِ أمـ  يكثقرٍ  ♠كقح 

  -«قصُص الػُ »

 -(2)"!فؿ يف الؼقع شنيؿار فرعقريالعج  أكف لؿ يؽثر معرتضقه يف ذلؽ كثرتَ 

 قخ إكرب يف ،ذه الؿ للة اائعٌ  ـقع عؾك الّ  الّّ  يالعج  أرّ ": يقاع أيًضا

ؽقـ غقر فؾَ ؿُ دـ كجاة الا ،ق أعظؿ مـفا مِ ؿمع أكف اضطرب فقب يرائح غادٍ  شقـ كّؾ 

يف  الة عؾك عدا كجاة أيلةؽ الؿفؾؽقـ أظفرُ الدّ  يأياُت ب ققمل لقط يدالح

 -(3)"عقـالة عؾك كػر ذلؽ الؾّ الؿراد مـ أيات الدّ 

 قحقد عـد،ؿ أرّ فالّّ  ةحاديا آتّ يأمّ ": ،د(750)قاع العّممة اشـ قّقؿ الجقزّية 

مقجقد  يأكف س حاكف ،ق عقـ يجقد كّؾ ب فؼ الؿ  َّ ؾْ عقـ الخَ  ه ،قالؿـزَّ  الحّؼ 

ي،ذا عـد ب فعؾك أكف عقـُ  تدّع  يلف فقف آيةٌ ب الء يأكف آية كؾِّ ب فُّ ف يما،قّ يحؼقؼُّ 

ّّ  لؼقفؿ مـ خطمحؼِّ  يكػس  ّع لقؾ يكػس الؿ ّدِ شؾ ،ق كػس أية يكػس الدّ ب ع قرال

ففق ب ة ٓ شالحؼقؼة يالقجقدي،ؿقّ  د شقجقد اعّ اراٍت عد  فالّّ ب عؾقف ّع الؿ ّدَ 

ـُ  ـُ ب اكح يعقـ الؿـؽقحالـّ  عـد،ؿ عق ـُ ب اشح يعقـ الؿذشقحالذّ  يعق أكؾ  يعق

ب ة،قر إيلقّ الدّ  الذي رمزت إلقف ،قامُس  رّ دي،ذا عـد،ؿ ،ق ال ِّ ب يعقـ الؿلكقع

ـُ فؿ يعارفُ ؼُ ف محؼّ كؿا قالَ ب ة قيّ الـّ  ف الفدايةُ يرامت إفادتَ    - عقـَس  فؿ اش

                                                 
قفّقة عؾك اسّعؿالف( 0) اب يقد ت ّرشت إلك قؾؿ العّممة ،ذه الع ارة مـ إدعقة الّل درج عؾك الص 

قيف الذي كار سائًدا يف زماكفب  أشل الّثـاء يف أكثر مـ مقضع مـ تػ قره جّراء تلث ره شالؿـاخ الص 

 حّك أكف اكّ   إلك الّطريؼة الـّؼ  ـدّية-

  (-00.086لملقسل )ريح الؿعاين  (2)

  -(94)لملقسل جمء العقـقـ يف محاكؿة إحؿديـ  (4)
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 ّّ عارفقر ب ف مممـقر كامؾق ا يؿارفرعقر يققمَ  قحقد أرّ يمـ فريع ،ذا ال

 -شاهلل عؾك الحؼقؼة

ـَ ب قابيالّص  اد إدـاا عؾك الحّؼ  ّ عُ  يمـ فريعف أرّ    يأهنؿ إكؿا ع ديا عق

 -اهلل س حاكف ٓ غقره

خت يإُ  اّ حؾقؾ شقـ إُ حريؿ يالّّ الحؼ أر ٓ فر  يف الّّ  يمـ فريعف أرّ  

شؾ ب مـ عقـ ياحدة الؽؾ  ب ؽاحكا يالـِّ يالزِّ ب يٓ فر  شقـ الؿاء يالخؿرب ةٕجـ قّ يا

 إلخ- (1)"،ق العقـ القاحدة

يمـّفا،ا ،دا الـ ّقات ب يعؾك كؾ  فنّر فريع ،ذه الـّظرّية أكثر مـ أر ُتحصك

  يإشطاع الّ رائع-

 عـ ال قار أّر ،ذه الـّظرّية م ّؿّدة مـ ثؼافاٍت أخرى
ٌّ
ففل أجـ قّة عـ ب يغـل

ٓ عؼؾ "إذ ،ل : يأّر مجّرد عرضفا كاٍج يف شقار ُشطمهنا يهتافّفاب (2)ديـ ا سما

ـ يتجّقز يققع ؼقضقشقـ الـّ  الجؿعَ  شؾ ،ل ،ر ؼة خالصة تصّححب (3)"يٓ قرآر

ّٓ أر يرك  مطّقة مؽاشرة ب (4)الؿحآت يٓ يؿؽـ أر يممـ هبا َسقّي إ

اء  قر ير  قر ما"ؼقا شلّر عؾؿ يحدة القجقد يقد اعرتج الب الؿح قسات

 -(5)"!شدير ياسطة العؼؾ يُح ر  دكف مؿا تعؾؿف اليأب العؼؾ

                                                 
  (-4.337ٓشـ الؼّقؿ )الؽقـ مدارج الّ   (0)

(ب 2.092)لراقد رضا تػ قر الؿـار (ب 2.415العؼؾ يالـّؼؾ ٓشـ تقؿّقة )درء تعارض اكظر:  (2)

قفّقة يحدة القجقد الخػّقة )7مؼّدمة أشل العم عػقػل عؾك الػصقص )   (-67(ب عؼقدة الص 

  (-2.221)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة  (4)

  (-2.402)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر: ( 3)

ج ي قر-6.091لملقسل )( ريح الؿعاين 5)   ( شّصر 
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يالّرجؾ شعد أر شـك ققَلف يف فرعقر عؾك تؾؽ الـّظرّية الؿ ميمة رجع إلك 

ًٓ أر يجد يف كصقدف ما يمّيد كممف ّّلييؾ ب القحل محاي يلق شنعؿاع معقع ال

 يف دٓٓهت
ِّ
 ا عؾك ما سقليت شقاُكف شنذر اهلل-  ال ا ـل

يمـ شّقاشة اشـ عرشل كاكت آكطمقُة إيلك أماا خمئؼ مـ الّصقفقّة الذيـ 

شعدما دار لف يف كػقسفؿ مـ الّّعظقؿ ب سؾؽقا  ريؼف ياعّـؼقا آراءه شّ ؾقؿ مطؾؼ

خ يتلّمؾ ،ذا الـصَّ العزيز مـ اقب يالجملة ياعّؼاد القٓية ما ،ق فق  القدػ

 كـُت ": حقث يؼقعب ا سما اشـ تقؿّقة لّدرك مدى ما كار لؾّرجؾ مـ الؿؽاكة يالّّلثقر

 شاشـ عرش َـّ ا مؿـ يح ـ الظّ قديؿً 
ّ
مثؾ كممف ب يف كّ ف مـ الػقائد ا رأيُت ؿَ ؿف لِ عظِّ ييُ  ل

مطالع »ي «ة الػاخرةرّ الد  »ي «الؿحؽؿ الؿرشقط»ي «فـْ الؽُ »ي« قحاتدُّ دالػُ »يف كثقر مـ 

طالع يلؿ كُ ب ؾعـا عؾك حؼقؼة مؼصقدها ّ  يلؿ كؽـ شعدُ ب يكحق ذلؽ «قاجُ الـ  

يكّ عف يكؽ ػ  خقاكـا يف اهلل كطؾ  الحؼَّ إا كجّؿع مع يكـّ ب هيكحقَ  «قصُص الػُ »

  -(1)"عرفـا كحـ ما يج  عؾقـا ـ إمرُ ا ت قّ فؾؿّ ب ريؼحؼقؼة الطّ 

اشاتف مـ ،آت يضاج إلك ذلؽ ما كار ُيضػقف عؾك كػ ف يعؾك كممف يكّ

 : الؼداسة كؼقلف

 ٓئُؾ ت ددددفدُ اهلل يعؾددددُؿ يالدددددّ 

 

ـَ محؿددددُ    (2)أين إمددداُا العدددالؿق

 

 

 : يققلف

                                                 
 (-2.363)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة ( 0)

  (-219)شـ عرشل ايـ ديقار محقل الدِّ ( 2)

 شؿثؾف يخصَّ  لؿ شعؾؿٍ  صُت ُخِص 

 

 يالؽرسل العرشِ  ذي حؿـالّر  مـ سقاَي  
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ُّقحات» كّاشف يف قالف يمؿا ّقة الُػ يف مجال ل  فقفؿ ّؽؾّ كجؿقع ما ": «الؿؽِّ

لػفؿ فقف يا مداد مػاتقح ا عطقُت أُ ب يخزائـفإكؿا ،ق مـ حضرة الؼرآر  صاكقػليت

ّٓ ج قدرَ عرِ يٓ يَ ب ؿـحفنكف أرفع ما يُ : ف حّك ٓ كخرج عـفي،ذا كؾ  ب مـف  مـ ذاقف ه إ

 ًٓ ؿ إذا كار ،ق الؿؽؾِّ  الحؼَّ  فنرّ : هرِّ يف ِس  ف شف الحؼ  ؿَ مـ كػ ف يكؾَّ  يافد مـزلّف حا

ـُ ب مـؽف الػفؿ ي ّصح  كممَ  ه شارتػاع القسائط فنرّ رِّ ه يف ِس ع دَ   فقؽقر عق

ـَ   -(2)"ر عـفالػفؿ مـؽ ٓ يّلّخ  الؽما مـف عق

ب يفؽر ةٍ لقس ،ق عـ رييّ  آلقػلجؿقع ما أكّ ف يف تأّر اعؾؿ  ": يقاع أيًضا 

 -(3)"ؽ ا لفااؾَ يعل مـ مَ يف رُ  يإكؿا ،ق عـ كػٍث 

ُّقحات»كّاَشف : ]يعـلمـف  ياهلل ما كّ ُت ": يقاع أيًضا  ّٓ حرفً [ «الُػ  عـ ا إ

  إممءٍ 
ّ
  -(4)"يع كقاينيف رُ  ريحاينّ أي كػٍث ب اينّرشّ  يإلؼاءٍ  إلفل

شؾ حّك ترتق ف كؿا  ,شزعؿف, لفاا عؾك معارج الؽّاب يٓ تؼّصر دعقى ا

  عؾك يدكا ،ذا فاهلل تعالك رتّ --- رتق  عـ اخّقارالّّ  ا ما قصدكا ،ذاإكّ ": قاع

 -(5)"رتق  فرتكـاه يلؿ كدخؾ فقف شرأيـا يٓ شعؼقلـاالّّ 

                                                 
  (-551)شـ عرشل ايـ ديقار محقل الدِّ ( 0)

ّقة( 2) ُّقحات الؿؽِّ  (- 4.443ٓشـ عرشل ) الُػ

ُّقحات ع ُد القّ،اب شـ أحؿد الّ عراين يف الؽربيت إحؿر يف شقار عؾقا الّ قخ  (4) كؼؾف عـ الُػ

  ( الذي اخّصر فقف الػّقحاتب يلؿ أتؿّؽـ مـ العثقر عؾقف يف إدؾ-21إكرب )

ّقة ٓشـ عرشل )( 3) ُّقحات الؿؽِّ  (- 4.356الُػ

 (- 2.064الؿصدر الّ اشؼ )( 5)

 اعجائ ً  الغققِب  عؾؿِ  مـ يُأافدُت 

 

ّّ  عـ تصارُ    الحسِّ  ؿدعالَ  يف ذكارِ ال

 يأغّدي أريُح  ينأ اعج ً  فقا 

 

 (1)جـسِ  شم قدُج القُ  يف ايحقدً  اغري ً  
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يحصائُؾ معارفف اسّؿدادٍت ب فّقًحا رّشاكّقة ,كؿا يزعؿ,يما دامت عؾقُمف 

فؽقػ يؿؽـ لؾّصقيف الّ اذج الذي ُأاِرب قؾُ ف تصديؼ ،ذه الّدعايى أر ب ةإلفامقّ 

 ت ّقع لف كػ ف رّد كما الّ قخ إكرب أي معارضة تؼريراتف؟!

 ًٗا ٍّفات يف ِرٓ املطألة.: ثاٌ   املص

يالذي تحّصؾ لل ب حظقت ،ذه الؿ للة شا،ّؿاا ك قر ما شقـ ممّيد يمعارض

ّّػّقش   : يف الػفارس مؿا ُأفرد فقفا ما يؾلمـ ال حث يف الؽّ  يال

اقخ : تللقػ: «عؾك اشـ عرشل يف دعقى إيؿار فرعقر دّ رسالة يف الرّ » ,0

 لف-جامع الرسائؾ يقد   عت ضؿـ ب د،728الؿّقّفك سـة ب ا سما اشـ تقؿّقة

يـ محؿد شـ أسعد جمع الدِّ : تللقػب «رسالة يف إيؿار فرعقر»  ,2

ي،ل رسالة دغقرة مط قعة اكّصر فقفا ب د،918سـة ك الؿّقفّ ب ياينيؼل الدّ دِّ الّص 

 لؼقع اشـ عرشل الحاتؿل-

ب أحؿد شـ سؾقؿار شـ كؿاع شااا: تللقػب «يؿار فرعقرإ رسالة يف ردّ » ,4

 -د،931الؿّقّفك سـة 

 مـ عؾقف كار يما فرعقرَ  ِ  رَ غَ  يف فّارال ُ  عـ صارؿُ دال الؼقع» ,3

الؿّقّفك سـة ب فقري الؿالؽلْج إُ  شـ يقسػ حؿـالرّ  ع د: تللقػب «غقارالط  

 -د،960

زيـ العاشديـ محؿد : تللقػب «تـزيف الؽقر عـ اعّؼاد إسما فرعقر» ,5

 -(1)د،966الؿّقّفك سـة ب لػِ َد رْ ؿَ دشـ محؿد العؿري س ط ال

                                                 
  (-0.395لحاجل خؾقػة )ـقر ك ػ الظ  اكظر: ( 0)
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محؿد شـ ع د : تللقػب «يؿار فرعقرنليقد يالعقر لؾؼائؾقـ شالّّ » ,6

 -(1)د،0014الؿّقّفك سـة ب لجكْ زَ رَ ل َ اد الح ـل قِّ دسقع شـ ع دالّ  الرّ 

 محؿد كقر الدِّ : تللقػب «يؿار فرعقرإة رسالة يف كقػقّ » ,7
ّ
ب يـ الح قـل

  -(2)يقد اكّصر فقفا لؼقع اشـ عرشل ي،ل غقر مط قعةب د،0415 ك سـةالؿّقفّ 

ذكر،ا ب ه0198 ك سـة اين الؿّقفّ ـرسالة لؾُؿم محؿد يعؼقب ال  ,8

يأاار إلك أكف لؿ يلت فقفا ب (،د0454) ؿ ااه الؽ ؿقريمحؿد أكقر ااه شـ معظّ 

ُدير!  -(3)ش لء ي ػل الص 

ب د،0162الؿّقّفك سـة ب الػاريقل الجقكػقري لؾُؿمّ محؿقد رسالة  ,9

يأاار كذلؽ إلك أكف لؿ يلِت ب ؿ ااه الؽ ؿقريمحؿد أكقر ااه شـ معظّ ذكر،ا 

ُدير!  -(4)فقفا ش لء ي ػل الص 

ع د اهلل شـ ع د العزيز : تللقػب «يؿار فرعقرإ تقفقؼ العققر يف حّؼ » ,01

يقد اكّصر فقفا لؼقع اشـ ب د،0097سـة  كالؿّقفّ ب قيتؾْ يمل الخَ ال القؽ ري الر  

  -(5)عرشل

يـ عؾل شـ كقر الدِّ : تللقػب «عل إيؿار فرعقرالعقر مؿـ يدّ  رّ دف» ,00

  سؾطار محؿد الؼاري الفريّي 
ّ
يقد رّد يف ،ذه ب ،د0103ك سـة الؿّقفّ ب الحـػل

                                                 
ففارس عؾقا الؼرآر الؽريؿ لؿخطق ات (ب 4.221 سؿاعقؾ شااا )إيضاح الؿؽـقر اكظر:  (0)

 - (2.43) لصمح الخقؿلة ا،ريّ دار الؽّ  الظّ 

  (-2.486)  سؿاعقؾ شااا،دية العارفقـ اكظر: ( 2)

 (- 5.238اكظر: فقض ال اري لؾؽ ؿقري )( 4)

 (- 5.238اكظر: فقض ال اري لؾؽ ؿقري )( 3)

  (-0.754)  سؿاعقؾ شااا،دية العارفقـ اكظر: ( 5)
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 ي،ل مط قعة-ب سالة عؾك رسالة الجمع الّدياينالرّ 

محؿد أفضؾ شـ ع د : تللقػب «رسالة يف م حث إيؿار فرعقر» ,02

 -(1)د،0023الؿّقّفك سـة ب اسل ال قدشقريحؿـ الع ّ الرّ 

إكرب   ل شـ ع د اهللع د الـّ : تللقػب «رسالة يف إيؿار فرعقر» ,04

 -(2)آشادي

قط  الفدى شـ : تللقػب «لرقل يف كػر فرعقر الغرقالّ   الجاك » ,03

 -(3)د،0226الؿّقّفك سـة ب ديـْ  َ َ  ؼْ الح قـل الـَّ  محؿد

يـ : تللقػب رسالة يف إيؿار فرعقر ,05 زاده  لكصقحاؿس الدِّ

 - (4)د،0239الؿّقّفك سـة ب ي الّريملسؽدارإ

ّّ  ةكّقج» ,06 ب «يؿار فرعقرإ ةعؾك الؼائؾقـ شصحّ  دّ يالعقر يف الرّ  قفقؼال

  ؿدحأشـ  شدرار: تللقػ
ّ
ي،ل رسالة دغقرة ب د،0014الؿّقّفك شعد ب الخؾقؾل

قيف»ُ  عت ضؿـ كّاب  ّ الص 
 -«رسائؾ يفّايى يف ذّا اشـ عرشل

إدريس شـ ع د العؾل : تللقػب «العقر لؿـ كػك إيؿار فرعقر» ,07

 -(5)د،0441الؿّقّفك سـة ب ؽراملالحـػل الـّ 

يؼ ع د اهلل : تللقػب «قركػر فرعَ   ث اتقر اسّؿداد العَ » ,08 دِّ شـ الصِّ

                                                 
  (-6.815لؾّطال ل ) قاظركز،ة الخقا ر يهبجة الؿ امع يالـّ اكظر: ( 0)

  (-5.580اكظر: الؿصدر الّ اشؼ )( 2)

  (-7.0171اكظر: الؿصدر الّ اشؼ )( 4)

  (-0.557) سؿاعقؾ شااا ،دية العارفقـ اكظر: ( 3)

  (-8.0083لؾّطال ل ) قاظركز،ة الخقا ر يهبجة الؿ امع يالـّ اكظر: ( 5)
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ب ي،ل رسالة دغقرة تؼع يف س ع دػحاتب د،0304الؿّقّفك سـة ب الُغَؿاري

: ( تحت عـقار022) «الجقاب الؿػقد لؾّ ائؾ الؿ ّػقد»ُ  ِعت يف آخر كّاب 

 ممحؼ يضؿائؿ-

 املبخح الّجاىٕ

 أطَس الكاٜلني بإمياٌ فسعٌْ بني اإلثبات ّالّيفٕ
لقس محّؾ اّتػا   ,فة مـذ كار حّك أريإر اكّ ر شقـ الؿّصقِّ ,،ذا الؼقع 

ه يإشطالفب شقـفؿ ًٓ لفؿ شعاّمةب شؾ فقفؿ مـ ٓ يرتّدد يف ردِّ ب (1)يُيخطُِّئ مـ يجعؾف قق

 -(2)يقد كار اقخ ا سما اشـ تقؿّقة دققًؼا حقـ ك َ ف إلك  ائػة مـ آّتحادّية

َّفر عـف ذلؽ أي كُ  ِ   إلقف يلؿ يسقج كذكر ،ـا أشرز الؼائؾقـ شف مؿـ اا

يكحق،ؿ فؾـ  (3)«الُػُصقص»أّما مـ ذكره عرًضا كؽثقر مـ ُاّراح ب يث ت عـف

 كقرده يف جؿؾة مـ كذكر-

 : يمـ أافر الؼائؾقـ شف مـ يؾل

                                                 
 (- 49لع د الرحؿـ ع د الخالؼ ) ةـّ قيف يف ضقء الؽّاب يال   الػؽر الص  اكظر: ( 0)

الرّد عؾك الؿـطؼققـ لف أيًضا ي(ب 2.279)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر: ( 2)

(522-)  

دايد شـ محؿقد الؼقصري يف ارحف الؿ ّؿك مطؾع خصقص الؽؾؿ يف معاين يمـ ،مٓء: ( 4)

شـ أحؿد الجامل يف ارحف الؿ ّؿك جقا،ر  الّرحؿـ(ب يمّم ع د 288ُفُصقص الِحَؽؿ )

يف ارحف لؾُػُصقص  غرابمحؿد محؿقد (ب ي299الـ ُصقص يف حّؾ كؾؿات الُػُصقص )

محؿد ح قـ شـ لب ييع د اهلل الريم لالؿفايؿ ليعؾ ؽازريينيال يالجـد(- يكذلؽ 492)

كز،ة الخقا ر يهبجة (ب 2.236) شقديؾزَّ لادة الؿّؼقـ تحاج الّ  إ- اكظر: آشادي ا لف تػضؾ

  (-  8.0458لؾّطال ل ) الؿ امع يالـقاظر
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 : ابن طربي الحاتؿي -0

 شاعّ اره أّيع مـ افر الؼقَع ش
ّ
)إيؿار دمـ الط عل أر تؽقر ال داءة شاشـ عرشل

 ًٓ ًٓ ياسّدٓ غقر أّر الـّاس قد تـازعقا يف ث قت ذلؽ عـف ب فرعقر( اسّفم

ّّالقة  : لألس اب ال

ّّع قر عـ آرائف مـ ا غرا  يف الّرمزّية , أ ييحرص ب أّر الّرجؾ كار ُيؽثر يف ال

ُغُؿقُض أسؾقشف ياسّغمُ  "يب عؾك سرت يجف أفؽاره شلقـعة الغؿقض يالُفممّقة

الّل يع ِّر هبا عـ ،ذا  معاكقف قد دارا مضرَب مثؾ--- يترجع إلك إسالق 

ـَ ب (1)"يالط ر  الؿؾّقية الّل يخّار،ا ل  طفب الؿذ،   ي،ذا ما دفع الؽؿاَع اش

 يأكؽر عؾقف ققا ٕجؾ كؾؿاٍت ": أر يؼقع ,يغقُره كثقر, (د،727) اينؽَ ؾْ مَ الزَّ 

 -(2)"رت أففاُمفؿ عـ إدراك معاكقفاُص يقعت يف كّ ف قد قَ  يألػاظٍ 

ّٓ أّر الؿؼصقد ا اارة إلك ب كار ٓ ي ّؾؿ لؾؽؿاع ي،ذا شط قعة الحاع يإر إ

 أّر كثقًرا مـ كممف م ؽؾ لؾغاية-

)،مك فرعقر يكقكف مـ أ،ؾ دأّر لف تؼريراٍت أخرى ُيػفؿ مـفا ققُلف ش , ب

 )إيؿاكف يكجاتف إخريّية(- دي،ق ما يّعارض مع الؼقع شب الـّار(

الّرجؾ يتعظقؿ أققالف ياعّؼاد أّر مـ الـّاس َمـ امّأل قؾ ف شؿحّ ة ،ذا  ,د ج

ُّف-ب يٓيّف  مؿا يصع  معف مخالػ

يمـ الّمفت أكف لؿ يؽـ يؽّػ عـ تػخقؿ الؿعارج الّل يقرد،ا يف كّ ف 

ّٓ حقـ يغق  عـ  ُّقحات يُكُ قفات إلفامّقة ٓ يّؾّؼا،ا العارج إ شاعّ ار،ا ُف
                                                 

 ( شاخّصاٍر ي قر-  06مؼّدمة أشل العم عػقػل عؾك كّاب ُفُصقص الحؽؿ )( 0)

 (-2.078) لؾؿؼري ق الطِّ ( كػح 2)
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ة الّل تػقض يتـػصؾ ريُحف عـ الحّس لّّصؾ شؿ ؽاة الحضرة الؼدسقّ ب الّ ا،د

  عؾك عؼؾف مـ العؾقا يالؿعارج شح   مـزلّف يدػاء قؾ ف-

 -(1)«قحاتدُّ دػُ دال»،ذا الكف يف 

مّفب فاسّعؿؾ أسؾقًشا آخر «الُػُصقص»يأّما يف كّاشف   ا أمّ ": حقث قاع يف مؼدِّ

فا يف الع ر أخر مـ ريُّ رة أُ رسقع اهلل دؾك اهلل عؾقف يآلف يف م  ِّ  فنين رأيُت ب شعد

 ,دؾك اهلل عؾقف يآلف,يشقده ب دم ؼ ةـ يسّؿائة شؿحريسيا سـة س ع يع رمحرَّ 

اس يـّػعقر شف إلك الـّ  ْج خرُ اخذه ي «ؿؽَ قص الحِ ُص فُ » ،ذا كّاُب : فؼاع للب كّاٌب 

 -(2)"كؿا ُأمِْركا اؿَع يالطاعَة هلل يلرسقلف يأيلل إمر مـّ ال َّ : فؼؾُت ب شف

                                                 
ّقة ٓشـ عرشل )اكظر: ( 0) ُّقحات الؿؽِّ  (- 2.38الُػ

 (- 37)ٓشـ عرشل اكظر: ُفُصقص الحؽؿ ( 2)

رة تـبقه:  يف مطؾع كّاٍب ح اه شالؽػرّياتب يقد  ,عؾك حّد تع قره,تلّمؾ كقػ يذكر ،ذه الؿ  ِّ

ـُ تقؿّقة يف  قص ُص فُ  ـف كّاُب ما تضؿّ "(: 2.463) اهمجؿقع فّايقاع فقف اقخ ا سما اش

 - "يشا ـف أق ح مـ ظا،رهب اا يظا،رً شا ـً  يما ااكؾف مـ الؽما فنكف كػرٌ  ؿؽَ الحِ 

 يف 
 
: قصُص تقالقػف كّاب الػُ إ يمـ أرد"(: 24.38) مء سقر أعما الـّ يقاع الحافظ الّذ، ل

 -"جاةك لع اهلل العػق يالـّ ! كقا كػريف الدّ  فقف فؿا فنر كار ٓ كػَر 

 يف العؼد الّثؿقـ لؾػاسل )
ّ
يـ عق ك الّزيايي الؿالؽل ما "(: 2.076يقاع الّ قخ ارُج الدِّ

ف تؾ قس يضمع يتحريػ يت ديؾب  ّّصػقػ مـ الفذيار يالؽػر يال فّار فؽؾ  تضّؿـف ،ذا ال

ا عـ س قؾ اهلل تعالك َّف كار كافًرا مؾحًدا دادًّ  -"يمـ دّد  شذلؽ أي اعّؼد دّح

ّّػ قر ) يأاار الجمُع  ّّح قر يف عؾؿ ال  ( إلك أّر كّاب الػصقص كػٌر كؾ ف-426الّ قق ل يف ال

ّّؿزيؼ يالغ ؾ شالؿاءب    ّّحريؼ يال عؾك  مطالعة كّ ف شّحريؿيكؿا أفّك جؿاعة شنتمج ُكَ ِخف شال

(ب 2.425)تاريخ اشـ القردي - اكظر: ٕهنا م حقكة شؿا يخالػ عؼائد الؿ ؾؿقـالعؿقا: 

 تـ قف الغ ل إلك تؽػقر اشـ عرشل(ب 077ي 2.072ؿقـ يف تاريخ ال ؾد إمقـ )العؼد الثّ 

  (-48)عؾك الؼائؾقـ شقحدة القجقد  دّ الرّ (ب 42ي 4.40)ممع قء الّ الّض (ب 068)
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لق  يقًعا عظقًؿا لدى كّؾ مـ يعّؼد يما مـ اّؽ يف أّر لؿثؾ ،ذه إسا

َّف مـ العاّمة يالخاّدة يشاكّفاجف إيا،ا ب مؿـ َعَرَج ز،َده ياجّفاده يف الع ادةب يٓي

يالقاحد مـ ب يؽقر قد كجح يف تؿرير آرائف يإغم  كّؾ شاب مخالػة أي معارضة

ب ف،مٓء مّك ما رأى يف تؼريراتف ما يصادا حؼائؼ الؼرآر لؿ يجرؤ عؾك تخطةّ

يإكؿا  ػؼ يؼّؾ  كمَمف ظفًرا ل طـ شاحًثا لف عـ مخرج يلق كار شعقًدا مّؽؾًَّػا! 

ـِ ": يكؿا قاع شعضفؿ اس يف ،ذا الؿعـك يلؾـّ ب دْ ؼِ شؾ اعَّ  دْ يٓ تـّؼِ ب شف َـّ الظّ  فلح 

 -(1)"ياهلل س حاكف شؽما أيلقائف أعؾؿب  ؾقؿ أسؾؿكثقر يالّّ  كماٌ 

ج صاكقػ يف تصق  ػ الّّ دـّ ": ،د(738)، ل قاع الحافظ أشق ع د اهلل الذّ 

ب ا يزكدقةً مـ العؾؿاء مريقً  ،ا  ائػةٌ مـؽرة عدّ  فؼاع أاقاءَ ب الػمسػة يأ،ؾ القحدة

 ،ا  ائػةٌ يعدَّ ب الؽقـمـ العؾؿاء مـ إاارات العارفقـ يرمقز الّ   ،ا  ائػةٌ يعدَّ 

يأكف دحقح يف ب فاريعر فا حؼٌّ يضمع يشا ـَ  ،ا كػرٌ ظا،رَ  رّ أيب ف الؼقعّ اشِ مـ مُ 

  -(2)"ركػ ف ك قر الؼد

 : يشـاًء عؾك ما س ؼ فؼد يقع الـّزاع يف ث قت ذلؽ عـف عؾك أققاع

يإلقف ذ،  إكثرير م ّدّلقـ شؿا يقع يف كّ ف ب إكف ثاشت عـف: الؼول إّول

: يكار ]يعـل": يمـ أيضحف ققُلف يف الػّص الؿقسقّي ب مـ الؽما الّصريح

فَؼَ َضُف ب عقـ لػرعقر شا يؿار الذي أعطاه اهلل عـد الَغَر [ ُقّرَة ♠مقسك 

ًرا لقس فقف الء مـ الخ ث ٕكف ق َضف عـد إيؿاكف ق ؾ أر يؽّ   :  ا،ًرا مطفَّ

 -(3)"يا سما يجّ  ما ق ؾفب اقًةا مـ أثاا

                                                 
  (-2.068لؾؿؼري )ق  كػح الطِّ ( 0)

  (-6.271لؾّذ، ل )مقزار آعّداع اكظر: ( 2)

 (- 210اكظر: ُفُصقص الحؽؿ ٓشـ عرشل )( 4)
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قد عّؿّف الـّجاة "يأكف ب (1)"فـّجاه اهلل مـ عذاب أخرة يف كػ ف": يققُلف أيًضا

،ذا ،ق الّظا،ر الذي يرد شف "يلؿ يؽِّػ هبذا الؼدر شؾ زعؿ أّر ب (2)"ا يمعـكح ًّ 

 - (3)"الؼرآر!

ب (4)اقُخ ا سما اشـ تقؿقّة: مـفؿب يقد دّحح ك  ة ،ذا الؼقع إلقف جؿاعات

( 
ّ
يـ اشـ الؿحّ  الؿؼدسل  ب (5)،د(828ياؿس الدِّ

ّ
يالعمُء ال خارّي الحـػل

ـُ ع د الّرحؿـ إ،دع ) يمػّل الّديارب (6)،د(830) ـُ ش ب (7)(،د855القؿاكقّة الح ق

  شرا،قؿُ يالّ قُخ إ
ّ
 ) شـ محؿد الَحَؾ ل

ّ
ـُ ب (8)د(،956الحـػل  كمرتضيالعّممُة الؿّػـّ

ُث محؿد أكقر ااه ب (10)يالعّممُة الؿػّ ر أشق الّثـاء ألقسلب (9)قدّي دِشزَّ دال يالؿحدِّ

 - (11)الؽ ؿقري

حادؾ مؼالف "يأّر ب الؽما ثاشٌت عـف لؽـف ُففؿ عؾك غقر يجففأّر : الؼول الثّاين

 -(12)"قشةرب مـ حقث الّّ ّيإر كار غقَر معب عـده مـ حقث رفع الؽػر أّر إيؿاكَف معّرب

                                                 
 (- 202اكظر: الؿصدر الّ اشؼ )( 0)

 (-202اكظر: الؿصدر الّ اشؼ )( 2)

 (- 202اكظر: الؿصدر الّ اشؼ )( 4)

  (-2.279)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر: ( 3)

 (-  2.089اكظر: العؼد الّثؿقـ يف تاريخ ال ؾد إمقـ لؾػاسل )( 5)

 (- 068لعمء الّديـ ال خاري ) ديـالؿقحِّ يكادحة  فاضحة الؿؾحديـاكظر: ( 6)

  (-088اكظر: ك ػ الغطاء لأل،دع )( 7)

 (-   219 شرا،قؿ الحؾ ل ) ريعةريعة يف كصرة الّ  كعؿة الذّ اكظر: ( 8)

شقدي )( 9) ّّؼقـ لؾزَّ     (-2.235اكظر: إتحاج الّ ادة الؿ

  (-00.086( ي )00.086لملقسل )ريح الؿعاين اكظر: ( 01)

  -(0.236) لؾؽ ؿقريفقض ال اري ظر: اك( 00)

 - (4.70- ياكظر كذلؽ: )(5.283)الؿصدر الّ اشؼ ( 02)
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ّّقجقف ٓ ي اعد عؾقف كمُا اشـ عرشل ٕكف دّرح فقؿا كؼؾـاه عـف آكًػا : ي،ذا ال

ًرا لقس ف"شلّر اهلل ق ض فرعقر  ٕكف ق َضف عـد ب قف الء مـ الخ ث ا،ًرا مطفَّ

كّجاه اهلل مـ "يأكف ب "يا سما يجّ  ما ق ؾفب إيؿاكف ق ؾ أر يؽّ   اقًةا مـ أثاا

ا يمعـك"يأكف ب "عذاب أخرة يف كػ ف ي،ذا كؾ ف ٓ يّقافؼ ب "قد عّؿّف الـّجاة ح ًّ

 مع دعقى ارتػاع اسؿ الؽػر عـف شؿقج  ا يؿار الّظا،رّي-

اسّـاًدا إلك شقّقـ : (1)(ػسالـّ : فرعقر)دمراده ش شعُض العؾؿاء أرّ  عيقد تليّ 

 : ي،ؿاب ُيـ  ار إلقف

  ل يقال ل أجػاينطْ قؾ ل قُ 

 

 عرفاين فُ قـُ ي يعَ رِ ِض ي َخ رِّ ِس  

 ريحل ،رير يكؾقؿل مقسك 

 

 

 كػ ل فرعقر يالفقى ،اماين 

ّّلييؾ يف غاية الُ عد ٕمريـ   : يعـدي أّر ،ذا ال

ب شل كار يّؽّؾؿ عؾك أيات الّل تحؽل قِّصة فرعقر يغرقفأّر اشـ عر , أ

ؾ ظا،ردفالؼقع شلكف يؼصد ش ُِّزَع الؽمُا مـ سقاقف : )فرعقر   الـّػس( تؿح  إذ اك

ّّة  -(2)ييضع يف سقا  آخر ٓ عمقة لف شف ال 

عريَّ ففق ب ٓ يقجدار يف ديقاكف (3)أّر ،ذيـ ال قّقـ , ب يٓ ُي  ِفار كَػَ ف ال ِّ

يقد يجدُت شعضفؿ قد ك  فؿا إلك الّ قخ ع د الؼادر ب   ؼًة يأحؽؿ كظًؿاأعؾك 

،ؾ يصّح أر يميع كما : يشـاًء عؾك ذلؽ كؼقعب (4)،د(560شـ مقسك الجقمينِّ )

                                                 
لؾؿؼري ق  كػح الطِّ (ب 5.57اكظر: حااقة الّ فاب عؾك تػ قر ال قضايي لؾخػاجل ) (0)

 - (066)لؾَِؼـ قجل ؾ اج الؿؽؾّ الّّ (ب 2.069)

قفقّة- اكظر: (2) ـ تقؿقّة ) ،ذا الّّػ قر مـؼقٌع عـ شا ـقة الص    (-04.248مجؿقع فّايى اقخ ا سما اش

- ,عؾك فرض كقهنؿا شقّل اعر,،ذار ال قّار ( 4)
ّ
ا مـ أيزار شحقر ال عر العرشل   ٓ يقافؼار أيًّ

 ( شاخّمٍج ي قر- 080) ةالؼادريّ  ِيردالؿآثر ي ة يفاكقّ شّ الػققضات الرّ اكظر: ( 3)
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الّرجؾ عـ الّظا،ر الؼري  إلك معـًك آخر شعقد اسّـاًدا إلك كقر ذلؽ الؿعـك يرد 

 يف شقّقـ لغقره؟!

ب ففق تارًة يث ت يتارًة يـػلب ف يف ،ذه الؿ للة مّـاقضأّر كمم: الؼول الّثالث

يمؿـ ألؿح إلك ب )إيؿار فرعقر( ،ق ققُلفديمـ ثّؿ فم يصّح الجزا شلّر الؼقع ش

  شـ سؾطار الؼاري عؾلالء مـ ذلؽ العّممُة 
ّ
حقث أاار ب ،د(0103)الحـػل

َـ  أرّ "إلك    اش
 
ف يف حؼِّ  اّؽ  ثؿّ  ًٓ ف لؽقكف جزا شنيؿار فرعقر أيّ عارض كػَ   عرشل

  !ه إلك اهللأمرُ : «قحاتالػُّ »شؼقلف يف 

ار أرشعة أ،ؾ الـّ  أرّ « قحاتدُّ دالػُ »قـ مـ ّّ اين يال ِّ ح يف ال اب الثّ شؾ درّ 

ة شقشقّ عك الر  ف مؿـ ادّ رير عؾك اهلل كػرعقر يأمثالِ ي،ؿ الؿّؽ ِّ : ار قائػ مـ الؽػّ 

ب [48: الؼصص] چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچلـػ ف يكػا،ا عـ غقره فؼاع 

 -(1)"[23: الـازعات] چڃ  چ  چچيقاع 

ّقة»يعؾقف فنذا كار قد قاع ،ذا الؽما يف كّاشف  ُّقحات الؿؽِّ الذي ،ق آخر  «الُػ

؟! (2)كّ ف تللقًػا ًٓ  فؽقػ ُيـ   إلقف خمُفف مؿا قالف أّي

غقر أّر مـ  الع ب ي،ذا الؽما لف حّظ ك قر مـ الـَّظر لق سؾؿ مـ الؿعارض

                                                 
ُّقحات 87لؾؼاري )قد عؾك الؼائؾقـ شقحدة القج دّ الرّ اكظر:  (0) (- ياكظر الؽما شّؿامف يف الُػ

ّقة ٓشـ عرشل )  (- 0.410الؿؽِّ

 - (065)لؾَؼـ قجل ؾ اج الؿؽؾَّ الّّ اكظر: ( 2)

   
ّ
ـُ عرشل ـَّػف اش قة ،ق آخر ما د ُّقحات الؿؽِّ فقف  ,،ؽذا شن م ,قؾُت: الذي يظفر أّر َجْعَؾف الُػ

ََّ ُف خملفا مّرتقـب كؿا أكف ذكره يف شعض كّ ف كظرب فؼد اسّغر  يف تللقػف ثمثقـ سـ ة ك

 «ممّلػات اشـ عرشل: تاريخفا يتصـقػفا» (-  ياكظر لمسّزادة: كّاب223كالُػُصقص مثًم )

  (-82لعثؿار يحقك )
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يمـ ب إلك حّد ك قر «الػصقص»يجد لف كمًما آخر يقافؼ كمَمف يف « قحاتدُّ دػُ دلا»

: يقكس]  چچ  چ  چ  ڇچ: ف يف إيؿاكف شؼقلفقَ اهلل ددّ  إرّ  ثؿّ ": ذلؽ ققُلف

ا لؼاع فقف تعالك كؿا قاع يف يلق لؿ يؽـ مخؾًص ب عؾك إخمدف يف إيؿاكف فدّع  [90

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   کک  ک  گ  گ  گچ: إعراب الذيـ قالقا

يما كار اهلل لق فد ب فؼد افد اهلل لػرعقر شا يؿار [03: الحجرات]  چڱ

ّٓ شالصِّ  ٕحدٍ   - ييجازيف شفد  يف تقحقده إ

يالؽافر إذا أسؾؿ ب ا ا،رً  , إر كار ق ؾف , فؼ ؾف اهللب يشعد إيؿاكف فؿا عصك 

ث أخذه اهلل يف تؾؽ حقب ا لف يتطفقرً  ًم ف غُ قُ رَ فؽار غَ ب ر يغّ ؾأيج  عؾقف 

 !لؿـ يخ ك ربةً يجعؾ ذلؽ عِ ب [25: ازعاتالـّ] چڇ  ڇ  ڇچ الحالة

ـٌ رغِ غَ ؿُ دال فنرّ : ـ غرغرمَ  ف إيؿارَ إيؿاكُ  فَ يما أا َ    قا عٌ  شلكف مػارٌ   ر مقق

الؿممـقـ  ا يف حّؼ ً   َ ٕكف رأى ال حر يَ : ،ـا لؿ يؽـ كذلؽ ُ  رِ ي،ذا الغَ ب شذلؽ

فؾقس ب ف الحقاةفؿا أيؼـ شالؿقت شؾ غؾ  عؾك ظـِّ ب ؿاهنؿذلؽ لفؿ شني أرّ  ؿَ ؾِ فعَ 

يٓ ،ق مـ  [08:  اءالـّ] چڱ  ڱ  ڱچ: ـ حضره الؿقت فؼاعمَ  ف مـزلةَ مـزلُّ 

ا قاع ؿَ يلَ ب ,يأْمُرُه إِلك الّؾِف تعالك, [08:  اءالـِّ]  چں  ڻ  ڻ  ڻچ

كؿا كار  [92: يقكس] چڈ  ڈ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ: اهلل لف

 .(1)"ققا يقكس

ّٓ أكف ٓ يخػك مقُؾف  ففق يف ،ذا الـّص يإر جعؾ أمَر فرعقر إلك اهلل تعالك إ

 الؼقّي إلك الؼقع شصّحة إيؿاكف يكجاتف- 

ب فا معصقةؾْ شريةة لؿ تّخؾَّ  خالصةٌ  فصار الؿقت فقف افادةٌ --- ": يققلف أيًضا

                                                 
ّقة ٓشـ عرشل )( 0) ُّقحات الؿؽِّ  (- 2.301الُػ
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 ّّ مـ  ذلؽ حّك ٓ يؼـط أحدٌ  كؾ  ب ظ شا يؿارؾػ  فؼ ضت عؾك أفضؾ عؿؾ ي،ق ال

 ---شاهلل يجقع يف شا ـف يؿارُ فؾؿ يزع ا ب ,يإعؿاع شالخقاتؿ  , رحؿة اهلل

 چژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  کچ: ّف ،ذهّص ثؿ ققلف تعالك يف تّؿقؿ قِ 

فغػؾ أكثر ب جاةعؾك حصقع الـّ  عممةً : أي: ؽ آيةً كجاتَ  يقد أظفرُت ب [92: يقكس]

 -ؼاءاس عـ ،ذه أية يقضقا عؾك الؿممـ شالّ  الـّ 

شؾ ب أكف يدخؾفا معفؿ فؿا فقف كصٌّ  [98: ،قد] چٻ  پچ: ا ققلفمّ يأ

 -أدخؾقا فرعقر يآلف: يلؿ يؼؾ [36: غافر] چہ  ہ ہچ: قاع اهلل

أعظؿ  اضطرارٍ  يأي  ب الؿضطرّ  يرحؿة اهلل أيسع مـ حقث أر ٓ يؼ ؾ إيؿارَ  

  ۈ  ۈ ۇ  ۆ  ۆچ: مـ اضطرار فرعقر يف حاع الغر  ياهلل يؼقع

قء الّ   يك َػ  إذا دعاه ا جاشةَ  فؼرر لؾؿضطرِّ ؟! [62: ؾؿالـّ] چٴۇ  ۋ

ـَ ب عـف ا مـ العقارض أي ا يما دعاه يف ال ؼاء يف الحقاة الدكقا خقفً هلل خالًص  ي،ذا آم

لؼاء اهلل  جاكَ   َح فرجَّ ب يحاع شقـف يشقـ ،ذا ا خمص الذي جاءه يف ،ذه الحاع

: ازعاتالـّ] چڇ  ڇ ڇچ َ  يجعؾ ذلؽ الغرب ظ شا يؿارؾػ  عؾك ال ؼاء شالّّ 

،ذا ما ب عؾك أح ـ دػة فُ َض يق َ ب اجَج الؿاء إُ  مـ غؿِّ  ف أكثرَ فؾؿ يؽـ عذاشُ ب [25

 -(1)"الّؾػظ عطل ظا،ريُ 

يإلك ،ذا ذ،  ع ُد القّ،اب شـ أحؿد ب أكف مدسقس عؾقف: الؼول الّرابع

قيف الؿعريجد،974الّ عراين ) الذي  قد يؽقر ذلؽ الؽما": حقث قاعب ( الص 

 مثًم مدسقًسا عؾقف يف كّ ف
ّ
كؿا ب أي مػرتى عؾقفب أكؽره شعُضفؿ عؾك ذلؽ القلل

 رضل اهلل تعالك عـف
ّ
يـ اشـ العرشل قا عؾقف : يقع يف كّ  الّ قخ محقل الدِّ فنهنؿ دس 

                                                 
ّقة ٓشـ عرشل )( 0) ُّقحات الؿؽِّ   ( شاخّصار-  2.277اكظر: الُػ
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ّقة»جؿؾًة مـ إمقر الؿخالػة لظا،ر الّ ريعة يف كّاب  الّل أّلػفا  «الُػُّقحات الؿؽِّ

 .(1)"أيًضا «الُػُصقص»ييف ب الك عـفرضل اهلل تع

جؿقع ما عارض مـ كممف ظا،ر الّ ريعة يما عؾقف الجؿفقر ": ,يقاع أيًضا 

ففق مدسقٌس عؾقف كؿا أخربين شذلؽ سقدي الّ قخ أشق الّطا،ر الؿغرشل كزيؾ مّؽة 

الّل قاشؾفا عؾك ك خة الّ قخ الّل « قحاتدُّ دالػُ »ثّؿ أخرج لل ك خًة ب الؿ ّرفة

ُّف حقـ ب ف يف مديـة ققكقفشخطِّ  فؾؿ أَر فقفا اقًةا مؿا كـُت تقّقػُت فقف يحذف

ُّقحات»اخّصرُت   -(2)"«الُػ

ب يمـ دعقى الدُؿـؽِر أّر الّ قخ يؼقع شؼ قع إيؿار فرعقر": يقاع أيًضا

  -(3)"يذلؽ كذٌب يافرتاء عؾك الّ قخ!

يـ ": يقاع أيًضا أكف يؼقع شؼ قع كذب يافرتى مـ ك   إلك الّ قخ محقل الدِّ

 -(4)"إيؿار فرعقر!

يٓ اّؽ أر ،ذا آسّ  اع يف تربئّف كاشع مـ اّدة تعظقؿف لف ياعّؼاده 

يٓ أدّع عؾك ذلؽ مؿا ي  غف عؾقف مـ ب (5)"،ق مـ أكرب معّؼديف"إذ : لقٓيّف

يجؿقع ما لؿ يػفؿف الـّاس مـ ": الـّعقت الؽؿالّقة يف تآلقػف إلك حّد أكف يؼقع

 -(6)"ا ،ق لعؾّق مراققفكممف إكؿ

                                                 
عراين )( 0)  (- 245اكظر: لطائػ الؿــ يإخم  لؾ َّ

عراين )كاشر الققاققت يالجقا،ر يف شقار عؼائد إاكظر:  (2) (ب ي،ق ي قر إلك كّاشف الذي 24لؾ َّ

ُّقحات الؿؽِّ  مـ ةالؿـّؼا ةدسقّ كقار الؼُ لقاقح إسّؿاه )   ة( ي،ق مط قع-قّ الُػ

 (- 44اكظر: الؿصدر الّ اشؼ )( 4)

 (- 517اكظر: الؿصدر الّ اشؼ )( 3)

 - (5.283) لؾؽ ؿقري( فقض ال اري 5)

عراين )كاشر الققاققت يالجقا،ر يف شقار عؼائد إاكظر: ( 6)  (- 22لؾ َّ
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قيف كاتجة عـ تعا قف  ي،ذه ا اؽالّقة العؿقؼة الّضارشة يف تمفقػ العؼؾ الص 

 مع كما أئّؿّف عؾك  ريؼة )اعِّؼْد يٓ تـِّؼْد( ي)ياقَ ْؾ يٓ تْ َلْع(-

شقدي حقث قاع أكت خ قٌر ": يقد رّد عؾقف ،ذه الّدعقى العّممة مرتضك الزَّ

ُّقحاتف يُفُصقدف إذا ُجِؿع يجلء أكثَر مـ ع رة أيرا شلّر كما الّ قخ يف يمثؾ ب  ُف

  .(1)"،ذا ٓ يحّؿؾ الّدّس 

كؿا رّد عؾقف الؿحّدث محؿد أكقر ااه الؽ ؿقري يف مقاضع مـ ارحف عؾك 

 ر إيؿارَ  َ قخ إكرب رحؿف اهلل تعالك أكف اعَّ إلك الّ   َ  ِ  كُ ي": دحقح ال خاري فؼاع

 رحؿف اهلل تعالك شريء مـف- قُخ ي،ذا مدسقس يالّ  : عراينقاع الّ  ب فرعقر

 يقد كؼؾ شحُر ب يلقس شؿدسقس تعالك قخ رحؿف اهللشؾ ،ق مخّار الّ  : قؾُت 

 .(2)"تدع عؾك ،ذا الؿعـك   قخ ع ارات عديدة لؾّ  « ارح الؿثـقي»العؾقا يف 

 .(3)"  ة دحقحةتؾؽ الـِّ  يظـّل أرّ ": يقاع يف مقضع آخر

ـّ ": يقاع يف مقضع ثالث يإر أكؽره ,قخ إكرب أكف مـ كما الّ   يالذي أظ

 -(4)"ز كممف مـ غقرهمقّ يأُ ب فٕين أعرج  ريؼَ : ,عراينالّ  

يمؿا يمّيد كما الؽ ؿقري أّر اشـ عرشل ت ـّك الرأَي كػَ ف يف : قؾُت 

ُّقحاتدال»ييف  «الُػُصقص» قد ُ  ِعت يف العصر « قحاتدُّ دػُ دال»كؿا أّر ب «ُػ

الّل ب ،د0429ة الؽربى سـة دار الؽّ  العرشقّ مـفا   عة ب ّرةالحديث غقر م

                                                 
شقدي )( 0) ّّؼقـ لؾزَّ  (- 2.236إتحاج الّ ادة الؿ

 - (4.70) لؾؽ ؿقري( فقض ال اري 2)

 - (0.236)الؿصدر الّ اشؼ ( 4)

 - (5.283)شؼ الؿصدر الّ ا( 3)
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يمع ،ذا فنّر ب ػشخط الؿملّ ،ل  لالّ فعؾك ك خة ققكق ُ  عت عؾك ك خٍة ققشؾت

 كممف ،ذا مقجقٌد فقفا شعقـف- 

يالّ عراينّ حقـ يحايع تـزيَف اشـ عرشل عـ ،ذا الؼقع مّدعًقا أكف لقس يف 

ي،ل أّر الؽػرّيات يف كّ  الّرجؾ ٓ تـحصر ب لدُؿّرةك خة ققكقف يّـاسك الحؼقؼة ا

فا ب يف ،ذا الؼقع فح   شؾ ،ل أكثر مـ ذلؽ شؽثقر ي،ذا الؼقع مـ أخػِّ

 : يما أحراه شؼقع إّيعب (1)يأ،قهنا

   ْت َقدددزِّ داريفا فؼدددد مُ ا ُكدددكـّددد

 

 

 -   اقددعِ عؾددك الرّ  الخددرُ   عَ َ ددياتّ  

  

 

 

 ؾددك  فقددف ال ِ  قب إذ أهنددَج كددالثّ 

 

 

 (2)اكعِ الّصد عقا عؾك ذي الحقؾةِ أ 

 

 

)إيؿار فرعقر( ع ُد ديقد ك َ  إلقف الؼقَع ش: (ـه401)أبو بؽر الباقالين  -2

عراين سما اع اقخ ا ق": يلعّؾف أّيُع مـ ك  ف إلقف حقث قاعب الق،اب ال َّ

شؾ ذ،  ب ؿ يـػرد شفديـ شّؼدير ددير ذلؽ لقخ محقل الدِّ يالّ  :   الخالدي 

ڤ  ڦ  ڦ  چ: عا حؽك اهلل عـف أكف قاؿَ يؿاكف لِ إلك ق قع إؾػ لّ  جؿع كثقر مـ ا

خر آيكار ذلؽ  [91: يقكس] چڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄ ڦ

 -كقاعفده شالدّ 

يلؿ ب ققى مـ حقث آسّدٓعيؿاكف ،ق إإق قع : شق شؽر ال اقمينأيقاع 

 .(3)"اكّفك دريح أكف مات عؾك كػره يردكا كصٌّ 

                                                 
  (-2.025)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر: ( 0)

تاريخ مديـة (ب 0.061لؾع ؽري )جؿفرة إمثاع (ب 4.73لؾؼالل )( إمالل يف لغة العرب 2)

 (- 24.027) ٓشـ ع اكر دم ؼ

عراين )كاشر ( الققاققت يالجقا،ر يف شقار عؼائد ا4ٕ)  (-   44لؾ َّ
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شداليعزاه إلقف مرتضك  غقر أّر مؿا ُيؼطع شف أكف لؿ َيـؼؾف عـ ب (1)قدي أيًضادزَّ

ٕكف اكّػك شعزي الؼقع إلقف دير أر ي ّقـ يف أيِّ كّاب قاع : الء مـ كّ  ال اقمين

ّّقثقؼ يف حقـ أكف لؿا كؼؾ شعده م اارة كمًما ب ال اقمينّ ذلؽ خمًفا لعادتف يف ال

 
ِّ
 يف ": أفصح عـ الؿصدر فؼاع ،د(973)لؾفقّؿل

 
ل ـُ حجر الؿؽِّ يقاع اش

ّ حػة»  -"«ال

شديعؾقف فالغال  عؾك الّظـ أّر الّ عراين ،ق مصدر ال  ب (2)قدي يف ،ذا العزيدزَّ

ّّالقة  : يعؾك كؾ  فالذي يظفر أّر ،ذه الـِّ  ة غقر دحقحة لألس اب ال

ْعراين اكػرد هبذه الـِّ  ة - ّٓ ي،ق  يلؿ كجد أحًدا عزا،ا إلك ال اقمينب أّر ال َّ إ

 يعّؿد عؾقف إّما دراحًة يإّما شؼريـة-

ب أّر ،ذا الـّؼؾ الؿعزّي إلك )اقخ ا سما الخالدي( ،ق كؼٌؾ عـ مجفقع -

ّّػّقش عـف يقد جرت العادة أّر ب فم أحد يعرج ،ذا الّرجؾ مع كثرة الّ ماع يال

ُّف يااَّف ّٓ عؾك مـ ذاع دق ر عؾُؿف ،ذا اّلؾؼ  الػخؿ )اقخ ا سما( ٓ ُيطؾؼ إ

 يفضُؾف شحقث ٓ ُيجفؾ مثُؾف-

)اقخ ا سما( أر يؼع يف مثؾ ،ذا الخطل دثّؿ ،ؾ يؿؽـ لدرجؾ ُلؼِّ  ش -

 الؽ قر شـ  ة ققٍع إلك 
ّ
مع أكف لؿ يؼؾ شف يف حؼقؼة  "جؿع كثقٍر مـ الّ ؾػ"العؾؿل

 إمر أحد مـ الّ ؾػ؟!

يقد كاكت آراؤه ب ظارأّر ال اقمين مـ أئّؿة الؿّؽؾِّؿقـ يأحد أسا قـ الـّ  ,دج

                                                 
شقدي ) ؼقـادة الؿّّ الّ   جتحااكظر: إ( 0)  (- 2.236لؾزَّ

- اكظر: العؼد الّثؿقـ يف تاريخ  (2)
ّ
قفّقة سقاشُؼ يف الؽذب عؾك العؾؿاء دفاًعا عـ اشـ عرشل لؾص 

 (- 2.084ال ؾد إمقـ )
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يمـ الؿعؾقا أّر مـ ب يكّ ف محّؾ عـاية لدى العؾؿاء الؿقافِؼ مـفؿ يالؿخالػ

)إيؿار فرعقر( دير دكار يف مثؾ مؽاكّف العؾؿّقة ي عد شؾ ي ّحقؾ أر يّ ـّك الؼقع ش

قفّقة يف ب أر يـؼؾف عـف أحد عؾك مدى خؿ ة قرير حّك يجلء أحد مجاذي  الص 

 زيه إلقف- الؼرر العاار فقع

ثّؿ إكف كار قد قؿع خصقمف مـ الؿعّزلة يالؽّرامقّة يالّرافضة يغقر،ؿ 

ففؾ يؿؽـ أر يّ ـّك ،ذا الؼقع الّ اّذ الذي لؿ يؼؾ ب يأذاقفؿ العؾؼؿ شؼؾؿف يشؾ اكف

   شف أحد مـ الّطقائػ حّك الريافض ثّؿ يرتكف ،مٓء دير ت ـقع أي اسّطالة؟!

فؼد عرض ب ين الؿط قعة مخالػ لفذا الـّؼؾأّر الؿقجقد يف كّ  ال اقم ,د

شؾ عؾك العؽس مـ ب لذكر فرعقر يف مـاس ات كثقرة يلؿ كجد رائحًة لفذا الؼقع

قف شاّلؾعقـ فرعقر قارير ي،امار يتارًة يؼركف شلئّؿة الؽػر ب (1)ذلؽ ففق تارًة ُي ؿِّ

 - (2)يالقلقدِ  ياق ةَ  يعّ ةَ ب جفؾ شـ ، اا للف  يأشل يأش

ـّ شؿقَج يالذي يغؾ أّر )اقخ  ,يالعؾؿ عـد اهلل,  ،ذه إدّلة   عؾك الظ

ْعراين ّٓ يف خقاع ال َّ دعاه إلك ب ا سما الخالدي( ّاخصقٌّة ي،ؿّقة ٓ يجقد لفا إ

 يحرُدف عؾك الّدفاع عـف
ّ
يلؿ يجد أفضؾ مـ اّدعاء أكف ب افّعالفا ح  ف ٓشـ عرشل

 ! "الّ ؾػجؿٍع كثقٍر مـ "م  ق  هبذا الؼقع مـ قَِ ؾ 

ب يقد اخّار ال اقمينَّ شعقـف لعؾؿف ش ؿّق مؽاكّف عـد العؾؿاء ياّدة تقققر،ؿ لف

 -
ّ
 فنذا ما َك   الؼقع إلقف خّػ الـّؽقر عؾك اشـ عرشل

يخقًفا مـ أر ُيػّضح أمُره افّعؾ ،ذا الؽما يذلؽ الـّؼؾ عؾك ل ار تؾؽ 

                                                 
 (- 077( ي)046( ي )003( ي )28اكظر: ا كصاج لؾ اقمين )( 0)

 -  (2.527اكظر: آكّصار لؾؼرآر لؾ اقمين )( 2)
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( دير تؿققز كل ٓ ُيفّدى )الخالدّي دالّ خصّقة الق،ؿقّة الّل اكّػك شّ ؿقّفا ش

ّّؽذي -ب إلقفا  يلةّم َيجرتَئ عؾقف أحد شال

يّٕر الـّؼؾ عـ ،ذا الؿغؿقر الذي ٓ ُيعرج )الخالدّي( لـ يؽقر لف يزر  

ّّضؾقؾ-داسّعاض عـ ذلؽ شّؾؼق ف ش  )اقخ ا سما( إمعاًكا مـف يف الخداع يال

ين -4 )إيؿار دـّك الؼقع شي،ق مـ أافر مـ ت : هـ(908) واينالّد  جالل الدِّ

رسالة يف إيؿار »ُ  َِعت شاسؿ ب يدـّػ يف ذلؽ رسالة دغقرة لؾغايةب فرعقر(

عؾك حّد تع قر العّممة  (1)"ة ؾا عـد أداغر الطّ اقةً  دّ عَ أتك فقفا شؿا ٓ يُ " «فرعقر

 أشل الّثـاء ألقسل-

 شرسالة سّؿا،
ّ
 الؼاري الحـػل

ّ
فّر العقر »ا يقد تقّلك الرّد عؾقفا العّممُة عؾل

  -«مـ مّدعل إيؿار فرعقر

سالة إلك الّدياين يمـ ب يقد ذ،  شعُضفؿ إلك عدا دّحة ك  ة تؾؽ الرِّ

فاب ) أحؿد شـ محؿد،مٓء  : حقث قاعب (د،0169الخػاجل الؿعريج شال ِّ

ڄ  ڄ  ڄ  چ :ة إيؿاكف يأّر ققلفمـ دحّ  «قصُص الػُ »ا ما يقع يف مّ يأ"

يا جؿاع  صِّ لؾـّ  خالٌػ ؿف ♥ شؿقسك إيؿارٌ  [91: يقكس] چڃ

 فا يكـُت فقف  العُّ  يلف رسالةٌ ب   ياين الدّ  ر ذ،  إلك ظا،ره الجمُع إي

يإكؿا ب هنا لق ت لفألؾػاضؾ الحؾ ل  «تاريخ حؾ »يف    مـفا حّك رأيُت أتعجّ 

 -(2)"حقّي ك محؿد شـ ،مع الـّ  ؿّ ،ل لرجؾ يُ 

                                                 
  (-00.086لملقسل )( ريح الؿعاين 0)

 (- 5.56حااقة الّ فاب عؾك تػ قر ال قضايي لؾخػاجل )( 2)



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  296

 .(1)(،د0407ف كعؿار )ييافؼف عؾك ذلؽ ألقسل الؽ قر فقؿا كؼؾف عـف اشـُ 

ل لؿ يّطّر  : هـ(974)ابن حجر الَفْقَتِؿي  -3 مـ  الع كّ  ،ذا الػؼقف الؿؽِّ

 يأضراشف
ّ
ا ماا "دففق يصػف شب إلقف اّؽ يف تصّقفف ياعّؼاده شقٓية اشـ عرشل

: يي قر إلك مـزلّفا فقؼقعب ييرى اسّح اَب مطالعة كّ فب (2)"ؼالعارج الؿحؼِّ 

ٓ تـؼطع ،قا ؾ  يعائدةٍ ب ٓ تقجد يف غقر،ا ّ  عؾك فائدةٍ كؿ ااّؿؾت تؾؽ الؽ"

 -(3)"!خقر،ا ة الّل ٓ يـّفل مددُ مـ عجائ  إسرار ا لفقّ  يعجق ةٍ ب ،اخقرِ 

ب --أكف مؽث عؾك ثمثة أافر عؾك يضقء ياحد-"ييذكر أّر مـ كراماتف 

 «ةقّ لؿؽِّ قحات اُّ الػُ »ػ كّاشف ا دـّ ؿّ دييقع لف ما ،ق أعظؿ مـ ذلؽ يمـف أكف ل

ف عؾقف فؿؽث عؾك ظفر،ا سـة لؿ يؿ َّ  ا مـ غقر يقايةٍ عؾك ظفر الؽع ة يرقً  فُ يضعَ 

اهلل  فحػظُ ب ياح يإمطار شؿؽةياحدة مع كثرة الرّ  يرقةً  يُح يٓ أخذ مـف الرِّ ب مطر

 َؾ  ِ عممة عؾك أكف تعالك قَ  أّي  يعممةٌ  !دلقؾ أّي  يـ دلقٌؾ دِّ ف ،ذا مـ ،ذيـ الضِّ كّاشَ 

: ض لإلكؽار عؾقفعر  فم يـ غل الّّ ب ف عؾقف يحؿد تصـقػف لفلؽ الؽّاب يأثاشَ مـف ذ

عؾقفؿ مـ الؿؼت  حّؼ  شـاه يف أكاسٍ كؿا اا،دكاه يجرّ ب الؼاتؾ لققّف ؿ  فنكف ال   

حّك ب لفذا ا ماا العارج شا كؽار َض عر  العؼاب ما أيج  لفؿ الّّ  يسقءِ 

ّٓ فلد حقا ٓب فؿ يقطع داشر،ؿاسّلدؾ الفَّ   -(4)" م اكـفؿ ترى إ

اعل يف ؼَ يلؼد شالغ ال ِ ": ش    إكؽاره فؼاع ,شزعؿف,كؿا عقّـ شعَض مـ عقق  

عـ س قؾ    يالؿقؾِ يف غاية الّعص   فا دريحةٌ ػات كؾ  ػ فقف مصـّ ا كؽار يدـّ 

                                                 
 - (480)لـعؿار ألقسل جمء العقـقـ يف محاكؿة إحؿديـ اكظر: ( 0)

 - (0.56)لؾفقّؿل ياجر عـ اقرتاج الؽ ائر ( الزّ 2)

 - (201)لؾفقّؿل ة ( الػّايى الحديثقّ 4)

 شاخّصاٍر ي قر-  (201)لّ اشؼ الؿصدر ا( 3)
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ؿ ؽِ ط عؾقف يف مـاس اتف فحُ  ِ ي،ق أكف ُض ب مـف يشلق َح  قزي شؿا مرّ ُج  ؿّ ـ ثَ يمِ ب آسّؼامة

ّٓ   َؼ يلؿ يَ ب ّؽػقره يإ،دار دمفش  إز،ا  ريحف لقٓ اسّعار ش عض إكاشر مـ ذلؽ إ

 -(1)"فإسممَ  دَ ة شؿصر يجدَّ الحقّ ياسّّق  يف الّص ب ف مـ تؾؽ القر ةَص حّك خؾّ 

قفّقة أردج شؼقلفي يك لع ": حقـ تؽّؾؿ عؾقف يعؾك الحّمج يغقر،ؿا مـ الص 

 -(2)"ة إكاشر إخقار،مٓء إئؿّ أقداا  ئأر يح ركا تحت مقا اهلل--- ي

ّٓ ب (3)يقد ك   إلقف شعُض الػضمء الؿعادريـ ترجقَح الؼقع شنيؿار فرعقر إ

فالّرجؾ يإر كار ٓ ُيخػل ح َّف ٓشـ عرشل ب أّر يف ،ذه الـِّ  ة اقةًا مـ الؿجازفة

ّٓ أكـا لؿ كجد فقؿا شقـ أيديـا مـ كصقدف ما يدّع عؾك ذلؽ ففق يـؼؾ  بياعّؼاده شف إ

ر أّر ب (4)إجؿاَع عؾؿاء إُّمة يمجّفديفا عؾك كػر فرعقر  مذ،  أ،ؾ الحّؼ "ييؼرِّ

 -(5)"يٓ عـد معايـة عذاب آسّةصاعب ا يؿار ٓ يـػع عـد الغرغرة أرّ 

  يؿار فرعقَر ياسّدٓلِف عؾقف عؼَّ  شؼقلف 
ّ
: يحقـ كؼؾ تؼريَر اشـ عرشل

ّٓ  فنرّ : ا كعّؼد جملة قائؾفا يإر كـّ رً لقس ،ذا الؽما مؼرَّ "  العصؿة لق ت إ

ب آمـ عـد كزيع عذاب آسّةصاع لف يلؼقمف"معؾًِّم لذلؽ شلكف إكؿا ب (6)"!لألك قاء

إيؿار  ضح أكف ٓ يصّح إذا ث ت ياتّ "ياكّفك إلك أكف ب (7)"غقر كافع حقـةذٍ  يا يؿارُ 

                                                 
 - (49)الؿصدر الّ اشؼ ( 0)

 شاخّصاٍر ي قر-   (30)لؾفقّؿل ة ( الػّايى الحديثقّ 2)

 (-  2.999لدم ؼّقة )ة ـّ مقسقعة أ،ؾ ال   اكظر: ( 4)

 -  (0.53) لؾفقّؿل ياجر عـ اقرتاج الؽ ائرالزّ اكظر: ( 3)

 -  (0.53)الؿصدر الّ اشؼ ( 5)

 -  (0.57)اشؼ الؿصدر الّ  ( 6)

 -  (0.55)الؿصدر الّ اشؼ ( 7)
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 -(1)"إيؿار فرعقر ٓ يصّح  القلس ث ت أرّ 

 ؟ا حديث،ؾ يرد يف مقت فرعقر كافرً "يلدّؿا ُسةؾ  

 -(2)"يرد فقف أحاديثب كعؿ: أجاب 

ّٓ أكف   يف ،ذه الؿ للة إ
ّ
لؿ  ,يش    تصّقفف,يمع يضقح مققػ الفقّؿل

ّّفقيـ مـ الر اذيذه  ّ يحرِدف عؾك ال
ي ّطع إخػاء تعا ػف الؽ قر مع اشـ عرشل

ب عؾك عدمف ٓ قطعَ  ,الذي زعؿف ققا,فرعقر  إيؿارُ ": ففق يؼقعب يف ،ذه الؿ للة

ريـ ؼل الؿّلخِّ محؼِّ  فقف مع آسرتياح يف أكثره شعُض  َػ يألّ ب أية يجقده شؾ ظا،رُ 

 ---مـ م ايخ م ايخـا

 ا يإر اعّؼدكا شطمرَ ٕكّ : ر الؼائؾقـ شنسما فرعقرـ كػّ مَ  ؿ خطلُ ؾِ ر عُ يشؿا تؼرّ  

فا الؿخالػقر شؿا ٓ لَ مـ آيات أيّ  رَ يت ادَ  ،ذا الؼقع لؽـف يإر يردت شف أحاديُث 

 -(3)"يـػع غقر ضريري

ٓ يؼّضل " (إسما فرعقر)دش اشـ عرشل ققعييف مقضع آخر ي قر إلك أّر 

ُّ ب اكػرً  مـ  إذ كؾٌّ : ي،ق غقر قادح يف داح فب ف أكف خطل يف آجّفاديإكؿا غاي

 ّٓ  -(4)" الؿعصقمقـالعؾؿاء ملخقذ مـ ققلف يمرديد عؾقف إ

ر شيٓ يػقتف حقـ يخطِّئ  العصؿة  رّ أ"ي "جملة قائؾف"دالؼقع الؿذكقر أر ُيذكِّ

                                                 
 -  (0.58)الؿصدر الّ اشؼ ( 0)

 (- 217- ياكظر كذلؽ: )(216) لؾفقّؿل ة( الػّايى الحديثقّ 2)

 ش لء مـ آخّصار-  (9.88رياين يالع ادي )( تحػة الؿحّاج يف ارح الؿـفاج يحقاال الّ  4)

قا  سؼطً : تـبقه   ا ياهلل أعؾؿ-،ؽذا يف إدؾب يكلّر يف ال ِّ

 - (230) لؾفقّؿلة ( الػّايى الحديثقّ 3)
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 ّٓ  - (1)" لألك قاءلق ت إ

س ؼت ا اارة يف الؿ حث : (ـه3301)الَبَرَزْكِجي  محؿد بن طبد الرسول -5

يقد دـّػ يف ذلؽ كّاًشا سّؿاه ب )إيؿار فرعقر(دإّيع إلك أّر الَ َرَزْكجل مؿـ قاع ش

 «الجاك  الغرشل»كؿا ترجؿ كّاب ب «ؿار فرعقرينليقد يالعقر لؾؼائؾقـ شالّّ »

يالؽّاب مخّصص ب «الجاذب الغق ل»لؾؽازريين عـ الػارسّقة إلك العرشّقة يسّؿاه 

  يكم كّاشقف لؿ ُيط ع-ب (2)لؾرّد عؾك آعرتاضات الؿقّجفة لفذا الؼقع

 :خربًا لطقًػا يف ،ذا الّصدد ٓ شلس مـ إيراده حقث قاع قدّي شِ ذكر الزَّ يقد 

قخ ح ـ شـ أحؿد مة الّ  ا ماا العّم  أرّ حؽك لل شعض مـ أثؼ شف مـ الّ ادة "

 ,عؾك ساكـفا أفضؾ الّصمة يالّ ما,الؿديـة إلك شاغرت الحضرمل حقـ يفد 

ع ؿجعدا إيؿاكف مؿا أُ  رّ أؿ للة ي،ذه اليف  [الَ َرَزْكِجل: يعـل]الؿذكقر فايض مع 

ع ما فؾؿا أد ح لؼقف فليّ ب صم مـ غقر مراار اكػأي اع شقـفؿا الؽما إلك ب عؾقف

ياكحرج ب اجدًّ   ّقدال َص ما عؾقؽ يا أخا فرعقر! فّـغّ الّ  : شف أر قاع لف فُ حَ فاتَ 

ياؽاه عـد شعض الـاس ب مـف ذلؽ َج رِ يعُ  [شاغرت: يعـل]لؿذكقر مزاجف عؾك ا

 بث ّف،ق يؼقع شنيؿار فرعقر ييُ  !اطً فاعّذر لفؿ أين ما قؾت اطَ ب فممقه

  -(3)"فاكؼطعقا !فرعقر ي،ق مممـ عـده؟ ةِ مـ أخقَّ  ىفؾَؿ يّلذّ ب خقةإيالؿممـقر 

عـ فرعقر  ما أخؾؼ الؿحاجَّ ": لؼد دد  اقخ ا سما اشـ تقؿّقة حقـ قاعي

 -(4)"ـ أحّ  الؿرء مع مَ  فنرّ : أر يؽقر هبذه الؿثاشة

                                                 
 - (0.57) لؾفقّؿلياجر عـ اقرتاج الؽ ائر ( الزّ 0)

شقدي ) ؼقـادة الؿّّ إتحاج الّ  اكظر: ( 2)   (-2.236لؾزَّ

شقدي ) ؼقـادة الؿّّ ( إتحاج الّ  4)   (-2.236لؾزَّ

  (-2.284)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 3)
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م فقر ،ذا الّرجؾ : ـ(ه3341) الحـػيّ  ابؾسيالـّ بن إسؿاطقل طبد الغـي   -6

فف ب ي،ق مـ الؼائؾقـ شقحدة القجقدب (1)ةالؼادريّ  ةيّ دِ ـْ  َ َ  ؼْ الـَّ يـّؿل إلك الّطريؼة ب شّصق 

إيضاح الؿؼصقد مـ معـك يحدة »ا،ا ؿّ دسمط قعة رسالة يف ،ذه الؿ للة يلف 

ؼقر"ددافع فقفا عـ الؼائؾقـ شذلؽ يادًػا إّيا،ؿ شب «القجقد ب أهنؿ العؾؿاء الؿحؼِّ

قرة يدػاء ب أ،ؾ الؽ ػ يال صقرةب ارفقريالػضمء الع الؿقدقفقر شح ـ ال ِّ

يـ اشـ عرشلب الّ ريرة يـ شـ الػارضب كالّ قخ محقل الدِّ يالعػقػ ب يالّ قخ ارج الدِّ

 -(2)"يأمثالفؿب يالّ قخ ع د الؽريؿب يالّ قخ ع د الحّؼ شـ س عقـب الّّؾؿ اين

َـّ الؼقَع ش يإكؿا كار مـ ب خرة( فح  )إيؿار فرعقر يكجاتف يف أديلؿ يّ 

يف  لؿعار إكقار»كؿا يظفر ذلؽ جؾقًّا يف كّاشف ب الؿـافحقـ عـف يالؿ ّدّلقـ لف

 -(3)«ارة يالؿؼطقع لفؿ شالـّ الؿؼطقع لفؿ شالجـّ 

يق الُغؿَ  -7 دِّ يـحدر ،ذا الّرجؾ مـ شقت عؾؿ : (ـه3180)اري أحؿد بن الصِّ

قيفّيقد ك ل يف شقةٍة يغؾ  عؾقفا الّطاشب معريج س ب ع الص  ريؼة الطّ فلشقه ممسِّ

  -(4)يقد خؾػ أشاه شعد يفاتف سـقات عّدةب يف  ـجة ةاذلقّ ة الّ  رقاييّ ة الدّ يؼقّ دِّ الّص 

ـف مـ عؾقمف يدعقتف  يعؾك الّرغؿ مـ ااّفاره شآاّغاع شالحديث يتؿؽ 

ّّؼؾقد ّٓ أكف لؿ ي ّطع آكػؽاك مـ ِرشؼةب الؿطؾؼة إلك آجّفاد يك ذ ال ّّصّقج إ ب ال

كؿا أكف اديد الّدفاع عـ اشـ عرشل الذي يجري فقف عؾك ب يلف  قاّا يف ،ذا ال اب

                                                 
َرر ا( 0)   (-4.41لؾؿرادي ) اين ع ريف أعقار الؼرر الثّ كظر: سؾؽ الد 

  (-7لؾـّاشؾ ل ) ( إيضاح الؿؼصقد مـ معـك يحدة القجقد2)

(- ياكظر كذلؽ: جقا،ر الـّصقص يف حّؾ كؾؿات الُػُصقص 49اكظر: لؿعار إكقار لؾـّاشؾ ل )( 4)

 (- 2.411لف أيًضا )

 (- 72 , 39لؾُغَؿاري ) يؼدِّ اشـ الصِّ  اتمرييّ  يف ال حر العؿقؼاكظر: ( 3)
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 !(1))ا ماا إكرب(دَســ الط رقّقة شّ ؿقّف ش

م حقكة  «قصُص الػُ »ي« قحاتدُّ دػُ دال»ي": يأّما عـ رأيف يف أافر كّ ف فقؼقع

كعؿ ،ل ب اتامّ فقـ ٓ شالطّ شؿثؾفا ك ار العار ة الّل عجز أر يليتَشالؿعارج ا لفقّ 

ٕهنا س   يف ،مكفؿ ييققعفؿ يف محارشة اهلل تعالك : ات عؾك الجفؾة امّ 

 -(2)"--شؿحارشة أيلقائف-

قخ إكرب ا لؾّ  ا ياكّصارً فقفا إث اتً  َػ ألّ  (إيؿار فرعقر)م للة ": ييؼقع أيًضا

 الؿغػَّ  عؾقف ذلؽ يردّ ب الجامل مةُ العّم 
ّ
 رّ دفَ » اهسؿّ  ؽّاٍب الؼاري الحـػل ش ؾ عؾل

 -مط قع شأسّاكة ،ق يإدؾ الؿرديد عؾقف «عل إيؿار فرعقرالعقر مـ مدّ 

ع مـ العؾقا الؿعؼقلة ع الؿّضؾّ ؾِ الؿطّ  قيف مة الص  يلؽـ اكربى لف العّم 

ليقد يالعقر الّّ »اه سؿّ  اا لطقػً كّاشً  َػ فللّ ب جلكْ زَ رَ يالؿـؼقلة محؿد شـ رسقع ال َ 

ثّؿ اسرتسؾ يف تليقد ،ذا ب (3)"أتك فقف شؿا ي فر العؼقع «رعل إيؿار فرعقلؿدّ 

 الؼقع يآسّدٓع لف-

 املبخح الجالح

 ٘ الكاٜلني بإمياٌ فسعٌْ ّالسّد علَٔهأدّل

ٓ ي رتي  عاقؾ يف أّر إدّلة يالربا،قـ عؾك عدا إيؿار فرعقر مـ الؽّاب 

ـّة أيضح مـ الّ ؿس يف راشعة الـّفار قر ياحد اكعؼاد ا جؿاع يلفذا حؽك غب يال  

 -(4)عؾك ذلؽ

                                                 
 (- 96اكظر: الجقاب الؿػقد لؾّ ائؾ الؿ ّػقد لؾُغَؿاري )( 0)

 (- 97الؿصدر الّ اشؼ )( 2)

 . (96الؿصدر الّ اشؼ )( 4)

شـ ٓالؿخّار  رّ الؿحّار عؾك الد   ردّ ب (0.53)لؾفقّؿل ياجر عـ اقرتاج الؽ ائر الزّ اكظر: ( 3)
= 
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 ،ذا الؼقع كػٌر ": قاع اقخ ا سما اشـ تقؿّقة م قِّـًا خطقرة الؼقع شنيؿاكف

َـ اؼ   ِ ؿ يَ دلب ضطرار مـ ديـ ا سمامعؾقا ف اده شآ  , فقؿا أعؾؿ , إلقف لعرش ش

شؾ جؿقع أ،ؾ الؿؾؾ ب صارىشؾ يٓ مـ القفقد يٓ مـ الـّ ب  ؾةمـ أ،ؾ الؼِ  أحدٌ 

 -(1)"مط ؼقر عؾك كػر فرعقر

ؿ ؾِ ا عُ ار ،ق مؿّ ف مـ أ،ؾ الـّ ا يكقكُ ف كافرً فرعقر يمقتُ  كػرُ ": يقاع أيًضا

أ،ؾ الؿؾؾ  فنرّ : صارىشؾ يمـ ديـ القفقد يالـّ ب ضطرار مـ ديـ الؿ ؾؿقـشآ

لك يف الؼرآر يلفذا لؿ يذكر اهلل تعاب اػؼقر عؾك أكف مـ أعظؿ الخؾؼ كػرً مثة مّّ الثّ 

مؿا  ر عـ كافر مـ الؽػر أعظؿَ كَ يٓ ذَ ب ف يف ش طفا يتثـقّفاَّ ّص كؿا ذكر قِ  ة كافرٍ ّص قِ 

 -(2)"ا يقا الؼقامةاس عذاشً الـّ  ف أادّ ذكر مـ كػره ياجرتائف يكقكِ 

ًٓ ما تقّ ر مـ أدّلة الؿ للة ثؿ كعؼِّ  شذكر ما ب يلعّؾ مـ الؿـاس  أر كذكر أّي

 
ّ
يلؿ ُيغِر،ؿ شف ب يمـ دار يف فؾؽف مؿـ يفرفقر شؿا ٓ يعرفقر تعّؾؼ شف اشـ عرشل

يـ يإماا العارفقـ   ا ماا إكرب يالؽربيت إحؿر!ب سقى أكف ققع محقل الدِّ

 ّٔه  األدٓلة عمى كفس فسعُٕ ٔوٕتْ عمى ذلك.: الكطي األ

مـ كظر يف أدّلة الؿ للة شّجّرد لؿ ي ّؽ يف ث قت ا جؿاع ياكعؼاده عؾك كػر 

إذ ٓ يجد حرًفا يحًدا عـ الّ ؾػ يٓ مـ شعد،ؿ يخالػ ب عقر يعدا كجاتففر

ـُ عرشل خارًما شذلؽ  ـة حّك أ ّؾ الؼرر الّ اشع فّ ـّاه اش دريح الؼرآر يال  

يمـ الؿعؾقا أكف مّك ما ث ت ب ا جؿاع الؿّقّؼـ يمّمعً ا شدٓٓت الـّصقص

                                                 = 
  (-00.083لملقسل )ح الؿعاين ري(ب 3.240)عاشديـ 

  (-2.025(-  ياكظر كذلؽ: )2.279)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 0)

  (-214ٓشـ تقؿّقة )سائؾ ( جامع الرّ 2)
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ُّغـل شف عـ إيراد آحاد إدّلة-  ا جؿاع اس

قًّايي ًٓ كؾِّ الذي كزع لفداية ,ي،ق أكف لؿ تلِت يف الؼرآر ب ؿؽـ أر كؼقع قق

 م قـ ٓ إهباا يف معاكقف يٓ اسّغم  يف تراكق ف
ّ
آيٌة تثـل عؾقف  ,الـاس شؾ ار عرشل

ّّحذير مـ سؾقك  ريؼف ب أي ُت قد شّقشّف يكحق ذلؽ ف يال يردت أيات يف ذمِّ

ي،ذا ما كار يػفؿف الؿ ؾؿقر عؾك ب الؽػرشاعّ اره مـ أئّؿة الّطغقار يرؤيس 

 مدى قرير كؿا س ؼ-

 : يعؾك كؾ  فم شّد مـ إلؿامة سريعة عؾك أدّلة الؿ للة

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئچ: ققلف تعالك: الّدلقل إّول

 ٻ ٻ ٻ ٱ  مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ٿ  ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پپ ٻ

  [99 – 96: ،قد] چٹ ٿ

إذ جؿع ب عؾك مقت فرعقر عؾك الؽػر يف غاية الّظفقر يدٓلة ،ذه أيات

 اهلل لف شقـ عؼقشّل الّدكقا يأخرة-

ـّ عؾقف شلر دعدت ريُحف إلك الّ ؿاء   َّف يم ففؾ ،ذه حاع َمـ َق ِؾ اهلل تقش

؟!
ّ
َّ  عؾقف خطقةة كؿا يزعؿ اشـ عرشل ًرا لقمقل رشَّف يلؿ ُتؽ   ا،ًرا مطفَّ

شة الع د يرجقعف إلقف ي،ق قد جعؾ مثقاه كاًرا ثّؿ أيـ فرح اهلل س حاكف شّق

تّؾّظك يرفَده لعـًة تؾَق أخرى؟! أٓ يّعارض ،ذا شالُؽؾِّقة مع ما ث ت يف 

 ؟! (1)الـّصقص

                                                 
  (-3.2012)دحقح م ؾؿ (ب 5.2423)دحقح ال خاري اكظر: ( 0)
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چ چ چ ڇ ڇ  ڃ چ  ڃ  ڃچ: ققلف تعالك: الّدلقل الثّاين

 ک ڑ ک  ڑ  ژ  ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ڇ ڇ

ڱ ں  ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ  ک گ گ ک

 ہ ہ ھ ھ ہ ہ ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ ں ڻ 

﮳  ﮶   ھ ھ ے ے ۓۓ﮲  ﮵    ﮹  ﮸  ﮷ ﮴

﯁   ﮾ ﮼ ﮽   ﮻ ﮺  ﯀    -[32 – 48: الؼصص] چ﮿ 

ي،ق ب فرعقر شعد غرقف مؾعقر يف أرّ  ،ذا كصٌّ ": قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقّة

 -(1)"ي،ذا إخ ار عـ غاية العذابب يف أخرة مؼ قح غقر مـصقر

ّّائ قـ شؽقهنؿ مـ أئّؿة الؽػر يمـ الّدعاة ثّؿ مّك كار الؼرآر العظقؿ يصػ ال

 إلك الـّار؟! 

 فيخزي ّفعؼقشثّؿ إذا كار فرعقر قد مات عؾك ا يؿار فعًم فؽقػ يزيد يف 

تاركًة لف ذكًرا ق قًحا ب الؿعّجؾ شلر ُيّ عف شؾعـات ٓ تػار  ريحف الخ قثة الّدكققّي 

ًّا ك قًرا عؾك أل ـة الخؾؼ كؿا ،ق م اَ،د  ؟!(2)يمؼ

ي،ؾ يؿؽـ أر يؼاع يف مـ سُقؼاَشؾ يف أخرة شالخزي يالعار يشاّلؾعـة يالـّار 

 شلكف مـ الـّاجقـ ،ـاك؟! 

( 
ّ
 أي   !فقا لقت اعري": يف تػ قره لفذه أيات ،د(885قاع العّممة ال ِؼاعل

 فؾعـةُ  ؟!كقايف الدّ  هُ اهلل يف أخرة كؿا كار عديَّ  فرعقر عدي   شعد ،ذا يف أرّ  دراحةٍ 

ب اريإكف ٓ دريح يف الؼرآر شلكف مـ أ،ؾ الـّ ب اإكف مات مممـً : ـ يؼقعاهلل عؾك مَ 

                                                 
  (-2.281)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 0)

 (- 21.64تػ قر الؿراغل )(ب 607)عدي ؾّ  لالؽريؿ الرحؿـ  تق قراكظر: ( 2)
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 -(1)"يف كػره ّؽ مـ يُ   يعؾك كؾِّ 

،ذه أية أظفر دلقؾ عؾك عدا كجاة فرعقر يقا ": يقاع العّممة ألقسل

  -(2)"كقا يأخرةد عـ رحؿة اهلل تعالك يف الدّ  عَ مُ  يأكف مؾعقرٌ ب الؼقامة

ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ چ: ققلف تعالك: قل الّثالثالّدل

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ۆئ ۈئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 88: يقكس] چٱ ٻ ٻ ٻ مئ ىئ يئ جب  حب ی جئ حئ

,86]-  

ي،ذه أيات دريحة يف أّر اهلل اسّجاب دعاء مقسك ي،اريَر شلر يزيد قؾَ  

فم تـ رح ب يأر يخّؿ عؾقفا شالؽػرب فرعقر يقؾقب َمـ معف ق قًة ياسّغمًقا

ّٓ حقـ ٓ يـػعفا ذلؽ-  لؾحّؼ يٓ َتؼَ ؾ الفدى إ

)يممـقا( ا يؿاَر ديظا،ٌر مـ دٓلة الّ قا  أّر مقسك ي،ارير لدؿ يؼصدا ش 

ٕهنؿا كاكا يدعقار عؾقفؿ ٓ لفؿ شعدما ضاقا ذرًعا شؿا يقاجفاكف مـ عّق  : الـّافع

ؾجل إلقف الؿّؽ ِّر ي،ق الذي يب يآضطرار( يإكؿا قصدا )إيؿار ا كراهَ ب يُجُحقد

فقرتك ذلؽ يف ب ٕكف يقع شعد فقات إيار: يلؽـف ٓ يجديف اقًةاب ُمرغًؿا داغًرا

غ أكُػ كربيائف ب قؾ ف مـ الح رة يإلدؿ ما قد يػق  ما ُيعايـف مـ العذاب إذ ُمرِّ

 فخ ر كربياَءه يلؿ يـػْعف إيؿاُكف! ب شرغاا ا قرار يالّرضقخ لؽـ ديكؿا جديى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  چ: ققلف تعالك: الّرابع الّدلقل

ڄ  ڄ    ڦ  ڄ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ

                                                 
 - (03.411)لؾ ؼاعل ر قَ رر يف تـاس  أيات يال   ( كظؿ الد  0)

  (-21.83لملقسل )( ريح الؿعاين 2)



 ت العقدٖٛ  دلمٛ الدزاسا  306

ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڄ  ڃ

ڑ  ک  ک  ک  ک   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 -[92 – 91: يقكس] چگ

 : ،ذه أيات مـ يجفقـ يدٓلة

يمـ الؿعؾقا أّر ،ذا ب كؽارّي أّر اّدعاءه ا يؿار ققشؾ شآسّػفاا ا  , أ

ُّف دادقة لؿا ب آسّػفاا يحؿؾ يف تضاعقػف معـك الّذاّ  ًٓ يتقش يلق كار إيؿاكف مؼ ق

 - (1)ققؾ لف ذلؽ ي،ق يف ما ،ق فقف مـ الؽرب العظقؿ

 عربةً "،ل أر يص ح  ,كؿا أخرب اهلل تعالك,أّر الحؽؿة مـ إكجائف ش دكف  , ب

يلفذا ذكر اهلل ب ـ كػر شاهلل تعالكمَ  قـظريا عاق ةَ لؿـ يؽقر شعده مـ إمؿ ل يعممةً 

ہ  چ: كؿا قاعب (2)"ف يف غقر مقضعة فرعقر يققمِ ّص تعالك آعّ ار شؼِ 

ۓ  ۓ   ہ ھ  ھ  ھ  ھےے

ا لؿ يؽـ الؿممـ يلق كار إكؿا مات مممـً "ب [56 – 55: الزخرج] چ﮲﮳

 -(3)"رب شن،مكف يإغراقفعَّ مؿا يُ 

فذه أية يأا ا،فا يقع ا جؿاع عؾك كػر يل": قاع العّممة ألقسل

 -(4)"الؿخذيع يعدا ق قع إيؿاكف

                                                 
ٓشـ تقؿّقة سائؾ جامع الرّ (ب 08.091)مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة اكظر:  (0)

  (-00.082) لملقسلريح الؿعاين (ب 217)

  (-218ٓشـ تقؿّقة )سائؾ ( جامع الرّ 2)

  (-2.283)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 4)

  (-00.083لملقسل )( ريح الؿعاين 3)
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ںچ: ققلف تعالك: الّدلقل الخامس

 -[36: غافر] چھ ھ ہ ہ ہ ہ

إذ إّر اهلل تعالك ب يأية دريحة أيًضا يف إث ات كػره يعدا كجاتف يف أخرة 

فؾّؿا أخرب شلكف قد ب لجرا ياـاعّففنر عاق  فعؼقشّف عؾك قدر اب ،ق الحؽؿ العدع

 أعّد لػرعقر يمـ معف أاّد أكقاع العذاب عؾؿـا أّر كػَر،ؿ ،ق أاّد أكقاع الؽػر- 

: مـ ذلؽ ف يف إادّ فرعقر كػَ   عؾك أرّ  ي،ذا تـ قفٌ ": قاع العّممة اشـ الؼّقؿ

،ؿ يغرَّ ب هفؿ فل اعقػَ فنكف ،ق الذي اسّخَّ ب ا لفالعذاب ت عً  ٕهنؿ إكؿا دخؾقا أادَّ 

ٱ چ: د قاع تعالكرْ فؿ يف ،ذا القِ  َ رَ يلفذا يؽقر يقا الؼقامة أمامفؿ يفَ ب  عقهفاتّ 

لقس عذاب "يمـ الؿعؾقا أكف ب (1)"[98: ]،قد چٻ ٻ ٻ ٻ پ

 -(2)"ار كعذاب أت اعفؿؤساء يف الـّ الر  

فليـ ما تدّع عؾقف ،ذه أية الؽريؿة مـ الؼقع شـجاتف يأكف لؼل اهلل ظا،ًرا  

 طّفًرا مـ الّذكقب؟! م

ەئ  وئ   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ: ققلف تعالك: الّدلقل الّسادس

ی   ىئ  ىئ  ی ۆئۈئ  ۈئ  ېئېئ ېئ  ىئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۈچ: يققلفب [03 – 02: ص]  چیی

  چۆئ ۇئ  ۆئ ۇئ ائ  ەئەئ  وئ  وئ ې  ى  ى  ائ ۉ  ې  ې  ې

[  :02 – 03]- 

شقـ  ييجف الّدٓلة مـ ،ذه أيات أّر اهلل تعالك ذكر فرعقر يف جؿؾة الؿؽذِّ

                                                 
  (-615) ٓشـ الؼّقؿ (  ريؼ الفجرتقـ0)

  (-615الؿصدر الّ اشؼ )( 2)
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سؾ كػر شآّتػا ب شالّرسؾ ًٓ لؿا ب يمـ الؿعؾقا أّر تؽذي  الر  يلق كار إيؿاكف مؼ ق

قـ لؾعذاب-   ُح ر اسؿف شقـ ،مٓء الؿ ّحؼِّ

ې  ې ې   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ: ققلف تعالك: الّدلقل الّسابع

 -[014: إعراج] چوئ وئ  ەئ  ى ىائ ائ  ەئ

ّٕر اهلل تعالك يدػفؿ : ؾك كػر فرعقر يمـ معفيأية تدّع ع

ّٓ يف حؼ ب (وئ)دش ّّع قر الؼرآين ٓ ُي ّعؿؾ إ يقد يجدكا شالّّ  ع أّر ،ذا ال

ەئ  ەئوئ  وئ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائچ: يمـ ذلؽ ققلفب الؽافريـ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ    ېئ  ىئ ۈئۈئ  ېئ  ېئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

يت  جث   متىت  يب  جت  حت  خت  حب  خبمب  ىب يئ  جب  حئ  مئ  ىئ

ـَ ب [63: الؿائدة] چمث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ : يققلف يف أ،ؾ مدي

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ

  ﮲  ﮳ ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ ہ  ہھ

ائ    ى  ىچ: يف قارير يققلفب [86: إعراج] چ﮴  ﮵  ﮶

ىئ   ېئ  ىئىئ ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ەئوئ  وئ  ۇئ  ائ  ەئ

 -[77: الؼصص] چمئ  ىئ  يئ  جب  حب ی  ی  ی  یجئ  حئ

 ﮷  ﮸ ﮵  ﮶ ﮳  ﮴ ۓ  ﮲ ۓچققلف تعالك : الّدلقل الّثامن

 -[06 ,05: الؿزمؾ] چ﯁  ﯀﮿ ﮾ ﮽ ﮼   ﮻﮹  ﮺  

ييجف الّدٓلة مـ أيّقـ الؽريؿّقـ أّر اهلل تعالك حّذر فقفؿا كّػاَر قريش مـ 

ًرا إّيا،ؿ شؿصقر فرعقب ملسو هيلع هللا ىلصرّد الّرسالة الّ ؿايّية الّل شعث هبا محّؿًدا  ر حقـ مذكِّ

ڇ    چ  ڇ  ڇچ  جحد الحّؼ ياسّؽرب عـ ق قع ما جاء شف مقسك مـ الحّؼ 

 ي،ذه ُسـّّف الّل ٓ تّ ّدع يف الّظالؿقـ الؿؽّذشقـ جؿقًعا-ب [25: الـازعات] چڇ
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ذلؽ أكف إذا كار مـ : ي،ذا ،ق ما يؼّضقف الـّظر الّصحقح يف مؼصقد أيّقـ

ذير،ؿ مـ آسّؿرار يف الّصديد عـ الؿ ؾَّؿ أّر الؿؼصقد ،ق إكذار الؼقا يتح

لةّم يصقَ فؿ مـ أداب مـ ق ؾفؿ مؿـ ب مع ظفقر ال ّقـات ملسو هيلع هللا ىلصق قع دعقة الـ ل 

ر،ؿ شؿصقر مـ كاَشَر  سؾؽ ،ذا الّطريؼ الؿ ميا   فؿـطؼ إاقاء يؼضل شلر يذكِّ

اة ٓ شؿصقر َمـ ُخِّؿ لف شا يؿار يشالـّجب يف ق قع الحّؼ حّك كزع شف العذاب القشقؾ

-ب مـ الـِّقرار
ّ
 شح   ادِّعاء اشـ عرشل

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈچ: ققلف تعالك: الّدلقل الّتاسع

 -[09 – 07: الربيج] چى ې ې ې

ييجف الّدٓلة أّر اهلل تعالك ُي ؾِّل ك ّقف الؽريؿ شّذكقره شؿا جرى لؾؿؽّذشقـ مـ 

دلقٌؾ ب يلة كافرة)ثؿقد( الّل ،ل ُأّمة مخذديقرُكف )فرعقر( شب ال طش يالـّؽاع

ّّؽذي -  ياضح عؾك اارتاكفؿا يف الؽػر يال

 ع د اهلل شـ عؿري عـ الـّ عـ : الّدلقل العاشر
ِّ
أكف ذكَر  ؿدؾل اهلل عؾقف يسؾ  ل

ب ا يكجاًة يقا الؼقامةا يشر،اكً ـ حافظ عؾقفا كاكت لف كقرً مَ »: مَة يقمًا فؼاعالّص 

يكار يقا الؼقامة مع ب يٓ كجاةٌ  ـ لؿ يحافظ عؾقفا لؿ يؽـ لف كقٌر يٓ شر،ارٌ يمَ 

 شـ خؾػ
ِّ
 -(1)«قارير يفرعقَر ي،اماَر يُأشل

 
ّ
  ملسو هيلع هللا ىلصييجف الّدٓلة مـ الحديث أّر الـ ل

ّ
قرر فرعقَر شؼارير ي،امار يُأشل

                                                 
(ب 454يف م ـده شرقؿ )د ؿقشـ ُح  ع دُ (ب ي6576يف م ـده شرقؿ )أحؿد ا ماا  أخرجف( 0)

اع  (ب يال قفؼل يف 0367(ب ياشـ حّ ار يف دحقحف شرقؿ )2720يالّدارمل يف ســف شرقؿ )

 ( يغقر،ؿ-2824شرقؿ )ا يؿار 

ـُ ع د الفادي يف     ،ذا  إسـادُ "(: 2.007)عؾقؼ تـؼقح تحؼقؼ أحاديث الّّ يالحديث قاع فقف اش

  (-578شرقؿ )ؿ ؽاة الؿصاشقح ف لب يدّححف إل اين يف تخريج"دالحديث جقّ 
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فدّع ب ي،مٓء ،ؿ رؤيس الّضمع الذيـ عااقا عؾك الؽػر يماتقا عؾقفب شـ خؾػ

شؾ ،ق ب يؽـ لذكره ضؿـ ،مٓء معـكيلق كار مممـًا كاجًقا لدؿ ب عؾك أكف مثؾفؿ

  مـاقض لؿا سقؼ الحديث مـ أجؾف-

قر يالرب،ار اكّػاء الـّ "،د(: 0494قاع العّممة محؿد إمقـ الّ ـؼقطل ) 

  يقاريرَ  ي،امارَ  جاة يالؽقـقكة مع فرعقرَ يالـّ 
ِّ
ـِ  يأشل  خؾػ يقا الؼقامة أيضُح  ش

 -(1)"دلقؾ عؾك الؽػر كؿا ترى

خؾؼ »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : عـ ع د اهلل شـ م عقد قاع: رالّدلقل الحادي طش

ـَ   -(2)«اف كافرً مِّ يف شطـ أُ  يخؾؼ فرعقرَ ب اف مممـً مِّ ا يف شطـ أُ زكريّ  اهلل يحقك ش

قاع لل جربيؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل : اس قاعشـ ع ّ اعـ : الّدلقل الّثاين طشر

♠ : َّ ف دركَ ر تُ أ خافةَ ف يف فرعقر مكا آخذ مـ حاع ال حر فلدس  أـل يلق رأي

 -(3)«حؿةالرّ 

 
َّ
شؿا فعؾ أفصح  ملسو هيلع هللا ىلصييجف الّدٓلة مـ الحديث أّر جربيؾ حقـ أخرب الـ ل

ّْف: يلؿ ي ّدرك شعد،ا لقؼقعب عـ ِعّؾة ققامف شذلؽ أي غقر أّر ب غقر أّر الّرحؿة أدرك

                                                 
 (-   4.339لؾّ ـؼقطل )( أضقاء ال قار 0)

 يف 01534شرقؿ )الؽ قر  فمعجؿأخرجف الّطرباين  يف ( 2)
 
يائد مجؿع الزّ (ب يجّقد إسـاَده الفقثؿل

  ( شؿجؿقع ُ ُرقف-0840شرقؿ )حقحة ؾ ؾة الّص الّ  (ب يحّ ـف إل اين يف 7.094)

 يف م ـده شرقؿ )أخرجف أشق دايد ( 4)
 
(ب 663(ب يع ُد شـ ُحؿقد يف م ـده شرقؿ )2608الّطقال ل

ّّرمذي  يف "مخافة أر تدرَكف الّرحؿة"( دير ققلف: 2214يا ماا أحؿد يف م ـده شرقؿ ) ب يال

 ( يغقُر،ؿ-4018شرقؿ ) ,شؾػظ مؼارب,ُســف 

ِّّرمذي   ـٌ دحقح": ,يالحديث قاع عـف ال  اين  يف الّ ؾ ؾة ب يدّححف إل"حديث ح 

  (-2105الّصحقحة شرقؿ )
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مؿا يدّع عؾك حصقع مراده شؿقت فرعقر عؾك ما عاش عؾقف : اهلل َق ِؾ مـف إيؿاَكف

 لؽػر- مـ ا

عطاء  فؾؼقُت  ةَ مؽّ  قدمُت : قؿ قاعؾَ ع د القاحد شـ ُس عـ : الّدلقل الّثالث طشر

ـَ   -أ،ؾ ال صرة يؼقلقر يف الؼدر إرّ ب ديا أشا محؿّ : لف رشاح فؼؾُت  ش

 شُ  يا: قاع  
ّ
 أتؼرأ الؼرآر؟ ب ـل

 -كعؿ قؾُت  

 -رجْخ قرأ الز  اف: قاع 

 ڈ ڈ ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ ڇچ: فؼرأُت : قاع 

 -[3 – 0: الزخرج] چگ گ  ک ک ک ک  ڑ  ڑ ژ ژ

 الؽّاب؟  ا  أتدري ما أُ : فؼاع 

 -ف أعؾؿاهلل يرسقلُ : قؾُت 

ب ؿقات يق ؾ أر يخؾؼ إرضاهلل ق ؾ أر يخؾؼ الّ   فُ  َ كَّ  فنكف كّاٌب : قاع

 -(1)"ت يدا أشل لف  يتّ  يفقف ت ّ ب ارمـ أ،ؾ الـّ  فرعقرَ  إرّ : يفقف

 ٌ٘ني بإمياُ فسعُٕ.ُغُبّات الكائم: الكطي الّجا  

ػ يف آسّدٓع شؿا دلؿ يجد الؼائؾقر شنيؿار فرعقر يكجاتف ش ّّع   ا مـ ال دًّ

ّّلييؾ يف درج الـّصقص عـ ب ،ق أي،ك مـ شقت العـؽ قت فرك قا مطقّة ال

                                                 
ّّرمذّي يف ُســف شرقؿ )( 0)  يف الؼضاء يالؼدر شرقؿ 2055أخرجف ال

 
(ب يالحديث 523)(ب يال قفؼل

ِّّرمذي-  دّححف إل اين  يف دحقح ســ ال
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ّّمعِ  شؿدلقٓهتا يشطريؼة ع ثّقة شا ـّقة لق ب يجق،فا يإخراجفا مـ سقاقاهتا يال

ي،ق شالػعؾ ما اكّفك إلقف اشـ ب ريعة ي،دا ما جاءت شف الـ ّقةُق ِؾت لجاز إشطاُع الّ  

 عؾك حّد ققلف
ّ
 : عرشل

 دقرةٍ   كؾَّ لؼد دار قؾ ل قاشًم 

   

 

   ، ارِ لرُ  يرٌ يدَ  لغزٓرٍ  فؿرعًك  

 

 

  ائٍػ  يكع ةُ  ٕيثارٍ  يشقٌت 

   

 

 (1)قرآرِ  يمصحُػ  تقراةٍ  يألقاُح  

   

 

 : يققلف

 ائدً يف ا لف عؼا الخمئُؼ  دَ ؼَ عَ 

 

 (2)ما عؼديهُ  جؿقعَ  عّؼدُت ايأكا  

 : يعؾك كؾ  فؼد تؿّ ؽ ،مٓء شؿا يؾل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  چ: ققلف تعالك: الّدلقل إّول

ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڄ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڍ    ڍڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ

 چگڑ  ک  ک  ک  ک    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 -[92 – 91: قكسي]

ـُ عرشل يف آسّدٓع هبذه أيات ف يف قَ  ددّ اهلل إرّ ": فؼاعب يقد أ اع اش

عؾك إخمدف يف  فدّع ب [90: يقكس]  چچ  چ  چ  ڇچ: إيؿاكف شؼقلف

: ا لؼاع فقف تعالك كؿا قاع يف إعراب الذيـ قالقايلق لؿ يؽـ مخؾًص ب إيؿاكف

                                                 
 (- 0259ديقار اشـ عرشل )( 0)

قة ٓشـ عرشل )( 2) ُّقحات الؿؽِّ تاريخ ا سما (ب 0.99شـ تقؿّقة )ٓة ديّ ػَ الصَّ (ب 4.042الُػ

 (-36.477لؾّذ، ل )

ُّقحات: يأكا افدُت جؿقع ما اعّؼديُه-تـبقه   : الذي يف الُػ
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: الحجرات]  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ک  گ  گ  گچ :چکچ

د  يف تقحقده شالصِّ  يما كار اهلل لق فد ٕحدٍ ب فؼد افد اهلل لػرعقر شا يؿارب [03

 ّٓ  --- ييجازيف شفإ

ـٌ الؿغرغِ  فنرّ : ـ غرغرمَ  ف إيؿارَ إيؿاكُ  فَ يما أا َ  ب شذلؽ قا عٌ  شلكف مػارٌ   ر مقق

 أرّ  ؿَ ؾِ مـقـ فعَ الؿم ا يف حّؼ ً   َ ٕكف رأى ال حر يَ : ،ـا لؿ يؽـ كذلؽ ُ  رِ دغَ دي،ذا ال

 ف مـزلةَ فؾقس مـزلُّ ب ف الحقاةفؿا أيؼـ شالؿقت شؾ غؾ  عؾك ظـِّ ب ذلؽ لفؿ شنيؿاهنؿ

ں  چيٓ ،ق مـ ب [08:  اءالـّ] چڱ  ڱ  ڱچ: ـ حضره الؿقت فؼاعمَ 

ا قاع الّؾف لف ؿَ يلَ ب , يأْمُرُه إِلك الّؾِف تعالك , [08:  اءالـِّ]  چڻ  ڻ  ڻ

كؿا كار ققا  [92: قكسي] چڈ  ڈ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ

 .(1)"يقكس

 : يحادؾ اسّدٓلف مـ يجقه

 [90: يقكس]  چچ  چ  چ  ڇچ: أكف اّدعك أّر يف ققلف تعالك , أ

شدلقؾ أّر اهلل لؿ يّعّؼْ ف كؿا فعؾ مع إعراب الذي : تصديًؼا لػرعقر يف إيؿاكف

 اّدعقا ا يؿار!

يمثؾ ،ذا ب اّؽ  إذ آسّػفاا ،ـا اسّػفاُا إكؽار شم: يما اّدعاه شا ؾ 

ّّؼريع : ففق كاٍج شـػ ف يف شقار رّد تقشة فرعقرب آسّػفاا مّضّؿـ لؿعـك الّذا يال

ّّ "لؽقهنا   -(2)"هبا الؿلمقرَ  الؿؼ قلةَ  قشةَ لق ت ،ل ال

                                                 
ّقة ٓشـ عرشل )( 0) ُّقحات الؿؽِّ ( ش عض الحذج- ياكظر كذلؽ: فصقص الِحَؽؿ لف 2.301الُػ

  (-202أيًضا )

 (- 08.091)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 2)
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ۉ   ۅ  ۅ  ۉچ: ي،ذه أيات ُت  ِف إلك حّد ك قر ققع الحّؼ س حاكف

ۈئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ ەئ   ائ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ

  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئىئ    ېئ  ېئ ېئ

الّل تدّع دٓلًة قا عة عؾك عدا اكّػاعفؿ ب [52 – 51: يقكس] چخبحب  

كؿا ب يشؿقج  ذلؽ اسّحّؼقا العذاب إشدّي ب شا يؿار الؿّلّخر الذي ُألِجةقا إلقف

 ٓ غق
ّ
 ر-تدّع عؾك أّر آسّػفاا الؿذكقر فقفا اسّػفاا إكؽارّي تقشقخل

يما ب فؼد افد اهلل لػرعقر شا يؿار"ثّؿ إّر ،ذه أيات كافقٌة يف إشطاع ققلف 

ّٓ شالصِّ  كار اهلل لق فد ٕحدٍ  ذلؽ أّر اهلل افد : " ييجازيف شفد  يف تقحقده إ

 لفمٓء شا يؿار يلؿ يؼ ؾف مـفؿ-

 مـ كق ف أّر اهلل افد لػرعق
ّ
ّّضؾقؾ زاد اشـ عرشل ّّؾ قس يال ر يإمعاًكا يف ال

د  يف تقحقده" فؿـ أيـ لف العؾُؿ ش لء لدؿ يذكر اهلل يف كّاشف ياهلل يؼقع ب "شالصِّ

 ؟![59: يقكس] چۓ ے  ے ہ  ہ  ھ  ھھ  ھچ

ًٓ فرعقر  كف لق كار إيؿارُ ثّؿ إ ع عـف العذاب كؿا فَ لدَ  ,كؿا يّدعقر , مؼ ق

 -(1)عقا إلك حقـّّ إيؿاهنؿ مُ  َؾ  ِ ا قُ ؿّ دفنهنؿ لب دفع عـ ققا يقكس

يلق ب ؿـ خؾػفا أّر اهلل شّقـ الحؽؿة مـ إكجاء شدكف ي،ق كقكف عظًة يعربًة لكؿ

ـُ كؿا مات مممـً إكار   -(2)غراقفإعّرب شن،مكف يمؿا يُ  ا لؿ يؽـ الؿمم

ٕكف ": أكف اّدعك أّر إيؿاَر فرعقَر لقس إيؿار يائس كالؿغرغر يكحقه ,ب 

فؿا أيؼـ شالؿقت شؾ ب ؽ لفؿ شنيؿاهنؿذل أرّ  ؿَ ؾِ الؿممـقـ فعَ  ا يف حّؼ ً   َ يَ  رأى ال حرَ 

                                                 
  ( شّصّرج-2.283)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 0)

  ( شّصّرج-2.283الؿصدر الّ اشؼ )( 2)
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 - (1)فنيؿاُكف إيؿار رجاء ي ؿع ٓ إيؿار يلس يقـقطب "ف الحقاةغؾ  عؾك ظـِّ 

 كار ي عك إلك آلّػاج عؾك الـّصقص 
ّ
ياشـ عرشل هبذا آسّدٓع الع ثل

الّداّلة عؾك عدا ق قع ا يؿار حاع القلس شؿعايـة أمر أخرة حّك ٓ ُتـَّزع عؾك 

رائحة العؾؿ مـ  ـ اؿّ مَ  لؽّؾ  ريريِّ العؾؿ الّض "مّعامًقا عـ كقر ذلؽ مـ ب رفرعق

 ي،ذا ملز  ك قر ظّؾ يؾقح أمامف أيـؿا تقّجف-ب (2)"،ؿالؿ ؾؿقـ يغقرِ 

هبذه الؿغالطات الػّجة الّل يّعّؾؼ  ،د(0487يلؼد ضا  ذرًعا أحؿد خقري )

 يأت اُعف فؼاع
ّ
ـُ عرشل  - (3)"لقائ قـ فؿاذا يؽقر؟!إر لؿ يؽـ ،ذا اقُخ ا": هبا اش

 ،ذا عؾك الّرغؿ مـ تصّقفف! 

 مـاقض مـاقضًة دريحة لؿا شّقـف 
ّ
ـُ عرشل ّّؼرير الذي ذكره اش يعؾك كؾ  فال

ّّ   ث  الؼرآر مـ أّر ذلؽ ا يؿار الذي أعؾـف فرعقُر كار درخَة يائس يحايع ال

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤچ: حقث قاعب شلي،ك إس اب ,ٕجؾ الـّجاة,

شؾقغ غاية : معـك)ي (ق حُ الؾ  : معـك)يف ا دراك "يب [91: يقكس] چڤ

 يعؾك كم الؿعـققـ كار فرعقر مققـًا شالفمك ٓ شالـّجاة-ب (4)"(لءالّ  

إّر الـّصقص تدّع : يإذا تؼّرر كقر إيؿاكف إيؿاَر يلس عـد كزيع ال لس فـؼقع

گ   ک  ک  گچ: شجمء عؾك عدا ق قلف كؿا قاع تعالك

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ ڳگ  گ  

                                                 
 (- 49اكظر: لؿعار إكقار لؾـّاشؾ ل )( 0)

  (-028لؾ ؼاعل ) ـ قف الغ ل إلك تؽػقر اشـ عرشلت( 2)

 (- 0( حااقة )31لؿعار إكقار لؾـّاشؾ ل )( 4)

 (- 00.062)ؾطربي ل - ياكظر لمسّزادة: جامع ال قار(7.534)لراقد رضا ( تػ قر الؿـار 3)
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 ۅ  ۅ  ۉچ: يقاعب [08: الـ اء] چہۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ڻڻ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ    ەئ ائ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ

حئ  مئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ىئ  ېئ  ېئ ۈئ  ۈئ  ېئ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۋچ: يقاعب [52 – 51: يقكس] چخبحب    ىئ  يئ  جب

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ائ  ەئ   ائى   ى  ۉ  ې  ې  ې  ې

 – 83: غافر]  چیېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی   ۈئ  ۈئ ۇئۆئ  ۆئ

ب [4: ص] چٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺچ: يقاعب [85

 ي
 
 -(1)"اهلل يؼ ؾ تقشة الع د ما لؿ يغرغر إرّ ": ملسو هيلع هللا ىلصقاع الـ ل

 ّٓ  العاّا الذي ٓ يّ ّدع يٓ يّحّقع إ
ّ
ــ ا لفل ـِ اهلل تعالك مـ ،ذا ال َّ  يلؿ ي ّث

  ڀپ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  پ پ ٱ  ٻچ: كؿا قاعب ققا يقكس

 -[98: يقكس] چٹٿ  ٿ   ٿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  ڀ

 يغقره يف آسّدٓع عؾك كجاة 
ّ
يإذا كاكت ،ذه أية الّل ت ّ ث هبا اشـ عرشل

ُعؾَِؿ مدى تمع  ،مٓء : (2)"عايـؿُ دتقشة ال يف ردّ  كصٌّ "فرعقر ،ل يف الحؼقؼة 

يما دامت ،ذه  ريؼة ب ـؽق فؿ دٓٓهتا رأًسا عؾك عؼ شـصقص القحل يت

   -(3)"!عؾك عذاشف تدّع  أكف لقس يف الؼرآر آيةٌ "اسّدٓلفؿ فؾقس غريً ا اّدعاؤ،ؿ 

                                                 
(ب يأشق يعؾك يف م ـده شرقؿ 6061(ب يأحؿد يف م ـده شرقؿ )4547أخرجف الرتمذي  يف ســف شرقؿ ) (0)

 -  ( يغقر،ؿ مـ حديث ع د اهلل ـش عؿر 628(ب ياشـ ِح ّار يف دحقحف شرقؿ )5707)

ـٌ غر"يالحديث قاع فقف الرتمذّي:  ب يحّ ـف إل اين يف دحقح ســ الرتمذّيب "ي ح 

 ياعق  إركميط يف تخريجف ٕحاديث الؿ ـد-

ُقق ل )دير ش رح حاع الؿقتك يالؼ قر ارح الّص ياكظر لمسّزادة:    (-95لؾ  

  (-4.030) ٓشـ عطّقةالقجقز الؿحّرر ( 2)

 (-204ٓشـ تقؿّقة )سائؾ ( جامع الرّ 4)
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: ،قد] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچققلف تعالك : الّدلقل الّثاين

 -[36: غافر] چھہ  ہ  ھ  ھ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ: يققلفب [98

ٕيلك أّر اهلل ذكر أّر فرعقر ُيقِرد ققَمف يلؿ يذكر أكف ييجف الّدٓلة يف أية ا

ييف أية الّثاكقة لدؿ َيـُصَّ عؾك أكف يدخؾفا معفؿ فدّع عؾك دّحة ب َيِرُد،ا معفؿ

 -(1)إيؿاكف يكجاتف يف أخرة

شؾ ب لؾؽؾؿ عـ مقاضعف ،ذا تحريٌػ "يقد شّقـ اقُخ ا سما اشـ تقؿّقة أّر 

 -(2)"غةشقـ أ،ؾ العؾؿ يالؼرآر يالؾ   شم كزاعٍ  (آع فرعقر)فرعقر داخؾ يف 

،ذا مـ أعظؿ ": شؿا ٓ مزيد عؾقف حقث قاع ,كعادتف–ثّؿ اسّطرد فلتك  

 داخًم  كار فمرٌ  (آع فمر)ة ـّ يف الؽّاب يال    رَ كِ فنكف حقث ذُ ب جفؾفؿ يضملفؿ

گ  گ  گ  ڳ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ: كؼقلفب فقفؿ

: فيققلِ ب [43: الؼؿر] چڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ ڇچ: فققلِ يب [44: آع عؿرار] چڳ

 الـّ  يققعِ ب [041: الصافات] چٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ
ِّ
عؾك آع  فؿ دؾِّ الؾّ ": ملسو هيلع هللا ىلص  ل

  -(4)"ا مـ مزامقر آع دايد،ذا مزمارً  ييتَلؼد أُ ": فيققلِ ب (3)"أشل أيىف

 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٻ ٱ  چ: ف تعالكيمـف ققلُ 

 ڭ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچب [00: رارآع عؿ] چٿ ٿ  ٿچب [39: ال ؼرة]

                                                 
ُّقحات الؿ( 0) ّقة ٓشـ عرشل )اكظر: الُػ  (- 2.277ؽِّ

  (-2.280)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 2)

(ب مـ حديث 0178(ب يم ؾؿ يف دحقحف شرقؿ )0326أخرجف ال خارّي يف دحقحف شرقؿ )( 4)

  -  ع د اهلل شـ أشل أيىف 

(ب مـ حديث 794(ب يم ؾؿ يف دحقحف شرقؿ )3760أخرجف ال خارّي يف دحقحف شرقؿ )( 3)

  -  ل مقسك إاعرّي أش
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 -[32 , 30: الؼؿر] چۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ  ۇ

لف يلفؿ  مّـايٌع  [36: غافر] چہ  ہ  ھ  ھ ہچ فيققلُ 

 مـ ديـ الؿ ؾؿقـ- ريريِّ يشالعؾؿ الّض ب ػا  الؿ ؾؿقـشاتّ 

: فيؽّؿ إيؿاكَ كار عـ مممـ مـ آع فرعقر  ي،ذا شعد ققلف تعالك حؽايةً 

ب ف ،ق فرعقرؾَ يالذي  ؾ  قّْ ب [28: غافر] چڇ چ  چ  چ  ڇ  ڇچ

 ڀٻ  ٻ  ٻپپ پپ  ڀچ: فؼاع الؿممـ شعد ذلؽ

اعل إلك الؽػر ،ق يالدّ ب [32 – 30: غافر] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ففذا فقف-ب اظً ا مغؾّ كافر كػرً 

گ  ڳڳ  ڳ   گ  گ  گچ: ا شالؽػر إلك ققلفؿ أيًض فُ ػَ ييَد 

 ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ

فلخرب أكف حا  شآع فرعقر ب [36 – 35: غافر] چھھ    ہ  ہ  ھ

 العذاب-  اعة أدخؾقا آع فرعقر أادَّ ييقا تؼقا الّ  ب سقء العذاب

ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ھ  ے  ےچ: ثؿ قاع

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ ﯀  ﯁      ﮶

 [38 – 37: غافر] چ                

ققمفؿ كاكقا  يأرّ ب ،امار يقارير ذيـ اسّؽربيا ثؿّ فرعقر ،ق أعظؿ ال أرّ  يمعؾقاٌ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ: يفرعقر ،ق مّ قعفؿ إعظؿ الذي قاعب الفؿ ت عً 

 يقد قاعب [23: الـازعات] چچڃ  چ  چ  چ: يقاعب [48: الؼصص] چڇ

ڱ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ گچ: اهلل تعالك

ہ  ہ   ۀۀ  ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  

﮵   ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ھ  ھ  ھھ   ﮴  
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 چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮶

 -[32 – 49: الؼصص]

يأكف أت عف يققمف ب الذي ،ق كػر عؼقشةَ  ي،ذا تصريح شلكف ك ذه يققمف يف القؿِّ 

 -اف جؿقعً ييقا الؼقامة ،ؿ مـ الؿؼ قحقـ ،ق يققمُ ب كقا لعـةً يف الدّ 

ېئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئچ: لؼقلف ي،ذا مقافٌؼ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   مئ ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  ېئ

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ ڀ ڀ   ٻ  پپ  پ  پ

يأكف ب ه عقا أمرَ فلخرب س حاكف أهنؿ اتّ ب [99 – 96: ،قد] چٹٿ  ٿ  

يأكف يقرد،ؿ ب لفؿ مجرد سائؼٓ ب ٕكف إمامفؿ: يّؼّدمفؿ إلك الـار: أي: فؿمُ دُ ؼْ يَ 

يؽقر قد  ,في،ق مّ قعُ , فنر مـ كار يف مؼّدمّف ارَ د الـّ اشع قد يرفنذا كار الّّ ب ارالـّ 

﮻﮼چيلفذا قاع شعد ذلؽ ب ق ؾف دَ يرَ  ﮽  ﮾  ﮿   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

ّّ ب [32: الؼصص] چ﯀  ﯁   اشع يالؿّ قع كؿا قاع اهلل تعالك يف يال

ٿ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿچ: يققمف قرة عـ فرعقرَ تؾؽ ال   

 -(1)"[99: ،قد] چٿ  ٹ

ة جّ ة لفؿ ،ل ُح جّ قا أهنا ُح ظـّ ل أية الّ"خمع ما س ؼ أّر ،ذه  فاّتضح مـ

 يف الحؼقؼة- (2)"عؾقفؿ

                                                 
ارح (- ياكظر لمسّزادة يف دخقع الّرجؾ يف مػفقا آلف: 204ٓشـ تقؿّقة )سائؾ ( جامع الرّ 0)

ة حاييّ ارح العؼقدة الطّ (ب 213ٓشـ الؼّقؿ )جمء إففاا (ب 6.06لؾّطحايي )ثار م ؽؾ أ

ـَقِّر الؿّقاري عؾك أشقاب ال خاري (ب 440ٓشـ أشل العّز )  مـ ؿعّصر(ب ال423)ٓشـ الدُؿ

 (- 0.55لؾَؿَؾطِل )الؿخّصر 

  (-2.280)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 2)
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ب الؿضطرّ  ؾ إيؿارَ ؼ َ رحؿة اهلل أيسع مـ حقث أر ٓ يَ "أّر : الّدلقل الّثالث

ۇ  ۆ  چ: ياهلل يؼقعب  رَ أعظؿ مـ اضطرار فرعقر يف حاع الغَ  اضطرارٍ  يأي  

 -(1)"؟![62: ؿؾالـّ] چٴۇ  ۋ  ۈ  ۈ ۆ

 : يالجقاب عـ ،ذا مـ يجفقـ

 مـ الؼقع عؾك اهلل شم عؾؿ , أ
ّ
شؾ ،ق مـ ب أّر ،ذا الؼقع مـ اشـ عرشل

چ ۈ ۈ ۆ ۆچ: ياهلل يؼقعب فالّرحؿة هلل تعالك ٓ إلقفب آفّقات عؾقف

 -[42: الزخرج]

ثّؿ إّر الذي أخربكا يف كّاشف الؽريؿ شلّر رحؿّف يسعت كؾَّ الء ،ق مـ أخربكا  

دة,ا فقف أيًض  ب أكف ٓ يؼ ؾ ا يؿار عـد كزيع ال لس يالؿعايـة ,ييف مقاضع مّعدِّ

 أعؾؿ شاهلل مـ اهلل؟! 
ّ
 ؟[031: ال ؼرة]  چې  ې  ې  ې  ىچففؾ اشـ عرشل

إذ ،ل تّحّدث عـ : أّر أية الؽريؿة ٓ عمقة لفا شؿقضع ال حث , ب

م ّجاب حاع يقد شّقـت الـّصقص أّر إّيع مؼ قٌع ب الّدعاء ٓ عـ ا يؿار

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿچ: كؿا يف ققلفب آضطرار دير الثّاين

ٱ  ٻ  چ: يققلفب [65: العـؽ قت] چڄڦ  ڄ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 چٿ ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ ڀڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ ٻ  ٻ ٻ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ک  گ  گچ: يققلفب [67: ا سراء]

ب [42: لؼؿار] چہہ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ڱ  ڱ

 فُعؾِؿ شذلؽ أّر آسّدٓع عؾك الثّاين شؿا يرد يف إّيع خؾٌط يتؾ قس- 

ذلؽ أهنا كّصت ب أّر يف أية كػ فا ما ي فد ش طمر اسّدٓع اشـ عرشل ,د ج
                                                 

ّقة ٓشـ عرشل )( 0) ُّقحات الؿؽِّ  ( شاخّصار-   2.277اكظر: الُػ
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غقر أكـا إذا ب )إجاشة دعائف( ي)يك ِػ الّ قء عـف(دعؾك أّر اهلل يجازي الؿضطّر ش

رعقر يجدكا أّر اهلل تعالك لؿ يؽ ػ عـف الّ قء شؾ أماتف ُعدكا إلك ما جرى لػ

ل أية دير أخر- ب غرًقا  فؽقػ يصّح آسّدٓع شلحد ِاؼِّ

 إلك ،ذه ا اؽالّقة العؿقؼة الّل تـ ػ اسّدٓلف شأية 
ّ
ـُ عرشل يقد تـّ ف اش

ّٓ يف عؼؾف : ؼاعفب فؾؿ يجد مـاًدا مـ الّؾجقء إلك خقآت يأي،اا ٓ يجقد لفا إ

ـَ ب (قء عـفال    ك َػ )ي (ا جاشةَ )إذا دعاه  لؾؿضطرّ  رَ رَ قَ " يما ب اهلل خالًص  ي،ذا آم

ا مـ العقارض أي يحاع شقـف يشقـ ،ذا خقفً  كقادعاه يف ال ؼاء يف الحقاة الدّ 

 -(1)"!لؼاء الّؾف عؾك ال ؼاء جاكَ   َح فرجَّ ب ا خمص الذي جاءه يف ،ذه الحاع

ّؾ ما يرد فقف لػظ )فرعقر( مـ إحاديث يأثار الّداّلة أّر ك: الّدلقل الّرابع

ـَ ؾَ َخ »: يمـ ذلؽ حديثب عؾك كػره فالؿؼصقد شف أشق جفؾ ا زكريّ  ؼ اهلل يحقك ش

: يققع عطاَء عـ أّا الؽّابب «اف كافرً مِّ يف شطـ أُ  فرعقرَ  َؼ ؾَ يَخ ب اف مممـً مِّ يف شطـ أُ 

 إرّ : يفقفب ت يق ؾ أر يخؾؼ إرضؿقااهلل ق ؾ أر يخؾؼ الّ   فُ  َ كَّ  إكف كّاٌب »

 -(2)«ت يدا أشل لف  يتّ  يفقف ت ّ ب ارمـ أ،ؾ الـّ  فرعقرَ 

 : يالجقاب عـ ،ذا مـ يجقه

أّر إظفر أكف ٓ يصّح الء مـ إحاديث الّل يرد فقفا ت ؿقة أشل جفؾ  , أ

يعؾقف فنّر حؿؾ لػظ )فرعقر( عؾك أشل جفؾ لقس ب شؾ كؾ فا معؾقلةب ػرعقر(د)ش

 يعضده أساًسا-لف ما 

أكف لق ُسؾِّؿ شصّحة شعض ما ريي يف ،ذا ال اب فنّر حؿؾ لػظ )فرعقر(  , ب

                                                 
ّقة ٓشـ عرشل )( 0) ُّقحات الؿؽِّ  (- 2.277الُػ

  إثر-(ب يقد س ؼ تخريج الحديث ي49لؿعار إكقار لؾـّاشؾ ل )( 2)
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يمـ الؿعؾقا أكف ٓ يجقز الخريج عـ إدؾ ب عؾك غقر داح ف خمُج إدؾ

ّٓ مع قريـة داّلة عؾك أّر الؿؼصقد سقاه فؼد  (1)«،ذا فرعقُر ،ذه إُّمة»كحديث ب إ

 مـفا تؼققُده هبذه إُّمة- ب قرائـ حؿؾـاه عؾك أشل جفؾ لقجقد ِعّدة

  دج
ّ
شقـ لف شرأس ار الؿؽذِّ الؽػّ  رأُس "يإر ا َّف أشا جفؾ الذي ،ق  ملسو هيلع هللا ىلصأّر الـّ ل

ّٓ أّر مـ الؿؼطقع شف أكف كار أخّػ كػًرا مـف يأقّؾ  (2)"شقـ لؿقسكار الؿؽذِّ الؽػّ  إ

 قريـة؟!فؽقػ ُتصَرج ا  مقات عـ الؿ  َّف شف إلك الؿ  َّف دير ب  غقاًكا

 املبخح الجالح

 ٌ فسعٌْحكـه الكْل بإميا

ـّة: ٓ ري  يف أّر ،ذا الؼقع يف ذاتف ققٌع كػرّي  ب لّؽذي ف دريَح الؽّاب يال  

ييف الؼرآر يحده ما يدّع عؾك مقت فرعقر عؾك الؽػر يف اثـّقـ يع ريـ 

يإر حايع ب كؿا أكف معارض لإلجؿاع الّثاشت الذي حؽاه غقُر ياحدب (3)سقرة

ّّ ؽقؽ فقف  -(5)مـ الّديـ شالّضريرةؿ ؾِ عُ ثّؿ ،ق مـاقٌض لؿا ب (4)شعُضفؿ ال

                                                 
ـّػف شرقؿ )6113أخرجف الـّ ائل يف ســف الؽربى شرقؿ ) (0) (ب 46697(ب ياشـ أشل اق ة يف مص

 يف م ـده شرقؿ )4823يأحؿد يف م ـده شرقؿ )
ّ
(ب يال ّزار يف 428(ب يأشق دايد الّطقال ل

- يالحديث قاع فقف اشـ   ( يغقر،ؿ مـ حديث ع د اهلل اشـ م عقد 0860م ـده شرقؿ )

 -"إسـاده مّؽّؾؿ فقف"(: 9.489الؿحّؾك ) حزا يف

  (-2.283)( مجؿقع فّايى اقخ ا سما اشـ تقؿّقة 2)

ديـ لؾعمء ال خاري ) (4)  (- 068اكظر: فاضحة الؿؾحديـ يكادحة الؿقحِّ

(ب 0.56,58عـ اقرتاج الؽ ائر لؾفقّؿل ) ياجرالزّ (ب 214ٓشـ تقؿّقة )سائؾ جامع الرّ اكظر:  (3)

رّ 00.087ملقسل )لريح الؿعاين  (ب 3.240)شـ عاشديـ الؿخّار ٓ (ب رّد الؿحّار عؾك الد 

 ( يغقر،ا- 3.045لؾ ؽري الّدمقا ل ) ألػاظ فّح الؿعقـ ال قـ عؾك حّؾ إعاكة الطّ حااقة 

  (-214ٓشـ تقؿّقة )سائؾ جامع الرّ اكظر:  (5)
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ـة يالجؿاعة يجّقزير آكػؽاك شقـ جفّل )العؿؾ(  يلدّؿا كار أ،ؾ ال  

ّّ "ييرير أّر ب ي)العامؾ(  ٓ ي ّؾزا تؽػقرَ ب القعقد الؿطؾؼ ؽػقر الؿطؾؼ مثُؾ ال

كار تـزيُؾ الحؽؿ : (1)"فار تاركَ ؽػِّ ة الّل تُ جّ ـ حّك تؼقا عؾقف الحُ خص الؿعقّ الّ  

ّّؽػقر شث قت اريط عـد،ؿ  ام ري ً عؾك داح ف   ف-ياكّػاء مقاكعال

ّّلييؾ  ،ق أ،ّؿ ما يـ غل تحؼقُؼ الؼقع فقف يف ،ذا  ,شاعّ اره ماكًعا,يلعّؾ ال

)إيؿار فرعقر( مّؿـ ذكركا،ؿ لؿ يؽقكقا دٕكف مـ الؿعؾقا أّر الؼائؾقـ ش: الؿؼاا

يإكؿا اعّؼديا اقًةا ب ؾك الؼقع شف يٓ جفمء شلدّلة الؿ للة يكحق ذلؽمؽَر،قـ ع

ّّلييؾ يف تدعقؿ اعّؼاد،ؿ-   ثّؿ رك قا ظفر ال

ـّة يإر اّتػؼقا عؾك أّر الؿّلّيع معذيٌر شّلييؾف فؾقس مراُد،ؿ ب (2)يأ،ؾ ال  

ًٓ لفدا الّ رائع يمػّاًحا ٓسّحم: )كؾَّ تلييؾ( ع لعؾؿفؿ أّر ذلؽ سقؽقر معق

ّّلييؾ الّ ائغ( الذي يحّؿؾف ب الؿحّرمات يشاًشا لّ ديؾ الحؼائؼ يإكؿا أراديا )ال

 -(3)يف العؾؿ يجفٌ لف العرب ي ل ارُ 

)إيؿار فرعقر د،ؾ ُيَعّد الؼقع ش: يعؾقف فالّ ماع الذي يطرح كػ ف ،ـا ،ق

ّّلييؾ الّ ائغ الذي يؿـع مـ تؽػقر الؼائؾ شف أا ٓ؟   يكجاتف يف أخرة( مـ ال

 : يالجقاب عـ ذلؽ أر يؼاع

 : اخّؾػ العؾؿاء عؿقًما يف ،ذه الجزئّقة عؾك ققلقـ

  ,يإر كار فاسًدا,ّٕر تلييؾف : أكف ٓ يؽػر: الؼول إّول
ّ
ّٓ أكف غقر قطعل إ

                                                 
  (-0.063) ٓشـ تقؿّقة آسّؼامةاكظر:  (0)

 (-  271حؼقؼّفب خقارمفب يكقاقضف لع د اهلل إثري )اكظر: ا يؿارب  (2)

  (-02.413ٓشـ حجر )فّح ال اري اكظر:  (4)
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ؽف شظا،ر ققلف تعالك  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڄ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچال طمر لّؿ  

أشعد مـ ذلؽ  شؾ ذ،  شعضفؿ إلكب (1)[91: يقكس] چڃ  ڃ  ڃ ڃ

ًكا مـ الر الؿخالػ يف ،ذه الؿ للة فؼاع ُّ ": مفقِّ ي،ق ب ف أكف خطل يف آجّفادغاي

 -  (2)"!غقر قادح يف داح ف

يـ : أكف يؽػر: الؼول الّثاين لؿـاقضّف الـّصَّ يا جؿاَع يالؿعؾقَا مـ الدِّ

ّّلييمت الّل اّتؽل عؾقف الؼائؾقر شب شالّضريرة فرعقر( يف  )إيؿارديمـ اسّعرض ال

ؾ يالّّحريػ ّّؿح  ّّعامؾ مع الـّصقص الؿحؽؿة الجؾّقة يجد،ا يف غاية ال شؾ ب ال

غ هبا الـّصقص مـ دٓٓهتا شصقرة  قطع شلهنا مـ جـس تلييمت ال ا ـّقة الّل ُتػرَّ

ّقة شحقث يص ح الّظا،ر ٓ ققؿة لف-   كؾِّ

 ي،ذا ،ق إققى-

ار ف مـ أ،ؾ الـّ ا يكقكُ ف كافرً يمقتُ  قرفرع كػرُ ": قاع اقُخ ا سما اشـ تقؿّقة

 فنرّ ب شؾ يمـ ديـ القفقد يالـصارىب شآضطرار مـ ديـ الؿ ؾؿقـ ؿَ ؾِ ا عُ ،ق مؿّ 

ر اهلل تعالك ذكُ يلفذا لؿ يَ ب اػؼقر عؾك أكف مـ أعظؿ الخؾؼ كػرً مثة مّّ أ،ؾ الؿؾؾ الثّ 

ر عـ كافر مـ الؽػر كَ ذَ يٓ ب ف يف ش طفا يتثـقّفاَّ ّص ة كافر كؿا ذكر قِ ّص يف الؼرآر قِ 

 ا يقا الؼقامة-اس عذاشً الـّ  ف أادّ مؿا ذكر مـ كػره ياجرتائف يكقكِ  أعظؿَ 

 ّّ ،ؾ أ ف مـػ يف كػره يكقكِ ـ تققّ مَ  ػؼقـ عؾك أرّ يلفذا كار الؿ ؾؿقر م

ّٓ ب  ّّابار فنكف يج  أر يُ الـّ   عؿـ يؼقع إكف فضًم ب اا مرتدًّ ؾ كافرً ِّ  قُ فنر تاب يإ

                                                 
 ديةشريؼة محؿقدية يف ارح  ريؼة محؿّ (ب 3.045لؾ ؽري الّدمقا ل )ال قـ إعاكة الطّ اكظر:  (0)

  (-2.228) لؾخادمل

 (- 230اكظر: الػّايى الحديثّقة لؾفقّؿل ) (2)



  قدٖٛ ٌدزاسٛ : القٕه بإمياُ فسعُٕ 325
 

 ا-مات مممـً 

مـ ذلؽ  يأعظؿُ ب مـف يف كػر أشل لف  يكحقه ف أعظؿُ يف كػره أي كػقُ  ؽ  الّ  ي

،ؿ ر شـ الحارث يكحق،ؿ مؿـ تقاتر كػرُ ْض يف أشل جفؾ يعؼ ة شـ أشل معقط يالـَّ 

يلفذا لؿ يظفر عـ ب ر مـ أعؿالفؿكِ كر ما ذُ يإكؿا ذُ ب ذكر شاسؿف يف الؼرآريلؿ يُ 

ّٓ صريح شلكف مات مممـً أحد شالّّ  كادقة ؼؾقد لؾزّ كدقة أي الّّ ػا  يالزّ ـ فقف مـ الـِّ ؿّ  عا إ

  -(1)"ةحاديّ تّ يالؿـافؼقـ ما ،ق أعظؿ مـ ذلؽ كآ

 
 

         

  

                                                 
  (-214ٓشـ تقؿّقة )ؾ سائجامع الرّ  (0)
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 اخلامت٘

 ّتتضّنً أٍّه اليتاٜج

ـّ اهلل تعالك شآكّفاء مـ ،ذه الّدراسة ففذا عرض ٕشرز الـّّائج  : يشعد أّر م

تف يف أخرة( ققع شا ؾ شصريح )شصّحة إيؿار فرعقر يكجادأّر الؼقع ش ,0

ـة يـ شالّضريرة-ب يشا جؿاعب الؽّاب يال    يشالؿعؾقا مـ الدِّ

 ,فقؿا تؿّؽـا مـ القققج عؾقف,أّر أقدا مـ أاار إلك يجقد ،ذا الؼقع  ,2

 يلؿ يعقِّـ الؼائؾقـ شف-ب ي،ق مـ أ،ؾ الؼرر الّثالثب ،ق الحارث الؿحاس ل

ظّؾ مح قًرا يف زيايا  ,ي،ـ دلقؾفشالـّظر إلك اّدة ,أّر ،ذا الؼقع  ,4

ـُ عرشل فّ ـّاه ياكّصر لف-  ا ،ؿاع عّدة قرير حّك جاء اش

أّر العامؾ إساس يف ق قلف شعد خؿقلف يحقاتف شعد مقتف لؿ يـ ل عـ  ,3

ج ثّؿ ب قّقة أّدلّف يدّحة شرا،قـف ّّصق  يإكؿا يجقد إرضّقة الخص ة لّؼ  ؾف شاكّ ار ال

 يكّاشاتف-تؾؽ الّط قعة أسرة 
ّ
 ل خصقّة اشـ عرشل

-دأّر الّصحقح ،ق ث قت الؼقع ش ,5
ّ
 )إيؿار فرعقر( عـ اشـ عرشل

 يكذر  ,6
ّ
أّر ،ذا الؼقع فرٌع عـ كظرّية يحدة القجقد الّل آمـ هبا اشـ عرشل

 حقاتف لّق قد أركاهنا-

أكف عؾك الّرغؿ مـ الجفقد الؿ ذيلة عؾك أيدي العؾؿاء يف إشطاع ،ذا  ,7

ّٓ أكف مب الؼقع يقد مّر ب ا زاع يّـّػس يف ددير شعض الؿعادريـ مـ الؿّصّقفةإ

 ذكر شعٍض مـفؿ يف أثـاء ،ذا ال حث-

ا يف س قؾ آكّصار لؼقلفؿ دأّر الؼائؾقـ ش ,8 )إيؿار فرعقر( لدؿ يجديا ُشدًّ



  قدٖٛ ٌدزاسٛ : القٕه بإمياُ فسعُٕ 327
 

ّّلييمت ال ا ـّقة-  مـ ركقب مّـ ال

ر( مؿا ٓ )إيؿار فرعقدأّر آّدعاء شؽقر أشل شؽر ال اقمين مـ الؼائؾقـ ش ,9

ّّفؿ شـ  ة ذلؽ إلقف ب يث ت عراين- ,يالعؾؿ عـد اهلل,يالؿ  ،ق ع د القّ،اب ال َّ

 أكف لقس كّؾ الصقفّقة قائؾقـ هبذا الؼقع يمّ ـِّقـ لف- ,01

ـّة: أّر ،ذا الؼقع ققع كػرّي شذاتف ,00 ب لّؽذي ف دريح الؽّاب يال  

يـ شالّضريرة-ب يمعارضّف لإلجؿاع  يمـاقضّف لؾؿعؾقا مـ الدِّ

ّّلييؾ يف ،ذه الؿ للة ،ق تلييؾ غقر سائغ ٓ ُيعذر شف  ,02 أّر الّراجح أّر ال

 داح ف-
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 املصادز ّاملساجع

ين ؼقنادة الؿتّ تحاف الّس إ ,0 شقدي، بشرح إحقاء طؾوم الدِّ  شـ محؿدب الزَّ

 ا-0993 – د،0303ب ممس ة الّاريخ العرشلب شقريتب د-طب محؿد شـ محؿد

 محؿد ع دب الؾؽـقي، ة يف إخبار الؿوضوطةأثار الؿرفوط ,2

ب د-طب محؿد ال عقد ش ققين زغؾقع: تحؼقؼ -الحؾقؿ شـ أمقـ اهلل ع د شـ لالح

 -ا0989ب مؽّ ة ال ر  الجديدب شغداد

د- : تحؼقؼالّ ما-  ع د شـ الحؾقؿ ع د شـ أحؿدب اشـ تقؿّقة، آستؼامة ,4

 ه-0314ب حؿد شـ سعقدجامعة ا ماا مب الرياضب 0طب محؿد رااد سالؿ

 محؿد شـ إمقـ محؿدب الّ ـؼقطل، أضواء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ,3

ب الػؽر دارب شقريتب راساتيالدّ  ال حقث مؽّ : تحؼقؼ شـ ع د الؼادر- الؿخّار

 - ا0995 , ،د0305

ب- شـ أيق شؽر أشل شـ محؿدب اشـ الؼّقؿ، الشقطان مصائد من فػانإغاثة الؾّ  ,5

 ا-0975 – ه0495ب دار الؿعرفةب شقريتب 2طب الػؼل حامد حؿدم: تحؼقؼ

ب د-ط شـ عقذير- إسؿاعقؾ شـ الؼاسؿب الؼالل، إمالي يف لغة العرب ,6

 -ا0978 , ،د0498ب دار الؽّ  العؾؿقةب شقريت

د- : - تحؼقؼمحؿد شـ الطق  شـ محؿدب ال مقمين، آكتصار لؾؼرآن ,7

،د 0322ب دار اشـ حزا ,دار الػّح ب تشقري –عّؿار ب 0طب محؿد عصاا الؼضاة

 -ا2110 ,

محؿد شـ ب ال مقمين، ٓكصاف فقؿا يجب اطتؼاده وٓ يجوز الجفل بها ,8

الؿؽّ ة ب الؼا،رةب 2طب محؿد زا،د الؽقثري: - تحؼقؼ يتعؾقؼالطق  شـ محؿد
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 ا-2111 –ه 0320ب إز،رّية لؾرتاث

ع د الغـل شـ ب الـّاشؾ ل، إيضاح الؿؼصود من معـى وحدة الوجود ,9

 ا-0969 –ه 0489ب مط عة العؾؿب دم ؼب - د-طع د الغـل إسؿاعقؾ شـ

إسؿاعقؾ شااا ب ال غدادي، نيف الذيل طؾى كشف الظـو إيضاح الؿؽـون ,01

يرفعت شقؾؽف  محؿد ارج الديـ: - عـاية يتصحقحشـ محؿد أمقـ شـ مقر

 د-ت-ب دار إحقاء الرتاث العرشلب شقريتب د-طب لالؽؾق 

ع د اهلل شـ ع د الحؿقد- ب إثري، كواقضه، خوارمه، حؼقؼته: اإليؿان ,00

 ا-2114 ,ه0323ب مدار الق ـب الّرياضب 0ط

- د: تحؼقؼ -الخالؼ ع د شـ عؿري شـ أحؿدب ال ّزار، الزخار البحر ,02

 مؽّ ة ,الؼرآر عؾقا ممس ةب الؿديـة , شقريتب 0طب اهلل زيـ الرحؿـ محػقظ

 ه-0319ب يالحؽؿ العؾقا

أحؿد شـ محؿد شـ ب الُغؿاري، يقدِّ ات ابن الصِّ مرويّ  يف لعؿققالبحر ا ,04

يؼ- د-ط  د-ت-ب دار الؽّ لب الؼا،رةب الّصدِّ

، بريؼة محؿودية يف شرح صريؼة محؿدية وشريعة كبوية يف سقرة أحؿدية ,03

 -،د0438ب مط عة الحؾ لب مصرب - د-طمحؿد شـ محؿد شـ مصطػكب الخادمل

محؿد ب الَؼـ قجل، لالطراز أخر وإوّ  ل من جواهر مآثرالتاج الؿؽؾَّ  ,05

ب يزارة إيقاج يال مير ا سممقةب قطرب 0- طيؼ خار شـ ح ـ شـ عؾلددِّ 

 -ا2117 ,،د 0328

ب شقريتب 0شـ عؿر- طعؿر شـ مظػر ب اشـ القردي، تاريخ ابن الوردي ,06

  -ا0996 ,،د 0307ب دار الؽّ  العؾؿقة
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 شـ أحؿد شـ محؿدب الّذ، ل، ٕطالموا الؿشاهقر وَوَفَقات اإلسالم تاريخ ,07

ب العرشل الؽّاب دارب شقريتب 0طب تدمري الّ ما ع د عؿر- د: تحؼقؼ عثؿار-

 ا-0987 , ،د0317

اشـ ، إماثل من حؾفا من وتسؿقة فضؾفا وذكر دمشق مديـة تاريخ ,08

ب د-طب ييالعؿر غرامة شـ عؿر: تحؼقؼ -اهلل ، ة شـ الح ـ شـ عؾلب ع اكر

 ا-0995ب الػؽر دارب شقريت

قق ل، الّتحبقر يف طؾم الّتػسقر ,09 شـ محؿد-  شؽر أشل شـ الرحؿـ ع دب ال  

 ا-0982,،د 0312ب دار العؾقاب د-اب 0طب د-فّحل ع د الؼادر فريد: تحؼقؼ

ب [رواين والعباديحواشي الّش بفامشه و]تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج  ,21

ب جارية الؽربىالؿؽّ ة الّّ ب مصرب د-ط -حجر شـ شـ محؿد شـ أحؿدب الفقّؿل

 -ا0984 ,،د 0457

- شـ أحؿدمحؿد الغزالل ب اؼّ الّ  ، تراثـا الػؽري يف مقزان الّشرع والعؼل ,20

 ا-2114 –،د 0323ب دار الّ ري ب مصرب 5ط

ب مصرب 0شـ محؿد- ط أحؿد شـ مصطػكب الؿراغلب تػسقر الؿراغي ,22

 -ا0936 ,،د 0465ب الحؾ ل يأيٓده لاركة مؽّ ة يمط عة مصطػك ال اش

محؿد ب الح قـل، )تػسقر الؿـار(ـالؿعروف بتػسقر الؼرآن الحؽقم  ,24

ب الفقةة الؿصرية العامة لؾؽّابب مصرب - د-طراقد شـ عؾل رضا شـ محؿد

 ا-0991

فمصرع  ,23 إشرا،قؿ شـ ب ال ؼاعل، )تـبقه الغبي إلى تؽػقر ابن طربي( الّتصوُّ

ع اس أحؿد ب مؽة الؿؽرمةب د-طب ع د الرحؿـ القكقؾ: تحؼقؼ شـ ح ـ- عؿر
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 ا- 0981 ,د،0311ب ال از

 ع دأحؿد شـ  شـ محؿدب الؿؼدسل، عؾققتـؼقح تحؼقق أحاديث التّ  ,25

 -ا0998ب دار الؽّ  العؾؿقةب شقريتب 0طب أيؿـ دالح اع ار: تحؼقؼ -الفادي

ع د الرحؿـ شـ : تللقػ، تقسقر الؽريم الرحؿن يف تػسقر كالم الؿـان ,26

ب د-طب د- ع د الّرحؿـ شـ معّم الؾقيحؼ: تحؼقؼ -عديال  شـ ع د اهلل كادر

 -ا2111 ,،د0320ب ممس ة الرسالةب شقريت

- يزيد شـ جرير شـ محؿدب الطربي، الؼرآن آي تلويل طن البقان جامع ,27

 ه-0315ب الػؽر دارب شقريتب د-ط

: تحؼقؼالّ ما-  ع د شـ الحؾقؿ ع د شـ أحؿدب اشـ تقؿّقة، سائلجامع الرّ  ,28

 -ا2110 ,،د 0322ب دار العطاءب الرياضب 0طب د سالؿمحؿد راا

 محؿدب اشـ الؼّقؿ، جالء إففام يف فضل الصالة طؾى محؿد خقر إكام ,29

ب 2طب ع د الؼادر إركاؤيطياعق  إركاؤيط : تحؼقؼ -أيقب شـ شؽر أشل شـ

 ا-0987 – ه0317ب دار العريشةب الؽقيت

كعؿار شـ محؿقد شـ ب لقسلأ، جالء العقـَقن يف محاكؿة إحؿَدين ,41

 ,،د 0310ب مط عة الؿدينب مصرب د-طب عؾل ال قد د ح الؿدين: تؼديؿ -ع د اهلل

 ا-0980

ب شقريتب د-ط شـ سفؾ-الح ـ شـ ع د اهلل ب الع ؽري، جؿفرة إمثال ,40

 ا-0988 ,،د 0318ب دار الػؽر

أحؿد شـ محؿد شـ ب الُغؿاري، الجواب الؿػقد لؾّسائل الؿستػقد ,42

دِّ  دار الؽّ  ب شقريتب 0طب شدر العؿراين: يؼ- جؿع يتخريج يتحؼقؼالصِّ
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 ا-2112 –،د 0324ب العؾؿّقة

ع د الّرحؿـ شـ ب الجامل، جواهر الـّصوص يف حّل كؾؿات الُػصوص ,44

 ه-0424ب الؿط عة العامرّية الّ رعقّةب مصرب 0- طشـ محؿدأحؿد 

 العقن ةقر لشرح الؿعقن فتح ألػاظ حل طؾى الطالبقن إطاكة حاشقة ,43

ب الػؽر دارب شقريتب - د-طاطا محؿد شـ شؽر أشقب الّدمقا ل، الدين بؿفؿات

 د-ت-

أحؿد شـ محؿد شـ ب الخػاجل، حاشقة الّشفاب طؾى تػسقر البقضاوي ,45

 د-ت-ب دار دادرب شقريتب - د-طعؿر

الؿعروفة  الؿختار شرح تـوير إبصار رّ الؿختار طؾى الدُّ  حاشقة ردّ  -0

ب - د-طع د العزيز شـ عؿر شـ محؿد أمقـب عاشديـ اشـ، ن()حاشقة ابن طابديـب

 -ا2111 , ،د0320ب الػؽر دارب شقريت

 ع د شـ الحؾقؿ ع د شـ أحؿدب اشـ تقؿقّة، درء تعارض العؼل والـؼل ,46

ب دار الؽّ  العؾؿقةب شقريتب د-طب ع د الؾطقػ ع د الرحؿـ: تحؼقؼالّ ما- 

 ا- 0997 ,،د 0307

- محؿد شـ عؾل شـ محؿدب اشـ عرشل، بن طربياين ديوان محقي الدِّ  ,47

 د-ت-ب د-رب د-اب د-ط

- عؾل شـ سؾطار محؿدب الؼاري، الرد طؾى الؼائؾقن بوحدة الوجود ,48

ب ثدار الؿلمقر لؾرتاب دم ؼب 0طب عؾل رضا شـ ع د اهلل شـ عؾل رضا: تحؼقؼ

 -ا0995 ,،د 0305

 -ماقؿ شـ ع د الّ  أحؿد شـ ع د الحؾب شـ تقؿّقةا، طؾى الؿـطؼّققن الّردُّ  ,49
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 د-ت-ب دار الؿعرفةب شقريتب د-ط

 محؿقدب ألقسل، الؿثاين والسبع العظقم الؼرآن تػسقر يف الؿعاين روح ,31

 د-ت-ب العرشل الرتاث إحقاء دارب شقريتب شـ ع د اهلل شـ محؿقد- د-ط

ب 0- طحجر شـ محؿد شـ أحؿدب الفقّؿل، واجر طن اقتراف الؽبائرالزّ  ,30

 -ا0987 ,،د 0317ب ردار الػؽب شقريت

محؿد ب إل اين، سؾسؾة إحاديث الّصحقحة وشيء من فؼففا وفوائدها ,32

 د-ت-ب مؽّ ة الؿعارجب الرياضب 0شـ كقح شـ كجايت- ط

َرر  ,34 محؿد خؾقؾ شـ عؾل ب الؿراديب اين طشريف أطقان الؼرن الثّ سؾك الدُّ

 ,،د  318ب دار اشـ حزا , دار ال  ائر ا سممقةب شقريتب 4طب شـ محؿد

 -ا0988

محؿد شـ ب الرتمذي، )سـن الترمذي(ـالجامع الّصحقح الؿعروف ب ,33

دار إحقاء ب شقريتب د-طب أحؿد محؿد ااكر يآخريـ: تحؼقؼ شـ سقرة-عق ك 

ّّراث العرشل  د-ت-ب ال

: تحؼقؼ شـ الػضؾ- الرحؿـ ع د شـ اهلل ع دب الدارمل، الدارمي سـن ,35

ب العرشل الؽّاب دارب شقريتب 0طب العؾؿل  عالّ   خالدي زمرلل أحؿد فقاز

 -د،0317

 الغػار ع د-د: تحؼقؼ شـ عؾل- اعق  شـ أحؿدب الـ ائل، الؽبرى السـن ,36

ب العؾؿقة الؽّ  دارب شقريتب 0طب ح ـ ك ريي سقدي ال ـداري سؾقؿار

 -ا0990 – ،د0300

اعق  : تحؼقؼ -محؿد شـ أحؿد شـ عثؿارب ، لالذّ ، بالءسقر أطالم الـُّ  ,37
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 -د،0304ب ممس ة الرسالةب شقريتب 9طب محؿد كعقؿ العرق قسلي إركاؤيط

محؿد شـ عؾل ب الّ قكاينب الّسقل الجّرار الؿتدّفق طؾى حدائق إزهار ,38

ب دار الؽّ  العؾؿّقةب شقريتب 0طب محؿقد إشرا،قؿ زايد: تحؼقؼشـ محؿد- 

 ،د-0315

قق ل، شرح الصدور بشرح حال الؿوتى والؼبور ,39  شـ الرحؿـ ع دب ال  

ب دار الؿعرفةب شقريتب 0طب ع د الؿجقد  عؿة حؾ ل: تحؼقؼشـ محؿد-  شؽر أشل

 -ا0996 ,،د 0307

ب يـ الصالحلعؾل شـ عمء الدِّ ب اشـ أشل العزّ ، ةحاويّ شرح العؼقدة الطّ  ,51

 ،د-0490ب الؿؽّ  ا سمملب شقريتب 3ط

- دالح شـ ع د العزيز شـ محؿدب آع الّ قخ، ةحاويّ الطّ العؼقدة شرح  ,50

 ا-2100 –،د 0340ب دار الؿقّدةب الؿـصقرةب 0طب سؾقؿار الؼا قين: تخريج

ب الؿملػب محؿقد محؿد- د-طب الغراب، شرح فصوص الِحَؽم ,52

 ا-0985,،د 0315

: تحؼقؼ -أحؿد شـ محؿد شـ سممةب الطحايي، شرح مشؽل أثار ,54

 -ا0987 ,،د 0318ب ممس ة الرسالةب شقريتب 0طب اعق  إركميط

محؿد : تحؼقؼ شـ عؾل-أحؿد شـ الح قـ ب ال قفؼل، ؿانُشَعب اإلي ,53

 -د،0301ب دار الؽّ  العؾؿّقةب شقريتب 0طب ال عقد ش ققين زغؾقع

 -أحؿد شـ ح ار شـ محؿدب ال  ّل، بؾبان ابن بترتقب انحبّ  ابن صحقح ,55

 ا-0994 – ،د0303ب الرسالة ممس ةب شقريتب 2طب إركميط اعق : تحؼقؼ
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ر من السـن بـؼل العدل طن العدل إلى رسول الؿسـد الصحقح الؿختص ,56

شـ م ؾؿ-  اجالحجّ  شـ م ؾؿب الؼ قري، (مسؾم صحقح)ـالؿعروف ب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 د-ت-ب العرشل الرتاث إحقاء دارب شقريتب د-طب ال اقل ع د فماد محؿد: تحؼقؼ

ب اشـ عرشل، [مط قع ضؿـ رسائؾ اشـ عرشل] كتاب الػـاء يف الؿشاهدة ,57

ب 0طب محؿد ع د الؽريؿ الـؿري: - يضع حقااقفمحؿد شـ عؾل شـ محؿد

 ا-2110 –،د 0320ب دار الؽّ  العؾؿّقةب شقريت

 الرحؿـ ع د شـ محؿدب الّ خايي، الضوء الالمع ٕهل الؼرن التاسع  ,58

 د-ت-ب مـ قرات دار مؽّ ة الحقاةب شقريتب د-ط -محؿد شـ

 شـ رشؽ أشل شـ محؿدب اشـ الؼّقؿ، عادتقنصريق الفجرتقن وباب الّس  ,59

 ا-0993 – ،د0303ب ؿدار اشـ الؼقّ ب الدمااب 2طب عؿر شـ محؿقد: تحؼقؼ -أيقب

محؿد شـ أحؿد شـ ب الػاسل الؿّؽل، تاريخ البؾد إمقن يفالعؼد الّثؿقن  ,61

ب شقريتب د-طب محؿد حامد الػؼل يفماد سقد يمحؿقد الطـاحل: تحؼقؼ -عؾل

 -ا0986 – د،0316ب ممس ة الّرسالة

وفقّ  ,60 أحؿد شـ ع د العزيز : تللقػ، ة وحدة الوجود الخػّقةطؼقدة الصُّ

ادب الرياضب 0الؼصّقر- ط  ا-2114 –،د 0323ب مؽّ ة الر 

محؿد شـ محؿد شـ ب ال خاري، دينوكاصحة الؿوّح  فاضحة الؿؾحدين ,62

الدعقة كؾقة : ال عقدّيةب ماج ّقرب شرا،قؿ العقضلإمحؿد شـ : - تحؼقؼمحؿد

 ،د-0303ب ىجامعة أّا الؼرب ـيأدقع الدي

ب شقريتب - د-طحجر شـ محؿد شـ أحؿدب الفقّؿل، ةالػتاوى الحديثقّ  ,64

 د-ت-ب دار الػؽر
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- أحؿد شـ عؾل شـ حجرب الع ؼمين، البخاري صحقح شرح الباري فتح ,63

 د-ت-ب الؿعرفة دارب شقريتب د-طب الخطق  الديـ مح : تحؼقؼ

محؿد ب شـ عرشلا، ةوالؿؾؽق ةسرار الؿالؽقأالػتوحات الؿّؽّقة يف معرفه  ,65

 د-ت-ب دار الؽّ  العرشقة الؽربىب الؼا،رةب - د-طشـ عؾل شـ محؿد

أشق العم : تعؾقؼ -محؿد شـ عؾل شـ محؿدب اشـ عرشل، فصوص الِحَؽم ,66

 د-ت-ب دار الؽّاب العرشلب شقريتب د-طب عػقػل

ـة ,67 ويف يف ضوء الؽتاب والسُّ ع د الرحؿـ شـ ع د ب الققسػ، الػؽر الصُّ

 د-ت-ب مؽّ ة اشـ تقؿقةب الؽقيت ب4الخالؼ- ط

ب الخقؿل، ةاهريّ ففارس طؾوم الؼرآن الؽريم لؿخطوصات دار الؽتب الظّ  ,68

 -ا0984 ,،د 0314ب ةالعرشق ةمجؿع الؾغب دم ؼب - د-طدمح محؿد

ح قـ : الحارث شـ أسد شـ ع د اهلل- تحؼقؼب الؿحاس ل، ففم الؼرآن ,69

 ،د-0498ب دار الػؽر ,دار الؽـدي ب شقريتب 2طب الؼقتؾل

محؿد أكقر ااه شـ ب الؽ ؿقري، فقض الباري طؾى صحقح البخاري ,71

ب دار الؽّ  العؾؿقةب شقريتب 0طب محؿد شدر عالؿ الؿقرهتل: - تحؼقؼمعظؿ ااه

 -ا2115 ,،د 0326

اركة مؽّ ة ب - مصر؟، ةالؼادريّ  ِوردالؿآثر و ة يفاكقّ بّ الػقوضات الرّ  ,70

 د-ت-ب يمط عة مصطػك ال اشل الحؾ ل يأيٓده

محؿد شـ : تحؼقؼ شـ عؾل- أحؿد شـ الح قـب ال قفؼل، الؼضاء والؼدر ,72

 -ا2111 ,،د 0320ب مؽّ ة الع قؽارب الرياضب 0طب ع د اهلل آع عامر
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: ]مط قع شلسػؾ كّابالؽبريت إحؿر يف بقان طؾوم الّشقخ إكبر  ,74

شـ  ـ أحؿدع د القّ،اب شب الّ عراين، الققاققت يالجقا،ر يف شقار عؼائد إكاشر[

ّّراث العرشل ب شقريتب د-ط عؾل- ّّاريخ العرشل ,دار إحقاء ال  د-ت-ب ممس ة ال

: تحؼقؼالّ ما-  ع د شـ الحؾقؿ ع د شـ أحؿدب اشـ تقؿّقة، ةػديّ كتاب الّص  ,73

 ا- 2111 ,،د 0320ب دار الػضقؾةب الرياضب د-طب محؿد رااد سالؿ

مصطػك شـ ب ـلالؼ طـطق، ـون طن أسامي الؽتب والػـونكشف الظّ   ,75

 – ه0304ب ةدار الؽّ  العؾؿقّ ب شقريتب د-ط )حاجل خؾقػة(-دالؿعريج شع داهلل 

 ا-0992

ة إئؿّ  رُ كْ وذِ  دينوحقد وطؼائد الؿوّح كشف الغطاء طن حؼائق التّ  -76

الح قـ شـ ع د الّرحؿـ شـ ب إ،دع، ن خالػفم من الؿبتدطقنقن ومَ إشعريّ 

 د-ت- ب د-رب د-اب محؿد- د-ط

الؿـن وإخالق يف وجوب التحدث بـعؿة اهلل طؾى اإلصالق  لطائف ,77

: عـايةب شـ عؾل ع د القّ،اب شـ أحؿدب الّ عراين، )الؿـن الؽبرى(ـالؿعروف ب

ّّؼقىب دم ؼب 0طب أحؿد عّزي عـاية  ا-2113,ه 0325ب دار ال

ب الـّاشؾ ل، الؿؼطوع لفم بالجـة والؿؼطوع لفم بالـار يف كوارلؿعان إ ,78

ب د-رب د-اب 0طب أحؿد خقري: - تحؼقؼع د الغـل ل شـ إسؿاعقؾ شـع د الغـ

 ه-0472

شـ أحؿد شـ محؿد ب راشـ الؿـقِّ ، تراجم أبواب البخاري ىالؿتواري طؾ ,79

 ,،د 0317ب مؽّ ة الؿعمب الؽقيتب مح الديـ مؼ قع أحؿدد: تحؼقؼ مـصقر-

 -ا0987
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شـ سؾقؿار-  رشؽ أشل شـ عؾلب الفقثؿل، الػوائد ومـبع وائدالزّ  مجؿع ,81

 ه-0317ب العرشل الؽّاب دار , لؾرتاث الريار دارب شقريت ,الؼا،رة ب د-ط

ع د الحؾقؿ شـ أحؿد ب شـ تقؿقّةا، اإلسالم ابن تقؿّقة شقخمجؿوع فتاوى  ,80

مؽّ ة اشـ ب د-اب 2طب ع د الرحؿـ شـ محؿد شـ قاسؿ: تحؼقؼ شـ ع د الّ ما-

 - د-تب تقؿّقة

 غال  شـ الحؼ ع دب اشـ عطقّة، العزيز لؽتابا تػسقر يف الوجقز الؿحرر ,82

دار الؽّ  ب شقريتب 0طب محؿد ال ايف ع د ال ما ع د: تحؼقؼ شـ ع د الّرحؿـ-

 -ا0994 , ،د0304ب العؾؿّقة

محؿد ب اشـ الؼّقؿ، اك كستعقناك كعبد وإيّ الؽقن بقن مـازل إيّ مدارج الّس  ,84

ب دار الؽّاب العرشلب ريتشقب 2طب محؿد حامد الػؼل: تحؼقؼ -شـ أشل شؽر أيقب

 -ا0974 –ه 0494

ب شقريتب د-طب سؾقؿار شـ دايدب الّطقال ل، مسـد أبي داود الّطقالسي -84

  د-ت-ب دار الؿعرفة

ح قـ : تحؼقؼ -أحؿد شـ عؾل شـ الؿثـكب الؿقدؾل، مسـد أبي يعؾى ,85

 ا-0983 – ه0313ب دار الؿلمقر لؾرتاثب دم ؼب 0طب سؾقؿ أسد

ب د-ط -حـ ؾمحؿد شـ  شـ أحؿدب الّ ق اين، حـبل بن أحؿد اإلمام مسـد ,86

 د-ت-ب قر  ة ممس ةب مصر

ِّّ ، مشؽاة الؿصابقح ,87 محؿد شـ كادر : تحؼقؼب محؿد شـ ع د اهللب ربيزيال

يـ إل اين  ا-0985ب الؿؽّ  ا سمملب شقريتب 4طب الدِّ

دايد شـ ب الؼقصري، مطؾع خصوص الؽؾم يف معاين ُفصوص الِحَؽم ,88
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ّّابب د-اب - د-طمحؿقد شـ محؿد ب مقرزا محؿد اقرازي الؿ فقر شؿؾؽ الُؽ

 د-ت-

يقسػ شـ مقسك شـ ب الدَؿَؾطِل، الؿعتصر من الؿختصر من مشؽل أثار ,89

مؽّ ة  , مؽّ ة الؿّـ ل ,عالؿ الؽّ  ب دم ؼ ,الؼا،رة  –شقريت ب د-ط -محؿد

  د-ت-ب سعد الديـ

حؿدي : تحؼقؼ -سؾقؿار شـ أحؿد شـ أيقبب الطرباين، الؽبقر الؿعجم ,91

 - ا0984 –ه 0313ب مؽّ ة الّز،راءب الؿقدؾب 2طب الؿجقد الّ ؾػل شـ ع د

 -شـ حؿقد شـ كصر ع دُ ب  لالؽَ ، الؿـتخب من مسـد طبد بن حؿقد ,90

ب 0طب محؿقد محؿد خؾقؾ الصعقدييد حل ال دري ال امرائل : تحؼقؼ

 ا-0988 – ه0318ب ةـّ مؽّ ة ال   ب الؼا،رة

ب 0- طشـ محؿد شـ سعقدع د الّرحؿـ ب دم ؼقّة، ةـّ موسوطة أهل السُّ  ,92

 ا-0997 –ه 0308ب دار الؿ ؾؿب الرياض

عثؿار- ترجؿة يتحؼقؼ ب يحقك، تاريخفا وتصـقػفا: ممّلػات ابن طربي ,94

 د-ت-ب الفقةة الؿصرّية العاّمةب الؼا،رةب د-طب د- أحؿد محؿد الطق : يتؼديؿ

 شـ عثؿار- ؿد شـ أحؿدمحب ، لالذّ ، جالمقزان آطتدال يف كؼد الرِّ  ,93

دار ب شقريتب 0طب الؿقجقد عؾل محؿد معقض يعادع أحؿد ع د: تحؼقؼ

 ا- 0995ب الؽّ  العؾؿّقة

ع د الحل شـ فخر ب لالطال ، واضركزهة الخواصر وبفجة الؿسامع والـّ  ,95

 -ا0999ب ،د0321ب دار اشـ حزاب شقريتب 0شـ ع د العؾل- طـ الديّ 

- إشرا،قؿ شـ محؿد شـ إشرا،قؿب الحؾ ل، عةريريعة يف كصرة الّش كعؿة الّذ  ,96
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،د 0309ب دار الؿ قرب الرياضب 0طب عؾل رضا شـ ع د اهلل شـ عؾل رضا: تحؼقؼ

 -ا0998 ,

شـ  أحؿد شـ محؿدب ريالؿؼَّ ، صقبصن إكدلس الرّ قب من غُ كػخ الطِّ  ,97

 -،د0488ب دار دادرب شقريتب د-طب د- إح ار ع اس: تحؼقؼ أحؿد-

إسؿاعقؾ ب ال غدادي، نػقسؿاء الؿملػقن وآثار الؿصـّ ة العارفقن أهديّ  ,98

يكالة الؿعارج الجؾقؾة يف ب اسّاك قعب - د-طأمقـ شـ مقر سؾقؿ شااا شـ محؿد

 ا-0950ب ةمط عّفا ال فقّ 

ع د القّ،اب شـ ب الّ عراين، القواققت والجواهر يف بقان طؼائد إكابر ,99

ّّاريخ العرشل ,رشل دار إحقاء الرتاث العب شقريتب د-ط شـ عؾل-أحؿد  ب ممس ة ال

 د-ت-
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 412 ............. الؼ ؿ إّيع: إدّلة عؾك كػر فرعقر يمقتف عؾك ذلؽ-

 400 ....................... الؼ ؿ الّثاين: ُاُ فات الؼائؾقـ شنيؿار فرعقر-

 422 ................................ فرعقر شنيؿار الؼقع لثالث: حؽدؿا الؿ حث

 426 .................................................................... الخاتؿة

 428 ......................................................... يالؿراجع الؿصادر

 430 ........................................................الؿقضقعات ففرس

 

 

         





 

 

 

 

 

 الرافضت عىد اإلذلام
 اإلماميت

 عقيدة ضىء يف وقديت تدراس
 واجلماعت السىت أهل

 

 ذّٓب ذلند علٕ السمحً عبد د.
, أستاذ وشاعد, قشي العقٗدٚ أزدٌ٘أكادمي٘ 

ٔاملراِب املعاصسٚ, كمٗٛ أصٕه الدَٖ جباوعٛ اإلواً 

 ذلىد بَ سعٕد اإلسالوٗٛ
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 ملخص البخح

ر،ؿ مـ خمع مصادب ا مامقة الرافضة عـد الدراسة مقضقع ا لفااتـايلت 

 كؼدية- مؼاركة يدراسّفا دراسةب يأققالفؿ

مـ ب تـايلت الدراسة مقضقع ا لفاا مـ مـظقر أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يكذا

يحجقّف يالػري  شقـف يشقـ غقره مـ الؿصطؾحات ب تعريػ ا لفاا يأدلّف: جفة

 الؼري ة مـ معـاه-

حجقّف حؼقؼّف ي: مـ جفةب ا لفاا عـد ا مامقةيمؿا تـايلّف الدراسة 

مـ جفة زعؿفؿ أر مصدر ا لفاا ب يغؾق،ؿ يدعايا،ؿ ال ا ؾة فقفب يتط قؼاتف

 يمـ ،ذا القجف يعّرب مصدًرا يحجة-ب ي،ق الؿؾؽ الذي ي دد إئؿةب معؾقا

الدراسة إس اب الّل دعت ا مامقة إلك الّصقرات يإققاع يمؿا شقـّف 

 يشقار ف اد،ا-ب ال ا ؾة يف مقضقع ا لفاا

ب يف ا لفاا عـد ا مامقةب الرد عؾك الؿزاعؿ ال ا ؾةب ـايلّف الدراسةيمؿا ت

يكذلؽ الرد عؾك ب يشقار تـاقضفؿ يف اد أققلفؿب الؿـؼقع يالؿعؼقع: يمـ جفة

 دعقى عصؿة إئؿة يشقار ف اد،ا-

يأر دعقا،ؿ ب فاسد أر ققع ا مامقة يف إلفاا إئؿةتقدؾ ال حث إلك : يأخقًرا

 شؾ ،ل ا فات يمؼدمات فاسدة شـقا عؾقفا كّائج شا ؾة-ب قؾٓ ت ّـد إلك دل

 د- ع د الرحؿـ عؾل محؿد ذيي 

dr.abedalrhman@gmail.com 
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﷽ 

 املكدم٘
 سقةات يمـ أكػ ـا ارير مـ شاهلل يكعقذب يك ّعقـف كحؿده هلل الحؿد إرّ 

 إٓ فإل ٓ أر يأافدب لف ،ادي فم يضؾؾ يمـب لف مضؾ فم اهلل يفده مـب أعؿالـا

 آلف يعؾك عؾقف اهلل دؾكب يرسقلف ع ده محؿًدا أر يأافدب لف اريؽ ٓ يحده اهلل

 كثقًرا- ت ؾقًؿا يسؾؿ يأدحاشف

 : أما شعد

ب فقف عؾًؿا يعؿًم  شؿا يإخذب شؽّاشف شالّؿ ؽ ملسو هيلع هللا ىلصأمر ك قف  قد فنر اهلل تعالك

 :تعالك قاعب ففق الؼدية يإسقة الح ـة: ٕمّف ،ق أمر ♥ لف يإمر

خُرج] چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳چ  -[34: الز 

 ي،قب الحؽقؿ الذكر ي،قب الؿّقـ اهلل ح ؾ ي،قب الؿ قـ يالؼرآر ،ق الحؼ

يمـ ات ع الؼرآر ،داه اهلل يعصؿف ب إ،قاء شف تزيغ ٓ الذي ي،قب الؿ ّؼقؿ الصراط

 -[024:  ف] چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ:  قاعب مـ ال ؼاء يالضمع

 ما فقؽؿ تركت يقد»: ملسو هيلع هللا ىلص ققلفب الطقيؾ جاشر حديث مـ م ؾؿ دحقح يف

 قائؾقر؟ أكّؿ فؿا عـل ُت للقر يأكّؿب اهلل كّاب: شف اعّصؿّؿ إر شعده تضؾقا لـ

 إلك يرفعفا ال  اشة شلد عف فؼاعب يكصحت يأديت شؾغت قد أكؽ ك فد: قالقا

 -(1)مرات- الحديث ثمث« اافد الؾفؿب اافد الؾفؿ: الـاس إلك ال ؿاء ييـؽّفا

                                                 
 إحقاء ب دار886ب ص2ال اقلب ج ع د فماد محؿد: ب تحؼقؼ(0208)دحقح م ؾؿ شرقؿ ( 0)

 العرشلب شقريت- الرتاث
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يف كؾ ما أمر ب ملسو هيلع هللا ىلصات اع سقد الؿرسؾقـ ب قد أمر اهلل تعالك ع اده الؿممـقـي

ڻ ڻ ڻ ڻ چ: يقاع تعالكب ففق ٓ يلمر إٓ شخقر الدكقا يأخرةب شف

 -[7: الح ر] چۀ ۀ ہ ہ ہ

ي،ل تدع شؿـطققفا يمػفقمفا عؾك ب يالـصقص يف ،ذا الؿعـك كثقرة

ب عـاد أي اؼا  دير يال ـة الؽّاب يخالػ ققع كؾ يجقب ات اع القحققـ ي رح

 - حؼقؼة الّقحقد يذلؽ

 ك قف يسـة تعالك اهلل شات اع كّاب إٓ تؽقر ٓ ييّ قـ مـ ذلؽ أر العصؿة

يدعقفا أدحاهبا مـ  الّل الؿزعقمة شالخقآت يٓب الؿق،قمة ٓ شالعؼؾقاتب ملسو هيلع هللا ىلص

يال ـة يإجؿاع سؾػ  ييعارضقر هبا ما جاء يف الؽّابب أ،ؾ إ،قاء يال دع

 إمة-

 يمـاق ّفؿب يتليت ،ذه الدراسة ل قار حؼقؼة ا لفاا عـد الرافضة ا مامقة

 يف ضقء عؼقدة أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة-ب يالرد عؾقفؿ

 مشلل٘ البحح : 

 : فقؿا يؾييؿؽن إجؿال مشؽؾة البحث 

يمـ جفة أخرى ب محايلة إزالة الؾَّ س الحادؾ يف مصطؾح ا لفاا عؿقًما

يحجقّف عـد الرافضة ا مامقة مـ خمع ا جاشة عـ إسةؾة شقار حؼقؼة ا لفاا 

 : الّالقة

 ما الؿراد شا لفاا عـد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يما حؼقؼّف يحؽؿف؟ -

 ما مراد الرافضة شا لفاا؟  -
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 ،ؾ يصؾح آحّجاج شا لفاا؟ -

 ما أس اب لجقء الرافضة إلك آحّجاج شا لفاا؟ -

 ما ا فات الرافضة يف ا لفاا؟ -

 اف الدزاض٘أٍد : 

 ًٓ  مـ م ائؾ- ا لفاا يما يّصؾ شفيالّحؾقؾ لؿقضقع جؿع ال: أي

 -عـد الرافضة ا مامقةدراسة لمكحراج يف شاب ا لفاا : ثاكًقا

 يف ا لفاا- الرافضة ا مامقة ىالـؼد يالرد لدعاي: ثالًثا

 ٘الدزاضات الطابق : 

ب حؼقؼّف يحؽؿفيمقاقػ الؿخالػقـ يف  ا لفااقضقع يف م اتدراس يقجد

 : ي،ذه شعض تؾؽ الدراسات

 ا لفاا مـ يالؿخالػقـ يالجؿاعة ال ـة أ،ؾ مققػ": دراسة شعـقار -

 جامعة: الؼصقؿل ع داهلل شـت ع قر: مـ إعدادب ماج ّقر ي،ل رسالةب "يالػراسة

مـ إلفاا  يالجؿاعة ال ـة أ،ؾ يتـايلت ،ذه الدراسة مققػب سعقد الؿؾؽ

 يرد عؾقفؿ يف ،ذا ال اب- ى الصقفقة يف ا لفاادعاي يكاقشب يالػراسة

ب "مـفا ا سما يمققػ الؽّاب أ،ؾ عـد ا لفاا دعقى": دراسة شعـقار -

جامعة أا الؼرى- ب القؿاين راجح محؿد كدى: مـ إعدادب ي،ل رسالة ماج ّقر

 ي،ذه الرسالة مخّصة شؿـاق ة ا لفاا عـد أ،ؾ الؽّاب يرد دعقا،ؿ فقف-

 إسؿاعقؾ أحؿد شـ لؾدكّقر محؿد "أدقع شم أدقع": كّاب شعـقار -
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ا خصص فصًم كامًم ب ا 2118 , ،د 0329ب الجقزي اشـ مط قع يف دارب الؿؼدَّ

 يالرد عؾك الصقفقة يف دعقا،ؿ-ب يف ا لفاا

ي،ذه الدراسات لؿ تّـايع ا لفاا عـد الرافضة يالرد عؾك دعقا،ؿ ال ا ؾة  

د أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يعـد الؿخالػقـ مثؾ شؾ كار مقضقعفا ا لفاا عـب فقف

 عـد ا لفاا لؿقضقع كؼدية دراسة أجد يلؿب أ،ؾ الؽّاب أي عـد الصقفقة

 أعؾؿ- ياهللب ا مامقة الرافضة

 ميَر البحح : 

يذلؽ شجؿع ب يعّؿد ال حث عؾك الؿـفج آسّؼرائل الّحؾقؾل الـؼدي

يدراسّفا يتحؾقؾفا يكؼد،ا ب ا مامقةإققاع يالؿ ائؾ الؿّصؾة شا لفاا عـد 

 .يققاعد،ؿ يف أشقاب آعّؼاد ل ـة يالجؿاعةأ،ؾ اأدقع عؾك ضقء 

 خط٘ البحح : 

ب يخطة ال حثب الدراسات ال اشؼةيب أ،داج الدراسة يفقفا: الؿؼدمة

 يمـفجف-ب يم ؽؾة ال حث

 .يفقف الّعريػ شالرافضة ا مامقة: التؿفقد

 يالػراسة يالقحل ا لفاا شقـ  يالػر ا لفاا تعريػ: الؿبحث إول

 يالّحديث- يالقسقسة

 ا لفاا- تعريػ: إيع الؿطؾ 

 يالّحديث- يالقسقسة يالػراسة يالقحل ا لفاا شقـ الػر : الثاين الؿطؾ 

 يحؽؿ آحّجاج شف- يالجؿاعة ال ـة أ،ؾ عـد ا لفاا حؼقؼة: الؿبحث الثاين
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 يالجؿاعة- ةال ـ أ،ؾ عـد ا لفاا حؼقؼة: إيع الؿطؾ 

 ا لفاا- عؾك يالجؿاعة ال ـة أ،ؾ اسّدٓع: الثاين الؿطؾ 

 ال ـة يالجؿاعة- أ،ؾ عـد شا لفاا حؽؿ آحّجاج: الثالث الؿطؾ 

 ا مامقة ياسّدٓٓهتؿ- الرافضة عـد ا لفاا حؼقؼة: الؿبحث الثالث

 ا مامقة يحجقّف- الرافضة عـد ا لفاا حؼقؼة: إيع الؿطؾ 

 ا مامقة- الرافضة عـد ا لفاا تط قؼات يأمثؾة: الثاين الؿطؾ 

 س ؼف- الذي مـ إماا كؾ سؿاعَ  الرافضة ا مامقة دعقى: الثالث الؿطؾ 

 إئؿة- إلفاا ا مامقة عؾك الرافضة اسّدٓٓت: الراشع الؿطؾ 

 ا مامقة- الرافضة عـد شا لفاا الؼقع أس اب: الؿبحث الرابع

 ا مامة- ييف إئؿة يف الغؾق: إيع الؿطؾ 

 ال رعقة- شالـصقص الّؿ ؽ يترك الفقى ات اع: الثاين الؿطؾ 

 الؿعصقا  ريؼ مـ أخذت أهنا شدعقى شدعفؿ تصحقح: الثالث الؿطؾ 

 الؿؾفؿ-

ققلفؿ يٓ  عؾك تدع ٓ الّل شالـصقص الػاسد آسّدٓع: الراشع الؿطؾ 

 مذ، فؿ- عؾك

 الرافضة ا مامقة- عـد لفااا  دعقى عؾك الرد: الؿبحث الخامس

 يحؼقؼة ا ماا تعريػ يف الرافضة ا مامقة عؾك دعقى الرد: إيع الؿطؾ 

 ا لفاا-
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 إئؿة- إلفاا عؾك شالؼرآر الػاسد آسّدٓع عؾك الرد: الثاين الؿطؾ 

 إئؿة- عـد ا لفاا عصؿة عؾك العؼؾل دلقؾفؿ رد: الثالث الؿطؾ 

 ييجقب حجقة دعقا،ؿ يف ا مامقة الرافضةعؾك  الرد: الراشع الؿطؾ 

 الؿؾفؿ- الؿعصقا إلك الّحاكؿ

 .الخاتؿة
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 التنَٔد

 التعسٓف بالسافض٘ اإلمامٔ٘

 يالػاء الراء": فؼاعب شّقـ اشـ فارس أدؾ الؿعـك الؾغقي لؽؾؿة )رفض(

 ،ق ،ذا- تركّف: ال لء رفضت: يؼاعب مـف ي ّّؼ  ثؿب ياحد أدؾ يالضاد

 -(1)"دؾإ

 يأراء إفؽار ذات الطائػة تؾؽ عؾك يطؾؼ فنكف: آدطمح يف يأما

 أر يزعؿقاب الصحاشة يأكثر ال قخقـ الّل رفض أت اعفا خمفة آعّؼادية

 -(2)شا ؾة غقر،ؿ خمفة يأرب ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل مـ شـص شعده مـ يذريّف عؾل يف الخمفة

قفؿ يتقلّفؿ دير يغؾت فب يزعؿت الرافضة الـصَّ عؾك تـصق  إئؿة

قاع اشـ ب غقر،ؿ مـ ال اشؼقـ إيلقـ مـ الؿفاجريـ يإكصار رضقار اهلل عؾقفؿ

 ع ر آثـلب شالجـة الؿ  ريـ الع رة شدع ُتقالل يالرافضة": أشل العز الحـػل

 دعقىب ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل يدل أكف ييّدعقرب     ال  أشل شـ عؾل أيلفؿب إماًما

 الح قـ شـ عؾل ثؿب    الح قـ ؿثب    الح ـ ثؿب الدلقؾ عـ مجردة

 مقسك ثؿب الصاد  محؿد شـ جعػر ثؿب ال اقر عؾل شـ محؿد ثؿب العاشديـ زيـ

ضا مقسك شـ عؾل ثؿب الؽاظؿ جعػر شـ  عؾل ثؿب الجقاد عؾل شـ محؿد ثؿب الرِّ

                                                 
 ب دار322ب ص2،اريرب ج محؿد ال ما ع د: فارسب تحؼقؼ الؾغةب اشـ مؼايقس معجؿ( 0)

 -ا0979،دب 0499الػؽرب 
 الّعارج ب دار46ب ص44الح قـلب ص معريج اؿ،ا يدراسةب ال قد الّ قع: عرض أدقع( 2)

مـفاب  ا سما مققػ يشقار ا سما إلك تـّ   معادرة ا- ياكظر: فر 2116لؾؿط قعاتب 

يالّ قيؼب  يالـ ر لؾط اعة الذ، قة العصرية ب الؿؽّ ة433ب ص0عقاجلب ج عؾل شـ غال 

 ا-2110 , ،د0322الراشعةب : جدةب الط عة
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 ييغالقرب الح ـ شـ محؿد ثؿب الع ؽري عؾل شـ الح ـ ثؿب الفادي محؿد شـ

 -(1)"الحد ييّجايزيرب مح ّفؿ يف

 ٘ضبب تطنٔتَه بالسافض : 

 شـ زيد خرج لؿا رافضة يداريا رافضةً  ُسّؿقا": قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة

ب يعؿر شؽر أشل عـ ال قعة ف للّفب ، اا خمفة يف شالؽقفة الح قـ شـ عؾل

 -(2)رافضة فُ ّؿقا رفضّؿقين! رفضّؿقين: فؼاعب ققا فرفضفب عؾقفؿا فرتحؿ

 الـ ل شعد    عؾل شنمامة الؼائؾقر ي،ؿب ا مامقة الريافض جؿؾة يمـ"

ا: ♥  شؾب شالقدػ تعريض غقر مـب دادًقا يتعققـًاب ظا،ًرا كصًّ

 -(3)"ا ماا تعققـ مـ أ،ؿ أمر يا سما الديـ يف كار يما: قالقاب شالعقـ إلقف إاارة

 ٘ٔأٍه أصْل السافض٘ اإلمام : 

 مذ،  يخادة"ب الـص عؾك إئؿة يأهنؿ معصقمقر: إصل إول

 ياّدعاءب الؿعصقا ا ماا إث ات ،ق يكحق،ؿ ع رية آثـل مـ ا مامقة الرافضة

                                                 
 شـ ع د اهلل ع د , إركميط اعق : الحـػلب تحؼقؼ العز أشل ييةب اشـالطحا العؼقدة ارح( 0)

العاارةب : الرسالةب شقريتب الط عة ممس ة: ب الـاار746ب ص2الرتكلب ج الؿح ـ

 ا-0997،دب 0307
سالؿب ب  رااد محؿد: تقؿقةب تحؼقؼ الؼدريةب اشـ ال قعة كما كؼض يف الـ قية ال ـة مـفاج( 2)

 , ،د0316إيلكب : ا سممقةب الط عة سعقد شـ محؿد ا ماا ب جامعة96ب ص 2ج

 ا-0986
 يف الحؾ لب ياكظر: الّ صقر ممس ة: ب الـاار062ب ص0يالـحؾب ال فرسّاينب ج الؿؾؾ( 4)

الحقتب  يقسػ كؿاع: الفالؽقـب ا سػرايقـلب تحؼقؼ الػر  عـ الـاجقة الػرقة يتؿققز الديـ

 ا-0984 , ،د0314إيلكب : ارب الط عةل ـ – الؽّ  عالؿ: ب الـاار24ص
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 كاكقا يإر ي،ؿب ياحد شعد ياحًدا غقره عؾك ثؿب عؾقف شالـص عؾل إمامة ث قت

 -(1)"فؼد عؾؿقا أر جؿقع إمة تـؽر ذلؽ: شقـفؿ مّقاتًرا كؼًم  ذلؽ يف يدعقر

فقزعؿقر تحؼؼ الخقج يف حؼ أمقر ب لرافضةالّؼقة عـد ا: إصل الثاين

ي،ذا الخقج ٓزا ب (2)يلذلؽ لجل إلك الّؼقة يف أفعالف يأققالفب الؿممـقـ عؾل

 إئؿة مـ شعده جقًم شعد جقؾ-

يف اد ب تدع عؾك شطمر ققلفؿب ييؾزا عؾك اعّؼاد تؼقة إئؿة لقازا شا ؾة

ٕلقسل م ّقـًا تـاقض ققلفؿ قاع أشق الؿعالل اب المزا يدع عؾك ف اد الؿؾزيا

 مـ يخ كب الخقج كثقر رجؾ ففق عصر كؾ يف إمامفؿ يأما": يلقازمف ال ا ؾة

ء كاكقا إئؿة جؿقع أر يشزعؿفؿب الصافر دػقر ّٓ  اهلل عؾك يػرتيرب مغؾقشقـ أذ

 يف عؾقفؿ يصّؾقر الذيـ مح قفؿ مـ ييخ قرب الحؼ إظفار يؿؽـفؿ يٓب الؽذب

 اخّػك يقدب خقًفا يأكثر،ؿ ج ـًا أاد،ؿ ,زعؿقا كؿا, فؿخاتؿّ يأرب دؾقاهتؿ

 لؿزيد أعدائف عؾك يٓ أح ائف عؾك يظفر ٓ يأكفب الـاس شعض د اه يف خّقفف لؿا

يكذا ب ا سما ذرية ،ق الذي الجفاد ش   ف فّعطؾب غق ّف مدة  الت يقدب خقفف

 -(3)"إحؽاا يغال  الحديد سائر

                                                 
 الّعارج ب دار076الح قـلب ص معريج ،ااؿ ب ال قد,يدراسة عرض, الّ قع أدقع (0)

العجمرب  إشرا،قؿ شـ محؿد: تقؿقةب تحؼقؼ اب ياكظر: الّ عقـقةب اشـ2116لؾؿط قعاتب 

 عرشقةال الؿؿؾؽة , يالّقزيعب الرياض لؾـ ر الؿعارج مؽّ ة: ب الـاار625ب ص2ج

 ا-0999 , ،د0321إيلكب : ال عقديةب الط عة
 ا-0989ب شقريتب 2ب ط091ب ص 085تـزيف إك قاءب عؾل شـ الح قـ الؿقسقيب ص( 2)
ال خاريب  اهلل ع د: إدحابب محؿقد اؽري إلقسلب تحؼقؼ س  مـ عؾك العذاب د ( 4)

 ا 0997 , ،د 0307إيلكب : ال ؾػب الرياضب الط عة أضقاء: ب الـاار381ص
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 ٘ٔكجسٗ فسق اإلمام : 

 فرقة يس عقـ ثمًثا فقف يذكر كّاًشا دـػ قد الريافض يشعض": ازيقاع الر

 -(1)"ا مامقة مـ

 ٘ٔما ٓتفق علُٔ اإلمام : 

عؾك الرغؿ مـ كثرة فر  ا مامقة يتػّرقفا إٓ أر شقـفؿ أمقًرا اتػؼقا عؾقفا يف 

 يأرب كص ا مامة"مـفا اّدعاؤ،ؿ أّر ب ُتظفر مدى غؾق،ؿ ياكحراففؿب مذ، فؿ

 يالرماع يالؼطر الحصا عداد حّك الء كؾ يعؾؿقر يأهنؿب عصقمقرم إئؿة

 يأرب تجقز ٓ الؿػضقع إمامة يأرب معجزات لفؿ كؾفؿ يأرب إاجار يير 

 -(2)"يدفقً ا يالؿؼداد يحذيػةَ  يعؿاًرا ذر يأشا سؾؿارَ : سّة إٓ ارتدت الصحاشة

 
 

         

 

                                                 
: ب الـاار56الـ ارب ص سامل عؾل: يالؿ ركقـب الرازيب تحؼقؼ الؿ ؾؿقـ فر  اعّؼادات( 0)

 شقريت- – العؾؿقة الؽّ  دار

اينب جمع الصديؼل أسعد شـ الػاجرةب محؿد الؽافرة الطائػة إفحاا يف ال ا،رة الحجج( 2) يَّ  الدَّ

: ال خاريب الط عة ا ماا مؽّ ة: لـاارب ا488مـق ب ص عؾل حاج اهلل الديـب تحؼقؼ: ع د

 ا 2111 , ،د 0321إيلكب 
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 املبخح األّل

هلاو ّالْحٕ تعسٓف اإلهلاو ّالفسم بني اإل

 ّالفساس٘ ّالْسْس٘ ّالتخدٓح

 املطوب األوي

 تعسيف اإلهلاَ 

 تعسٖف اإلهلاً يف المػة: أٔاّل : 

ب ييرجع معـاه إلك آشّمعب تعقد كؾؿة ا لفاا إلك إدؾ الثمثل )لفؿ(

ثؿ ب الما يالفاء يالؿقؿ أدؾ دحقح يدع عؾك اشّمع الء": قاع اشـ فارس

 -(1)"الّؼؿف يمـ ،ذا ال اب ا لفاا: الّفؿ ال لءَ : تؼقع العربب يؼاس عؾقف

 : عدة معارٍ  يرجع إلكاإللفام يف الؾغة ي

ي عثف عؾك ب اأر يؾؼل اهلل يف الـػس أمرً "ب ا لؼاء قالف غقر ياحد: الؿعـك إيع

- قاع اشـ (2)"ي،ق كقع مـ القحل يخص اهلل شف مـ ي اء مـ ع ادهب الػعؾ أي الرتك

ڤ ڤ چ: ألؼل يف الريع فالّفؿف- قاع اهلل تعالك كلكف الء": فارس

 -(4)"ؾؼك يف الريع)ا لفاا( ما يُ ": - يقاع الرازي كذلؽ(3)"[8: ال ؿس] چڦ

                                                 
  -207ب ص5جمعجؿ مؼايقس الؾغةب اشـ فارسب ( 0)

 , الثالثة: شقريتب الط عة –ب الـاار: دار دادر 555ب ص02( اكظر: ل ار العربب اشـ مـظقرب ج2)

محؿقد  ,ر أحؿد الزايي الـفاية يف غري  الحديث يإثرب اشـ إثقرب تحؼقؼ:  ا، -،د 0303

 -ا0979 ,،د 0499شقريتب  ,ب الـاار: الؿؽّ ة العؾؿقة 282 ب ص3محؿد الطـاحلب ج
 -207ب ص5جمعجؿ مؼايقس الؾغةب اشـ فارسب ( 4)
ب الـاار: الؿؽّ ة العصرية 286مخّار الصحاحب الرازيب تحؼقؼ: يقسػ ال قخ محؿدب ص( 3)

= 
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ألفؿ : ييؼاع"ب الّؾؼقـا لفاا شؿعـك  ي،ق أرب قالف إز،ري: الؿعـك الثاين

: اف اهلل تعالك خقرً ألفؿيب (1)"يف ريعف فّؾؼاه شػفؿف هإذا ألؼا: اا الراد إلفامً اهلل فمكً 

 .(2)لؼـف إياه

 -(3)اا عما مطؾؼً : ا لفاا لغة ي،ق أرب قالف الّفاكقي: الؿعـك الثالث

 صطالحتعسٖف اإلهلاً يف اال: ثاٌّٗا : 

رج ا لفاا شّعريػات مّؼارشة يف الؿعـك تدع عؾك ما يؼع يف الؼؾ  مـ عؾؿ عُ 

 : ؿ ،ذه الّعريػاتأ، أذكري،ـا ب ييطؿةـ لف مـ غقر اسّدٓع يٓ كظر

ما يقع يف : ا لفاا: - يققؾ(4)ما يؾؼك يف الريع شطريؼ الػقض: ا لفاا -

 -(5)يٓ كظر يف حجةب ي،ق يدعق إلك العؿؾ مـ غقر اسّدٓع شآيةب الؼؾ  مـ عؾؿ

                                                 = 
 -ا0999،د .0321ة: الخام ةب الط عدقدا  –الدار الـؿقذجقةب شقريت  ,

اكظر: هتذي  الؾغةب محؿد شـ أحؿد شـ إز،ري الفرييب أشق مـصقرب تحؼقؼ: محؿد عقض ( 0)

 -ا2110الـاار: دار إحقاء الرتاث العرشلب شقريتب الط عة: إيلكب ب 069ب ص6مرع ب ج

عة يالـ ر ب الـاار: ممس ة الرسالة لؾط ا0061الؼامقس الؿحقطب الػقريزآشادىب ص( 2)

 -ا2115 , ،د 0326الثامـةب : ل ـارب الط عة –يالّقزيعب شقريت 
ب 0مقسقعة ك اج ادطمحات الػـقر يالعؾقاب الّفاكقيب تحؼقؼ: عؾل دحريجب ج( 4)

 -ا0996 , إيلك: شقريتب الط عة –ب الـاار: مؽّ ة ل ـار كاارير 256ص
ب شؾ ،ق يارد غق ل يرد مـ الغق - اكظر: شطريؼ الػقض: أي: شم اكّ اب يفؽر يٓ اسّػاضة( 3)

 -257 ب ص0مقسقعة ك اج ادطمحات الػـقر يالعؾقاب الّفاكقيب ج
ب الـاار: دار الؽّ  العؾؿقةب شقريتب ل ـارب الط عة: إيلك 43الّعريػاتب الجرجاينب ص( 5)

: ياكظر: معجؿ مؼالقد العؾقا يف الحديد يالرسقاب ال قق لب تحؼقؼب ا0984,،د 0314

ب الـاار: مؽّ ة أدابب الؼا،رةب مصرب الط عة: إيلكب 76محؿد إشرا،قؿ ع ادةب ص
= 
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ما ي دي يف الؼؾ  مـ الؿعارج شطريؼ الخقر لقػعؾ يشطريؼ ال ر : ا لفاا -

 -(1)لقرتك

ة عـ خا رة مـ جـس ،ذه الخقا ر الّل تعرض لقس إٓ ع ار: ا لفاا -

مـ الخقا ر شخؾؼ اهلل يف قؾ  ب اسؿ لؿا يفجس يف الؼؾ ": ففق (2)لؽؾ إك ار

)فمر : يلفذا يؼاعب ييّػطـ فقػفؿ الؿعـك شلسرع ما يؿؽـب فقّـ ف شذلؽب العاقؾ

يا لفاا فم يج  ب يذكائف ما ٓ ي ا،دهب إذا كار يعرج شؿزيد فطـّف: مؾفؿ(

  (3)"سـاده يٓ اسّـاده إلك الؿعرفة شالـظر يف إدلةإ

يقد يؽقر مـ ب قد يؽقر ذلؽ مـ اهللب ،ق تخايؾ يؼع يف الؼؾ : ا لفاا -

يٕر مـ يدعل ا لفاا ب يلقس عؾك أحد،ؿا دلقؾ يدع عؾقفب يسقسة ال قطار

 (4)يؿؽـ خصؿف أر يدعل خمفف

ب الّخايؾ عؿا يؼع يف الؼؾ ٕكف عرب ش: يأد  ،ذه الّعريػات الّعريػ إخقر

                                                 = 
ب الـاار: عالؿ 61الّقققػ عؾك مفؿات الّعاريػب الؿـاييب صياب  2113 ,،د 0323

 ا-0991,،د0301الط عة: إيلكب ب الؽّ 
ب الـاار: دار 84الػري  الؾغقيةب أشق ،مع الع ؽريب تحؼقؼ: محؿد إشرا،قؿ سؾقؿب ص( 0)

 مصر- ,العؾؿ يالثؼافة لؾـ ر يالّقزيعب الؼا،رة 
ب 3آثار ال قخ العممة ع د الرحؿـ شـ يحقل الؿعؾِؿل القؿاينب مجؿقعة مـ ال احثقـب ج( 2)

 ،د-0343ب الـاار: دار عالؿ الػقائد لؾـ ر يالّقزيعب الط عة: إيلكب 478ص
ي  الؾغقيةب أيقب شـ مقسك الح قـل الؽػقيب ( اكظر: الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات يالػر4)

 -شقريت –ب الـاار: ممس ة الرسالة 074تحؼقؼ: عدكار درييشب محؿد الؿصريب ص
ب 29ب ص8درء تعارض العؼؾ يالـؼؾب اشـ تقؿقةب تحؼقؼ: الدكّقر محؿد رااد سالؿب ج( 3)

ديةب الط عة: الثاكقةب الـاار: جامعة ا ماا محؿد شـ سعقد ا سممقةب الؿؿؾؽة العرشقة ال عق

 ا-0990 ,،د  0300
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فم يؿؽـ شحاع الجزا شلر ا لفاا ب يالّخايؾ ،ق آاّ اه يعدا الؼطع شالؿصدر

يلؽـ ب لكف رشاينش ,ش لء مـ الؼرائـ,يلق أكـا يؿؽـ أر ك ّ عر ب الؿعقـ رشاينٌّ

ٕر ما يؼع يف قؾ ف محّؿؾ شقـ يحل اهلل "ب ي ؼك آاّ اه يعدا الجزا شف قائًؿا

يالؿحّؿؾ ٓ ب كؿا أر خرب الؿخرب يحّؿؾ الصد  يالؽذبب ي ال قطارتعالك أ

يإر الظـ ٓ يغـل ب يإكؿا رجح الؼائؾ شف جفة الصد  شح ـ الظـب يؽقر دلقًم 

 -(1)امـ الحؼ اقةً 

 املطوب اهثاُي

 وحي واهفساضة واهوضوضة واهتخديثاهفسق بني اإلهلاَ واه

 : حيالوو الػرق بقن اإللفام

مـ جفة ا عما يف الخػاء ب ا يالقحل يف أدؾ الؿعـكي رتك ا لفا 

: ثؿ يؽقر القحل شؿعـك ا لفاا كؼقلف ": قاع إك اريب يال رعة فقف

ڃ ڃ چ: يكؼقلفب ألفؿفا: أراد: [68: الـحؾ] چڎ ڈ ڈ ژچ

 - (2)"ألفؿفا: أراد [3,5: الزلزلة] چچ چ چ ڇ ڇ ڃ چ

ي،ذه ب القحل يا لفاايلؽـ ،ذا آارتاك ٓ يؿـع مـ يجقد فري  شقـ 

 : فقؿا يؾلأجؿؾفا  الػري 

يلف دقر مّـقعة ب ،ق اهلل تعالكيب القحل مخّص شالؿّؽؾؿ الحؼقؼل -

                                                 
 الحـػلب تحؼقؼ: خؾقؾ محقل الديـ الؿقسب ( 0)

ّ
تؼقيؿ إدلة يف أدقع الػؼفب الّدشقسل

 ا-2110 ,،د 0320ب الـاار: دار الؽّ  العؾؿقةب الط عة: إيلكب 488ص

ب ص 2ج تحؼقؼ: حاتؿ دالح الضامـبب ( الزا،ر يف معاين كؾؿات الـاسب محؿد إك اري2)

 ا-0992, ،د 0302إيلكب : شقريتب الط عة –ب الـاار: ممس ة الرسالة 430
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فؿا أكزع دقرتف يمعـاه يٓ ب فالؽما ا لفل يصؾ إلك الؼؾ  الـ قي"ب يمعؾقمة

يما كزع معـاه عؾك ال ارع فعرب عـف ب يؽقر إٓ شقاسطة جربيؾ ففق الؽما ا لفل

: كؿا قاع تعالكب ي،ذا قد يؽقر شغقر ياسطةب ممف ففق الحديث الـ قيشؽ

: يقد يؽقر شقاسطة كزيع الؿؾؽب [01: الـجؿ] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ

يقد يؽقر شـػثف يف قؾ ف شلر ب ةشـزيلف مـ الصقرة الؿؾؽقة إلك الفقةة ال  ري: أي

أما ب (ريح الؼدس كػث يف ريعل أرّ ): يؾؼل معـاه مـ غقر أر يّؿثؾ شصقرة

مث ىث يث حج مج چ: فق عؾؿ حؼ يؼذفف اهلل مـ الغق  يف قؾقب ع ادهفا لفاا 

 -(1)[38: س ل] چجح مح جخ

 -(2)ا لفاا تاشع لؾقحل مـ غقر عؽس -

ؽ ػ ؾيالقحل مـ ال فقدي الؿّضؿـ لب ا لفاا مـ الؽ ػ الؿعـقي -

يالقحل مـ خقاص ب ٕكف إكؿا يحصؾ ش فقد الؿؾؽ يسؿاع كممف: الؿعـقي

 -(3)يالقحل م ريط شالّ ؾقغ دير ا لفااب ا لفاا أعؿالـ قة ي

 ٘الفسق بني اإلهلاو ّالفساض : 

فالػراسة تعّؿد عؾك الصقر يتّػرس ب يا لفاا (4)فر  شقـ الػراسة يقجد

                                                 
ب الـاار: دار الػؽرب 281ب ص0مرقاة الؿػاتقح ارح م ؽاة الؿصاشقحب عؾل الؼاريب ج (0)

 -ا2112 , ،د0322إيلكب : ل ـارب الط عة –شقريت 
 -281ب ص0مرقاة الؿػاتقح ارح م ؽاة الؿصاشقحب ج( 2)
 -074لؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات يالػري  الؾغقيةب الؽػقيب صا( 4)
 العقـ إلك ييـػذ لف خطر كؿا فقؽقر ال لء لف فقخطر الؼؾ  يف اهلل يؼذفف كقر الػراسة: ي،ل( 3)

 غقر،ا-  يراه مآ فقرى

 شقريت , العؾؿقة الؽّ  ب دار231 الجقزيةب ص ققؿ اكظر: الريحب اشـ
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شؾ ،ق الء ب م يعّؿد عؾك الصقر يٓ عؾك ك   مـ ا ك ارفا لفاا  أماب فقفا

الػراسة عؾؿ يـؽ ػ مـ الغق  "يب  ديؼذفف اهلل يف الؼؾ  شدير اكّ اب مـ الع

فالػر  شقـ ب (1)(اتؼقا فراسة الؿممـ فنكف يـظر شـقر اهلل)ب ش    تػرس آثار الصقر

يا لفاا ب ا لفاا يالػراسة أهنا ك ػ إمقر الغق قة شقاسطة تػرس آثار الصقر

يأما ا لفاا ب يالػراسة قد تّعؾؼ شـقع ك   يتحصقؾ" -(2)"ك ػفا شم ياسطة

 -(3)ٓ تـاع شؽ   ال ّةب ؿق، ة مجردةف

 ٘الفسق بني اإلهلاو ّالْضْض : 

مـ جفة القاسطة يالؿّ    هبا يكقع ب فر  شقـ ا لفاا يالقسقسة يقجد

 : فقؿا يؾل،ذه الػري   يشقارب الؿلمقر شف يإثر الذي يـّج عـفا

ب الػجقر شقاسطة ال قا قـفب الػر  مـ جفة الؿّ    يالقاسطة فقف: إيع

 يالّؼقى شقاسطة الؿؾؽ-

فنر كار الؿلمقر شف تؼقى اهلل ففق مـ ب الػر  مـ جفة كقع الؿلمقر شف: الثاين

 يإر كار الؿلمقر شف مـ الػجقر ففق مـ يسقسة ال قطار-ب إلفاا القحل

ًٓ ب الػر  مـ جفة إثر: الثالث يإكاشة ب  عؾك اهللفؿا كار مـ الؿؾؽ أثؿر إق ا

                                                 
 (ب قاع إل اين: الحديث ضعقػ- اكظر: سؾ ؾة4027شرقؿ ) أخرجف الرتمذي يف ســف( 0)

 ب دار299ب ص3إمةب إل اينب ج يف ال قئ يأثر،ا يالؿقضقعة الضعقػة إحاديث

 ا- 0992،دب 0302ب 0ال عقديةب ط العرشقة الؿؿؾؽة , الؿعارجب الرياض

 -281ب ص0مرقاة الؿػاتقح ارح م ؽاة الؿصاشقحب عؾل الؼاريب ج( 2)

تػ قر الؼرآر الؽريؿب اشـ ققؿ الجقزيةب تحؼقؼ: مؽّ  الدراسات يال حقث العرشقة ( 4)

 ،د 0301 , إيلك: شقريتب الط عة –ب الـاار: دار يمؽّ ة الفمع 38ب ص0يا سممقةب ج
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ب يما أثؿر ضد ذلؽ ففق مـ إلؼاء ال قطارب داعدة إلقف ةً ي،ؿّ ب ا لفيذكرً ب إلقف

يما ب ففق مـ الؿؾؽب ا يف الصدرا يف الؼؾ  ياك راًح ا يكقرً كً  يمـفا أر ما أيرث أُ 

ففق مـ ب يمـفا أر ما أيرث سؽقـة ي ؿلكقـةب أيرث ضد ذلؽ ففق مـ ال قطار

 -(1)ا ففق مـ ال قطارا ياضطراشً ا ياكزعاًج يما أيرث قؾؼً ب الؿؾؽ

 الفسق بني اإلهلاو ّالتحدٓح : 

يا لفاا ب فالّحديث خاص ل عض أيلقائفب فر  شقـ الّحديث يا لفاايقجد 

فنر ب الّحديث أخص مـ ا لفاا": قاع اشـ الؼقؿب عاا يف الؿؽؾػقـ يغقر الؿؽؾػقـ

فؽؾ مممـ فؼد ألفؿف اهلل راده الذي حصؾ ب ا لفاا عاا لؾؿممـقـ شح   إيؿاهنؿ

إر يؽـ يف ،ذه إمة أحد ): قاع فقفب ملسو هيلع هللا ىلصفلما الّحديث فالـ ل ب  يؿارلف شف ا

ي،ق القحل إلك غقر ب فالّحديث إلفاا خاصب يعـل مـ الؿحدثقـب (2)(فعؿر

 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ: كؼقلف تعالكب إك قاء إما مـ الؿؽؾػقـ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ كؼقلف تعالكب يإما مـ غقر الؿؽؾػقـب [7: الؼصص]

 -(3)"ففذا كؾف يحل إلفاا [68: الـحؾ] چک ک ک ک گ گ

                                                 
ب 07اكظر: مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقة الحراينب تحؼقؼ: ع د الرحؿـ شـ محؿد شـ قاسؿب ج( 0)

جؿع الؿؾؽ ففد لط اعة الؿصحػ ال ريػب الؿديـة الـ قيةب الؿؿؾؽة ب الـاار: م529ص 

 -256الريحب اشـ ققؿ الجقزية صاب ياكظر: 0995،د.0306العرشقة ال عقديةب عاا الـ ر: 
 -ب شاب مـاق  عؿر شـ الخطابملسو هيلع هللا ىلص(ب كّاب أدحاب الـ ل 4689( دحقح ال خاريب شرقؿ )2)

كع د يإياك ك ّعقـب اشـ ققؿ الجقزيةب تحؼقؼ: محؿد اكظر: مدارج ال الؽقـ شقـ مـازع إياك ( 4)

الثالثةب : شقريتب الط عة –الـاار: دار الؽّاب العرشل ب 68ب ص0الؿعّصؿ شاهلل ال غداديب ج

 ا0996 , ،د 0306
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 املبخح الجاىٕ

 حكٔك٘ اإلهلاو عيد أٍل الشي٘ ّاجلناع٘ ّحجٔتُ

 املطوب األوي

 اهطِة واجلٌاعة أٓى عِد اإلهلاَ حقيقة

تـايع أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة مقضقع ا لفاا شال حث يالـظر مـ جفة حؼقؼّف 

يتؿقز ققلفؿ ب ل ـةيذلؽ مـ خمع كصقص القحققـ الؽّاب ياب يحجقّف

يما ذاك إٓ ٕهنؿ أسعد ب الجافقـشالقسطقة يآعّداع شقـ غؾق الغالقـ يتؼصقر 

يأشعد الـاس عـ الّؽؾػ ب ففؿف عؾك القجف الصحقحيالـاس شالّؿ ؽ شالدلقؾ 

 يالّـطع يالغؾق-

ا يؽّػك شف لقس عؾؿً إكف : ا لفاا ققع أ،ؾ ال ـة يف يمؿا تجدر ا اارة إلقف

فم يجقز أر يّعارض مع ال رع أي ب يإكؿا ،ق ثؿرة لؾعؾؿ يالّؼقىب عـ القحل

  -حجةشاعّ اره يعّؿد عؾقف 

يٓ ب إر ا لفاا لؾ لء ٓ يـايف العؾؿ يٓ يّ ع شف عـف": قاع اشـ الجقزي

إر يف إمؿ ): ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قاع الـ ل ب يؾفؿ ا ك ار ال لء يـؽر أر اهلل 

إٓ أر ب يالؿراد شالّحديث إلفاا الخقر ب(1)(يإر يؽـ يف أمّل فعؿرب محدثقـ

يلقس ا لفاا مـ ب الؿؾفؿ لق ألفؿ ما يخالػ العؾؿ لؿ يجز لف أر يعؿؾ عؾقف

ا ،ذا الؿعـك - يقاع أيًضا ممكدً (2)"ؾعؾؿ يالّؼقىلالعؾؿ يف الء إكؿا ،ق ثؿرة 
                                                 

 -ب شاب مـاق  عؿر شـ الخطابملسو هيلع هللا ىلص(ب كّاب أدحاب الـ ل 4689( دحقح ال خاريب شرقؿ )0)

ب الـاار: دار الػؽر لؾط اعة يالـ رب شقريتب 285زيب صاكظر: تؾ قس إشؾقسب اشـ الجق( 2)

 ا-2110،دب 0320ل ـارب الط عة: الط عة إيلكب 
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أمـ ا لفاا لؾخقر أي : لقٓ العؾؿ الـؼؾل ما عرفـا ما يؼع يف الـػس": شؼقلف

 -(1)"سقسة مـ ال قطاري

شؾ الذي يغؾ  عؾك ب يالّحديث يا لفاا قد يقافؼ الحؼ يقد يخالػف

فم شد مـ عرض كؾ ما يرد عؾك الؼؾ  عؾك ال رع ب الـاس يسقسة ال قا قـ

يالؿحدث لقس ": قاع اقخ ا سماب إذ ا لفاا لقس فقف العصؿة: الؿـزع

أر يزر شالؿقزار الـ قي  يلفذا يحّاجب شؿعصقا شؾ يؼع لف الصقاب يالخطل

ففذا حاع محدث ب أي لغقر إخذ مـ م ؽاة الـ قة: الؿعصقا جؿقع ما يؼع لف

يالصديؼ أكؿؾ ب ال اشؼقـ إيلقـ ي،ق عؿر شـ الخطاب ي،ق أفضؾ مـ غقره

ففذا حاع خقر ال اشؼقـ إيلقـ يأفضؾ الخؾؼ شعد إك قاء ب امـف يأتؿ مؼامً 

 -(2)"يالؿرسؾقـ

ب يأكف لقس كقًعا ياحًداب لعؾؿاء أكقاع ا لفاا الذي يرد عؾك الؼؾ ـ ايقد شقّ 

يتارة يؽقر مـ جـس ب فّارة يؽقر مـ جـس الؼقع يالعؾؿ يالظـ يآعّؼاد"

فؼد يؼع يف قؾ ف أر ،ذا الؼقع أرجح يأظفر ب العؿؾ يالح  يا رادة يالطؾ 

 -(3)"دير أخر يقد يؿقؾ قؾ ف إلك أحد إمريـب يأدقب

                                                 
 -286تؾ قس إشؾقسب اشـ الجقزيب ص( 0)
شغقة الؿرتاد يف الرد عؾك الؿّػؾ ػة يالؼرامطة يال ا ـقةب اشـ تقؿقةب تحؼقؼ: مقسك الدييشب ( 2)

الؿديـة الؿـقرةب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقديةب الط عة:  ب الـاار: مؽّ ة العؾقا يالحؽؿب488ص

 ا0995ب د،0305الثالثةب 
ب الـاار: دار 99ب ص 2اكظر: جامع الرسائؾب اشـ تقؿقةب تحؼقؼ: د- محؿد رااد سالؿب ج ( 4)

 ا2110 , ،د0322 إيلك: الرياضب الط عة –العطاء 
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 وب اهثاُياملط

 اإلهلاَ عوى واجلٌاعة اهطِة أٓى اضتدالي

أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة عؾك ا لفاا شلدلة ك قر إلك شعضفا عؾك الـحق  ياسّدع

 : الّالل

 ًٓ ر أية عؾك قيتػ ب [8: ال ؿس] چڤ ڤ ڦچ: ققلف : أي

 : ـيجفق

فا ما ـ لف قّ ": قاع الطربيب الجعؾ يا لزاا: يالثاينب ال قار يا رااد: إيع

شؾ : يقاع آخرير- (1)أي معصقةب أي ار أي  اعةب يـ غل لفا أر تليت أي تذر مـ خقر

أي ألزمفا ب جعؾ فقفا فجقر،ا يتؼقا،ا: أي: (2)أر اهلل جعؾ فقفا ذلؽ: معـك ذلؽ

 -الػجقر يالّؼقى

: ي،ق أيلك مـ الؼقع إيع"ب يالؼقع الثاين ،ق ما رجحف كثقر مـ العؾؿاء 

ييفؼفا ب عدلفا لؾػجقر: قاع الزجاجب الؾغة فق  الّعريػ يا عمإر ا لفاا يف 

: ي،ذا ،ق القجف لّػ قر ا لفااب لؾّؼقى ييحؿؾ ا لفاا عؾك الّقفقؼ يالخذٓر

فنذا أيقع ب ييجعؾ فقفب ٕر الّ ققـ يالّعؾقؿ يالّعريػ دير ا لفاا يققع يف قؾ ف

ي،ذا ب كؿا ذكره سعقد شـ ج قرب فؼد ألزمف ذلؽ ال لءب ااهلل يف قؾ  ع ده اقةً 

 -(3)"ييف الؽافر فجقرهب دريح يف أر اهلل تعالك خؾؼ يف الؿممـ تؼقاه

                                                 
ب 23تحؼقؼ: أحؿد محؿد ااكرب ججامع ال قار يف تلييؾ الؼرآرب أشق جعػر الطربيب ( 0)

 ا 2111 ,،د  0321ب الـاار: ممس ة الرسالةب الط عة: إيلكب 353ص
 -355ب ص23جامع ال قار يف تلييؾ الؼرآرب أشق جعػر الطربيب ج( 2)
القسقط يف تػ قر الؼرآر الؿجقدب القاحديب تحؼقؼ: ال قخ عادع أحؿد ع د الؿقجقدب ال قخ ( 4)

= 
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ففق س حاكف يؾفؿ الػجقر ": يف تػ قر أيةاشـ تقؿقة يقاع اقخ ا سما 

يالّؼقى ب ي،ق إلفاا يسقاسب يالػجقر يؽقر شقاسطة ال قطارب يالّؼقى لؾـػس

يإمر ٓ ب ي،ذا أمر شالّؼقىب ،ذا أمر شالػجقرب ي،ق إلفاا يحلب شقاسطة مؾؽ

ب يقد دار يف العرج لػظ ا لفاا إذا أ ؾؼ ٓ يراد شف القسقسةب شد أر يؼرتر شف خرب

ياقخ  -(1)"ي،ذه أية مؿا تدع عؾك أكف يػر  شقـ إلفاا القحل يشقـ القسقسة

فقر اسّعؿالف يف شـاء عؾك أر ا لفاا يف الؿ ب الؼقع الثاين يف أية رجحا سما 

شؾ ألفؿ الػاجر : يققؾب ،ق ال قار العاا: ققؾ": فؼاعب يلقس ال قارب إلفاا الؼؾقب

ٕر ا لفاا اسّعؿالف م فقر يف : ي،ذا يف تؾؽ أية أظفرب الػجقر يالّؼل الّؼقى

 ملسو هيلع هللا ىلصؿ الـ ل عؾّ  يقدب إلفاا الؼؾقب ٓ يف الّ ققـ الظا،ر الذي تؼقا شف الحجة

ب (2)(الؾفؿ ألفؿـل رادي يقـل ار كػ ل): ؿا أسؾؿ أر يؼقعا الخزاعل لحصقـً 

 -(3)"يلق كار ا لفاا شؿعـك ال قار الظا،ر لؽار ،ذا حادم لؾؿ ؾؿ يالؽافر

                                                 = 
ّقر أحؿد محؿد دقرةب الدكّقر أحؿد ع د الغـل الجؿؾب الدكّقر عؾل محؿد معقضب الدك

: ل ـارب الط عة –ب الـاار: دار الؽّ  العؾؿقةب شقريت 395ب ص3ع د الرحؿـ عقيسب ج

تػ قر الؼرآرب ال ؿعاينب تحؼقؼ: ياسر شـ إشرا،قؿ : اب ياكظر 0993 , ،د 0305إيلكب 

: ال عقديةب الط عة –دار الق ـب الرياض ب الـاار: 244ب ص6يغـقؿ شـ ع اس شـ غـقؿب ج

 -ا0997 ,،د0308إيلكب 
 -529ب ص 07مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقةب ج( 0)
يإسـاده عـد أحؿد دحقح عؾك ارط م ؾؿب قالف ال قخ (ب 09992رياه أحؿدب شرقؿ )( 2)

اعق  إركاؤيط يف تخريج الؿ ـدب اكظر: م ـد ا ماا أحؿدب تحؼقؼ: اعق  إركميط 

 0320ب الـاار: ممس ة الرسالةب الط عة: إيلكب 097ب ص44ـب ج يعادع مرادب يآخري

 (- 4384اب يالرتمذيب كّاب الدعقاتب رقؿ ) 2110 ,،د 
 -035ب 06مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقةب ج( 4)
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ففق ب عامةيال ا،د مـ ذلؽ دٓلة أية عؾك يققع ا لفاا الؼؾ ل لؾخؾؼ 

يؼذج يف ياهلل يؾفؿ الّؼقى يب س حاكف يؼؾ  الؼؾقب كقػ ي اء ييؾفؿفا ما يريد

ب يؾفؿ الػجقر ٕ،ؾفا شقاسطة ال قا قـب قؾقب الؿممـقـ ا يؿار ييؾزمفؿ إياه

 فالخؾؼ خؾؼف يإمر أمره ٓ يخرج أحد عـ سؾطاكف- 

لؼد كار فقؿـ كار ق ؾؽؿ ): ملسو هيلع هللا ىلصقاع الـ ل : قاعب   عـ أشل ،ريرة : اثاكقً 

مـ أمّل مـفؿ  فنر يؽـب ؿقر مـ غقر أر يؽقكقا أك قاءيؽؾَّ ب مـ شـل إسرائقؾ رجاع

  -(1)(أحد فعؿر

قد كار يؽقر يف إمؿ ): يؼقع كار أكفب ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل عـب ▲ عائ ة يعـ

 -(2)(فنر عؿر شـ الخطاب مـفؿب فنر يؽـ يف أمّل مـفؿ أحدب ثقرق ؾؽؿ محدَّ 

لؿ يقرد : ققؾب (يإر يؽ يف أمّل): يققلف": قاع اشـ حجر يف ارح الحديث

ب جد يف غقر،ؿيإذا ث ت أر ذلؽ يُ ب ّف أفضؾ إمؿفنر أم: ،ذا الؼقع مقرد الرتديد

إر يؽـ : كؿا يؼقع الرجؾب يإكؿا أيرده مقرد الّلكقدب فنمؽار يجقده فقفؿ أيلك

: يققؾب يريد اخّصادف شؽؿاع الصداقة ٓ كػل إددقاءب لل دديؼ فنكف فمر

يس   ذلؽ ب الحؽؿة فقف أر يجقد،ؿ يف شـل إسرائقؾ كار قد تحؼؼ يققعف

أر ٓ تحّاج ،ذه  ملسو هيلع هللا ىلصحقث ٓ يؽقر حقـةذ فقفؿ ك ل ياحّؿؾ عـده ب اجفؿاحّق

مـ  ملسو هيلع هللا ىلص-- يال    يف تخصقص عؿر شالذكر لؽثرة ما يقع لف يف زمـ الـ ل -إمة

 -(3)"عدة إداشات ملسو هيلع هللا ىلصا لفا ييقع لف شعد الـ ل الؿقافؼات الّل كزع الؼرآر مطاشؼً 

                                                 
 -ب شاب مـاق  عؿر شـ الخطابملسو هيلع هللا ىلص(ب كّاب أدحاب الـ ل 4689( دحقح ال خاريب شرقؿ )0)

 -0863ب ص3(ب ج2498شرقؿ ) ب( دحقح م ؾؿ2)

يقاع  ه-0479شقريتب  ,دار الؿعرفة ب 50ب 51ب ص7اكظر: فّح ال اريب اشـ حجرب ج( 4)
= 
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ُثقَر )ي)ُمَؽؾَّؿُ : الحديث لػظة يفيال ا،د  ا يف ؿفؿا الؿؼصقد هبب قَر()ُمَحدَّ

 الحديث؟

 : يالجقاب

 ًٓ ُث(: ثقرالؿحدَّ : أي يشقار ذلؽ ب ياخّؾػ يف معـاهب شػّح الداع جؿع )ُمَحدَّ

 : فقؿا يؾل

مؾفؿقر- : قاعب ذكره م ؾؿ عـ اشـ ي، ب ا لفاا: الّحديث شؿعـك -

ب (1)قهثقا ش لء فؼالدّ فؽلهنؿ ُح ب ققا مصق قر إذا ظـقا: (ثقرمحدّ ): يقاع غقره

: قالقاب قالف إكثرب الؿؾفؿ": ثالؿحدّ  كقاع اشـ حجر يف معـب ييف كػس ال قا 

ي،ق مـ ألؼل يف ريعف الء مـ ق ؾ ب ،ق الرجؾ الصاد  الظـب ث شالػّحالؿحدّ 

 -(2)ؿقر ي،ل ا داشة شغقر ك قةمؾفَ يب ثف غقره شففقؽقر كالذي حدّ : الؿأل إعؾك

                                                 = 
أكف قاع: ما كـا كـؽر يكحـ مّقافرير    عـ أمقر الؿممـقـ عؾل شـ أشل  ال  "ال قفؼل: 

يكلر شقـ إٓ  يعـ ع د اهلل شـ م عقد: ما رأيت عؿر قط   -أر ال ؽقـة تـطؼ عؾك ل ار عؿر

ا ي ددهب يعـ ع د اهلل شـ عؿر قاع: كار عؿر يؼقع الؼقع فــّظر مّك يؼع؟ ييف عقـقف مؾؽً 

 قراءة أُ 
ّ
ب يقرأ،ا اشـ ع اس (ثيما أرسؾـا مـ ق ؾؽ مـ رسقع يٓ ك ل يٓ محدَّ : )شـ كع  شل

ث؟ قاع: تّؽؾؿ الؿمئؽة عؾك ب أكف ققؾ: كقػ يحدّ ملسو هيلع هللا ىلصكذلؽ يف شعض الريايات عـ الـ ل 

اكظر: آعّؼاد يالفدايةب  -"╚اكفب يذلؽ يقافؼ ما رييـا عـ عؾل يع د اهلل شـ عؿر ل 

شقريتب  –ب الـاار: دار أفا  الجديدة 403ال قفؼلب تحؼقؼ: أحؿد عصاا الؽات ب ص

 ،د-0310إيلكب : الط عة
ؾب إِكؿاع الؿعؾؿ شػقائد م ؾؿب عقاض شـ مقسك شـ عقاضب تحؼقؼ: يحقك إسؿاِعقاكظر: ( 0)

،د 0309ب الـاار: دار القفاء لؾط اعة يالـ ر يالّقزيعب مصرب الط عة: إيلكب 312ب ص7ج

 ا-0998 ,
 -51ب ص7اكظر: فّح ال اريب اشـ حجرب ج( 2)
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ث ،ق الؿؾفؿ الؿخا َ  -  -(1) يالؿحدَّ

 -(2)يالّحديث الّػرس شؿعـك الػراسة -

ب أما حديث الّحديث"ب الّحديث ،ق الخا ر الذي يرد عؾك الؼؾ   -

ث عـ غقره يإكؿا يؿّاز الؿحدّ ب فؾقس فقف أر الّحديث أمر زائد عؾك الخا ر

 -(3)ا مـ غقرهسف أكثر دقاشً فقؽقر تػرّ ب شؽثرة الخقا ر الحؼة يف خقا ره

ؿقر حّك تـطؼ يؾفَ : أي: كذلؽ يحدثقريب ؿقرمؾفَ : أي: ثقرمحدَّ  -

 -(4)يـطؼ شؿا كار يـطؼ شف مـفا   أل ـّفؿ شالحؽؿة كؿا كار ل ار عؿر 

يمرجعفا إلك ب ييمحظ يف الّعريػات أهنا مّؼارشة الؿعـك يغقر مّعارضة

يالذي يفؿـا ،ـا أر ب ؿقـ يما يرتت  عؾك ،ذه الصػاتالـظر يف دػات الؿؾفَ 

 ديث عؾك معـك ا لفاا-أكثر العؾؿاء حؿؾقا الح

ي،ذا يرد مـ حديث أشل ب أي تؽؾؿفؿ الؿمئؽة شغقر ك قة: ؿقرالؿؽؾَّ : ثاكًقا

ؿ تّؽؾّ : قاع ؟ثيا رسقع اهلل يكقػ يحدَّ : ققؾ): يلػظفب اسعقد الخدري مرفقعً 

تؽؾؿف يف كػ ف يإر : أي: ييحّؿؾ رده إلك الؿعـك إيع- (5)(الؿمئؽة عؾك ل اكف

يقاع اشـ الؼاشس ب يقاع الؼاضل -(6)فقرجع إلك ا لفااب  الحؼقؼةا يفؿً لؿ ير مؽؾِّ 

                                                 
 -99ب ص 2جامع الرسائؾب اشـ تقؿقةب ج ( 0)
 -51ب ص7فّح ال اريب اشـ حجرب ج( 2)
 -475ب ص3ل القؿاينب جآثار ال قخ العممة ع د الرحؿـ شـ يحقل الؿعؾؿِ ( 4)
ب الـاار: ممس ة 447ب ص3ارح م ؽؾ أثارب الطحاييب تحؼقؼ: اعق  إركميطب ج( 3)

 ا0393،دب  0305 ,الرسالةب الط عة: إيلك 
 سقليت تخريجف-( 5)
 -51ب ص7فّح ال اريب اشـ حجرب ج( 6)
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يقاع  (-ؿقريؽؾّ ): كؿا جاء يف الحديث أخرب تؽؾؿفؿ الؿمئؽة: معـاه: يغقره

 -(1)يجرى عؾك أل ـّفؿ الصقاب: معـاه: ال خاري

 : لقف عدة أمقر يف ،ذه الؿ للةإيمؿا أيد الّـ قف 

تؼذج يف يب ؿفؿ يف كػقسفؿالؿمئؽة تؽؾّ  شؿعـك أرب ؿ،ق الؿؾفَ : ؿالؿؽؾَّ  -

 قاع اقخ ا سماب ،ذا الؽما مـ غقر سؿاع دقت الؿؾؽ يف الخارجيب كػقسفؿ

ب ايؽقر لغقر إك قاء ييؽقر يؼظة يمـامً ي": اشـ تقؿقة يف حديثف عـ أكقاع القحل

ا عـ كػ ف لقس خارًج ب يقد يؽقر شصقت ،اتػ يؽقر الصقت يف كػس ا ك ار

ففذه الدرجة مـ القحل ب ا يف كػ فكؿا قد يؽقر الـقر الذي يراه أيًض ب اامً يؼظة يمـ

ي،ل ب يف أدكك الؿرات  يآخر،ا الّل تؽقر يف كػ ف مـ غقر أر ي ؿع دقت مؾؽ

 كؿا س ؼ- اشـ حجر ي،ذا الذي رجحف الحافظب (2)"أيلفا شاعّ ار ال الؽ

ب يا رسقع اهلل: قالقا": حديثشؿقـ ؿ الؿمئؽة لؾؿؽؾَّ قّؽؾش ي ّدعقد   -

 -(3)إٓ أر الحديث ضعقػ "تّؽؾؿ الؿمئؽة عؾك ل اكف: ث؟ قاعكقػ محدَّ 
                                                 

 -312ب ص7إِكؿاع الؿعؾؿ شػقائد م ؾؿب عقاض شـ مقسك شـ عقاضب جاكظر: ( 0)
 -498ب ص02مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقةب ج( 2)
 سعد أشل عؾك الحديث مدار أر الطرباين يشّقـ -(6726) شرقؿ معجؿف يف الطرباين أخرجف( 4)

 عقض شـ  ار : الطرباينب تحؼقؼ أحؿد شـ إيسطب سؾقؿار الؿعجؿ: اكظر الح ـ خادا

 – الحرمقـ دار: ب الـاار08ب ص7الح قـلب ج إشرا،قؿ شـ الؿح ـ محؿدب ع د شـ اهلل
 أعرففب يشؼقة ال صريب يلؿ الح ـ خادا سعد أشق يفقف": الحديث يف الفقثؿل الؼا،رةب يقاع

ب 69ب ص9الؼدسلب ج الديـ ح اا: الزيائدب الفقثؿلب تحؼقؼ مجؿع: اكظر   "ثؼات رجالف

 خادا دسع أشل عـ: الؿقزار يف الذ، ل يقاع ا-0993،دب 0303الؼدسلب الؼا،رةب  مؽّ ة

: الرجاعب الذ، لب تحؼقؼ كؼد يف آعّداع مقزار: اكظر شا ؾ- يخربه ذا مـ ُيدرى ٓ: الح ـ

ب 0ل ـارب ط–يالـ رب شقريت لؾط اعة الؿعرفة ب دار529ب ص3ال جاييب ج محؿد عؾل
= 
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يكلر ب كـاية عـ كثرة مقافؼّفؿ لؾصقاب ( عؾك أكفؿقـمؽؾَّ )يحؿؾ لػظ  -

عـ ع د اهلل شـ "ي،ذا يضا،ل الؿريي ب الؿمئؽة تخرب،ؿ شالحؼ يالصد 

 - (1)"ا ي ددهشقـ عقـقف مؾؽً  إٓ يكلرّ  قط   ما رأيت عؿرَ : م عقد

عؾك كحق ما جاء ب قد يحؿؾ لػظ )مؽؾَّؿقـ( عؾك معـك تؽؾقؿ الؿمئؽة  -

إقرع يإشرص يإعؿك مـ شـل إسرائقؾ يف الحديث : يف تؽؾقؿ الؿؾؽ لؾثمثة

يسقا  الحديث يدع عؾك أر ب (3)يم ؾؿ (2)الؿخّرج عـد ال خاريب الؿ فقر

يالذي يظفر لل يف تؽؾقؿ ب ر مـ اهلل تعالكالؿؾؽ تجّ د لفمٓء الثمثة لق ّؾقفؿ شلم

ٕر  لفاا مـ جفة الؾغة : الؿمئؽة يف حاع تج د،ا  ٓ يدخؾ يف م ؿك ا لفاا

يف حقـ أر تؽؾؿ ب يآدطمح ،ق ما يؾؼك يف الؼؾ  أي ما يؼذج يف الؼؾ 

ي،ذا ٓ ب مع الؿؾَفؿ يجعؾ إمر م فقًدا يمعؾقًما ,ي،ل مّج دة,الؿمئؽة 

 ياهلل أعؾؿ-ب الذي ي ؿك القحل ال ا ـب ع حؼقؼة ا لفاايجّؿع م

 املطوب اهثاهث

 اهطِة واجلٌاعة أٓى عِد باإلهلاَ حلٍ االحتجاج

فنذا كار تصقر ا لفاا ب مـ الؿعؾقا أر الحؽؿ عؾك ال لء فرع عـ تصقره

كاكت إحؽاا الؿّعؾؼة شف مـ جفة آحّجاج يالصحة ب ا مـ جفة حؼقؼّفدحقحً 

يٓ ب إذا تؼرر أر ا لفاا ،ق آاّ اه يالّخايؾ الذي يؼع يف الؼؾ يب دحقحة

                                                 = 
 - ا0964 , ،د0482

 -403اكظر: آعّؼاد يالفدايةب ال قفؼلب ص( 0)
 - يؼقع: ما ااء اهلل ياةتب كّاب إيؿار يالـذيرشاب ٓب (6654دحقح ال خاري )( 2)
 -2275ب ص3(ب ج2963( دحقح م ؾؿ )4)
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فؼد يؽقر مـ اهلل تعالك أي مـ ال قطار أي مـ ب يؼطع شلكف مـ عـد اهلل تعالك

 لذاب ي،ق ظـ يف كػس داح فب يٓ عممة قطعقة عؾك تعققـ ياحد مـفاب الـػس

يعدا ب لقؾ يف الـاسيظفقر الدب إذ ال رع م ـاه الؼطع: عؾؿ أكف لقس شحجةيُ 

ب  ـك عؾك ا لفاا حؽؿ ارعل أدًم فؾذلؽ ٓ يُ ب اخّصاص الدلقؾ شػرد أي  ائػة

ٕر الحؽؿ ": اشـ تقؿقة قاع اقخ ا سماب يٓ يجقز الحؽؿ شف شقـ الـاس

ففذا ٓ يجقز ب شا لفاا شؿعـك أكف مـ ألفؿ أكف داد  حؽؿ شذلؽ شؿجرد ا لفاا

 .(1)"يف ديـ الؿ ؾؿقـ

 : يف حجقة ا لفااأشرز إققاع أاقر إلك  ي،ـا

ؿ يغقره ي،ق ققع الصقفقة ا عؾك الؿؾفَ أكف حجة مطؾؼً : الؼول إول

 -(2)يالرافضة

 أكف لقس شحجة مطؾًؼا-: الؼول الثاين

يأكف ب أكف خقاع ٓ يجقز العؿؾ شف إٓ عـد فؼد الحجج كؾفا: الؼول الثالث

شف يف الرتجقح شقـ  عّدّ ـف الؼقع شلكف يُ ييّػرع مب ؿ دير غقرهحجة يف حؼ الؿؾفَ 

عـد فؼد الحجج كؾفا  ةأي يعؿؾ شف يف إمقر الجائزب إدلة إذا يافؼف س   ظا،ر

 -(3)ييف ما يجقز العؿؾ شف مـ غقر عؾؿ

                                                 
 -69ب ص 8تقؿقةب ج ال ـةب اشـ مـفاج( 0)
ب 99ب ص2ا حؽاا يف أدقع إحؽااب اشـ حزاب تحؼقؼ: ال قخ أحؿد محؿد ااكرب ج( 2)

ب 8ـؼؾب اشـ تقؿقةب جالـاار: دار أفا  الجديدةب شقريت- ياكظر: درء تعارض العؼؾ يال

ب 0الػّقحات الؿؽقةب اشـ عرشلب جب ياكظر: 43- ياكظر: الّعريػاتب الجرجاينب ص29ص

 ا-0998ب 0ب دار إحقاء الرتاث العرشلب شقريتب ط045ص
ب 0ارح الؽقك  الؿـقرب اشـ الـجار الحـ ؾلب تحؼقؼ: محؿد الزحقؾلب يكزيف حؿادب ج( 4)

= 



ٛ اإلواوٗٛ 373 ً عٍد السافط ٔاجلىاعٛ: اإلهلا  ٛ ٚ أِن الشٍ ٛ يف ضٕء عقٗد ٛ ٌقدٖ    دزاس
 

 (1)يقد كاقش إدقلققرب أما الؼقع إيع فلكف ساقط مـ جفة الـظر يال ؿع

لؿ يحؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيشّقـ أ،ؾ العؾؿ  أر الـ ل ب ؾقفـقا ف اده شؿا ٓ مزيد ع،ذا الؼقع يشقّ 

يكذلؽ دـع عؿر الؿؾَفؿ رضك اهلل عـف ب شا لفاا شؾ اعّؿد عؾك ال قـة يحؽؿ هبا

: يأما ققلؽ": الذ، ل قاعب شؾ كار معّؿًدا عؾك الـص يال رعب يلؿ يحؽؿ شنلفامف

:  لفاالفؿ أكف داد  حؽؿ شذلؽ شؿجرد امعرفة الؼضايا شا لفاا شؿعـك أكف مـ أُ 

ا كار الرسقع أحؼ مـ يلق كار ا لفاا  ريؼً ب فم يحؾ الحؽؿ هبذا يف ديـ ا سما

: فنر قؾتب فم يحّاج إلك شقـةب يكار اهلل يقحك إلقف مـ ،ق داح  الحؼب قضك شف

يقد ث ت أر ب ٓ شد فقف مـ دلقؾ ارعل: ففذا أيًضاب معـاه أكف يؾفؿ الحؽؿ ال رعل

ب (2)(ثقر فنر يؽـ يف أمّل أحد فعؿر ؾؽؿ يف إمؿ محدّ قد كار ق): قاع ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

ب يف قؾ ف كيمع ،ذا فؾؿ يؽـ يجقز لعؿر أر يحؽؿ شا لفاا يٓ يعؿؾ شؿجرد ما يؾؼ

 -(3)"هفنر يافؼف ق ؾف يإر خالػف ردّ ب حّك يعرض ذلؽ عؾك الؽّاب يال ـة

                                                 = 
اب ياكظر: ت ـقػ 0997 ,،د 0308لط عة: الط عة الثاكقة ب الـاار: مؽّ ة الع قؽارب ا441ص

 اهلل ع د  , العزيز ع د سقد: الؿ امع شجؿع الجقامع لّاج الديـ ال  ؽلب الزرك لب تحؼقؼ

تقزيع الؿؽّ ة الؿؽقةب  ,ب مؽّ ة قر  ة لؾ حث العؾؿل يإحقاء الرتاث 356ب ص4رشقعب ج

ؼرير يالّح قرب اشـ أمقر حاج ييؼاع لف اشـ الّاب ياكظر: 0998 ,،د  0308الط عة: إيلكب 

 ,،د 0314ب الـاار: دار الؽّ  العؾؿقة الط عة: الثاكقةب 295ب ص4الؿققت الحـػلب ج

 -93ب ص 2اب ياكظر: جامع الرسائؾب اشـ تقؿقةب ج 0984
ك ػ إسرار ارح أدقع ال زدييب ع د العزيز شـ أحؿد شـ محؿدب عمء الديـ ال خاري ( 0)

 ب الـاار: دار الؽّاب ا سمملب الط عة: شدير   عة يشدير تاريخ-458ب ص4ج الحـػلب

 -ب شاب مـاق  عؿر شـ الخطابملسو هيلع هللا ىلص(ب كّاب أدحاب الـ ل 4689( دحقح ال خاريب شرقؿ )2)

الؿـّؼك مـ مـفاج آعّداع يف كؼض كما أ،ؾ الرفض يآعّزاعب الذ، لب تحؼقؼ: مح  ( 4)

 -501الديـ الخطق ب ص
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قازا شا ؾة ييؾزمف لب ؼقع شحجقة ا لفاا مطؾًؼا فّح ل اب الزكدقة يال ا ؾالي

يلق أعطل كؾ ب فنر ا لفاا دعقى مجردة مـ الدلقؾ": قاع اشـ حزاب يم ّؼ حة

يٓ اسّؼر مؾؽ أحد عؾك ب لؿا ث ت حؼ يٓ شطؾ شا ؾب شدعقاه الؿعراة ئامر

ُّ ب ماع ٕكف ٓ يعجز أحد عـ أر : ات دياكة أحد أشدً يٓ دحّ ب صػ مـ ظالؿيٓ اك

يأر زيجف م اح لل ب مالف م اح لل أخذه يأرب لفؿت أر دا فمر حمعأُ : يؼقع

يقد يؼع يف الـػس يسايس كثقرة ٓ يجقز أر تؽقر ب ـػؽ مـفي،ذا ٓ يُ ب ي م،ا

 -(1)"حًؼا---

يأعظؿ ما يرد شف عؾك مـ قاع شحجقة ا لفاا إلزامفؿ ش طمر دعقا،ؿ شـػس 

 شقـؽؿ الػر  ما: لفؿ يؼاع أر عؾقفؿ الرد مـ ييؽػل": قاع أ،ؾ الّحؼقؼب الحجة

 -(2)"،ذا مـ آكػؽاك إلك س قؾ يٓ ققلؽؿ شطمر ألفؿ أكف ادعك مـ يشقـ

ييؽقر ب ا لفاا عـد فؼد الحجج ال رعقة كؾفاش فقعؿؾ: الثالثيأما الؼقع 

: قاع اقخ ا سماب ح شف شعض إمقر يالؿ ائؾيرّج ب فا لفاا حجة يف حؼ كػ 

يا كؿا أخطل الذيـ مؾك ا  م  أخطَ ا عا ارعقًّ يالذيـ أكؽريا كقر ا لفاا  ريؼً "

يلؽـ إذا اجّفد ال الؽ يف إدلة ال رعقة ب ا عؾك ا  م ا ارعقًّ جعؾقه  ريؼً 

لفؿ حقـةذ رجحار أحد الػعؾقـ مع ح ـ قصده ا يأُ الظا،رة فؾؿ ير فقفا ترجقحً 

قد يؽقر أققى مـ كثقر مـ : فنلفاا مثؾ ،ذا دلقؾ يف حؼفب يعؿارتف شالّؼقى

                                                 
 -07ب ص0حؽاا يف أدقع إحؽااب اشـ حزاب جا ( 0)
 – الخاكجل مؽّ ة: ب الـاار90ب ص2حزاب ج يالـحؾب اشـ يإ،قاء الؿؾؾ يف الػصؾ (2)

ب ياكظر: آعّصااب 29ب ص8تقؿقةب ج يالـؼؾب اشـ العؼؾ تعارض الؼا،رةب ياكظر: درء

 الجقزي اشـ دار: ب الـاار460ب ص0ال ؼقرب ج الرحؿـ ع د شـ محؿد: لؾ ا  لب تحؼقؼ

 ا- 2118 , ،د 0329ب 0ال عقديةب ط العرشقة يالّقزيعب الؿؿؾؽة لؾـ ر
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الضعقػة يإحاديث الضعقػة يالظقا،ر الضعقػة يآسّصحاشات إقق ة 

الضعقػة الّل يحّج هبا كثقر مـ الخائضقـ يف الؿذ،  يالخمج يأدقع 

 -(1)"الػؼف

 خالص٘ ما ضبق : 

فا لفاا يـدرج يف شاب كرامات إيلقاء الّل ب يـ غل ٓ ا لفاا أدؾ إكؽار إر

 ال ؾػ يأققاع يال ـة الؽّاب أدلة تقاترت يقدب يث ّفا أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة

إذ : حجقّف ييققعف إث ات أدؾف إث ات يؾزا مـ ٓ يلؽـب ذلؽ إث ات يف الصالح

 يٓ دلقؾ عؾقف-ب إث ات الحجقة يحّاج إلك دلقؾ

 شؾب إحؽاا يف يعّرب دلقًم  يٓ شحجة لقس ييـ ـل عؾك ذلؽ أر ا لفاا

 خالػفؿا يماب شف إخذ يصح   ؿايافؼف فؿاب يال ـة الؽّاب عؾك ُيعرض يج  أر

ّّؼّقع ل اب سدّ  ،ذا ييفب يردّ   أماا يالضمع ال ر ل اب يإغم ب ال رع عؾك ال

يلؽـ ي ؼك الحديث عـ ققع شعض العؾؿاء شلر الؿجّفد يالػؼقف قد ب الخؾؼ

ب فؾف أر يرجح شا لفااب ي ّلكس شا لفاا عـد فؼد جؿقع أدلة الرتجقح يف الؿ للة

ييؽقر ذلؽ خادة لف دير أر ب قع القدقع إلقف شالدلقؾ يالرب،ارما لؿ ي ّط

ي،ذا الؿعـك قد يـدرج يف ب يش رط ح ـ الؼصد يالّؼقىب يحّج شف عؾك غقره

ب الـػس يف حاك ما يا ثؿب الـػس إلقف ا ؿلكت ما )الرب: ملسو هيلع هللا ىلصعؿقا حديث الـ ل 

 -(2)يأفّقك( الـاس أفّاك يإرب الصدر يف يتردد

                                                 
 -32ب ص 21مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقةب جب ياكظر: 93ب ص 2جامع الرسائؾب اشـ تقؿقةب ج ( 0)
ب ص 29ب جمرادب يآخريـ عادع , إركميط (ب تحؼقؼ: اعق 08116م ـد أحؿد )( 2)

 حديٌث : الـقيي اب يقاع2110,،د0320إيلكب : رسالةب الط عةال ممس ة: الـاارب 542
= 
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 املبخح الجالح

 اإلمامٔ٘ ّاستدالالتَه اإلهلاو عيد السافض٘ٔك٘ حك

 املطوب األوي

 اإلًاًية وحجيتٕ اإلهلاَ عِد اهسافضة حقيقة

ب (2)أي الؼذج يف الؼؾقبب (1)يف الؼؾقب تالـؽتػ ر الرافضة ا لفاا شلكف 

ًثا   ييعّؼد الرافضة يف عؾل  يلفؿ ريايات مزعقمة ب أكف كار مؾَفًؿا يمحدَّ

إئؿة عؾؿاء دادققر مػفؿقر ): مـفا أكف قاع: عـفعـ عؾل رضك اهلل 

 يكذلؽ إئؿة مـ شعده محّدثقر إلك ققاا ال اعة-ب (3)(محدثقر

ب إئؿة قؾقب يف يؼذج الذي الؿؾؽ شقسا ة يؽقر ييعّؼدير أر ا لفاا

 العؾقا مـ شف إعممفؿ تعالك اهلل يريده ما عؾك يُيطؾعفؿب ييـؽت يف أسؿاعفؿ

 ييدعب تحّدثفؿ يي ؿعقر مـفاب لفؿ مخالطة ,زعؿفؿ يف, ئؽةفالؿمب الرشاكقة

 ♠ عؾقًّا إر: ♠ جعػر أشق قاع": قاعب أعقـ شـ رياية حؿرار: ذلؽ عؾك

ًثا كار  ،ل؟ يما: فؼالقاب شعجق ة جةّؽؿ: فؼؾت أدحاشل إلك فخرجتب محدَّ

ًثا- ♠ عؾل كار: يؼقع ♠ جعػر أشا سؿعت: فؼؾت  ما: فؼالقا محدَّ

                                                 = 
: ب الـاار218إركميطب ص اعق : الصالحقـب الـقييب تحؼقؼ ح ـب اكظر: رياض

 -0998،دب 0309ب 4طب الرسالةب شقريتب ل ـار ممس ة
ب دار دع ب 263ب ص0إدقع مـ الؽايفب الؽؾقـلب تحؼقؼ: عؾل أكرب الغػاريب ج( 0)

 -3شقريتب ط
 -263ب ص0اكظر: إدقع مـ الؽايفب الؽؾقـلب ج( 2)
 -270ب ص0إدقع مـ الؽايفب الؽؾقـلب ج( 4)
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 أدحاشل حّدثت إين: فؼؾت إلقف فرجعت يحدثف؟ كار مـ: سللّف أٓ اقًةا! دـعت

 يحّدثف: لل فؼاع يحدثف؟ كار مـ سللّف أٓ اقًةا! دـعت ما: فؼالقا حدثّـل شؿا

- يتحديث الؿَؾؽ لإلماا الؿؾفؿ (1)"يده فحرك: قاع ك ل؟ إكف: تؼقع: قؾتب مَؾؽ

اا عـد ا مامقة مـحصرة يف فؿعرفة ا مب مـ  ر  الؿعرفة الؿعّربة عـد ا مامقة

 :  ريؼقـ

 يتـاقؾقهب   يعـ عؾل  ملسو هيلع هللا ىلصما تقارثقه عـ الرسقع : الطريؼ إيع

شالقحل الؿلخقذ م اففة  إٓ يـطؼقر ٓ فإئؿة ،ذا فعؾكب جقؾ شعد جقًم  عـفؿا

 مـ الؿعصقا-

 عـ ي،ق ع ارة: إئؿة آذار يف يالـؽت الؼؾقب يف الؼذج: الطريؼ الثاين

گ ڳ چ يمقؽائقؾ جربيؾ مـ أعظؿ ،ق الذي الخؾؼ أي الؿؾؽ تحديث

 -ييػؼففؿ يي دد،ؿ يخرب،ؿ الذي ي،قب [2: الـحؾ] چڳ

أخربين عـ عؾؿ : قؾت: قاعب ع د اهلل لشٕ"مزعقمة ييدع عؾك ذلؽ رياية 

إكا : قؾت: قاع -♠يمـ عؾل  ♠اهلل  يرثف مـ رسقع: قاع -عالؿؽؿ

 -(2)"أي ذاك: قاع -كؽؿـؽت يف آذاكّحدث أكف يؼذج يف قؾقشؽؿ ييُ 

يتجدر ا اارة إلك أهنؿ يعّربير ما ُيؼذج يف قؾقب إئؿة مـ إلفامات 

 ,يف زعؿفؿ,ٕر يحل الؿؾؽ : شحقث ٓ ااّ اه فقفاب تؽقر شقاسطة الؿؾؽ

شخمج يحل ب يُي ّقـف اهلل لإلماا حّك يعؾؿ أكف حؼب يصح ف ال ؽقـة يالققار

فضًم عـ أر ال قطار ٓ يّعرض لألئؿة ب ػريـي ال قطار الذي يػزع مـف ا ماا
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 لعصؿّفؿ يمؽاكّفؿ-

 ،ؿد دّ ثؿ كقػ يؿؽـ أر يّعرض ال قطار لألئؿة ياهلُل تعالك ،ق الذي ي

 ا لفامات الغق قة،ذه شقاسطة ييمّيد،ؿ ييؼذج يف قؾقهبؿ ما ي اء مـ عؾؿ 

ا مـ عـد دً فا ماا يج  أر يؽقر مميَّ " ؟عؾك القؼقـ يا دراكاتمـفا  قريحصؾي

ب أي أر عؾقمف يإدراكاتف تحصؾ يف كػ ف شقاسطة القؼقـ يا لفامات الغق قة: اهلل

 -(1)ييؽقر اهلل ،ق الؿّؽػؾ شلمقره

يٓ مجاع ب ا ماام أثر لـػس فب عـد،ؿ معصقمة ي،ذه ا لفامات

شؾ تـعؽس يف ب الضملة يالؿعصقة عـصقر ما ماا فب لؾعقارض الـػ قة فقفا

ل الؿعارج ا لفقة يف تؾؼّ  ئٓ يخط"أكف  شؿعـكب راب يٓ خؾؾقؾ ف شم اضط

ؾ دير اضطراب أي تدّخ ب يأر مّـ القاقع يـعؽس يف قؾ فب يا لفامات الرحؿاكقة

 -(2)"خرآالـػس الّل تغقره إلك دقرة أخرى يتػ ره عؾك كحق 

يف  معصقا،ق : ييؼقلقرب يمـ م ؾَّؿات مذ، فؿ مـع اجّفاد ا ماا 

يف معرفة  افقج  أر يؽقر مثؾف معصقمً ب ملسو هيلع هللا ىلصكائ  عـ الرسقع  ففقب فأحؽام

ففق يرفع ب ييج  عؾؿف الّاا شالحقادث الـازلة يالؿ ّجدةب ظا،ر ال رع يشا ـف

يما ": فؼالقاب ي،ذا ٓ يؽقر إٓ شا لفاا يالعصؿةب الخمج الحادؾ يف إمة

ا شخػايا تؾؽ ؿً لِ فم شد يأر يؽقر عاب ث ت لإلماا مـ شعده ،ق عقـ ما كار لؾـ ل

ٓ عـ  ريؼ آجّفاد ب محقًطا شؿحّقيات ذلؽ الـظاا إحا ة كامؾةب ال ريعة

                                                 
 قضاءب ب دار الؿحجة ال259ب ص0اكظر: معرفة ا مااب محؿد الح قـ الح قـل الطفراينب ج( 0)

 ا-0996ب 0شقريتب ط
 -255ب ص0معرفة ا مااب محؿد الح قـ الح قـل الطفراينب ج( 2)



ٛ اإلواوٗٛ 379 ً عٍد السافط ٔاجلىاعٛ: اإلهلا  ٛ ٚ أِن الشٍ ٛ يف ضٕء عقٗد ٛ ٌقدٖ    دزاس
 

 -(1)"ٕر ذلؽ ٓ يؿـع الخطل يف كثقر مـ إحقار: الـاائ عـ الّػؽقر يآسّـّاج

ٓ يؿؽـ شلي ب ي،ق اهلل تعالكب ييّ قـ مؿا س ؼ أر إلفاا إئؿة مصدره معؾقا

ففق الؿميد الؿعصقا مـ : س شغقره أي يخّؾط عؾك ا مااحاع مـ إحقاع أر يؾّ 

 : يذلؽ مـ يجفقـب ييـ ـل عؾك ،ذا أكف حجة معّربةب اهلل تعالك

ب أي خا ر كػ لب فم احّؿاع لقحل اقطاينب الؼطع شلكف مـ الؿَؾؽ: إيع

يٕر يحل الؿؾؽ ب ٕر اهلل تعالك ي دد ،مٓء إئؿة شالؿمئؽة: أي غقر ذلؽ

فضًم ب ل ؽقـة يالققار شخمج يحل ال قطار الذي يـػر ييػزع مـف ا ماايّؿقز شا

 عـ معّؼد،ؿ أر ال قطار ٓ يؿؽـ أر يّعرض لألئؿة-

ٕر ا لفاا يقع يف محؾ معصقا ي،ق ا ماا الذي ٓ يجقز عؾقف : الثاين

 الخطل يالؿعصقة يالـ قار-

شحقث ب يعؾك غقرهيشـاء عؾك ذلؽ فا لفاا حجة معّربة عؾك الؿؾَفؿ كػ ف 

يقد كّصقا عؾك م اياة إئؿة ب يج  عؾك عؿقا الـاس اّت اعف فقؿا يصدر عـف

ففؿ سقاء ٓ يـطؼقر إٓ شالقحل ب يف أمر الّ ريع يالحمع يالحراالؾرسؾ 

الّػقيض  ي،ذا ي ّقج  اعّؼادَ ب ي،ؿ معصقمقر فقؿا يؼقلقا ييػعؾقاب يشالحؼ

شاب الّػقيض إلك ": ب الؽؾقـليقد شقّ ب الديـيالّ ؾقؿ لفؿ فقؿا يؼقلقر يف أمقر 

 -(2)"يف أمر الديـ يإلك إئؿة  ملسو هيلع هللا ىلصرسقع اهلل 

يذلؽ لؽثرة الريايات الدالة عؾك : عّرب ،ذه العؼقدة مـ م ؾؿات الؿذ، يتُ 

,ب هبا الؿؽذّ إر شؾ ب ،ذا الؿعـك يتقاتر،ا الذي يؿـع تلييؾفا أي الّؽذي  هبا

                                                 
 -247أدقع الّ قع: عرض يدراسةب ال قد ،ااؿ معريج الح قـلب ص( 0)
 -266ب ص0الؽايفب الؽؾقـلب ج مـ اكظر: إدقع( 2)
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إئؿة ": يكصقا عؾك ذلؽ شؼقلفؿب ة شالؽؾقةـ دائرة ا مامقميخرج  ,عـد،ؿ

 -(1)"دؾقات اهلل عؾقفؿ ٓ يّؽؾؿقر إٓ شالقحل--- ي،ذا مـ ضريريات ديـ ا مامقة

ففؿ ب شؾ تعداه شؿراحؾب يلؿ يّققػ غؾق الرافضة عؾك ا لفاا الؼؾ ل

ب يعّؼدير أر الؿمئؽة تؽّؾؿفؿ يتخا  فؿ كؿا تخا   إك قاء يالرسؾ

ب عؾقفؿ يالؿمئؽة القحل كزيع حقع أئؿّفؿ يف ال قعقة إدقؾة يالؿعّؼدات"

 ييؼذجب ييؽؾَّؿقر يخاَ  قر إهنؿ حقث: يرسؾف اهلل أك قاء يشقـ شقـفؿ فر  ٓ يأكف

ب يفققف ديكف يمـ جربئقؾب الؿمئؽة عؾقفؿ يتـزعب م امعفؿ يف ييؾؼكب قؾقهبؿ يف

اعؾ يؼقلقر عؿا اهلل يعم- تعالك جؾ الرب ييـاجقفؿ  (2)"ك قًرا قًّ

يقد اعّرب "ب ي،ذا ت    يف إاؽاع مػاده تحديد الػر  شقـ الـ ل يا ماا

ب إاؽاع مـ يخؾق ٓ إخ ار تؾؽ مـ يا ماا الـ ل شقـ الػر  الرافضة اسّـ اط

- يذلؽ (3)"يا مامقة الـ قة شقـ فر  عؼقلـا يصؾ يٓ: يقالقاب شقـفؿا الجؿع يكذا

يتخا  ف ييعايـ ب فقفا أر ا ماا ي ؿع دقت الؿمئؽةالّل   (4)ش    الريايات

                                                 
العرشلب شقريتب  ب إحقاء الرتاث29ب ص45اكظر: شحار إكقارب محؿد شاقر الؿجؾ لب ج( 0)

 ،د-0314ب 4ط
ظفقرب ص  إلفل ال ـةب إح ار يأ،ؾ ال قعة شقـ كّاشف يف يايف القاحد ع د الدكّقر عؾك الرد( 2)

 شاك ّار- – ال ـةب ٓ،قر ترجؿار إدارة: ب الـاار031
ب 0الؼػاريب ج عؾل شـ اهلل ع د شـ يال قعةب كادر ال ـة أ،ؾ شقـ الّؼري  اكظر: م للة( 4)

 ،د 0328الثالثةب : يالّقزيعب الط عة لؾـ ر  ق ة دار: الـ ر دارب 289ص
 عؾل شـ محؿد شـ جعػر عـ"كثقرة ،ل الريايات الّل تدع عؾك ،ذا الؿعـكب مـفا ما يرييكف ( 3)

 عؾك رحالـاب يتـؼؾ  يف عؾقـا لّـزع الؿمئؽة إر:  ال ب قاع أشل شـ عؾل شـ الح قـ شـ

أجـحّفاب  عؾقـا يياشسب يتؼؾ  زماكفب شر   يف ك ات كؾ مـ امقائدكاب يتلتقـ فراـاب يتحضر

دمةب  كؾ يقت يف إلقـاب يتلتقـا تصؾ أر الدياب د قاكـاب يتؿـع أجـحّفا عؾك يتؼؾ 

 يحدث عـدكاب يما إرض أ،ؾ يأخ ار لقؾب إٓ عؾقـاب يٓ يليت يقا مـ معـاب يما فّصؾقفا
= 
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فم يؽقر شعد ،ذا ثؿَّ ب يكحق ذلؽ مـ أكقاع الخرافاتب دقرة الؿؾؽ يإرياح

 فرٌ  شقـ الـ ل ا ماا-

 : التعؾقق

يإر ا ماا ب إر ا لفاا عـد ا مامقة خاص شإك قاء يإئؿة مـ آع ال قت 

لخرب إلك الؿعصقا أي عـ  ريؼ ا لفامات يصؾ إلك العؾؿ يالؿعرفة عـ  ريؼ ا

 الؿعصقمة-

ٕر : اعّ ار ا مامقة ا لفاَا حجًة ارعقة شـاء عؾك كقكف مـ عـد اهلل تعالك قطًعا

فم يؿؽـ أر يؾّ س شغقره مـ يحل ب الذي يؼذج يف قؾقب إئؿة ييحدثفؿ ،ق الؿؾؽ

 إلك الؿؾفؿ- تحاكؿ الـاس ,عـد،ؿ,لذا يج  ب ال قا قـ أي حديث كػس يكحقه

 اهثاُي املطوب

 اإلًاًية اهسافضة عِد اإلهلاَ تطبيقات وأًثوة

ب ؿعرفة القاقع يف ضؿائر شعض الع ادش عؾك ا لفاا عـد إئؿة تؿثؾ ا مامقة

يإما ب إما مـ  ريؼ الػراسة: ي،ذا العؾؿ مـ ثؼ مـ  ريؼقـب يما يؽقر ق ؾ كقكف

يف شعض الريايات أر ا ماا الصاد   يلؼد يرد"ب عـ  ريؼ ا لفاا مـ اهلل تعالك

يال قعة ٓ ب يغقره كاكقا يعرفقر ضؿائر شعض إفراد ييخربير شؿا يف الـػقس

                                                 = 
كقرب  ب ممس ة852ب ص2الرايكديب ج ع داهلل شـ يالجرائحب سعقد الخرائج: اكظر- "فقفا

 اقخ شصقرة الؿقت يمؾؽ جربيؾ جاء،ؿا ال اقر يأشاه جعػًرا أر"ه- يمـفا أيًضا: 0300ب 2ط

جربيؾب  إيع يال قؿةب يكار القجف ح ـ آدا يالؾحقةب يرجؾ الرأس أشقض جؿقؾ  قيؾ

 يأ،ؾ ال قعة شقـ كّاشف يف يايف القاحد ع د الدكّقر عؾك - اكظر: الرد"الؿقت مؾؽ يالثاين

 -048 ظفقرب ص إلفل ال ـةب إح ار
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ب لجقاز كقكف عـ  ريؼ الػراسة يدػاء الـػسب يٓ تراه م ّحقًم ب تؿـع مـ ذلؽ

 .(1)"يلقس ا لفاا مـ مخّصات إك قاءب أي عـ  ريؼ ا لفاا مـ اهلل س حاكف

،ذه ا لفامات يّطؾع ا ماا عؾك الؿؾؽقت يعؾك كػقس إاقاء  يشقسا ة

ي،ذا ب شؾ ،ق ارط يف ا مااب ي،ذا لقس مـ كافؾة الؼقع يف ا مااب يي قطر عؾقفا

ا مامة ققة الفّقة يف كػس ": يشع ارة أخرى يؼقلقرب ؼد فم إمامة شديكف رط مّك فُ ال

يكػقس إاقاء يي قطر ا ماا يحصؾ شقاسطّفا عؾك آ مع عؾك مؾؽقت 

 .(2)"يمـ خم مـفا لؿ يؽـ إماًماب فؿـ كاكت فقف ،ذه الؼقة كار ،ق ا مااب عؾقفا

يٓ ب ي،ذه إيداج جعؾت ا ماا عـد،ؿ فق  مـزلة الرسؾ أي م ايًيا لفؿ

 يخػك مدى الغؾق يالضمع يف ،ذه إققاع ي،ذه الّصقرات ال ا ؾة-

 ييطؾعب الؿؾؽقت ا ماا أكف يطالع ؼدير يفأر ا مامقة يعّ: وخالصة ما سبق

ا ماا ٓ  يف ارط ي،ذاب عؾقفا يي قطرب إاقاء يحؼائؼفا يشقا ـفا كػقس عؾك

يمعرفة شقا ـ شعض ب ييؿثؾقر عؾك ا لفاا شؿعرفة ما لؿ يؼعب يجقز أر يّخؾػ

 ال  ر يما تخػل ضؿائر،ؿ-

 املطوب اهثاهث

 ضبقٕ اهري ًّ إًاَ كى مساع دعوى اهسافضة اإلًاًية

 اهلل إلك رسقع قاسؿاع كؾ إماا مـ الذي س ؼف إلك أر يصؾتعّؼد ا مامقة 

ب يف أمر الديـ يحقادث الدكقا إلقف كؾ ما يحّاجقر إئؿةَ  أخرب ،مٓءالذي ب ملسو هيلع هللا ىلص

ٕكف مـ : الرئقس الثاين يلخذ العؾؿ مـ إيع يٓ كصق  لؽؾقفؿا يف أمر الغق ف"
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عؾؿ أر قزعؿقر فب (2)يطؾؼ عؾقف مذ،  الّعؾقؿقة ي،ذا ماب (1)"مخّصاتف س حاكف

لعؾل  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  شنعماييؿثؾقر عؾك ذلؽ ب ال ا ـ لؿ يطؾع عؾقف إٓ إئؿة

كاكت عـ  ريؼ الـ ل ٓ ب شؿعؾقمات تّعؾؼ شلمقر الديـ يشعض ال مير إخرى"

ب فؾؼد كااػف ش عض الحقادث الّل سّؿر عؾك الـاس يف م ّؼ ؾ الزمارب غقر

كؿا أخرب شؼّؾف يقّؾ يلديف يما ب عـفا ا ماا ق ؾ يققعفا شع رات ال ـقـيأخرب 

يجرائؿ الحجاج الثؼػل ب يققاا الديلّقـ إمقية يالع اسقةب جرى عؾقفؿا

 -(3)"يعـ الّّار يالزكج---ب يأخ اره

شجؿقع الحقادث إلك ققاا  إئؿةَ  كااَػ  ملسو هيلع هللا ىلصييؾزا الرافضة أر الرسقع 

يكؾ عاقؾ يعؾؿ شطمر ب الدكقا إلك ققاا ال اعةالديـ ي ٕر إئؿة حػظةُ : ال اعة

: ففذا غقر مؿؽـب شؽؾ الحقادثإئؿة لؿ يخرب  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  فؿـ الؿعؾقا أر: ذلؽ

ي،ذا يؾزا مـف ب ي،ل شاققة إلك ققاا ال اعةب ٕر حقادث الدكقا مّجددة إفراد

قر يعؾك ذلؽ فؾقس كؾ الحقادث سقؽب ا خ ار ش عض الحقادث دير شعض

يمعؾقا أر ب ف قضطر ا ماا إلك آجّفاد فقفا لؾقدقع إلك الحؼب فقفا يحل

 يشذا ُيعؾؿ شطمر زعؿفؿ-ب لمـ الخطل فقفآجّفاد ٓ يُ 

فالؿقضقع مخصص ب يالحادؾ أر ،ذه الحالة خارجة عـ محؾ ال حث

 الذي يف الؼؾ - لإللفاا

                                                 
 -247اكظر: أدقع الّ قع: عرض يدراسةب ال قد ،ااؿ معريج الح قـلب ص( 0)

اكظر: ال داية  "ك  ة إلك الّعؾؿ مـ ا ماا الؿعصقا- يترك الرأي يمؼّضك العؼؾ" الّعؾقؿقة:( 2)

 ا- 0986،دب  0317ب الـاار: دار الػؽرب 62ب ص00يالـفايةب اشـ كثقرب ج
 -248أدقع الّ قع: عرض يدراسةب ال قد ،ااؿ معريج الح قـلب ص( 4)
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 املطوب اهسابع

 ألئٌةاضتدالالت اهسافضة اإلًاًية عوى إهلاَ ا

 شبَاتَه القسآىٔ٘: أّاًل : 

: فؼالقاب [74: إك قاء] چٻ پ پ پچ: اسّدلقا شؼقلف تعالك

أي أر عؾقمف ب ًدا مـ عـد اهللا ماا يج  أر يؽقر مميَّ ": تدع أية عؾك أر

ييؽقر اهلل ،ق ب  ف شقاسطة القؼقـ يا لفامات الغق قةيإدراكاتف تحصؾ يف كػْ 

 -(1)"الؿّؽػؾ شلمقره

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: لقا شؼقلف تعالكياسّد

عؾك أر مؼاا القؼقـ ٓ يؿؽـ القدقع إلقف  [23: ال جدة] چڍ ڍ ڌ

 ي،ذا ٓ يؽقر إٓ شا لفاا-ب إٓ شآكؽ اج

يمؼاا القؼقـ كؿا ذكر لقس ب ٕر ا مامة ت ّؾزا امّمك مؼاا القؼقـي": فؼالقا

ًء عؾك ،ذا فنر اهلل يشـاب الؿؾؽقت يحؼقؼة إاقاء اكؽ اج مق قًرا دير

 -(2)"يميده كؾ لحظة شاكؽ اج الؿؾؽقت يالفداية شلمر اهلل ▐

: تعالك فلقؼياسّدلقا كذلؽ عؾك عدا اخّصاص إك قاء شا لفاا ش

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ

إر ا لفاا لقس : فؼالقاب [7: الؼصص] چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 -(3)قاء يغقر،ؿ شؿا فقفؿ إئؿةشؾ ،ق عاا يف إك ب خاًدا شإك قاء

                                                 
 -259ب ص0ج اكظر: معرفة ا مااب محؿد الح قـ الح قـل الطفراينب( 0)
 -259ب ص0ب جكػس الؿصدراكظر: ( 2)
 -249اكظر: أدقع الّ قع: عرض يدراسةب ال قد ،ااؿ معريج الح قـلب ص( 4)
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 زّآات عً األٜن٘ تدل علٙ إهلاو األٜن٘: ثاىًٔا : 

ب [0: الطار ] چٱ ٻچ: رياية يف تػ قر ققلف تعالك: يمؿا اسّدلقا شف

ال ؿاء يف ،ذا الؿقضع : قاع چٱ ٻچ: يف ققلف ♠اهلل  عـ أشل ع دف"

مؿا يحدث  يالطار  الذي يطر  إئؿة مـ عـد رهبؿب ♠أمقر الؿممـقـ 

 -(1)"ي،ق الريح الذي مع إئؿة ي دد،ؿب شالؾقؾ يالـفار

: ♠ع د اهلل  لشٕ قؾت: رث الـضري قاعاعـ الح"ييف رياية أخرى 

 -♠يمـ عؾل  ♠مـ رسقع اهلل  ثفير: أخربين عـ عؾؿ عالؿؽؿ؟ قاع

- (2)"أي ذاك: إكا كّحدث أكف يؼذج يف قؾقشؽؿ ييـؽت يف آذاكؽؿ قاع: قؾت: قاع

 ،ا مـ الريايات-يكحق

 املبخح السابع

 اإلمامٔ٘  أسباب الكْل باإلهلاو عيد السافض٘

 املطوب األوي

 ويف اإلًاًةاهػوو يف األئٌة 

ي،ذا ب مؿا ٓ يخػك عؾك كؾ مـصػ غؾُق ا مامقة يف شاب ا ماا يإئؿة

الغؾق ُيعؾؿ شؿجايزهتؿ الحد الؿ ريع يف الؿح ة ،مٓء إئؿة إلك ما ٓ ي رع مـ 

شؾ يّعدى إمر يف أققالفؿ يمعّؼداهتؿ إلك مخالػة شد،قات الديـ ب عؼائد يأققاع

 يققا ع ال ريعة-

                                                 
 -38ب ص25شحار إكقارب الؿجؾ لب ج( 0)
 -263ب ص0إدقع مـ الؽايفب الؽؾقـلب ج( 2)



 عقدٖٛ  دلمٛ الدزاسات ال  386

ففذا شاب : يٓ يؿؽـ ا حا ة شؽؾ مظا،ر الغؾق يف شاب ا مامة عـد،ؿ

 : يلؽـ ك قر إلك شعض القجقهب ياسع يصع  حصره

ب د الح قـٓ يؿؽـ أر تؽقر الدكقا شغقر إماا مـ يل"ققلفؿ : الوجه إول

ا ماا يج  أر : - يقالقا(1)"فنذا مات شدع مؽاكف مثؾفب يإر ا ماا يعؾؿف جربائقؾ

فم شد مـ يجقده يف كؾ عصر يٓ تخؾق "ب ٕكف الحافظ لؾ ريعة: يؽقر معصقًما

 -(2)"مـف إرض

يإر اهلل ب إهنؿ يف مرت ة ُعؾقا ٓ يصؾ إلقفا أحد: ققلفؿ يف إئؿة: الوجه الثاين

يمـ أعظؿ ،ذا الؿفاّا الؿزعقمة ب شالؽؿاع لّحّؿؾ الؿفاّا الؿـا ة هبؿ خّصفؿ

يذلؽ ي ّقج  أر ي اركقه ب ,عؾك حد زعؿفؿ, ملسو هيلع هللا ىلصأهنؿ كقاب عـ الرسقع 

فإئؿة "ب حّك يؼقمقا شقاج فؿ تجاه إمة شلسر،ا: يف العصؿة يا لفاا ملسو هيلع هللا ىلص

اع الّل جؿعقا أفضؾ الصػات يشؾغقا أسؿك مرات  الؽؿب مؿقَّزير عـ غقر،ؿ

ثفؿ ثقر تحدّ محدَّ  إر إئؿة: فضًم عؾك ققلفؿب (3)"يؿؽـ أر ي ؾغفا ا ك ار

إئؿة عؾؿاء ): قاعأكف يلفؿ ريايات مزعقمة عـ عؾل رضك اهلل عـف ب الؿمئؽة

 -(4)(ثقردادققر مػفؿقر محدَّ 

اقةًا مـ عؼائد،ؿ يغؾق،ؿ يف    ظفقر  إلفل يقد كؼؾ ال قخ إح ار

 ك ّقد يجعؾق،ؿب يالرسؾ إك قاء فق  أئؿّفؿ يرفعقا": ؼاعفب ا ماا يإئؿة

                                                 
 -22تؾ قس إشؾقسب اشـ الجقزيب ص( 0)
 -242،ااؿ معريج الح قـلب ص أدقع الّ قع: عرض يدراسةب ال قد( 2)
 -078أدقع الّ قع: عرض يدراسةب ال قد ،ااؿ معريج الح قـلب ص( 4)
 -270ب ص0إدقع مـ الؽايفب الؽؾقـلب ج( 3)
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 عؾل عؾك الؿؽذيشة الرياية ،ذه رييا حقثب عؾقف فضؾق،ؿ يحّكب الؿرسؾقـ

 عؾقف اهلل دؾقات الؿممـقـ أمقر كار: اهلل ع د أشل عـ عؿر شـ الؿػضؾ عـب   

 الؿمئؽة جؿقع لل أقّرت يلؼدب يالـار--- الجـة شقـ اهلل ق قؿ أكا: يؼقع ما كثقًرا

 يلؼدب يآلف--- عؾقف اهلل دؾك لؿحؿد أقريا ما شؿثؾ ,شاهلل عقاًذا, يالرسؾ يالريح

 يُأدعك فقؽ ل يدعك اهلل رسقع يأرب الرب حؿقلة ي،ل حؿقلّف مثؾ حؿؾت

ًٓ  أعطقت يلؼدب فاك ل---  يال ميا الؿـايا عؾؿتب ق ؾل أحد إلقفا س ؼـل ما خصا

ب عـل غاب ما عـل يعزب يلؿب س ؼـل ما يػّـل فؾؿب الخطاب يفصؾ يإك اب

 شؾ فؼطب    لعؾل شخادة لق ت الخصاع ،ذه يثؿب عـف يأيدي اهلل شنذر أش ر

 -(1)"إيداج ،ذه شؿثؾ مّصػ مـفؿ كمًّ  ع ر آثـل إئؿة أر يزعؿقر

مـ ال د،ل أر مـ اعّؼد يف إئؿة كؾَّ ،ذا الغؾق يال ا ؾ : الوجه الثالث

خؾؼ الرجقع إلك أققاع إئؿة يتحؽقؿفا يف الديـ يالدكقا سققج  عؾك ال

يالرجقع إلقف يف م اكؾ ب فا مامة عـد ا مامقة لق ت إٓ إخذ شؼقع ا ماا"

 -(2)"يآقّداء ش قرتف الؿثؾك يأخذ معالؿ الديـ عـفب الحقاة

ب قؾـ مؿا س ؼ أر الؼقع شنلفاا إئؿة ،ق كّقجة الغؾق يمجايزة الحد يالدلقييّ 

يأكف س   ،مك ب يقد ُعؾؿ شصريح القحققـ تلكقد الـفل عـ الغؾق يالّـطع يف الديـ

 يأر شعض فةاا إمة سقّ عقهنؿ يف الغؾق ييزيـ لفؿ ال قطار ذلؽ-ب إمؿ ال الػة

                                                 
 -67ظفقرب ص إلفل يال ـةب إح ار ال قعة( 0)
 -077أدقع الّ قع: عرض يدراسةب ال قد ،ااؿ معريج الح قـلب ص( 2)
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 املطوب اهثاُي

 تسن اهتٌطم باهِصوص اهشسعية و اتباع اهلوى

جاءت كّقجة ترك الّؿ ؽ  الـاظر يف مؼالة ا لفاا عـد ا مامقة يجد أهنا

ب يقع يف الّخ ط يالزيغ: فؽؾ مـ ترك الدلقؾ يددج عـفب يات اع إ،قاءب شإدلة

يقد س ؼت ا اارُة إلك ب يعدا الخريج عـفؿاب فالعصؿة تؽؿـ يف ات اع القحققـ

يٓ عؼؾ ب يأر ما قالقه ٓ يدع عؾقف دلقؾ دحقحب حؼقؼة ققع ا مامقة يف ا لفاا

 ؼقؼة ققلفؿ م ـل عؾك الفقى ياسّح ار شا ؾ-يأر حب سؾقؿ

قد حرا اهلل ": قاع اشـ حزاب يقد ذا اهلل ات اع إ،قاء يف كثقر مـ أيات

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ: قاع  ,ات اع إ،قاء: أي, تعالك ذلؽ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ: يقاع تعالكب [31: الـازعات] چۇئ ۆئ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

شؿا اسّح ـ ي اشت  فؿـ حؽؿ يف ديـ اهلل ب [51 :الؼصص] چی

 -(1)"كػ ف عؾقف دير شر،ار مـ كص ثاشت أي إجؿاع فم أحد أضؾ مـف

إما مّ ع لؾذكر يالدلقؾ : ييـؼ ؿ الـاس إلك دـػقـ": قاع اشـ الؼقؿ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ: يإما مّ ع لفقاه- قاع تعالكب يالرب،ار

 چیوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

إما آسّجاشة هلل يالرسقع : فؼ ؿ إمر إلك أمريـ ٓ ثالث لفؿاب [51: الؼصص]

 -(2)"فؽؾ ما لؿ يلت شف الرسقع ففق مـ الفقىب يإما ات اع الفقىب يما جاء شف

                                                 
 -035ب ص0ااب اشـ حزاب جا حؽاا يف أدقع إحؽ( 0)
ب 2إعما الؿققعقـ عـ رب العالؿقـب اشـ ققؿ الجقزيةب تحؼقؼ: م فقر شـ ح ـ آع سؾؿارب ج( 2)

 ،د 0324ب 0ب الـاار: دار اشـ الجقزي لؾـ ر يالّقزيعب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقديةب ط88ص
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يلؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيسقا  أيات ،ق يف أ،ؾ ال رك الذيـ لؿ ي ّجق قا هلل يلرسقع هلل 

ب معفؿ يف ،ذه الصػة (1)ٕ،قاء ي رتكقرإٓ أر أ،ؾ ال دع ياب يّ عقه فقؿا جاء شف

-- إكؿا -أ،ؾ ال دعي"قاع اقخ ا سما ب ي،ل ترك الّ ؾقؿ لؾـص يات اع إ،قاء

مـ غقر ب يذيقفا ييجد،ا ي،قا،اب فنر أحد،ؿ يّ ع مح ة كػ فب ات عقا أ،قاء،ؿ

ؿا فؾق ات ع العؾؿ يالؽّاب الؿـقر لؿ يع د إٓ اهلل شب عؾؿ يٓ ،دى يٓ كّاب مـقر

 -(2)"ٓ شالحقادث يال دعب ااء

يلذلؽ سؿل أ،ؾ ال دع ب ات اع الفقى--- ": يأكد ال ا  ل ،ذا الؿعـك فؼاع

ٕهنؿ ات عقا أ،قاء،ؿ فؾؿ يلخذيا إدلة ال رعقة ملخذ آفّؼار : أ،ؾ إ،قاء

ياعّؿديا عؾك ب شؾ قدمقا أ،قاء،ؿب حّك يصدريا عـفاب يالّعقيؾ عؾقفاب إلقفا

 -(3)"ا فقفا مـ يراء ذلؽجعؾقا إدلة ال رعقة مـظقرً ثؿ ب آرائفؿ

يالؿؼصقد مؿا س ؼ أر مـ أس اب دعقى إلفاا إئؿة عـ ا مامقة ،ق ات اع 

 إ،قاء يعدا الرجقع إلك إدلة الّل تـؼض شدعفؿ عامة يشدعة ا لفاا خادة- 

 املطوب اهثاهث

َٔ عصوَاملتصخيح بدعٍٔ بدعوى أُٔا أخرت ًّ طسيق   ٍاملو

 دّح  ما كؾ ُي ـدير فا مامقة"ب ملسو هيلع هللا ىلصيـ   ا مامقة أققاع أئؿّفؿ إلك الـ ل 

يي ّدلقر عؾك ذلؽ شرياية ب (4)"♠ الـ ل إلك أئؿّفؿ شعض عـ عـد،ؿ

                                                 
رة يمػّ ؼةب يال دع الؿؽػرة يلقس معـك ذلؽ تؽػقر أ،ؾ ال دع شن م ب شؾ ال دع عؾك كقعقـ: مؽػّ ( 0)

 يج  فقفا مراعاة يجقد ال ريط ياكّػاء الؿقاكع يف تؽػقر الؿعقـب كؿا ،ق مـفج أ،ؾ العؾؿ-
 -592ب ص01مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقة الحراينب ج( 2)

 -012ب ص4آعّصااب ال ا  لب ج( 4)
 الحؿقد ع د: تحؼقؼ إْرَمقيب شؽر أشل شـ محؿقد الديـ الؿحصقعب سراج مـ الّحصقؾ( 3)

= 
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ب جدي حديث أشل يحديثب أشل حديث حديثل": قاع الصاد  جعػر مزعقمة أر

 يًثاحد مـل سؿعّؿ إذا عؾقؽؿ حرج فمب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع( حديث) جدي يحديث

 -(1)"ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع قاع: تؼقلقا أر

ب ملسو هيلع هللا ىلص،ل كػس أققع الرسقع اهلل  ,عـد،ؿ,يشـاء عؾك ذلؽ فلققاع إئؿة 

يما ب ملسو هيلع هللا ىلصإلك أر يـّفل إلك ققع الؿعصقا ب شؿعـك أر كؾ إماا سؿع مـ الذي ق ؾف

 قالقا ذلؽ إٓ لقّ ـك لفؿ الؽذب عؾك إئؿة يالّؾػقؼ يف الديـ-

حقث إر إققاع الؿـ قشة إلك أئؿّفؿ ٓ تث ت شب يف اد ،ذه الدعقى ظا،ر

ٓ س قؾ ": قاع اقخ ا سماب ملسو هيلع هللا ىلصفضًم عـ ك  ّفا إلك الرسقع ب ك  ّفا إلقفؿ

فضًم عـ عؾؿ غقر،ؿ ب إذ ٓ أساكقد معؾقمة يمحػقظة عـد،ؿ: إلك العؾؿ شصحّفا

ذه يمـ جفة أخرى ك  قا ،ب (2)"ياكّ ار الؽذب يالّؼقع عؾك إئؿة شم عؾؿب هبا

يمعؾقا أر الـ ل ب لرتييج شا ؾفؿ عؾك الـاس يتزيـف لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصإققاع إلك الرسقع 

 شعؾؿ دير غقره مـ الصحاشة-   (3)لؿ يخص عؾقًّا ملسو هيلع هللا ىلص

يالؿؼصقد مـ ذلؽ أر مـ ديافع الؼقع شنلفاا إئؿة ،ق إضػاء الحجقة 

 يجعؾ أققاع إئؿة شؿـزلة أققاع ال ارع مـ جفة آحّجاج-ب عؾك ققع إئؿة

                                                 = 
 – يالّقزيعب شقريت يالـ ر لؾط اعة الرسالة ممس ة: ب الـاار003ب ص2زكقدب ج أشق عؾل

 ا 0988 , ،د 0318إيلكب : ل ـارب الط عة
: ال افعلب تحؼقؼ الفـدي إرمقي محؿد شـ الرحقؿ ع د شـ الػؼفب محؿد أدقع يف الػائؼ( 0)

إيلكب : ل ـارب الط عة – العؾؿقةب شقريت الؽّ  دار: ب الـاار066ب ص2كصارب ج محؿقد

 ا-2115 , ،د 0326

 -046ب ص8تقؿقةب ج اشـب ال ـة مـفاج( 2)
 -046ب ص8تقؿقةب ج اشـب ال ـة رد اقخ ا سما عؾك ،ذه الدعقى ال ا ؾة يف كّاشفب مـفاج( 4)
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 املطوب اهسابع

 االضتدالي اهفاضد باهِصوص اهيت ال تدي

 ًرٓبٍٔعوى عوى قوهلٍ وال 

ب مـ الؿعؾقا أر كؾ داح  ققع يحرص عؾك تليقده شإدلة يالربا،قـ

ففؿ ي ّدلقر لف ب يكذلؽ الحاع يف ققع ا مامقةب ييّدعل فقفا الصحة يالحجقة

يما ذلؽ إٓ ب ّائج فاسدةي،ل مؼدمات فاسدة شـق عؾقفا كب ش  فات ظـق،ا أدلة

يسقليت الؽما عؾك أدلّفؿ يمـاق ّفا يف م حث م ّؼؾ ب ش    جفؾفؿ يأ،قائفؿ

 إر ااء اهلل تعالك-

 املبخح اخلامص

 السد علٙ دعْٚ اإلهلاو عيد السافض٘ اإلمامٔ٘

 املطوب األوي

 اإلهلاَ  تعسيف اإلًاَ وحقيقة اهسد عوى دعوى اإلًاًية يف

ييج  ب يأهنؿ معصقمقر عـ الخطلب ٕئؿة مؾَفؿقرزعؿت ا مامقة أر ا

ييف أثره ب فخالػقا جؿا،قر الؿ ؾؿقـ يف حؼقؼة ا لفااب عؾك الخؾؼ اّت اعفؿ

 : ي،ـا أاقر إلك شعض القجقه الّل تدع عؾك ف اد ققلفؿب الؿرتت  عؾقف

 السد عمى تعسٖف اإلواً عٍد اإلواوٗة: الٕجْ األٔه 

 الطاعة مػرتضب تعالك اهلل ق ؾ مـ معقـ معصقا ا ماا عـد الرافضة اخص

يف معاين آيات  يٓب العرب لغة يف لف يجقد ٓ مخرتع معـك ففذاب الخؾؼ عؾك

مثؾ ب يقد اسّدلقا عؾك ،ذا الؿعـك شآيات ٓ تدع عؾك مؼصد،ؿب الؼرآر الؽريؿ
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ: ققلف تعالك

﮳ ﮴ ﮵  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲چ: يققلف تعالكب [23: ال جدة] چڌ

 كحق،ا مـ أيات-ب [023: ال ؼرة] چ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ 

 أي الخقر يف الؼدية ي،قب ياحد معـاه يالؿؼصقد الصحقح مـ أيات ،ـا

 ذاتف الؾػظ أيرد الؽريؿ الؼرآر يف ي)أئؿة( )إماا( لػظ ذكر الذي  ياهللب ---ال ر

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: فؼاع تعالكب يالؽافر الؿممـ يف

: الؿؾعقكقـ الؽػار يادًػا يقاع [23 :ال جدة] چڍ ڍ ڌ

﮵ چ ﮴  ﮳  ﮲  : الؼصص] چھ ھ ے ے ۓ ۓ

30]- 

 لؿا: تعالك اهلل مـ إلفقًّا يمـصً اب إيدقاء عؾك عَؾًؿا( أئؿة) لػظ كار فؾق

 .(1)الـار إلك يدعقر مؿـ دـػ يف ذاتف الؾػظ اسّخداا جاز

 ٌ٘السد عمى اإلواوٗة يف حكٗكة اإلهلاً: الٕجْ الجا : 

يعؾقف ٓ يقجد ااّ اه يف ب ا لفاا الـؽت يف الؼؾقب شقاسطة الؿَؾؽ :قالقا

 لذا ،ق حجة معّربة-ب مصدره

 : مـفا: عؾك ،ذه الدعقى شعدة أمقر دّ ييؿؽـ الرّ 

يات اع سـّف ب ملسو هيلع هللا ىلصإر اهلل يف كّاشف أمر شات اع القحل الؿـزع عؾك رسقلف  -

صؿة فػقفا الفدى يفقفا العب يالصدير عـفاب يالّحاكؿ إلقفاب ♥

                                                 
 , ،د 0328الثاكقةب : ب الط عة036الخضرب ص سالؿ الحؼقؼةب محؿد أشصرت اكظر: ثؿ( 0)

 شّصرج- ,ا 2117
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 يٓ يقجد دلقؾ عؾك دحة إلفاا أحد سقى إك قاء دؾقات اهلل عؾقفؿ-ب يالغـقة

ففل غقر مّصؾة إلك : الريايات الؿـ قشة إلك إئؿة ٓ تث ت هبا الحجة -

 -ملسو هيلع هللا ىلصفضًم عـ ك  ّفا إلك رسقع هلل ب قائؾفا

فم يعؾؿ كقكف مـ ب عؾك الؼؾ  القارد إمؽاكقة تؿقز مصدر الخا ر عدا -

يلق ُ ؾ  مـ داح ف دلقٌؾ عؾك أكف يحل مؾؽ لؿ ي ّطع أر ب ؽ أي غقرهإلؼاء الؿؾ

شؾ لق ققشؾ شدعقى إلفاا مخالػ يم طؾ لؿا جاء شف لؿ ي ّطع ب يليت شدلقؾ ذلؽ

يال رع م ـاه عؾك ب فق ؼك الحؽؿ شا لفاا حؽًؿا شالظـ يالّخريص يالق،ؿب رد،ا

 العؾؿ يالرب،ار يالقؼقـ-

لفاا شلكف مـ الؿؾؽ ٓ يؽقر إٓ شاعّؼاد الحؽؿ شالؼطع عؾك مصدر ا  -

 فقؽقر الؿؾزيا شا ًم كذلؽ-ب ي،ذا شا ؾب عصؿة الؿؾَفؿ

 املطوب اهثاُي

 اهسد عوى االضتدالي اهفاضد باهقسآْ عوى إهلاَ األئٌة

  ًٓ  [74: إك قاء] چٻ پ پ پچ: اسّدٓلفؿ شؼقلف تعالك: أو

 يمؾَفًؿا- ًدا مـ عـد اهللمميَّ ا ماا أر يؽقر عؾك يجقب 

 : والجواب

ب  إشرا،قؿ يإسحا  ييعؼقبسقا  أيات ،ق يف الحديث عـ 

قاع ب يأر اهلل أيحك إلقفؿ فعؾ الخقرات يالدعقة إلقفب يأهنؿ أئؿة ُيؼّدى هبؿ

هبؿ يف الخقر يف  اعة اهلل  يجعؾـا إشرا،قؿ يإسحا  ييعؼقب أئؿة يمتؿّ ": الطربي
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يأيحقـا فقؿا ": يقاع أيًضا -(1)"ييّ عقر عؾقفب هبؿ ىؼّدييُ ب يف ات اع أمره يهنقف

 چٺ ٺ ٺچ -يأققؿقا الصمة شلمركا شذلؽب أيحقـا أر افعؾقا الخقرات

 -(2)"ٓ ي ّؽربير عـ  اعّـا يع ادتـاب كاكقا لـا خااعقـ: يؼقعب [74: إك قاء]

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: اسّدلقا شؼقلف تعالك: ثاكًقا

ؼاا القؼقـ ٓ يؿؽـ القدقع إلقف يجعؾقا م [23: ال جدة] چڍ ڍ ڌ

 ي،ذا ٓ يؽقر إٓ شا لفاا-ب إٓ شآكؽ اج

 : والجواب

يجعؾـا : يؼقع تعالك ذكره": قاع الطربيب ،ذه أية كزلت يف أ،ؾ الؽّاب

يأريد ب شف يف خقر أي ار يا ماا الذي يمتؿّ ب ي،ل جؿع إمااب مـ شـل إسرائقؾ أئؿة

ييفّدى ب يمتؿ هبؿب فؿ قادة يف الخقرشذلؽ يف ،ذا الؿقضع أكف جعؾ مـ

- يقد كص العؾؿاء عؾك يجفقـ يف تػ قر أية ٓ يخرجار عـ معـك (3)"هبديفؿ

 -(4)يإما أهنؿ أك قاءب ألك قاءلأهنؿ رؤساء يف الخقر ت ع  فنماب آقّداء

أي رؤساء يؼّدى هبؿ يف الخقرات يأعؿاع ": يأكد ذلؽ الؼر  ل فؼاع

فؽلكف ب شؿا أكزلـا عؾقفؿ مـ القحل يإمر يالـفل: أي: (كاشلمر) الطاعات- يمعـك

يفدير الـاس إلك ديــا شلمركا إيا،ؿ شنرااد : الؿعـك: يققؾب يفدير شؽّاشـا: قاع

                                                 
 -357ب ص 08جالؼرآرب الطربيب  تلييؾ يف ال قار جامع( 0)

 -357ب ص08الؼرآرب الطربيب ج تلييؾ يف ال قار جامع( 2)

 -093ب ص21الؼرآرب الطربيب ج تلييؾ يف ال قار جامع( 4)

ب 3جب حقؿالر ع د شـ الؿؼصقد ع د اشـ ال قد: الؿايرديب الؿايرديب تحؼقؼ اكظر: تػ قر( 3)

 العؾؿقةب شقريتب ل ـار- الؽّ  دار: ب الـاار467 ص
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 -(1)"يدعائفؿ إلك الّقحقدب الخؾؼ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ: تعالك فلقؼاسّدلقا ش: ثالًثا

 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

يغقر،ؿ  شؾ ،ق عاا يف إك قاءب ؾك أر ا لفاا لقس خاًدا شإك قاءع، [7: الؼصص]

 .شؿا فقفؿ إئؿة

 : والجواب

 : ييؽقر عؾك أق ااب القحل يف كما العرب معـاه ا لفااإر ": أر يؼاع

 - يحل شؿعـك إرساع جربيؾ إلك الرسؾ  

 -أي ألفؿّفؿ يقذفت يف قؾقهبؿ: ييحل شؿعـك ا لفاا 

أيحقت شؿعـك :  عما يف القؼظة يالؿـاا- قاع أشق ع قدةييحل شؿعـك ا 

 -(2)"أمرت

ياخّؾػ يف ،ذا القحل إلك أا ": قاع الؼر  لب يتػ ر أية عؾك عدة يجقه

ًٓ : فؼالت فرقةب مقسك : يقالت فرقةب اكار إلفامً : يقاع قّادةب  يف مـامفاكار قق

فعؾك ،ذا ،ق يحل إعما ٓ ب قاع مؼاتؾ أتا،ا جربيؾ شذلؽب ؾ لفاؽ يؿثَّ كار شؿؾَ 

يإكؿا إرساع الؿؾؽ إلقفا عؾك كحق ب يأجؿع الؽؾ عؾك أهنا لؿ تؽـ ك قةب إلفاا

خرجف ال خاري ب تؽؾقؿ الؿؾؽ لألقرع يإشرص يإعؿك يف الحديث الؿ فقر

                                                 
ب 415ب ص00أ ػقشب ج يإشرا،قؿ الربديين أحؿد: الؼرآرب الؼر  لب تحؼقؼ ٕحؽاا الجامع( 0)

 ا-0963 , ،د0483الثاكقةب : الؼا،رةب الط عة – الؿصرية الؽّ  دار: الـاار

 -464ب ص6الؼرآرب الؼر  لب ج ٕحؽاا الجامع( 2)
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 -(1)"يم ؾؿ

 -[0: الطار ] چٱ ٻچ: اسّدلقا شؼقلف تعالك: رابًعا

يالطار  الذي يطر  ب ♠الؿممـقـ  ال ؿاء يف ،ذا الؿقضع أمقر: قاؼالف

 .د،ؿي،ق الريح الذي مع إئؿة ي دّ ب إئؿة مـ عـد رهبؿ مؿا يحدث شالؾقؾ يالـفار

 : الجواب

شؾ ،ق مـ جـس ب تػ قر،ؿ لمية تػ قر شا ؾ ٓ ُيعّّد شف ارًعا يٓ لغة

اهلل  يالصحقح ما قالف أ،ؾ الّػ قر شلرب تػ قرات ال ا ـقة الّل تعّؿد عؾك إ،قاء

 ييخػكب الؿضقةة الـجقا مـ لقًم  يطر  الذي يشالطار  شال ؿاء أق ؿ": تعالك

 -(2) ر  فؼد لقًم  جاء ما يكؾب هناًرا

 العرب لغة يف يأماب الـجؿ ،ق ،ا،ـا الطار ": يقاع ال ؿعاين يف أية

 -(3)هناًرا أي كار لقًم  يطر  الذي ،ق: ققؾ يقدب لقًم  يطر  ما كؾ ،ق فالطار 

ب ال ؿاء ق ؿ: ق ؿار [0: الطار ] چٱ ٻچ: ققلف: خمدة الؿعـكي

  ٻ  ٻ  پ  پچ: الـجؿ- يقد شقـف اهلل تعالك شؼقلف: يالطار  ق ؿ- يالطار 

 .(4)[4 , 2: الطار ] چپ  پ  ڀ  ڀ

                                                 
ب 3جالؿايرديب الؿايرديب  ب اكظر: تػ قر251ب ص04الؼرآرب الؼر  لب ج ٕحؽاا الجامع( 0)

 -245ص 

 -450ب ص23ج الؼرآرب الطربي تلييؾ يف ال قار جامع( 2)

ب 212ب ص6غـقؿب ج شـ ع اس شـ يغـقؿ إشرا،قؿ شـ ياسر: الؼرآرب ال ؿعاينب تحؼقؼ تػ قر( 4)

 ا-0997 ,،د0308إيلكب : ديةب الط عةال عق – الق ـب الرياض دار: الـاار

 -0ب ص21الؼرآرب الؼر  لب ج ٕحؽاا الجامع( 3)
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 : التعؾقق

 ًٓ ب تعالك اهلل حؽؿ تحت كؾفا العالؿ فلفرادب فقف كزاع ٓ ا لفاا يجقد": أو

 جؿقع يؾفؿ كؿا جملف جؾ فال اريب الؼؾقب ذلؽ يمـب أراد ما مـفا كًم  ُيؾفؿ

ب تحصك أر مـ أكثر ،ذا عؾك يإدلةب كؾفا الؼؾقب يؾفؿ ففقب أراد ما الؽائـات

 يجد،ا الّل الخقا ر ،ذه جـس مـ خا ر عـ ع ارة ،ق ا لفاا ،ذا يلؽـ

ؾؿ معصقا يأما الؼقع شلر ا لفاا عب - ففذا الؼدر دحقح(1)"كػ ف يف ا ك ار

 ييج  الرجقع إلقف يكحق ذلؽ مـ إشا قؾ فم-

جؿقع ما يرد يف الؼرآر يف معـك ا ماا يإئؿة لقس فقف الؿعـك الؿ َّدع : ثاكًقا

شؾ غاية إمر أهنؿ اعّؿديا عؾك لػظة ياردة يف أيات ب الذي عـد ا مامقة

يف الدٓلة عؾك فؿا اسّدلقا شف لقس شصريح ب فحؿؾق،ا عؾك الؿعـك الذي عـد،ؿ

 ٓ مـ قري  يٓ مـ شعقد-ب شؾ ٓ ي قر إلك ققلفؿ ال ّةب ققلفؿ

تقجفقا إلك الّػ قر ب لؿا فؼد ا مامقة شغقّفؿ مـ إدلة عؾك أققالفؿ: ثالًثا

شؾ ب الذي ٓ يعّؿد عؾك الؾغة يٓ عؾك ال قا  يٓ عؾك ال رعب ال ا ـل لميات

 -[0: الطار ] چٱ ٻچ: تعالك كؿا يف تػ قر،ؿ لؼقلفب ،ق محض افرتاء

 املطوب اهثاهث

 زد دهيؤٍ اهعقوي عوى عصٌة اإلهلاَ عِد األئٌة 

فؾق لؿ يؽـ ب قالت ا مامقة شعصؿة إئؿة شدعقى أر ا ماا ،ق مـ يؼّدى شف

ياهلل تعالك ي ّحقؾ عؾقف أر يلمركا ب معصقًما لؾزا ات اعف يف الؿعصقة يالؼ قح

ٕر لػظ ا مامة م ّؼ : ماا ٓ شد أر يؽقر مؼّدى شفا ": قاع الؿقسقيب شالؼ قح

                                                 
 -481ب ص3القؿاينب ج الؿعؾِؿل يحقل شـ الرحؿـ ع د العممة ال قخ اكظر: آثار( 0)
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يإذا ث ت يجقب آقّداء شف يج  أر يؽقر ب مـ معـك آقّداء يآت اع

ب ٕكف إذا كار غقر معصقا لؿ كلمـ مـ شعض أفعالف أر يؽقر ق قًحا: معصقًما

ييف اسّحالة تع دكا ب ييج  عؾقـا مقافؼّف فقف مـ حقث يجقب آقّداء شف

فعاع الؼ قحة دلقٌؾ عؾك أر مـ أيج  عؾقـا آقّداء شف ٓ شد أر يؽقر ذلؽ مـف شإ

 -(1)يٓ يؽقر كذلؽ إٓ ي،ق معصقاب ملمقكا

 : والرد طؾقفم من وجوه

يعدا اارتاط عصؿّف ب شقار الغاية الصحقحة مـ كص  ا ماا: الوجه إول

دعقا،ؿ الّل تدع فضًم عـ فؼد الدلقؾ عؾك دحة ب لّحؼؼ الؿصالح الؿـا ة شف

 تـػقذ ،ق ا ماا تـصق  مـ الؿؼصقد أر الـاس عـد يالؿعؾقا"ب عؾك شطمهنا

ب ذلؽ يغقرب العامة مصالح يف يالـظرب إمـ يحػظب الؿػاسد يدرءب إحؽاا

 عقـ شنداشة ال رع يطال ف يلؿب معصقًما يؽقر أر الحؽؿ يف شؼائف ارط مـ يلقس

 يٓب ا مؽار شؼدر العدع يّحرى أر مـف لؿطؾقبا يإكؿاب قضقة كؾ يف حًّؿا الحؼ

 الخطل عؾقف يجقز ٓ أكف يادعاؤ،ؿب الـاس ك ؼقة ييصق  يخطئ أر ذلؽ شعد ماكع

 -يالقاقع العؼؾ يؽذشف

: ياحد إماا يؽػل ٓ فنكفب لؾـاس معصقا إماا مـ شد ٓ أكف زعؿفؿ يكذلؽ

 إًذا فقج ب لؾجؿقع ػليؽ ٓ عصر كؾ يف ياحد إماا ييجقدب مّ اعدة ال ؾدار فنر

 -(2)"معصقا إماا شؾد كؾ يف يؽقر أر

                                                 
ب 0ال ايف يف ا مامةب ال ريػ الؿرتضلب تحؼقؼ: ع د الز،راء الح قـل الخطق ب ج( 0)

 ا- 0986ب 2رارب طب ممس ة الصاد ب  ف419ص
 -478ب ص0عقاجلب ج عؾل شـ معادرةب غال  فر ( 2)



ٛ اإلواوٗٛ 399 ً عٍد السافط ٔاجلىاعٛ: اإلهلا  ٛ ٚ أِن الشٍ ٛ يف ضٕء عقٗد ٛ ٌقدٖ    دزاس
 

: فؼالقاب عدا يجقد دلقؾ عؾك دعقى العصؿة عـد إئؿة: الوجه الثاين

ي،ق ما كص ب فم تث ت ا مامة إٓ يتث ت العصؿة معفاب ا مامة م ّؾزمة لؾعصؿة

إماا فؼد ث ت  ,♠,فنذا ث ت أر أمقر الؿممـقـ ": عؾقف الؿقسقي فؼاع

 عؾقف يما ي ـلب شا ؾ ققع ي،قب (1)"شالدلقؾ العؼؾل أكف معصقا عـ الخطل يالزلؾ

شؾ لقس لف أساس ب يمذ،  ا مامقة ٓ يعّؿد عؾك الدلقؾ يالرب،ارب شا ؾ كذلؽ

 يف أهنؿ"يشقار ذلؽ ب فؽؾ ما عـد،ؿ يؼقا عؾك مغالطات يمؼدمات شا ؾةب عؾؿل

 مـ إلقف الؿذ،  يضقػقر مـ عصؿة: إحدا،ؿا: مؼدمّقـ إلك محّاجقر مذ، فؿ

 -(2)"شا ؾة الؿؼدمّقـ يكؾّا[- ا ماا عـ] الـؼؾ ذلؽ ث قت يالثاكقةب إئؿة

فم يقجد دلقؾ مـ الؼرآر يٓ مـ ال ـة الصحقحة يٓ مـ العؼؾ عؾك 

يكذلؽ ٓ يقجد عـد،ؿ أساكقد دحقحة إلك إئؿة تدع ب عصؿة أحد شعد إك قاء

 فم يثق  هبا أدًم-ب عة ا سـادفدعقا،ؿ مـؼطب عؾك أققالفؿ

يذلؽ لػؼد ب يقد أكد ا ماا ال ا  ل شطمر دعقى العصؿة عـد ا مامقة

شؾ ٓ يعدي ما ي ّدلقر شف أر يؽقر ا فات ٓ ب الدلقؾ الـؼؾل يالعؼؾل عؾقفا

ر ا مامقة مـ ال قعة تذ،  إلك يضع خؾقػة دير إ": فؼاعب تؼقى أماا الدلقؾ

فقضعقه ب ؿشـاء عؾك أدؾ لفؿ مّق،َّ ب مثؾ الـ ل يف العصؿة يتزعؿ أكفب ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

إما شالؿ اففة أي ب ا مػّؼرة إلك ارح يشقار لجؿقع الؿؽؾػقـعؾك أر ال ريعة أشدً 

 شالـؼؾ مؿـ اافف الؿعصقا-

مـ غقر دلقؾ عؼؾل يٓ ب يإكؿا يضعقا ذلؽ شح   ما ظفر لفؿ شادي الرأي

يإما يف تحؼقؼ ب إما يف أدؾفاب ف مـ الـؼؾ شا ؾةيا ب شؾ ش  فة زعؿقا أهنا عؼؾقةب كؼؾل
                                                 

 ا-0989ب شقريتب 2ب ط083تـزيف إك قاءب عؾل شـ الح قـ الؿقسقيب ص( 0)
 -09ب ص3تقؿقةب ج اشـب ال ـة مـفاج( 2)
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ي،ق يرجع يف ب عقر يما يرد عؾقفؿ شف مذكقر يف كّ  إئؿةمـا فا- يتحؼقؼ ما يدّ 

إذ ٓ شر،ار لفؿ مـ جفة : ؼط يف أيديفؿإذا  قل قا شالدلقؾ عؾقفا ُس  الحؼقؼة إلك دعايٍ 

ا غقر أر لفؿ مذ، ً ب  لءفنر  قل قا شالدلقؾ عؾك العصؿة لؿ يلتقا ش--- مـ الجفات

 -(1)ٕكف كػر محض يدعقى شغقر شر،ار: يٓ يظفريكف إٓ لخقادفؿب خػقكفيُ 

فؾق ب ققع الخمج يالّـاقضات يف إققاع الؿـ قشة إلك إئؿة: الوجه الثالث

كاكت كاتجة عـ إلفامات معصقمة لؿا يقع الخمج يالّـاقض شقـفؿ يف أعظؿ م ائؾ 

يقد كص عؾقف غقر ياحد مـ ب ي،ذا معؾقا شم مريةب ـ إئؿةي،ق تعقّ ب الديـ عـد،ؿ

فنذا كار ب اا كار معصقمً ،  أر عؾقًّ ": أ،ؾ العؾؿ- قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة

فؿـ أيـ يعؾؿ ب ي،ؿ مّـازعقر ،ذا الّـازعب آخّمج شقـ ال قعة ،ذا آخّمج

 
ّ
أر ما يؼقلف إكؿا يكؾ مـفؿ يدعل ب دير أخر دحة شعض ،ذه إققاع عـ عؾل

يلقس لؾ قعة أساكقد مّصؾة شرجاع معريفقـ مثؾ أساكقد أ،ؾ ب أخذه عـ الؿعصقمقـ

شؾ إكؿا ،ل مـؼقٓت مـؼطعة عـ  ائػة ب ـظر يف ا سـاد يعدالة الرجاعال ـة حّك يُ 

 -(2)"ففؾ يثؼ عاقؾ شذلؽ؟ب عرج فقفا كثرة الؽذب يكثرة الّـاقض يف الـؼؾ

يجقد الخمج شقـفؿ يف تعّقـ ا ماا شعد جعػر  قاع ال فرسّاين ممكًدا

 يعؾلب يالح قـب الح ـ شعد إئؿة تعققـ يف يث ّقا لؿ ا مامقة إر ثؿ": الصاد 

 الػر  اخّمفات مـ أكثر اخّمفاهتؿ شؾب ياحد رأي عؾك ,╚, الح قـ شـ

 يف ،ق الخرب يف الؿذكقرة الػر  مـ فر  يس عقـ كقًػا إر: شعضفؿ قاع حّكب كؾفا

 ا مامة يف مّػؼقر ي،ؿ- إمة عـ خارجقر ففؿ عدا،ؿ يمـب خادة ال قعة

 عؾقف الؿـصقص يف يمخّؾػقرب    الصاد  محؿد شـ جعػر إلك يسققفا

                                                 
 -258ب ص0اكظر: آعّصااب ال ا  لب ج( 0)
 -08ب ص3تقؿقةب ج اشـب ال ـة مـفاج( 2)
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 -(1)"أيٓد خؿ ة لف كاكت إذب أيٓده مـ شعده

فؼقلفؿ شعصؿة إئؿة ب تؽذي  ياقع الحاع لدعقى عصؿة إئؿة: الوجه الرابع

يقد رد ب ي اعّفؿ فرض ٓزا عؾك الخؾؼب ؼقا هبؿ الديـ يالدكقايب يأهنؿ مؾَفؿقر

 عؾل شعد يدعقر الذيـ أئؿّفؿ يجؿقع سقّؿا ٓ": شؼقلفب اشـ حزا عؾك ،ذه الرتّ،ات

 عؾك حؽؿقا يماب سؽـا،ؿ مـازع غقر يف قط أمريا ما ╚ يالح قـ يالح ـ

 فنهنؿب عاًما يثؿاكقـ عاا مائة مذ سقؿا ٓ إلقفؿ؟ الحاجة فؿاب شحؽؿ فققفا فؿا قرية

ًٓ  إماًما يدعقر  يدعقى يهبّار يقحة فحش أيلق ي،ؿب مغرب كعـؼاء يخؾؼ لؿ ضا

 إٓ معصقا أكف يعرج ٓ الؿعصقا ا ماا فنر يأيًضاب أحد مثؾفا عـ يعجز لؿب كاذشة

 ياسؿف شعقـف إماا كؾ عؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل عـ العؾؿاء تـؼؾف شـص أيب عؾقف ظا،رة شؿعجزة

 ذي كؾ يؾزا يلؼدب ااء لؿـ أي لـػ ف أحد مثؾفا عـ يعجز ٓ دعقى ففل يإٓب يك  ف

 ترتػع الذيب ال خقػ ال ارد الغث الجفؾ ،ذا اعّؼاد عـ شـػ ف يرغ  أر سؾقؿ عؼؾ

 -"(2) شاهلل إٓ تقفقؼـا يماب عـف الص قار عؼقع

يإكؿا ا اارة إلك أر ب يلقس الغرض ،ـا تّ ع ا فاهتؿ يف ا مامة يالعصؿة

فنذا أشطؾـا إدؾ ب قلفؿ شعصؿة إئؿة يف ا لفاا ،ق فرع عـ ققلفؿ شالعصؿةق

 ي،ق عصؿة ا لفاا عـد إئؿة-ب شطؾ الػرع

                                                 

 -065ب ص0حؾب ال فرسّاينب جيالـ الؿؾؾ( 0)

 -79ب ص3حزاب ج يالـحؾب اشـ يإ،قاء الؿؾؾ يف الػصؾ( 2)
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 املطوب اهسابع

 جوباهسد عوى اإلًاًية يف دعوآٍ حجية وو

ٍَٔ  اهتخاكٍ إىل املعصوَ املو

 ما ؾك يف ات اعف يج  فالؿعصقاب الـ قة يف الؿ اركة تضا،ل العصؿة يدعقى

ي،ذه الدعقى ب إك قاء ي،ذا مـ خصائصب الء يف يخاَلػ أر يجقز يٓب يؼقع

جئ حئ چ: قاع تعالكب تـاقض ققا ع الديـ الّل دلت عؾك يجقب ات اع القحققـ

 چمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

 عـد شالرد يلمركا فؾؿ": - قاع اقخ ا سما معؾًؼا عؾك أية الؽريؿة[59: الـ اء]

 ما رد أيج  الرسقع غقر معصقًما اخًصا أث ت فؿـب يالرسقع اهلل إلك إٓ ّـازعال

 يأيًضاب الؼرآر خمج ي،ذا- كالرسقع الحؼ إٓ عـده يؼقع ٓ ٕكف: إلقف فقف تـازعقا

 إكؿا يالؼرآرب القعقد ي ّحؼ يمخالػفب ققد شم مطؾًؼا  اعّف تج  الؿعصقا فنر

ڃ چ چ چ چ ڇ چ: تعالك قاع- خادة الرسقع حؼ يف ،ذا أث ت

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

﮹ چ: يقاعب [69: الـ اء] چژ ﮷  ﮸  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ

 أ،ؾ مـ كار الرسقع أ اع مـ أر عؾك مقضع غقر يف الؼرآر فدعب [24: الجـ] چ﮺

 أ،ؾ مـ كار الرسقع عصك يمـب آخر معصقا  اعة ذلؽ يف ي رتط يلؿب ال عادة

 شقـ شف اهلل فر  الذي ،ق ملسو هيلع هللا ىلص فالرسقعب معصقا أكف ظـ مـ أ اع أكف قدر يإرب القعقد

 ففق ات عف فؿـب يال ا ؾ الحؼ يشقـب يالػجار إشرار يشقـب الـار يأ،ؾ الجـة أ،ؾ

 (1)-لغقره الؿرت ة ،ذه يلق ت- ال ؼل ففق خالػف يمـب ال عقد

                                                 
 -091ب ص6تقؿقةب ج اشـب ال ـة اكظر: مـفاج( 0)
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،ق مـفج الصحاشة رضقار اهلل عؾقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيالّحاكؿ إلك كّاب اهلل يسـة رسقلف  

مرجعفؿ يإمامفؿ يددير،ؿ إلك كّاب اهلل ٓ يحقدير عـف يٓ يرتكقكف ي،ؿ  فؽار

أكف ق ؾ    ييمكد ،ذا الؿعـك مققػ عؾل ب الذيـ ترشق عؾك مائدة الرسالة

 الّحاكؿ إلك كّاب اهلل يف الػّـة الّل جرت شقـف يشقـ معايية رضل اهلل عـفؿ جؿقعا-

 يجدكا": فؼاعب   ؾل قاع اشـ حزا يف سقا  إلزاا ا مامقة شؿققػ ع 

 الؼرآر إلك الّحاكؿ أر يأخرب أجاب الؼرآر إلك الّحاكؿ إلك دعل إذ    عؾقًّا

 غقر ففذه ال ا ؾ إلك أجاب كار يإرب ققلـا ففق ذلؽ يف دقاًشا عؾل كار فنرب حؼ

 عؾل لؼاع ا ماا شحضرة يجقز ٓ الؼرآر إلك الّحاكؿ كار يلقب    دػّف

 فنر ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع عـ الؿ ّؾغ ا ماا يأكا ؼرآرال تحؽقؿ تطؾ قر كقػ: حقـةذ

 يدعقى شا ؾ ،ذا: قؾـاب الديـ ي ؾغ إماا مـ شد فم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقع مات إذ: قالقا

 -(1)"دحّف عؾك دلقؾ ٓ يققع شر،ار شم

فم ب يغاية ما يج  اعّؼاده يف ،مٓء إئؿة أر يعاَمؾقا ك ؼقة إئؿة يالخؾػاء

 رااًدا خؾقػة كار مـ" ال قت أ،ؾ فؿـب ير غقر،ؿيقجد دلقؾ يخصفؿ شلاقاء د

 يج  يالديـ العؾؿ يف أئؿة يمـفؿب عؾل ي،ق ق ؾف الخؾػاء كطاعة  اعّف تج 

 جعػر يأشلب الح قـ شـ كعؾل يالديـ العؾؿ أئؿة مـ لـظرائفؿ يج  ما لفؿ

 -(2)"ذلؽ دير يمـفؿ- الصاد  محؿد شـ يجعػرب ال اقر

ب شالضمع ملسو هيلع هللا ىلصعصؿة أحد شعد الرسقع  يقد حؽؿ أ،ؾ العؾؿ عؾك دعقى

 الرافضة الضمع ---كلئؿة"قاع اقخ ا سما ب يذلؽ لؿصادمّفا دريح الؼرآر

                                                 
 -79ب ص3جحزاب  يالـحؾب اشـ يإ،قاء الؿؾؾ يف الػصؾ( 0)
 -69ب ص09اكظر: مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقةب ج( 2)
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 معصقا ٓ فنكفب  اعّف تج  معصقًما إماًما يقت كؾ يف جعؾقا حقثب ا مامقة

 -(1)"الء كؾ يف شعده أحد  اعة تج  يٓب الرسقع شعد

ييرتت  عؾك ذلؽ كؼض ب إك قاءييّ قـ مؿا س ؼ كؼض دعقى العصؿة لغقر 

فؾقس َثّؿ ما يدع عؾك ب ففق جزء مـ قضقة العصؿةب دعقى ا لفاا الؿعصقا

 شؾ دع الؽّاب يال ـة عؾك خمففا-ب يٓ ما يدع عؾك عصؿة ا لفااب العصؿة

 
 

         

 

  

                                                 
 69ب ص09مجؿقع الػّايىب اشـ تقؿقةب ج( 0)
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 اخلامت٘

فاعّ اره حجًة ب دعقى حجقة ا لفاا عـد ا مامقةمؿا ٓ اؽ فقف خطقرة 

ب ملسو هيلع هللا ىلصيعؾك يرسقلف  مطؾًؼا شم ققد أي ارط فٌّح ل اب الؽذب عؾك اهلل 

شم رقق  يٓ ب فؽؾ ياحد شنمؽاكف أر يّدعل ما ي اء فقؿا ي اءب شدعقى ا لفاا

أ،ؾ الؽّاب  ي،ق س   ضمع إمؿ ال الػة مـب م ّطقر ي،ذا ارٌّ ب ح ق 

 يالـصارى- كالقفقد

يجؿاعات عؾك ات اع كصقص يمـ ياج  العؾؿاء حث  إمة أفراًدا 

يترك ب مثؾ الغؾق يف الديـب يالّحذير مـ ال دع يأس اهباب يالّؿ ؽ هبؿاب القحققـ

فظفقر ال دع يالخرافات س   ب يآسّدٓع الػاسد لؾـصقصب ال ـة يآت اع

 يتخؾػفا يضعػفا الذي يحرص عؾقف أعدائفا-تراجع إمة مـ أس اب 

 أبسش الٍتائج : 

 : مـفاب إلك عدد مـ الـّائجتقدؾت الدراسة 

ب يأكف تخايؾ ٓ يؼطع شؿصدرهب شقار حؼقؼة ا لفاا الذي يؼع يف الؼؾقب -

ييـ ـل عؾك ذلؽ عدا اعّ اره حجة عـد ب يٓ س قؾ لؾجزا شلكف مـ عـد اهلل تعالك

 أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة-

ب القحل: مثؾب ظفقر فري  شقـ ا لفاا يإلػاظ الؿؼارشة لف يف الؿعـك -

 يكحق ذلؽ-ب يالّحديثب ػراسةيال

 شطمر زعؿ الرافضة ا مامقة حجقة ا لفاا عـد إئؿة يعصؿّفؿ- -

فؽؾ ما اسّدلقا شف ٓ ب ف اد اسّدٓع الرافضة ا مامقة عؾك إلفاا إئؿة -



 عقدٖٛ  دلمٛ الدزاسات ال  406

 يعدي أر تؽقر ا فات ٓ تث ت أماا الربا،قـ يالحجج-

 أبسش التٕصٗات : 

يخادة يف ب ر أشقاب الديـلزيا مذ،  أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يف سائ -

يال ممة مـ الّـاقضات ب فؿذ، فؿ يؿّاز شالقسطقةب أشقاب آعّؼاد

 شخمج مذا،  أ،ؾ إ،قاء يال دع-ب يآضطراشات

تضافر الجفقد يف تؿققز مؼآت أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يإظفار مذ، فؿ  -

ت يالرد عؾك الؿخالػقـ يشقار تـاقضاهتؿ يهتافب يأدلّفؿ يالدفاع عـفا

 اسّدٓٓهتؿ-

 دراسة مقضقع ا لفاا عـد القفقدية أي ا لفاا يف الدياكات القضعقة- -

ب ه يف ،ذا الؿقضقعؤراده يتق ر جؿعف ياسّقػاإي،ذا ما أمؽـ : يأخقًرا أققع

 يإين ٕرجق اهلل تعالك شؿـف يفضؾف الّجايز يالعػق عـ الخطل يالّؼصقر-
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 ّاملساجع املصادز

مجؿقعة مـ ب ل قخ العممة ع د الرحؿـ شـ يحقل الؿعؾِؿل القؿاينآثار ا -0

 ،د 0343ب إيلك: الط عةب دار عالؿ الػقائد لؾـ ر يالّقزيع: الـاارب ال احثقـ

ال قخ أحؿد محؿد : تحؼقؼب اشـ حزاب ا حؽاا يف أدقع إحؽاا -2

 شقريت-ب دار أفا  الجديدة: الـاارب ااكر

دار ب ال قد ،ااؿ معريج الح قـلب ةعرض يدراس: أدقع الّ قع  -4

 ا-2116ب الّعارج لؾؿط قعات

ب دار دع ب عؾل أكرب الغػاري: تحؼقؼب الؽؾقـلب إدقع مـ الؽايف -3

 -3طب شقريت

: الـاارب محؿد شـ ع د الرحؿـ ال ؼقر: تحؼقؼب شال ا  لب آعّصاا -5

 ,،د 0329ب 0طب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقديةب دار اشـ الجقزي لؾـ ر يالّقزيع

 ا-2118

دار : الـاارب أحؿد عصاا الؽات : تحؼقؼب ال قفؼلب آعّؼاد يالفداية -6

 -ه0310ب إيلك: الط عةب شقريت –أفا  الجديدة 

عؾل سامل : تحؼقؼب الرازيب اعّؼادات فر  الؿ ؾؿقـ يالؿ ركقـ -7

 -شقريت –دار الؽّ  العؾؿقة : الـاارب الـ ار

م فقر شـ : تحؼقؼب اشـ ققؿ الجقزية بإعما الؿققعقـ عـ رب العالؿقـ -8

الؿؿؾؽة العرشقة ب دار اشـ الجقزي لؾـ ر يالّقزيع: الـاارب ح ـ آع سؾؿار

 ،د- 0324ب 0طب ال عقدية
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يحقك : تحؼقؼب عقاض شـ مقسك شـ عقاضب إِكؿاع الؿعؾؿ شػقائد م ؾؿ -9

ب يلكإ: الط عةب مصرب دار القفاء لؾط اعة يالـ ر يالّقزيع: الـاارب إسؿاِعقؾ

 ا- 0998 ,،د  0309

ب شقريتب إحقاء الرتاث العرشلب محؿد شاقر الؿجؾ لب شحار إكقار -01

 -د،0314ب 4ط

 ا-0986ب ،د 0317ب دار الػؽر: الـاارب اشـ كثقرب ال داية يالـفاية -00

ب اشـ تقؿقةب شغقة الؿرتاد يف الرد عؾك الؿّػؾ ػة يالؼرامطة يال ا ـقة -02

ب الؿديـة الؿـقرةب ؽّ ة العؾقا يالحؽؿم: الـاارب مقسك الدييش: تحؼقؼ

 -ا0995ب د،0305ب الثالثة: الط عةب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقدية

ب الّ صقر يف الديـ يتؿققز الػرقة الـاجقة عـ الػر  الفالؽقـ -04

ب ل ـار –عالؿ الؽّ  : الـاارب كؿاع يقسػ الحقت: تحؼقؼب ا سػرايقـل

 -ا0984 , ،د0314ب إيلك: الط عة

ع د : تحؼقؼب سراج الديـ محؿقد إْرَمقيب ؾ مـ الؿحصقعالّحصق -03

ب شقريتب ممس ة الرسالة لؾط اعة يالـ ر يالّقزيع: الـاارب الحؿقد عؾل أشق زكقد

 -ا0988 ,،د  0318ب إيلك: الط عةب ل ـار

: الـاارب محؿد شـ إشرا،قؿ العجمر: تحؼقؼب اشـ تقؿقةب الّ عقـقة -05

: الط عةب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقدية ,الرياض ب يعمؽّ ة الؿعارج لؾـ ر يالّقز

 ا 0999 ,،د  0321ب إيلك

ب الزرك لب ت ـقػ الؿ امع شجؿع الجقامع لّاج الديـ ال  ؽل -06

مؽّ ة قر  ة لؾ حث العؾؿل يإحقاء ب ع د اهلل رشقع  ,سقد ع د العزيز : تحؼقؼ
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 -ا0998 ,،د  0308ب إيلك: الط عةب تقزيع الؿؽّ ة الؿؽقة ,الرتاث 

ب اشـ ققؿ الجقزيةب تػ قر الؼرآر الؽريؿ   الّػ قر الؼقؿ ٓشـ الؼقؿ -07

دار يمؽّ ة : الـاارب مؽّ  الدراسات يال حقث العرشقة يا سممقة: تحؼقؼ

 -،د0301 , إيلك: الط عةب شقريت –الفمع 

ياسر شـ إشرا،قؿ يغـقؿ شـ ع اس شـ : تحؼقؼب ال ؿعاينب تػ قر الؼرآر -08

 ,،د0308ب إيلك: الط عةب يةال عقد –الرياض ب دار الق ـ: رالـااب غـقؿ

 -ا0997

ال قد اشـ ع د الؿؼصقد شـ ع د : تحؼقؼب الؿايرديب تػ قر الؿايردي -09

 ل ـار-ب شقريتب دار الؽّ  العؾؿقة: الـاارب الرحقؿ

: الـاارب اشـ أمقر حاج ييؼاع لف اشـ الؿققت الحـػلب الّؼرير يالّح قر -21

 -ا0984 ,،د 0314ب الثاكقة: ؿقة الط عةدار الؽّ  العؾ

 الحـػلب تؼقيؿ إدلة يف أدقع الػؼف -20
ّ
خؾقؾ محقل : تحؼقؼب الّدشقسل

 ا-2110 ,،د 0320ب إيلك: الط عةب دار الؽّ  العؾؿقة: الـاارب الديـ الؿقس

ب دار الػؽر لؾط اعة يالـ ر: الـاارب اشـ الجقزيب تؾ قس إشؾقس -22

 ا-2110ب ،د0320ب  عة إيلكالط: الط عةب ل ـارب شقريت

 ا-0989ب شقريتب عؾل شـ الح قـ الؿقسقيب تـزيف إك قاء -24

ب أشق مـصقرب محؿد شـ أحؿد شـ إز،ري الفرييب هتذي  الؾغة -23

: الط عةب شقريتب دار إحقاء الرتاث العرشل: الـاارب محؿد عقض مرع : تحؼقؼ

 ا-2110ب إيلك
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ع د ب عالؿ الؽّ : الـاارب الؿـاييب الّقققػ عؾك مفؿات الّعاريػ -25

 ا-0991,،د0301ب إيلك: الط عةب الؼا،رةب الخالؼ ثريت

 ,،د  0328ب الثاكقة: الط عةب محؿد سالؿ الخضرب ثؿ أشصرت الحؼقؼة -26

 -ا2117

أحؿد محؿد : تحؼقؼب أشق جعػر الطربيب جامع ال قار يف تلييؾ الؼرآر -27

 ا-2111 ,،د 0321ب إيلك: الط عةب ممس ة الرسالة: الـاارب ااكر

دار : الـاارب د- محؿد رااد سالؿ: تحؼقؼب اشـ تقؿقةب جامع الرسائؾ -28

 -ا2110 , ،د0322 إيلك: الط عةب الرياض –العطاء 

أحؿد الربديين يإشرا،قؿ : تحؼقؼب الؼر  لب الجامع ٕحؽاا الؼرآر -29

 , ،د0483ب الثاكقة: الط عةب الؼا،رة –دار الؽّ  الؿصرية : الـاارب أ ػقش

 -ا0963

محؿد شـ أسعد ب الحجج ال ا،رة يف إفحاا الطائػة الؽافرة الػاجرة -41

اين يَّ مؽّ ة : الـاارب ع د اهلل حاج عؾل مـق : تحؼقؼب جمع الديـب الصديؼل الدَّ

 ا-2111 ,،د 0321ب إيلك: الط عةب ا ماا ال خاري

ب 2طب ممس ة كقرب سعقد شـ ع داهلل الرايكديب الخرائج يالجرائح -40

 ه-0300

الدكّقر محؿد رااد : تحؼقؼب اشـ تقؿقةب درء تعارض العؼؾ يالـؼؾ -42

الؿؿؾؽة العرشقة ب جامعة ا ماا محؿد شـ سعقد ا سممقة: الـاارب سالؿ

 ا-0990 ,،د  0300ب الثاكقة: الط عةب ال عقدية

ب الرد عؾك الدكّقر ع د القاحد يايف يف كّاشف شقـ ال قعة يأ،ؾ ال ـة -44
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 شاك ّار- –ٓ،قر ب إدارة ترجؿار ال ـة: الـاار بإح ار إلفل ظفقر

 -شقريت –دار الؽّ  العؾؿقة : الـاارب اشـ ققؿ الجقزيةب الريح -43

حاتؿ دالح : تحؼقؼب محؿد إك اريب الزا،ر يف معاين كؾؿات الـاس  -45

, ،د 0302ب إيلك: الط عةب شقريت –ممس ة الرسالة : الـاارب الضامـ

 ا-0992

ب عقػة يالؿقضقعة يأثر،ا ال قئ يف إمةسؾ ؾة إحاديث الض -46

ب إيلك: الط عةب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقدية ,الرياض ب دار الؿعارجب إل اين

 ا- 0992ب ،د0302

ع د الز،راء الح قـل : تحؼقؼب ال ريػ الؿرتضلب ال ايف يف ا مامة -47

 ا- 0986ب 2طب  فرارب ممس ة الصاد ب الخطق 

اعق  : تحؼقؼب أشل العز الحـػل اشـب ارح العؼقدة الطحايية -48

ب شقريتب ممس ة الرسالة: الـاارب ع د اهلل شـ الؿح ـ الرتكل ,إركميط 

 -ا0997ب ،د0307ب العاارة: الط عة

ب محؿد الزحقؾل: تحؼقؼب اشـ الـجار الحـ ؾلب ارح الؽقك  الؿـقر -49

 ا-0997 ,،د 0308الط عة الثاكقة : الط عةب مؽّ ة الع قؽار: الـاارب يكزيف حؿاد

: الـاارب اعق  إركميط: تحؼقؼب الطحاييب ارح م ؽؾ أثار -31

 ا-0393ب ،د 0305 ,إيلك : الط عةب ممس ة الرسالة

: تحؼقؼب محؿقد إلقسلب د  العذاب عؾك مـ س  إدحاب -30

 ,،د  0307ب إيلك: الط عةب الرياضب أضقاء ال ؾػ: الـاارب ع د اهلل ال خاري

 ا-0997
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محؿد شـ ع د الرحقؿ شـ محؿد إرمقي ب قع الػؼفالػائؼ يف أد -32

 –شقريت ب دار الؽّ  العؾؿقة: الـاارب محؿقد كصار: تحؼقؼب الفـدي ال افعل
 ا-2115 ,،د  0326ب إيلك: الط عةب ل ـار

 ه- 0479ب شقريت ,دار الؿعرفة ب اشـ حجرب فّح ال اري -34

غال  ب افر  معادرة تـّ   إلك ا سما يشقار مققػ ا سما مـف -33

ب جدةب الؿؽّ ة العصرية الذ، قة لؾط اعة يالـ ر يالّ قيؼب شـ عؾل عقاجل

 ا-2110 ,،د  0322ب الراشعة: الط عة

ب محؿد إشرا،قؿ سؾقؿ: تحؼقؼب أشق ،مع الع ؽريب الػري  الؾغقية -35

ب الجرجاينب الّعريػات مصر ,الؼا،رة ب دار العؾؿ يالثؼافة لؾـ ر يالّقزيع: الـاار

 ا-0984,،د 0314إيلك : الط عةب ل ـارب شقريتب دار الؽّ  العؾؿقة: الـاار

مؽّ ة الخاكجل : الـاارب اشـ حزاب الػصؾ يف الؿؾؾ يإ،قاء يالـحؾ -36

 -الؼا،رة –

ب 0طب شقريتب العرشل الرتاث إحقاء دارب عرشل اشـب الؿؽقة الػّقحات -37

 -ا0998

لة لؾط اعة ممس ة الرسا: الـاارب الػقريزآشادىب الؼامقس الؿحقط -38

 ا 2115 , ،د 0326ب الثامـة: الط عةب ل ـار –شقريت ب يالـ ر يالّقزيع

ب ع د العزيز شـ أحؿد شـ محؿدب ك ػ إسرار ارح أدقع ال زديي -39

شدير   عة : الط عةب دار الؽّاب ا سممل: الـاارب عمء الديـ ال خاري الحـػل

 يشدير تاريخ-

أيقب شـ مقسك ب الؾغقيةالؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات يالػري   -51
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ممس ة : الـاارب محؿد الؿصريب عدكار درييش: تحؼقؼب الح قـل الؽػقي

 -شقريت –الرسالة 

,الثالثة: الط عةب شقريت –دار دادر: الـاارب اشـ مـظقرب ل ار العرب -50

 -،د 0303

مؽّ ة ب ح اا الديـ الؼدسل: تحؼقؼب الفقثؿلب مجؿع الزيائد -52

 ا-0993ب ،د0303ب الؼا،رةب الؼدسل

ع د الرحؿـ شـ محؿد : تحؼقؼب اشـ تقؿقة الحراينب مجؿقع الػّايى -54

ب الؿديـة الـ قيةب مجؿع الؿؾؽ ففد لط اعة الؿصحػ ال ريػ: الـاارب شـ قاسؿ

 ا-0995،د.0306: عاا الـ رب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقدية

: الـاارب يقسػ ال قخ محؿد: تحؼقؼب الرازيب مخّار الصحاح -53

 ،د0321ب الخام ة: الط عة دقدا –شقريت ب الدار الـؿقذجقة ,ة الؿؽّ ة العصري

 -ا0999. 

ب اشـ ققؿ الجقزيةب مدارج ال الؽقـ شقـ مـازع إياك كع د يإياك ك ّعقـ -55

ب شقريت –دار الؽّاب العرشل : الـاارب محؿد الؿعّصؿ شاهلل ال غدادي: تحؼقؼ

 -ا0996 , ،د 0306ب الثالثة: الط عة

دار : الـاارب عؾل الؼاريب م ؽاة الؿصاشقح مرقاة الؿػاتقح ارح -56

 -ا2112 , ،د0322ب إيلك: الط عةب ل ـار –شقريت ب الػؽر

كادر شـ ع د اهلل شـ عؾل ب م للة الّؼري  شقـ أ،ؾ ال ـة يال قعة -57

 ،د-0328ب الثالثة: الط عةب دار  ق ة لؾـ ر يالّقزيع: دار الـ رب الؼػاري

ب عادع مراد ,إركميط اعق  : تحؼقؼب م ـد ا ماا أحؿد -58
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 ا- 2110 ,،د 0320ب إيلك: الط عةب ممس ة الرسالة: الـاارب ـييآخر

 ار  شـ : تحؼقؼب سؾقؿار شـ أحؿد الطرباينب الؿعجؿ إيسط -59

 –دار الحرمقـ : الـاارب ع د الؿح ـ شـ إشرا،قؿ الح قـلب عقض اهلل شـ محؿد
 -الؼا،رة

محؿد : تحؼقؼب ال قق لب امعجؿ مؼالقد العؾقا يف الحديد يالرسق -61

 ,،د 0323ب إيلك: الط عةب مصرب الؼا،رةب مؽّ ة أداب: الـاارب إشرا،قؿ ع ادة

 -ا2113

ب ع د ال ما محؿد ،ارير: تحؼقؼب اشـ فارسب معجؿ مؼايقس الؾغة -60

 ا-0979ب ،د0499ب دار الػؽر

دار الؿحجة ب محؿد الح قـ الح قـل الطفراينب معرفة ا ماا -62

 ا-0996ب 0طب شقريتب ال قضاء

 ممس ة الحؾ ل-: الـاارب ال فرسّاينب الؿؾؾ يالـحؾ -64

ب الؿـّؼك مـ مـفاج آعّداع يف كؼض كما أ،ؾ الرفض يآعّزاع -63

 مح  الديـ الخطق -: تحؼقؼب الذ، ل

: تحؼقؼب اشـ تقؿقةب مـفاج ال ـة الـ قية يف كؼض كما ال قعة الؼدرية -65

ب إيلك: الط عةب د شـ سعقد ا سممقةجامعة ا ماا محؿب محؿد رااد سالؿ

 ا-0986 ,،د 0316

عؾل : تحؼقؼب الّفاكقيب مقسقعة ك اج ادطمحات الػـقر يالعؾقا -66

 -ا0996 , إيلك: الط عةب شقريت –مؽّ ة ل ـار كاارير : الـاارب دحريج
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ب عؾل محؿد ال جايي: تحؼقؼب الذ، لب مقزار آعّداع يف كؼد الرجاع -67

 ,،د 0482ب إيلك: الط عةب ـارل  –شقريت ب  اعة يالـ ردار الؿعرفة لؾط

 ا-0964
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 ملخص البخح

الدراسة إلك عرض مػفقا الطؼقس عـد الحدثققـ العرب عرضًا  ،دفت

مػفقا  يشقاركّاشاهتؿ عـ الطؼقس الديـقةب  تحؾقؾقًا يكؼديًاب مـ خمع دراسة 

 ًٓ معـا،ا عـد الحداثققـ العرب  يشقارب الطؼقس يف الطرح الػؽري الغرشل أي

فؼ ثؿ عرض يظائػ الطؼقس يَ  بعرب اسّعراض أ،ؿ تعريػاهتؿ لؾطؼقس

يف القظقػة الرمزية يالقظقػة آجّؿاعقة يالقظقػة  ؾةً مجؿَ  بالـظرة الحداثقة

 الـػ قة-

الدراسة جؿؾة مـ الّط قؼات الحداثقة يف تقظقػ الؿصطؾح  تعرض يقد

أ،ؿ  ب ياسّعرضتت مثؾ الصمة يالحج ياحؽاا الجـائزعؾك جؿؾة مـ الع ادا

عرب قراءة تػؽقؽقة لؾػعؾ الحداثل يف ،ذا  بالؿمحظات الـؼدية عؾك ،ذا الّقظقػ

 راشطة ذلؽ شالجذير الغرشقة الػؾ ػقة لفذا الػؽر- بالؿجاع

 فا الدراسة :إلقيكار مـ أشرز الـّائج الّل تقدؾت 

يف فضائـا الػؽريب يلقس مـ  ،ق مصطؾح جديد (الطؼقس)أر مصطؾح  -

إكّاج ثؼافّـا العرشقة أي ا سممقةب شؾ ،ق مـ الؿصطؾحات الؿ ّقردة مـ العالؿ 

 الغرشل-

،ل:  :أر يظائػ الع ادات يف الخطاب الحداثل تخّزع يف ثمثة أديار -

 يالقظقػة الـػ قة- بيالقظقػة آجّؿاعقة بالقظقػة الرمزية

ؿ الـؼدية لإلسما مـ الخؾػقة الؿادية الّل يـطؾؼ أ،ؾ الحداثة يف كّاشاهت -

ٓ تممـ شديـ خارج كطا  الّاريخب لذلؽ جاءت رؤيّفؿ لؾع ادات يف ا سما 

 مّـاسؼة يمـ جؿة تؿاًما مع الؿػفقا الغرشل لؾطؼقس الديـقة-
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أكف كار كؼًدا مـػًّحا عؾك  ،ل سؿة الـؼد الحداثل لؾع ادات يف ا سما -

درة الؿ ّؿدة مـ عؾقا الـػس يآجّؿاع ا ك اين الؿـا،ج الـؼدية الؿعا

 دير اعّ ار لخصقدقّفا الثؼافقة يك  قّفا الزمؽاكقة- بالغرشقة

 

 كدى شـت حؿزة شـ ع ده خقاط -د

nada4100@gmail.com 
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﷽ 

 املكدمـ٘

يالصمة ب حؿًدا يؾقؼ شجملف يعظقؿ سؾطاكفب الحؿد هلل ربِّ العالؿقـ

ٕتؿار إكؿمر عؾك الرحؿة الؿفداة يالـعؿة الؿ داة سقد يلد آدا يال ما ا

 يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ- ملسو هيلع هللا ىلص

 عؾك ارسة ،جؿة مـ الؿعادرة الػؽرية ال احة ت فده فنر ما: أما شعد

 الؿعادرة الـؼدية الؿـا،ج الديـ يتػريغ لؿضامقـف شاسّخداا أحدث ثقاشت

 شعد ما مـا،ج يخصقًدا,اين ا ك  يآجّؿاع الـػس عؾقا مـ الؿ ّؿدة

ي ّؾزا اسّـػاًرا ب يف ،ذه ال ـقات إخقرة الّل كعق فا   لفق أمٌر جؾٌؾ  ,الحداثة

َّج مـ أفؽار: مـ الؿخّصقـ يالؿفّؿقـ شال لر الديـل يما ب لّحؾقؾ يكؼد ما ُيـ

 ق ؾ مـب يما ُيصاغ يُي ّجؾ  مـ مصطؾحات غرشقةب ُي ّحدث مـ مػا،قؿ

 مراعاة ديرب مـ شقةّفا الّل أكّجّفاب الؿعادرة لعرشقةا الحداثة أدعقاء

: يتط قؼفا كؿا ،ل عؾك ،ذا الديـ الحـقػب أفرزهتا الّل لخصقدقّفا الؿعرفقة

 يل ىل مل خل ُّ ب  ف اد عؼقدتف يلؾّ ؽقؽ يف دحّف ي ؿس حؼقؼّف
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

  -[44 ,42: الّقشة] َّ ٍّ ٌّ

ب  ة يف الؿ اركة يف الّصدي لفذا الجقش الجرار الذي يعصػ شإفؽاريرغ

يمـ شقـفا مصطؾح )الطؼقس الديـقة( ب عزمت عؾك دراسة شعض ،ذه إفؽار

رغ ة مـفؿ يف : الذي ي ّخدمف الحداثققر لـزع الؼداسة عـ الع ادات ا سممقة

 الؼضاء عؾك ا سما يتـحقّف عـ ياقع الؿ ؾؿقـ الؿعاش-
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مـفا ما ب يقػت عؾك عدة كّاشات يدراسات حداثقة لؾع ادات يف ا سمايقد 

 الؿصادر يف دراسة: اإلسالم يف العبور صؼوس: أفرد يف مملػ خاص كؽّاب

 -(1)ع د الرحقؿ شق،ا،ا: لؾؿملػب الػؼفّقة

 -(2)الجؿؾ ش اا: لؾؿملػب اإلسالمي الؿتخقل يف الؼدر لقؾةيكّاب 

: لؾؿملػةب ومسؾم البخاري صحقحي خالل من وصؼوسه الؿوت يكّاب

دراسة خادة يف معالجة ،ذا  ييف الؿؼاشؾ لؿ أقػ عؾكب (3)سممة شـت رجاء

 ب الؿقضقع يكؼده

 يف الديـقة الطؼوس): دراسة ،ذا الؿقضقع تحت عـقار لذلؽ اخرتت

 (-كؼدية تحؾقؾقة دراسة: الحداثي الخطاب

 : خطتي يف البحث وطن

 : مـ مؼدمة يتؿفقد يأرشعة م احث فؼد رسؿُت ل حثل خطة مؽقكة

 شالؿعّؼد- يشقار عمقّفا الطؼقس خصصّف لّعريػ إول الؿبحث

 الحداثل- الخطاب يف الطؼقس خصصّف ل قار يظائػ الثاين الؿبحثي

عؿؾقة لّقظقػ الحداثققـ  ذكرت فقف كؿاذج يتط قؼات الثالث الؿبحثي

 -ا سما يف الع ادات عؾك لؿصطؾح الطؼقس

كؼدية عؾك اسّخداا الحداثققـ  ذكرت فقف ممحظات الرابع الؿبحثي

                                                 
 سقليت الّعريػ شف يف أثـاء ال حث- (0)
 سقليت الّعريػ شف يف أثـاء ال حث- (2)

 سقليت الّعريػ هبا يف أثـاء ال حث- (4)
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 لؿصطؾح الطؼقس عؾك الع ادات يف ا سما-

 -لؾؿحّقيات يففرس شالؿراجع يقائؿة ثؿ الخاتؿة

 : وهذه أبرز مالمحهب وقد رسؿت لبحثي مـفًجا حاولت آلتزام به

)الحداثة(  مػفقا آعّؿاد عؾك الؿـفج الّحؾقؾل الـؼدي يف شقار -

 يف الػؽر الغرشل مـ خمع الؿراجع الؿعّؿدة-( الطؼقس)ي)الديـ( ي

تقظقػ الحداثققـ  آعّؿاد عؾك الؿـفج القدػل يف عرض  ريؼة -

فنر ذلؽ ب مـ غقر اسّؼصاءب لؾؿصطؾح شذكر كؿاذج مـ كّاشات شعض رمقز،ؿ

مع آلّزاا شالؿـفجقة العؾؿقة يف ب مؿا ٓ تّحؿؾف   قعة ،ذا ال حث الؿخّصر

 جقؾ أققالفؿ يعدا اجّزائفا-ت 

عرض أشرز الؿمحظات الـؼدية عؾك أققالفؿ مع الّزاا العدع  -

 يا كصاج-

 تخريج إحاديث شعزي،ا يشقار الحؽؿ عؾقفا- -

 الّعريػ شإعما ش ؽؾ مخّصر- -

 لقجف خالًصا ييّؼ ؾ مـل ،ذا العؿؾ أر يقفؼـل عمه يف جؾ اهلل يأسلع

 -الـصقر يكعؿ الؿقلك كعؿ إكفب س حاكف فمرضات يف ي ّعؿؾـل يأرب الؽريؿ
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 التنَٔد

ب ق ؾ القلقج يف تػادقؾ ال حث يح ـ ،ـا أر كؿفد لف شذكر مػفقا الحداثة

ثؿ شقار معـك الديـ يما ي ّؿؾ عؾقف مـ مؽقكات أساسقة يف الػؽر الغرشل 

 الؿعادر-

 عفدب ض الؼديؿجديد عؾك أكؼا عصر ققاا فؽرة ي ّحضر إر معـك الحداثة 

د غقر الّؼدا مـ  مـ لفا أر كؿاب مّحّؿ قر عـفا مدافعقر يلؾحداثةب الؿحدَّ

 - كػ ف الغرب يف حّك ش دة يـّؼد،ا

ب الؿدريس الؿجّؿع داخؾ ظفقره يتّ ع دراسة مـ ٓ شد الؿصطؾح يلػفؿ 

 العؼؾ شلس اب الـفقض) ال عض عـد تعـل الحداثة أر كجد العرشل الػضاء فػل

: يالّؼـقة العؾؿ  ريؼ عـ الثمث ال قادات مؿارسة) ،ل آخريـ يعـدب (ايالّؼد

 يال عضب (الذات عؾك يال قادةب الؿجّؿع عؾك يال قادةب الط قعة عؾك ال قادة

 عـ الؼدسقة محق)ي( الجديد  ؾ )ي( شالرتاث الصؾة قطع) عؾك يؼصر،ا

( شالديـ لصؾةا قطع)ي( ا ك ار حؼق )ي( الديؿؼرا قة)ي( العؼؾـة)ي( العالؿ

 ياتجا،اهتؿ أدحاهبا ي ؿقحات رؤى شح   تخّؾػ فالحداثةب (1)(العؾؿاكقة)ي

إما يف الّـظقر يإما يف , فؽرية محايٓت: تعّرج شلهنا أر يُيؿؽـب الػؽرية

ًٓ  الغرشل إكؿقذج مـ تّخذ أر تحايع ,الؿؿارسة  م اره يفب شف ُيحّذى أعؾك مثا

 الـفضة مػفقا يتحديد يالرتاث الّاريخ قراءة يفب الػؽرية تحقٓتف ييف الػؾ ػل

 -أحقاًكا يعل شغقر أي شقعل يالّؼدا

ي عك أدعقاء الحداثة يف مؼارشاهتؿ الػؽرية يأ ريحاهتؿ الػؾ ػقة عـد  

                                                 
 أي،اا الفقية- 007ريح الحداثةب الؿدخؾ إلك تلسقس الحداثة ا سممقةب ي ص 24اكظر: ص (0)
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دراسّفؿ لؾديـ ا سممل يقراءهتؿ لـصقص القحققـ أر يدرسقا الديـ عؾك أكف 

ب أخرى إك اكقة ظا،رة كلي ظا،رة ش رية ُتطرح عؾك ش اط الدرس يالؿعالجة

: يف محايٓت يتقسمت حثقثة مـفؿب تخضع لّحقٓت يتغقرات كؼدية يجذرية

 عادة ترتق  الؿ فد ا سممل َيفؼ الؼقؿ العالؿقة ي،قؿـة الـؿقذج الثؼايف 

 الػؽري إجـ ل-

يٕجؾ ذلؽ حايع أدحاب ،ذا آتجاه الحداثل إخضاع الـص ال رعل  

عرب اسّخداا ترساكة ضخؿة ب يالع ادية لعؿؾقة تحديث م ّؿرةشؿؽقكاتف العؼدية 

يإكزالفا عؾك الديـ ا سممل ب مـ الؿـا،ج الحديثة يالعؾقا ا ك اكقة الؿعادرة

ك ائر  ,(1)كؿا يزعؿقر,لّحؾقؾ ال ـك الؿؽقكة لف : لػؽ غؿقضف يإزالة ُل  ف

لّػرده يتؿايزه  يٓ مراعاةب دير اعّ ار لخصقدقة ،ذا الديـب إديار إخرى

 عـ غقره مـ سائر إديار-

يقد ا،ّؿ الػؽر الغرشل الؿعادر الققا شدراسة إديار شاعّ ار،ا ظا،رة مـ  

يذلؽ لؿا ب الظقا،ر ا ك اكقة الؿرت طة ش قاقاهتا آجّؿاعقة يالثؼافقة يالّاريخقة

 يإديار مـ أ،ؿ مؽقكات ال خصقةب لفا مـ أ،ؿقة يحضقر يف كػس ا ك ار

فالديـ ٓ يؿؽـ كزعف ياسّةصالف ب إساسقة كؿا يؼقع عؾؿاء الـػس يآجّؿاع

ما إر ُيطرد مـ حقاة شعض الؿجّؿعات ش    سقطرة "ٕكف : مـ الؿجّؿعات

                                                 
قس مـظقمة عؼدية ديـقة كظرية مـغؾؼة لب فا سما مثؾف مثؾ أي ديـ آخر"تؼقع آماع قرامل:  (0)

تّلثر شطريج القاقع الّاريخل ب شؼدر ما ،ق تؿثؾ ش ري يمؿارسة اجّؿاعقة يقمقة مّغقرة

فقّحقع الديـ ب يشلحقاع الـاس يأيضاعفؿ آجّؿاعقة يآقّصادية يالـػ قة يال قاسقة

 ل عض قصر مػفقاكّقجة ذلؽ إلك ظا،رة اجّؿاعقة لفا دٓلّفا ييظائػفا- يلةـ حايع ا

ا سما عؾك العؼقدة يالع ادات فنر معايـة القاقع أث ّت أر الديـ مػفقا ثؼايف عاا يّجايز 

 ا سما أسققي- 042ص "حديد العؼائد يالطؼقس
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حّك يعقد شؼقة مـ جديد يف حقاة : الـزعة العؼمكقة العؾؿاكقة يف العصقر الحديثة

ًعا اكّػك الؿؼدس مـ حقاة لذلؽ ٓ يؿؽــا أر كّصقر مجّؿب تؾؽ الؿجّؿعات

 - (1)"جؿقع فةاتف

يٓ تقجد لحظة تاريخقة عاافا ا ك ار مـ غقر ب فالديـ دائؿ الحضقر  

 شامّقاز- (2)"كائـ مّديـ"فا ك ار ،ق ب ديـ

)أراء : يف كّاشف الػرك ل يالؿمرخ يؼقع غقسّاج لقشقر الػقؾ قج 

ٕر احّقاج ب ـف ٓ يؿقت أشًدايّ دع مقضًعا يلؽ": يالؿعّؼدات( يف ا يؿار إكف

 -(3)"ا ك ار إلك آعّؼاد ،ق عـصر كػ ل م قطر كالؾذة يإلؿ

يمـ الؿ ّح ـ ذكره ،ـا يق ؾ القلقج يف تػادقؾ ،ذه القرقة شقار معـك 

ي،ق ب يشقار مؽقكاتف إساسقة الّل ااّؿؾ عؾقفاب الديـ يف الؿػفقا الغرشل

 طاب الحداثل العرشل-الؿعـك الذي ُيجؿع عؾقف أدعقاء الخ

إر تعريػ الديـ يف الػؽر الغرشل الؿعادر يّضح مـ خمع ال حث يف 

فـجد أر معـك الديـ عـد ممسس ب (4)كّاشات عؾؿاء آجّؿاع يإكثريشقلقجقا

ّّ ؼ مـ الؿعّؼدات ": ا( ،ق0907)ت (5)عؾؿ آجّؿاع دير كفايؿ كظاا م
                                                 

 مّخقؾ الـصقص الؿؼدسة يف الرتاث العرشل ا سمملب حؿادي الؿ عقدي- 276ص  (0)
 -الديـ يالّديـ 09ص (2)
 يالؿعّؼدات- أراء 05ص (4)
ا كثرشقلقجقا أي ا كرتشقلقجقا: ،ق الػرع الذي يفّؿ شعؾؿ ا ك ار ييجعؾف محقر ال حث  (3)

الػؾ ػل فقؿا يّعؾؼ شف مـ الجقاك  الػؽرية يالؿعرفقة يالجقاك  العؾؿقة يالـػ قة- اكظر: 

 (ب مقسقعة ٓٓكد الػؾ ػقة-0.73)

ؽرية الغرشقة يف إك اء عؾؿ ال قسققلقجقاب مـ اخصقة فرك قة ُتعد مـ أ،ؿ ال خصقات الػ (5)

ا ًؿا اجّؿاعقًّ خؿ قر عالِ 003,025مملػاتف: إخم  الؿفـقة يإخم  الؿدكقةب اكظر: ص
= 
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جلء عزلفا عـ القسط يب يالؿؿارسات الّل تدير حقع مقضقعات مؼدسة

ي،ذه الؿعّؼدات يالؿؿارسات تجؿع كؾ ب يتحاط ش ّك أكقاع الّحريؿب الدكققي

 -(1)"الؿممـقـ يالعامؾقـ هبا يف جؿاعة معـقية ياحدة تدعك كـق ة

: إلك ق ؿقـ أساسققـ"ييرى أيًضا أر   قعة تؽقيـ الظقا،ر الديـقة تـؼ ؿ 

يالثاكقة ،ل ب يتظفر يف الّؿثمتإيلك ،ل حآت الػؽر ب العؼائد يالطؼقس

يشقـ ،ذيـ الؿ ّقيقـ يقجد الػادؾ شقـ الػؽر ب أاؽاع معقـة مـ الػعؾ

 -(2)"يالعؿؾ

الؿعّؼد يالطؼس : ،ؿا: فالديـ يف الػؽر الحديث مرك  مـ أمريـ أساسققـ

ا( يف 0930)ت (3)يؼقع رائد عؾؿ إكثريشقلقجقا جقؿس فريزرب الؿعرب عـ الؿعّؼد

الديـ كؿا أففؿف ،ق ع ارة عـ اسرتضاء أي اسّؿالة ققى تػق  ": يػف لؾديـأثـاء تعر

 - (4)"يعّؼد أهنا تقجف يتّحؽؿ ش قر أمقر الط قعة يالحقاة ال  ريةب ققة ا ك ار

عؿؾقة اسرتضاء "إر الديـ ،ق : (5)ييف شقار ،ذا الؿعـك يؼقع فراس ال قاح
                                                 = 

 ا )الؿـّظرير الؿمّس قر(-أساسقًّ 

 إاؽاع إيلقة لؾحقاة الديـقة- 37ص  (0)
 الؿرجع ال اشؼ- 51ص  (2)

ي،ق ب (The Golden Bough) (الغصـ الذ، ل)فقر عالؿ إسؽقتؾـديب ألػ كّاشف الؿ  (4)

ع ارة عـ دراسة يف ال حر يالديـب يضح فقف أر كثقًرا مـ إسا قر الديـقة ي ال عائر الديـقة 

يأر الّطقر العؼؾل ال  ري مر شثمث ب أدؾفا مـذ أياا ظفقر الزراعة يف عصر ما ق ؾ الّاريخ

يما شعد،ا مـ مؼدمة  6ظر: الّعريػ شف صاك -مراحؾ: ال حر ال دائلب يالديـب يالعؾؿ

 )دراسة يف ال حر يالديـ(- الؿرتجؿ لؽّاب الغصـ الذ، ل
 الؿرجع ال اشؼ- 79ص (3)
كات  يمػؽر يشاحث سقري يف الؿثققلقجقا يتاريخ إديارب يلد يف مديـة حؿص ال قرية  (5)

= 
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ب شالط قعة يالحقاة ا ك اكقةُيعّؼد أهنا تّحؽؿ ب ي ؾ  عقر أعؾك مـ ا ك ار

ياحد كظري يأخر تط قؼل عؿؾل- ففـاك ب ي،ذه العؿؾقة تـضقي إلك عـصريـ

يٓ يصح الديـ شغقر ب يؾقف محايٓت ٓسرتضاء ،ذه الؼقىب آعّؼاد شؼقى عؾقا

 -(1)"تقفر ،ذيـ العـصريـ

يسّ قّـ الدير ب يسّؾؼل ،ذه القرقة شنذر اهلل الضقء عؾك معـك الطؼقس

الحداثل يف كزع الؼداسة يزعزعة الثقاشت يأك ـة الطؼقس شح   إمزجة 

يكقػ يحصؾ كؾ ذلؽ ب يدير اعّ ار لخصقدقة ،ذا الديـ يتعالقؿفب يإ،قاء

 يفؼ سقاسة العرض يالطؾ  يف سق  عالؿ إفؽار الؿعادر-

 املبخح األّل

 تعسٓف الطكْض ّعالقتَا باملعتكد

ففذه ب يف الؿعاجؿ الػؾ ػقة الغرشقة يعرض ،ذا الؿ حث معـك الطؼقس 

 الؿػردة م ّقردة مـ الثؼافة الغرشقة يملخقذة عـفا-

أما عـد ال حث عـ مػفقا الطؼقس يف الؿعاجؿ فنكـا ٓ كجد لفا تعريًػا يف 

يكّاب )هتذي   ؾػرا،قديل )العقـ(: الؿعاجؿ الؾغقية العرشقة الؼديؿة كؽّاب

ٓشـ مـظقر يكّاب )مؼايقس الؾغة( ٓشـ  يكّاب )ل ار العرب(ألز،ري ل الؾغة(

                                                 = 
ت إجـ قة مـذ عاا يف جامعة شؽقـ لؾدراسا (شريفق قرأسّاًذا شدرجة )اب يعؿؾ 0930عاا 

مخّص شدراسة الحضارة العرشقة يتاريخ إديار يف ال ر  إدككب يلؿزيد مـ ي،ق ب 0976

الّعريػ شف راجع: حقار مع الؿػؽر ال قري فراس ال قاحب حايره: ع د ال ّار الؽػقريب 

 اب عؾك مققع مجؾة أيار عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة-8.02.2104شّاريخ 
 ك ار-ديـ ا  24ص  (0)
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يف حقـ أكّا كجد معـك الطؼقس يف ب فارس يكّاب )تاج العريس( لؾزشقدي

إلك "يفقف أر كؾؿة  ؼقس ت قر ب الؿعاجؿ الحديثة مثؾ )الؿعجؿ القسقط(

يي ار هبا يف ب الؽقػقة الّل يّؿ هبا أداء إك طة الؿؼدسة يتـظقؿفا يف إ ار احّػالل

الؿ قحقة إلك الـظاا الذي تّّؿ شف ال عائر يآحّػآت الديـقة الدياكة 

 أي أر معـا،ا خاصٌّ شالديـ الؿ قحل-: (1)"الؿؼدسة

أما يف الؿعاجؿ الػؾ ػقة يمعاجؿ عؾؿ آجّؿاع يغقر،ا فنكـا كجد أر مػردة 

ي،ل م ّؼة مـ ب (Rite): الطؼس يف الؾغّقـ الػرك قة يا كجؾقزية ،ل كؾؿة

مجؿقع ": يجاء معـا،ا يف قامقس ٓريس أهناب (Ritus): متقـقةالؽؾؿة ال

ب (2)"إك طة يإفعاع الؿـظؿة الّل يّخذ،ا جؿاعة ما خمع احّػآهتؿ

فالطؼقس إذر مؿارسات جؿاعقة يلفا د غة احّػالقة كؿا يظفر مـ ،ذا 

 الّعريػ-

س يقد تقسع معجؿ مصطؾحات عؾؿ آجّؿاع يف ترجؿة يشقار معـك الطؼق

(Rites) يلقسقار ب يأر كمًّ مـ جقؿس فريزرب )ال عائر(: يذكر أر معـا،ا ،قب

قد ذكريا يف عدد مـ الؽّ  الؿخصصة ب (4)يكؾقد لقػل سرتيسب (3)لقػل شري،ؾ

                                                 
 س( الؿعجؿ القسقط-   طمادة: )00ص  (0)

(2) Rite: mot dérive du Latin "Ritus", 1486, in Larousse, Dictionnaire 
de la langue franد،aise, Ed 1988 , p 1652- 

اب فقؾ قج يعالؿ اجّؿاعب يأثـقلقجل فرك ل- لف 0949شريؾ تقيف سـة ,لقسقار لقػل (4)

القظائػ العؼؾقة يف )ائقة- كار أسّاًذا شجامعة ال قرشقرب أ،ؿ كّ ف شحقث يف العؼؾقة ال د

 معجؿ الػمسػة- 619ب اكظر: ص(العؼؾقة ال دائقة)ب ي(الؿجّؿعات ال دائقة

يعد مـ أ،ؿ إثـقلقجققـ الػرك ققـ الذيـ لفؿ تلثقر مؾحقظ يف تطقر العؾقا ا ك اكقة عامة  (3)

ّحديدب يلف عدة مملػات مـ شقـفا: إكثرشقلقجقا يإشحاث إكثريشقلقج ة عؾك يجف ال
= 
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مجؿقعة مـ إفعاع ": لؾ حر يالعؼؾقة ال دائقة أي الػؽر الفؿجل أر الطؼقس

يذات  اشع اػقي أي حركل أي  غالً ا ما تؽقر احّػالقةب الؿّؽررة يالؿؼـّـة

يذات د غة رمزية يترتؽز ،ذه إفعاع عؾك ا يؿار شؼقة الؽائـات ب يضعل

يعؾك ،ذا ب (1)"الّل ي عك ا ك ار لؾّقادؾ معفاب الػعالة أي شالؼدرات الؿؼدسة

الّعريػ تؽقر الطؼقس ع ارة عـ مؿارسات يأققاع قد تؽقر احّػالقة يقد ٓ 

 ك ار شؽائـ أعؾك يأسؿك-هتدج ٓتصاع ا ب تؽقر

 ؼقس إيجاشقة ": ،ؿا: يجاء يف ذات ،ذا الؿعجؿ أيًضا أر الطؼقس دـػار 

أي شالّؽػقرية شا حالة إلك ب أي سؾ قة كالؿحرمات يالؿؿـقعاتب كالصمة يالّربع

 -(2)"الّطفقر أي الّؽػقر عـ الذكقب

لؾؿؿارسات  (3)يقد ذكر الؽات  إلؿاين ققفؿار يف مؼارشّف ال ققسققلقجقة

يٓ يؿؽـفؿ العقش مًعا إٓ ب أر الـاس كائـات  ؼقسقة شؽؾ امّقاز"يف حقاة الـاس 

فالطؼقس إذر مـ أخص ب (4)"شقاسطة  ؼقس تـظؿ م ادٓهتؿ الرمزية الؿخّؾػة

                                                 = 
ًؿا اجّؿاعًقا أساسًقا خؿ قر عالِ  451,454اب اكظر: ص2119تقيف سـة - ال ـائقة

 )الؿـّظرير الؿعادرير(-

 معجؿ مصطؾحات عؾؿ آجّؿاع-054,053ص  (0)

 الؿرجع ال اشؼ يكػس الصػحة- (2)
ًٓ لؿمثرات   قعقة ال قسققلقجقا: تعـل دراسة الظقا،ر آجّؿ (4) اعقة شاعّ ار،ا ت ؽؾ مجا

( 4.0418خاضعة لؼقاكقـ عؾك غرار ققاكقـ الظقا،ر الػقزيائقة يال ققلقجقة- اكظر: )

 مقسقعة ٓٓكد الػؾ ػقة-

 (3) Goffman, Erving, les rites d’interaction, (trad. de l’anglais par Alain 
Kihm,) Paris            

Minuit, coll «le sens commun», 1974, p 240 
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 خصائص ا ك ار يلفا أ،ؿقة شالغة يف تـظقؿ حقاتف مع أخريـ- 

يؿؽـ أر ": ا(0921)ت (1)يقاع رائد عؾؿ آجّؿاع الؿعادر ماكس فقرب

يالّل يعرب عـفا شالصمة يالّضحقة ب ك ؿل عمقات الـاس شالؼقى فق    قعقة

 -(2)"يالّ جقؾ  ؼً ا يدياكة

إذر عمقة الـاس شاهلل يارت ا فؿ شف يفؼ كظاا الع ادات ،ق معـك الطؼس 

 يالديـ عـد أشرز عؾؿاء آجّؿاع الغرشققـ-

( Rite)قجقا يالػقلؽقر أر أدؾ مادة يجاء يف قامقس مصطؾحات إكثقل

 (3))العادات(- يذكر الؼامقس ققع عالؿ الؾ اكقات يإكثريشقلقجقا ساشقر: ،ل

عؾك مجؿقع إكؿاط ال ؾقكقة الّل يحؿؾفا "أر ،ذه الؽؾؿة تدع : ا(0949)ت

،ـاك مػفقمقـ يحّمر مؽار الصدارة "يذكر أر ب (4)"الرتاث يتعقش يف الجؿاعة

ب آمّثاع الجؿاعل الؿعقاري عؾك كحق أي آخر: ي،ؿا: العادة شقـ تعريػات

                                                 
اب يُيعد مـ أ،ؿ مػؽري الؼرر الع ريـ يأحد أكثر عؾؿاء 0863عالؿ ألؿاين يلد سـة  (0)

ا يف العالؿب مـ أافر مملػاتف: إخم  الربيت ّاكّقةب يكّاب آقّصاد آجّؿاع تلثقرً 

الؿـّظرير يما شعد،ا خؿ قر عالًؿا اجّؿاعًقا أساسقا )234يالؿجّؿعب اكظر: ص 

 الؿمّس قر(-

(2)         Weber.M, Economie et Societe, Pion, 1995, Tom 2, P 172  

اب ثؿ ،اجر إلك القٓيات الؿّحدة إمريؽقةب ي،ق عالؿ 0883ساشقر يلد شللؿاكقا سـة  إديارد (4)

ّّحدةب مـ ل اكّقات يإكثريشقلقجلب ي لف تلثقره إققى عؾك عؾؿ الؾ اكّقات يف القٓيات الؿ

 549,531ممّلػاتف: أكثريشقلقجقا يثؼافةب يكّاب الؾغة مدخؾ لدراسة الؽماب اكظر: ص

 معجؿ إثـقلقجقا يإكرتيشقلقجقا-
 كثقلقجقا يالػؾؽقر-قامقس مصطؾحات إ 237ص  (3)
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 -(1)"يالرتاث الّاريخل

يدع عؾك ": (Rite) يجاء يف الؿعجؿ الػؾ ػل لؿراد ي، ة أر مصطؾح

 -(2)"أسؾقب الع ادة يالجـائز يالؿقالقد

)ال عقرة أي : ( ،قRitual)يجاء يف مقسقعة عؾؿ آجّؿاع أر ترجؿة  

يّؿ أداؤه يف ب كؿط مّؽرر يف الغال  مـ ال ؾقك": ل عقرة ،ليأر اب ال عائري(

يقد يّضؿـ اسّخداا رمقز- ييعّرب الديـ ياحًدا مـ الؿقاديـ ب مقاققت مـاس ة

يإر كار كطا  ال عائر قد يؿّد ب آجّؿاعقة الرئق ة الّل يّؿ فقفا مؿارسة ال عائر

 -(3)"إلك جقاك  عؾؿاكقة يدكققية يف الحقاة الققمقة أيًضا

يمـ ب فالطؼقس إذر تليت شؿعـك الع ادات يالعادات يال عائر أيًضا

خصائصفا يسؿاهتا الرغ ة يف آتصاع شالؿؼدس عرب الصمة يالدعاء يالذكر 

يأهنا تحافظ عؾك اكض اط حقاة الـاس ياكّظامفؿ يف جؿاعة ب يغقر،ا مـ إعؿاع

 ياحدة-

إلك أر الؿممـ ييذ،  الػقؾ قج يالؿمرخ الػرك ل غقسّاج لقشقر 

ب كػل إلك شادية لقس فقفا ما يذّكره شديـف لضعػ إيؿاكف ش رعة"الؿّعص  لق 

فالذي يجعؾ الز،اد يالؿ  ريـ حافظقـ  يؿاهنؿ ،ق كقهنؿ يّؾقر كّ  الديـ 

يالذيـ أيج قا الؼ ايسة أر يّؾق ب ييؼضقر أيقاهتؿ شالصمة يالّ  قحب كؾ يقا

القاقػقـ عؾك أحقاع الـػس يتلثقر الّؾؼقـ  كؾ هنار كّاب الػرض الؽـ ل ،ؿ مـ

                                                 
 كػس الؿرجع يالصػحة- (0)

 الؿعجؿ الػؾ ػل- 495ص (2)
 ( مقسقعة عؾؿ آجّؿاع-2.743,7345) (4)
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 -(1)"يالّؽرار فقفا

ييفدج الّؼرير ال اشؼ إلك شقار ما لؾطؼقس الّل يؾؼـفا رجاع الديـ لؾـاس 

مـ دير مركزي يم اار يف اسّؿرار شؼاء الؿعّؼدات يف أثـاء تؾؼقـفؿ لؾـاس أمقر 

ا لؾؿحافظة ي،ذا الدير مفب يتذكقر،ؿ شضريرة مؿارسة الع اداتب الديـ ؿ جدًّ

 عؾك إديار يضؿار اسّؿرار،ا-

شّلثقر العديى الـػ قة ": أيًضا أر الؿعّؼدات تث ت لقشقر يي قـ غقسّاج

يمـ مؼقمات ،ذيـ الركـقـ كعد الصقر يالّؿاثقؾ يالحج ب يالّؾؼقـ الؿؽرر

 -(2)"يالطؼقس يالرتاتقؾ يالؿقسقؼك يالقعظ يا رااد-- إلخ

تؽقر إذر مـ كقع الدعؿ يالؿ اكدة يأر كمًّ مـفؿا  إر دؾة الطؼس شالؿعّؼد

 تؿّد إخرى شالؼقة يالث ات يآسّؿرار-

فنذا كار ": يف ارح العمقة شقـ ،ذيـ العـصريـ (3)ييؼقع ع د الجقاد ياسقـ

فنر الطؼس حالة فعؾ مـ الهنا إحداث راشطة- يإذا كار ب الؿعّؼد حالة ذ،ـقة

                                                 
 أراء يالؿعّؼدات- 214ص  (0)

 الؿرجع ال اشؼ يكػس الصػحة- (2)

اب يتخرج مـ كؾقة الحؼق  يف جامعة الؼا،رة 0953،ق كات  مصري عؾؿاينب يلد سـة  (4)

يتدرج يف سؾؽ الـقاشة العامة يالؼضاء مـذ تخرجفب لف مملػات يف الػؽر ال قاسل ب 0976سـة

العؼؾ الديـلب ي،ل مـ ضؿـ الؿ اريع العرشقة ترتكز حقع كؼد الرتاث ا سمملب يكؼد 

 (-الديـ يالّديـ)ي(ب ال ؾطة يف ا سما مـ جزأيـ: )مـفا:  عادة تلييؾ الرتاث ا سممل

ب "ا الّديـ؟ الّػؽقر مـ خارج ا  ارأالديـ "راجع: حقار مع الؿ ّ ار ع د الجقاد ياسقـ 

ممس ة )مممـقر شم حديد  اب عؾك مققع07.7.2103حايره: محؿد الخراطب شّاريخ 

 لؾدراسات يإشحاث(-
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فنر الطؼس مجؿقعة ب ؿّعؾؼة شعالؿ الؿؼدساتالؿعّؼد مجؿقعة مـ إفؽار ال

إكف اقّحاا عؾك الؿؼدس ب مـ إفعاع الؿّعؾؼة شلسؾقب الّعامؾ مع ذلؽ العؾؿ

 -(1)"يفّح قـقات دائؿة معف

)ت  (2)الػرك ل ريجقف شاسّقد ييؼقع عالؿ آجّؿاع يإكثريشقلقجل 

 - (3)"إر كؾ  ؼس لقس إٓ تؽراًرا ٕسطقرة إدقع": ا(0973

فالطؼقس يف الػؽر الغرشل إذر ،ل مؿارسات تع دية تع قرية عـ  

ي،ل اتصاع شا لف الؿع قد الؽامـ خارج الط قعة ب الؿعّؼدات يإديار يإدقع

ييـ غل ففؿفا يدراسّفا يفؼ ا  ار الؿادي الذي يحركفؿ ييـطؾؼقر مـف ب يفققفا

 يف ت ؽقؾ رؤا،ؿ الػؾ ػقة-

لقاقع العرشل حذي مػؽري الغرب يف يجقب يقد حذا أدعقاء الحداثة يف ا

ب يإجراء كػس عؿؾقات الّػؽقؽ يالحػر عؾقفب دراسة ا سما شصػّف ظا،رة ديـقة

 يشاسّخداا كػس إديات يف تركق ّف الؿؽقكة مـ العؼائد الديـقة يالطؼقس-

ييصرح الحداثققر شلر العؼائد يكصقص القحققـ قد تعرضت لعؿؾقات  

يف حقـ أر الطؼقس مع أ،ؿقّفا يعمقّفا ب ,زعؿقا,جًدا الّحديث ش ؽؾ ك قر 

فؿـ ب الق قدة شالؿعّؼد الديـل يادة ارت ا فا شف لؿ تحظ شؿثؾ ،ذا آ،ّؿاا

                                                 
 الديـ يالّديـ- 53ص  (0)

اؿؾت أعؿالف إثـقلقجقا الديـّقةب يالط  الـػ ل آجّؿاعلب يظقا،ر الّثاقػ- يقد  (2)

ترّكزت شحقثف عؾك الظا،رة الديـّقة يخاّدة الطؼقسب إذ اكؽّ  عؾك تحؾقؾ الطؼقس الديـّقة 

يما شعد،ا معجؿ إثـقلقجقا  274فريؼّقة يف الربازيؾ عامة- اكظر: ص يف شا،قاب يالدياكات ا 

 يإكرتيشقلقجقا-
(4)               Roger Bastide, Sociogie des mutations religieuses, p 157  
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 الضريري إعادة قراءهتا مـ جديد لّّؿااك مع أفؽار الحداثة العالؿقة الققا-

داح  كّاب )إسما الؿجدديـ( يف  (1)يي قـ ذلؽ ال احث محؿد حؿزة 

يٓ يؿؽـ شلي ": فقؼقعب رض حديثف عـ ضريرة تحديث الطؼقس ا سممقةمع

حاع مـ إحقاع أر ت ؼك ،ذه الطؼقس شؿعزع عـ الؿ اءلة يإعادة الـظر 

 - (2)"شدعقى عدا إخضاعفا لمجّفاد ا ك اين

)ال عائر : يف مؼاع لف شعـقار (3)يإلك ،ذا الؿعـك يذ،   ار  حجل

إر الـظاا ال عائري يف ": عادرة( فقصّرح قائًم ا سممقة يف الدراسات الؿ

ا سما ٓ زاع داح  الـصق  إقؾ تؿاًما يف الدرس لق قاركاه شؿحايٓت 

سقاء كار ب درس الؼرآر يال ـة الـ قية أي الػؼف ا سممل أي ال قاسة ا سممقة

                                                 
شاحث حداثل تقك لب ييعؿؾ محاضًرا شالجامعة الّقك قةب مخّّص يف قضايا الػؽر  (0)

ال ـّة الـ قّية: إاؽالّقة الّدييـ )مـ شقـفا: ب الؽّ  الؿـ قرةا سمملب لف عديد مـ 

ًٓ  -فاميغقر (إسما الؿجّدديـ)ب ي(يالّ ريع شعـقار:  لؿزيد مـ تعرج فؽره راجع مؼا

)إسما الؿجدديـ لؿحؿد حؿزة ماكقػ ت لؾّجديد يف ا سما( لؾؽات : خالد غزاعب 

 العـؽ قتقة-اب مجؾة أيار عؾك ال  ؽة 8.02.2104شّاريخ: 
 إسما الؿجدديـ- 80ص  (2)

كؾقة  يفا يف مديـة شقرسعقدب تخرج 0951كات  دحػل يمػؽر لقربالل مصريب يلد عاا  (4)

مـ جامعة عقـ اؿس  ةالحؼق  شجامعة عقـ اؿسب ثؿ حصؾ عؾك الؿاج ّقر يالدكّقرا

جائزة  مـ أشرز،اب يجامعة جقـقػ ش قي راب يحصؾ عؾك العديد مـ إيسؿة يالجقائز

 Grinzaneي،ك إحدى أ،ؿ الجقائز إدشقة يف العالؿب يجائزة ب غريـزار كافقر ا يطالقة
Cavour   اب كؿا حصؾ عؾك جائزة 2118يف إدب عااGrinzane  إحدى أكرب الجقائز

حصؾ كؾ مـفؿ شعد ذلؽ عؾك جائزة ب الّل ُمـحت ٕرشع اخصقات أدشقةب إدشقة يف العالؿ

راجع حقار مع  ار  حجلب حايره: فقصؾ خاجفب شّاريخ:  -كقشؾ يف إدب

 اب مجؾة أيار عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة-8.02.2104
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كت أي ،ذا داخؾ الؽّاشات آسّ راققة أي الؽّاشات العرشقة الؿعادرة حداثقة كا

 تؼؾقدية-

يٓ تحايع ففؿ العمقات الّل ترشطف ب ففذه الؽّاشات ٓ تقلل ا،ّؿاًما مـاسً ا

يإذا حايلت فؾقس عرب الؿـفجقات ب شالـظاا العؼدي ا سممل أي شـظامف ال ردي

 -(1)"الحديثة يإكؿا عرب مـفجقات رثة اجّؿاعقة يتاريخقة

لع قر يف ا سما( أر ال    يف كّاشف ) ؼقس ا (2)ييرى ع د الرحقؿ شق،ا،ا

الؿمس ة "يف عدا إجراء عؿؾقات الّحديث عؾك الطؼقس يف ا سما ،ق أر 

الديـقة ترفض أي محايلة  عادة الـظر يف الطؼقس لؿققػفا الؿ دئل الؿعارض 

 -(3)"ياكّ   فؼف الع ادات قداسة تؿـع مـ إعادة الـظر فقفب لؽؾ أاؽاع الّغققر

أر دراسّفا لؾؿقت ي ؼقسف يف مؼدمة كّاهبا  (4)يذكرت رجاء سممة 

                                                 
 اب مققع إضاءات عؾك ا ؽة العـؽ قتقة-2.8.2106كّ ف شّاريخ:  (0)
عـ دار  "ا سما الحركل"ا شعـقار شاحث حداثل يمدّرس يف الجامعة الّقك ّقةب ك ر كّاشً  (2)

الّل أارج عؾقفا ع د  "اا يمّعّددً ا سما ياحدً "ريتب يذلؽ ضؿـ سؾ ؾة الطؾقعة يف شق

 ًٓ شعـقار: )تؼديؿ كّاب ع د  الؿجقد ال ريفب يلؿزيد مـ الّعريػ شف يشؽّاشف راجع مؼا

الرحقؿ شق،ا،ا  ؼقس الع قر يف ا سما: دراسة يف الؿصادر الػؼفّقة(ب لؾؽات : ش اا 

 ع ممس ة )مممـقر شم حديد لؾدراسات يإشحاث(اب مقق06.9.2104الجؿؾب شّاريخ: 

 عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة--

  ؼقس الع قر يف ا سما- 48,49ص  (4)
يحصؾت عؾك افادة ب ا0968رجاء شـت سممة شاحثة يكات ة حداثقة تقك قةب يلدت سـة  (3)

يالؽّاشة: قراءة الع ؼ )دكّقراة الديلة يف الؾغة يأداب يالحضارة العرشقة شل ريحة عـقاهنا: 

ب شّقكسب ي،ل أحد إعضاء الؿمس قـ لراشطة العؼمكققـ العربب يلجؿعقة (يف الؿقريث

ب يلؾجؿعقة الثؼافقة الّقك قة لؾدفاع عـ المئؽقة- ي،ل حالًقا محؾؾة (شقار الحريات شػرك ا)
= 
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)الؿقت ي ؼقسف مـ خمع الصحقحقـ ال خاري يم ؾؿ(   مخّؾػة عـ الؽؿ 

يالّل تّحدث عـ عذاب الؼرب يأاراط ال اعة ب الفائؾ مـ الؽّ  الصػراء

ٕر ،ذه الؽّ  عـدما تعرض ،ذه : يأ،قاع يقا الؼقامة يالعقالؿ إخريية--

ّقلة إفراد يالجؿاعات إلك كائـات تحؿؾ يجفقـ إحداث تعرضفا )مح

أي فؼدار ب ففل ذيات مرتع ة مّ ؽؽة خائػة مـ الـجاسة أي الحراا: مرتاشطقـ

لّمثث هبا ت ؽؽفا ب ي،ل آٓت دؿاء ٓ تـل تمدي الطؼقس يال عائرب ا يؿار

 -(1)"أي فؼدار ا يؿارب يقؾؼفا يخقففا مـ الـجاسة أي الحراا

عـد أدعقاء الحداثة عؾك تػؽقؽ الطؼقس ا سممقة إذر جاء الدير 

ي،ق ما سـؾؼل ب لّؼقيضفا يزحزحة قداسّفا مـ خمع عؾقا ا ك ار الحديثة

 الضقء عؾقف يف الؿ احث أتقة-

 املبخح الجاىٕ 

 ّظاٜف الطكْض يف اخلطاب احلداثٕ

ييغق  ب يعؿد الخطاب الحداثل إلك ت طقح أ،ؿقة الع ادات يف ا سما 

ييطؿس جؿالفا ييخػل مقا ـ ب ،ا الحؼقؼل يف تزكقة الـػقس يهتذي فادير

ييعّرب،ا مجرد مؿارسات  ؼقسقة تؼقا ب ح ـفا يهبائفا شطريؼة ساذجة يفّجة

ب شقظائػ يأديار لّث قت الؿعّؼدات يٓسّ ؼاء إديار حقة يف كػقس معّـؼقفا

                                                 = 
ًٓ يلؿزيد مـ الّعريػ هبا يشػؽر،ا راج -كػ قةب كؿا تعؿؾ رئق ة تحرير لؿجؾة إيار  ع مؼا

شعـقار: رجاء سممة شقـ مؼايمة الؼؿع يالّفديد شالؼّؾب لؾؽات : ع د الدائؿ ال مملب 

 اب جريدة الحقاة-25.0.2105شّاريخ 

 الؿقت ي ؼقسف- 9,01ص  (0)
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فالع ادات يف  بييغض الطرج عـ مقا ـ الح ـ يالؽؿاع يالجؿاع الّل احّقهتا

يلقس ب لق ت م ـقة عؾك ِحؽؿ يعؾؾ ,مـ يجفة كظر أدعقاء الحداثة,ا سما 

لفا دير يف إدمح ال  رية ياكّ الفؿ مـ ا غرا  يف يحؾ ،ذا القجقد الؿادي 

الضقؼ لمرتؼاء هبا إلك ف حة يسعة آتصاع شنلففؿ الحؼ ت ارك يتعالك عرب 

 سؾؿ الع قدية-

كؿا يؼقع محؿد ب مٓء الحداثققـ لق ت معؼقلة أدًم يالع ادات يف كظر ، 

فؾق ت الع ادات يف أي ديـ يف مّـايع العؼؾ- يما يؿقز ": (1)عاشد الجاشري

- فنذا كاكت لق ت معؼقلة فؿـ (2)"الع ادات أهنا مـ الؿـؼقع ٓ مـ الؿعؼقع

 ال فؾ إًذا تجايز،ا يالؼػز عـفا كؿا يحؾق لفؿ-

الؼقا يجد أر يظائػ الطؼقس تخّزع يف ثمثة يالـاظر يف كّاشات ،مٓء 

ب يالقظقػة الـػ قةب يالقظقػة آجّؿاعقةب القظقػة الرمزية: ي،ل: أديار رئق ة

يسـقضح يف ،ذا الؿ حث كؾ دير مـ ،ذه إديار مـ خمع أققاع ،مٓء 

 الحداثققـ يكّاشاهتؿ-

فالطؼقس ب ييعـقر هبا   قعة عمقة ا ك ار شألفة: الوضقػة الرمزية-3

يهتدج إلك ب مجؿقعة مـ الحركات تليت اسّجاشة لؾّجرشة الديـقة الداخؾقة": ،ل

                                                 
ا لؾػؾ ػة يالػؽر العرشل ا سممل يف كؾقة أداب شجامعة عؿؾ أسّاذً ب مػؽر حداثل مغرشل (0)

يأشرز،ا ب أافر الؿػؽريـ العربب يكّ  العديد مـ إشحاثمحؿد الخامسب ييعد مـ 

اكظر:  -رشاعقّف يف كؼد العؼؾ العرشل الّل عؼدت مـ أجؾ مـاق ّفا الؿمتؿرات يالـديات

 أعما الػؽر العرشل- 062ص
 ففؿ الؼرآر الحؽقؿب الؼ ؿ الثالث- 003ص  (2)
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ٓسّجداء الؿعقكة مـفا ي ؾ  الّقادؾ : (1)"عؼد دؾة مع العقالؿ الؿؼدسة

- إذ الفدج مـفا كؿا تؼقع آماع (2)"يتعّرب ال عائر حّؿالة ا ؽة مـ الرمقز"ب معفا

إذ يـظر إلك ب دي يف الدار أخرة لؽّؾ مممـيؽؿـ يف الخمص إش": (3)قرامل

يتحؼقؼ الخمص الؿـ قد- ب الػرائض الديـقة عؾك أهنا يسقؾة لـقؾ الـجاة إشدية

فالؿممـ يجّ د مـ خمع الّؽرار ال عائري الققمل الؿـظقمة الؼقؿقة الؿحقرية 

خاص كؿا أكف يحايع أر ي رتجع الخطاب الـ قي الب الّل تضؿـفا الـّص الؼرآين

أي أكف يؼقا شعؿؾقة تؿّثؾ لؿا يعّؼد أر الرسقع كار يؼقا شف مـ حركات : شالػرائض

يإاارات ي ؼقس ققلقة- ي،ؽذا تػضل مؿارسة الطؼقس يال عائر الديـقة إلك 

كؿا أهنا تط ع ج ده ب يدؾ الؿممـ شال خصقة الؿركزية محؿد يشزمـ الدعقة

ٕكف ٓ : اذة الحضارة ا سممقة- ي،ذا مؿا ٓ ترتضقف أسّ(4)"شطاشعفا الؿؿقز

يٓ يّؿااك مع كما أساتذة عؾؿ آجّؿاع الغرشل ب يّـاس  مع حداثّفا العالؿقة

فؼد عرب عـ ،ذه القظقػة الرمزية ب يمـ أشرز،ؿ ديركفايؿب الذيـ تلخذ عـفؿ

تعقد  ,مفؿا اخّؾػت يتعددت,جؿقع تجؾقات الظا،رة الديـقة ": لؾطؼقس شؼقلف

،ل آرتؼاء شا ك ار إلك ب يتؼقا شؿفؿة ثاشّةب حالة كػ قة ياحدة يف جق،ر،ا إلك

                                                 
 إسطقرة يالؿعـك- 029ص  (0)
 ا سما أسققي- 54ص  (2)

أسّاذة شالجامعة الّقك قةب أكجزت أ ريحّقـ تحت إاراج ع د الؿجقد ال ريف: إ ريحة  (4)

تحت عـقار: قضقة الرّدة يف الػؽر ا سمملب ب إيلك لـقؾ افادة الّعّؿؼ يف ال حث

يإ ريحة الثاكقة لـقؾ دكّقراة الديلة تحت عـقار: آخّمج يف الثؼافة العرشقة ا سممقةب 

أجرتف معفا قـاة العرشقة شّاريخ:  الؿزيد مـ الّعريػ هبا راجع حقارً  -دريةدراسة جـ

  ،دب شركامج )مـارات( عؾك مققع الؼـاة عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة-7.5.0348
  ا سما أسققي- 52,54ص  (3)
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يجعؾف يعقش حقاة أرفع مـ حقاتف ب عالؿ عؾقي فق  عالؿف الذي يـّؿل إلقف

 -(1)"آعّقادية

إر ا ك ار يؾجل إلك ": (ا 0926 ييؼقع الؿ ّ ر  الػرك ل كازكقفا )ت

ب ي يّخؾص مـف- إر الؿحرماتلقّؼل الدكس أب الطؼقس ٓسّعادة الّقازر الؿػؼقد

 - (2)"،ل رديد فعؾ دفاعقة ضد ،ذه الّفديداتب  ؼقس الع قرب الّطفقرات

عؾك تػادقؾ الع ادات يف  ,لألسػ ال ديد,يتط ؼ ،ذه الؿػا،قؿ الغرشقة 

يأهنا ع ادات مـزلة ب يدير اعّ ار لصد  مرجعقّفا الديـقةب ا سما شّ طقح شالغ

يلؾحصقع عؾك ب ا الؿممـ ييؼقا هبا لـقؾ رضقار اهلليػعؾفب مـ عـد اهلل تعالك

 ال عادة يف الدكقا يأخرة-

يعؾك س قؾ الؿثاع سـذكر ،ـا شعًضا مـ تؾؽ الـؿاذج يف تعامؾ ،مٓء 

فـجد ب كؼضقة الطفارة يالغ ؾ يف ا سماب الحداثققـ مع شعض ،ذه الع ادات

دير هبا يف كّاشاهتؿ يي ّـجب أهنؿ ي ّحضرير ،ذه الؿعاين الػؾ ػقة م اارة

فـجد أر داح  كّاب ) ؼقس الع قر يف ا سما( عـدما ب الّحديثقة لإلسما

تخؾقًصا لؾريح مؿا يّعّؾؼ هبا ": يّحدث عـ اعقرة الغ ؾ يف ا سما مثًم يرا،ا

يتل،قًم لفا لؿمقاة اهلل إلك الدخقع إلك الػضاء الؿؼدس ب مـ ثقاشت الؿادة

- ييغػؾ عـ أر الغ ؾ ،ق ارتداء لقساا (3)"رة ا لفيم اارة الع ادة يمحاي

يَؿاِر( َاْطرُ  )الطَُّفقرُ : ا يؿار كؿا يف الحديث ي،ق أمر يح ف اهلل تعالك ب (4)اْ ِ

                                                 
 إاؽاع إيلقة لؾحقاة الديـقة-  44ص (0)

(2) Cazeneuve, Sociologie du rite, p143      -                        
  ؼقس الع قر يف ا سما- 411ص  (4)

 (-224رياه م ؾؿ يف كّاب الطفارة شرقؿ: ) (3)



  دزاسٛ حتمٗمٗٛ ٌقدٖٛ : يف اخلطاب احلداث٘ «الطقٕس الدٍٖٗٛ» 443
 

: ال ؼرة] َّجس مخ جخ مح جح مج ُّ: ييريده مـا كؿا يف ققلف تعالك

222]- 

ييؼقع داح  ،ذا الؽّاب أيًضا يف اعقرة الذشح يف ا سما كإضحقة 

ت ّجق  لؾؿ دأ العاا مـ حقث إهنا قراشقـ ب يالقٓئؿ شلكقاعفا"إهنا ،ل : لعؼقؼةيا

ييرجع ب ي ؾً ا لؾؿ اركة يالعـاية مـف---ب تؼرًشا إلقف ياؽًرا عؾك كعؿف: تؼدا إلك اهلل

ياْلّصاقِف يف ب احّػاظ ا سما شطؼس الؼرشار إلك أ،ؿقّف يف الػؽر الديـل عؿقًما

َّل  (1)لّديـ يالع ادة- فإسطقرةالذ،ـ ال  ري شؿػفقا ا ا سممقة تريي حادث

إحدا،ؿا ك اتقة يأخرى حققاكقة- إضافة ب تضحقة أّيلّقّقـ حدثّا مع قاشقؾ ي،اشقؾ

إلك حادثة الؼرشار ال  ري مع إشرا،قؿ ياشـف الذشقح- مؿا يمكد تلدؾ ،ذه الظا،رة 

فا الـفائل أضحقة ياسّؼرار،ا يف اؽؾب يف الّاريخ ال  ري يتطقر،ا تاريخًقا

 - (2)"اسّغػارية ياسّعطافقة يف آر: حققاكقة ذات يظقػة مزديجة

الحداثل كجد أر الذشح ،ق مجرد اسّعطاج لإللف ي ؾ   الطرح ،ذا يعؾك

ملخقذة ب ي،ل يظقػة رمزية شحّة لفذا الطؼس يف ا سماب مغػرتف ياسّؾفاا الؼقة مـف

 يٓ ققؿة مقضقعقة لفا أدًم- ب ساسيٓ دحة لفا مـ إب مـ إسا قر الؼديؿة

ييؼصد هبذه القظقػة أر الطؼقس تّ ؿ شّـظقؿ : الوضقػة آجتؿاطقة-3

                                                 
إر مـ ل الديـ يف الػؽر الحديث ،ق ا ح اس شقجقد عالؿ ما يرائلب ييعرب ا ك ار عـ ،ذا  (0)

إديار إسطقرة يالؿعـك- ييؼقع ممرخ  035اكظر: ص  -ا ح اس شالطؼقس يإسا قر

ًٓ رمزًيا لّجؾل الؿؼدسب ف ػضؾفا "مرسقا إلقاد:  تؿثؾ إسطقرة أي الحؽاية الؿؼدسة مجا

 ,Eliade.m- "يّؿ الحؽل عـ الؽقػقات إيلك الّل أتت هبا الؿقجقدات إلك القجقد
Aspects du mythe, Gallimard, 1963, p 16- 

  ؼقس الع قر يف آسما- 415ص  (2)
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الؿجّؿع يتؼقا شدير فاعؾ يف ض ط أفراده يالؿ ا،ؿة يف تعايش ا ك ار 

يأر لفذه الطؼقس قدرة عؾك الؼقاا شؿفؿة ب ياكدماجف يف جؿاعة ديـقة معقـة

 ع ياسّؼراره يتحديد ،قيّف- آلّحاا شقـ أفراد الؿجّؿ

الديـ ،ق ": الديـل( عـ ،ذا الؿعـك شؼقلف ييعّ ر داح  كّاب )آجّؿاع

شحقث يعّؼد ب مجؿقعة مـ العؼائد يالطؼقس الّل تـظؿ حقاة ا ك ار آجّؿاعقة

أر مصدر،ا مؼدس- ي،ق عؼقدة يعؿؾ ي رتك يف اعّؼاد،ا يمزايلّفا مجؿقعة 

 - (1)"ع خاص م ّؼر يدائؿمـ إفراد يؽقر مـفؿ مجّؿ

يي رح ،ذا الؿعـك شؿزيد تػصقؾ ع د الجقاد ياسقـ يف كّاشف )الديـ 

ًٓ : الر جؿعل ٕكثر مـ س  ": يالّديـ( فقؼقع يف الؿعّؼد إكف مـ غقر : أي

أر : يثاكًقاب الؿؿؽـ أر يؼقا كؾ فرد مـ أفراد الجؿاعة شصقاغة معّؼد خاص شف

يإٓ اكدثر يفؼد ب إيؿار عدد ك قر مـ إفراد شفدياا ياسّؿرار أي معّؼد يّطؾ  

تلثقره حّك يف كػس داح ف- يمـ ،ـا كػفؿ لؿاذا ي عك عدد ك قر مـ ممس ل 

إديار يأدحاب الػؾ ػات الؽربى إلك الّ  قر شلفؽار،ؿ شقـ الـاس يحثفؿ 

ذلؽ أهنؿ يجدير يف ،ذا ال عل ضؿاكّفؿ القحقدة لحقاة : عؾك اعّـاقفا

 -(2)"اسّؿرار،امعّؼداهتؿ ي

ي،ذا الؿعـك آجّؿاعل ي ّحضره الخطاب الحداثل يف تعامؾف مع 

فالؿجّؿعات ": فقؼقع داح  كّاب ) ؼقس الع قر يف ا سما(ب ا سما

فقص ح الديـ الؿصدر إساسل ب الّؼؾقدية ت ـل ثؼافّفا يققؿفا عؾك أساس ديـل

                                                 
 اع الديـل يمػا،قؿف الـظرية يتط قؼاتف العؿؾقة-آجّؿ 84ص  (0)

 الديـ يالّديـ- 38,39ص  (2)
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ؿ يا ك ار يإاقاء الذي يؿّد الؿجّؿع شؿ ادئف يققؿف يمقاقػف مـ العال

- فالؿحافظة عؾك الؿظفر الخارجل لؾّديـ يف الؿجّؿع ا سممل (1)"يالؽقر

يتؽقر مقاجفة ب محافظة عؾك الثؼافة الديـقة ذاهتاب كؿا تّج ؿف الطؼقس"

ا لمكحرافات الؼقؿقة يإخمققةب آكحرافات الطؼقسقة يمـًعا عـ مظا،ر ب ددًّ

ة- هبذا ال ؽؾ تص ح الطؼقس ضامـة لصؿقد آكزياح عـ الخصقدقة الديـق

يتّقلك شذلؽ مفّؿة الرقاشة آجّؿاعقة عؾك ال ؾقك ب الديـ يفعؾف يف الؿجّؿع

 -(2)"يالػعؾ يحؿاية إخم  الديـقة مـ أجؾ ضؿار يحدة الؿجّؿع يشؼائف

ًٓ عؾك ،ذا الدير آجّؿاعل مـ خمع حديثفا عـ  يتضرب آماع قرامل مثا

إر معـك الطؼس ٓ يؽؿـ يف كجاعّف شؼدر ما يؽقر يف ": ء قائؾةدمة آسّ ؼا

ا ا اع الذي يحؼؼف- فصمة آسّ ؼاء مثًم قد ٓ تجؾ  الؿطر لؽـفا تحدث 

- ففل (3)"لحؿة شقـ الجؿقع الؿحّ دة يتقحد م اعر،ؿ يف لحظة مخصقدة

ا يخرج فقفب س ً ا يٓ يسقؾة م ريعة لؾحصقع عؾك الؿطر ,يف كظر،ؿ–لق ت 

يٓ سـة ممكدة ب الؿممـقر مّقاضعقـ م ّذلقـ مّذلؾقـ خااعقـ لخالؼفؿ يشارئفؿ

إكؿا ،ل مجرد احّ اد ٕج اد ب يأمر هبا إذا تلخر كزيع الؿطر ملسو هيلع هللا ىلصفعؾفا الـ ل 

 يم اعر الؿممـقـ يف يقت مخصقص!-

: عـ أركار ا سما كالصمة يالزكاة يؼقع إهنؿا (4)يعـدما يّحدث أركقر

                                                 
  ؼقس الع قر يف ا سما- 400ص  (0)
 الؿرجع ال اشؼ- 400,402ص  (2)

 ا سما أسققي- 029ص  (4)

مػؽر حداثل جزائري داح  م ريع كؼد العؼؾ ا سمملب اغؾ كرسل تاريخ الػؽر  (3)

قرشقر يمديًرا لؿعفد الدراسات العرشقة يا سممقة هبا ل ـقات ا سممل شجامعة ال 
= 
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ا الؼرآر عؾك أساس أهنؿا محض ديـقـ- يلؽـ ٓ يغق  عـ عؿمر يؼدمفؿ"

أكظاركا أر لفؿا يظقػة حاسؿة مـ حقث الدمج آجّؿاعل يال قاسل لؾػرد- 

أي عـدما يدفع ب فعـدما يصؾل الػرد عؾـقًّا يراء الـ ل أي مع مجؿقعة مـ الؿ ؾؿقـ

ًٓ مـ َمْغرا ؿؾف ،ذا فنر عب ضري ة تغقر اسؿفا لؽل تص ح ددقة أي زكاة شد

يؽّ   أ،ؿقة ديـقة يف الققت الذي يمدي فقف القظقػة آجّؿاعقة ال قاسة كػ فا- 

يالّخّؾل عـ أشاء ب إر ذلؽ يعـل ك ر العص قات أي الّضامـقات الّؼؾقدية

فحػاًظا ب (1)"مـ أجؾ آكضؿاا إلك الجؿاعة الجديدةب يالزيجات يإ ػاع

 الؿحافظة عؾك الؿجّؿع الؿ ؾؿ عؾك لحؿة الؿجّؿع يلأل،ؿقة ال قاسقة يف

الّؼؾقدي جرى العؿؾ شلركار ا سما مـ دمة يزكاة يغقر،ؿا كؿا يرى 

 أركقر!!

شؾ يذ،  داح  كّاب )ا سما ال ـل( إلك م ا،ؿة فؼفاء ا سما يف 

سائر الع ادات مـ ": ي،ق ما حدث معب تج قد ،ذا الدير آجّؿاعل لؾطؼس

اسّغؾ الػؼفاء إاارة الؼرآر إلقفا لق ـقا مـظقمة فؼد ب  فارة يزكاة يدقا يحج

ٓ ت ّجق  لؿؼادد الرسالة شؼدر ما تعؽس حديد تػؽقر،ؿ ب فؼفقة يف الع ادات

 -(2)"يدقرة م اغؾفؿ آجّؿاعقة يف سقاقات تاريخقة معقـة

ب ،ؿ مـ ارعقا لؾـاس ،ذه الع ادات شؽؾ تػادقؾفا ,يف زعؿف,فالػؼفاء 

                                                 = 
ا يف العديد مـ العقادؿ إيرشقة يإمريؽقةب يجّؾ مملػاتف شالؾغة ا زائرً عديدةب يعؿؾ أسّاذً 

ا- اكظر: 2101يترجؿ ال عض مـفا إلك العرشقة يإلك لغات أخرىب تقيف سـة ب الػرك قة

 أعما الػؽر العرشل- 049ص
 الؼرآر مـ الّػ قر الؿقريث إلك تحؾقؾ الخطاب الديـل- 67ص  (0)

 ا سما ال ـل- 018,019ص (2)
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ي،ل لق ت ب يقدمق،ا عؾك أهنا مـ عـد اهللب الػؼفقةيضّؿـق،ا يف مـظقمّفؿ 

 كذلؽ-

أدحاب الخطاب الحداثل أر مؿارسة الع ادات  يرى: الوضقػة الـػسقة-1

ٕر : ياسّجاشة لديافع كػ قة يلؾرغ ات الداخؾقةب يف ا سما ،ل قضقة كػ قة

ؾ لفذه الػؽرة عـد ققلف (1)فرييد الديـقة  إر إدؾ الذي تـ ع مـف إفؽار": أدَّ

- فؿؿارسة الع ادات (2)"،ق ضريرة الدفاع عـ الـػس ضّد تػّق  الط قعة ال احؼة

،ل مجرد رديد أفعاع ش رية هتدج إلك حؿاية الـػس ي ؿلكّفا  سؽات الؼؾؼ 

 القجقدي الداخؾل-

ا( 0960)ت (3)يإلك ،ذا الؿعـك يذ،  عالؿ الـػس كارع غقسّاج يقكغ

ب قة لؾطؼقس يف كّاشف )الديـ يف ضقء عؾؿ الـػس(عـدما يّحدث عـ القظقػة الـػ 

كصحت لف شآعرتاج يالؿـايلة لؽل يدافع ب إذا جاءين مريض كاثقلقؽل": فقؼقع

أما إذا جاءين مريض شريت ّاكّل فؿا كاكت ب عـ كػ ف مـ غائؾة الخربة الؿ اارة

ب افّةٕر العؼقدة يالطؼقس غدت يف الربيت ّاكّقة شا،ّة يخ: الـصقحة مػقدة لف

حّك لؼد فؼدت تلثقر،ا إلك حد ك قر- يضاج إلك ذلؽ أر الؽا،ـ الربيت ّاكّل قد 

 -(4)"خضع لّدري  عؾؿل يف معا،د ٓ،قتقة قضت عؾك شراءة ا يؿار

                                                 
اب ي،ق ممسس مدرسة 0856سقغؿقكد فرييد ،ق   ق  أعصاب مؾحد يلد شالـؿ ا سـة  (0)

ا- 0949الّحؾقؾ الـػ لب مـ أ،ؿ مملػاتف: الطق ؿ يالّاشقب يكّاب ُم ّؼ ٌؾ ي،ؿب تقيف سـة 

 شعد،ا خؿ قر عالًؿا اجّؿاعًقا أساسًقا )الؿـّظرير الؿمّس قر(- يما 245اكظر: ص 
 يما شعد،ا ُم ّؼ ٌؾ ي،ؿ- 20ص  (2)
أ،ؿ مملػاتف: كّاب ب ا يُيعد ممسس عؾؿ الـػس الّحؾقؾل0875عالؿ سقي ري يلد سـة  (4)

 يما شعد،ا عؾؿ الـػس الّحؾقؾل- 05ب اكظر: ص(رمقز الريح)يكّاب (ب إكؿاط الـػ قة)

(3)   C.G. Jung,Psycology and Religion (in The Collecled Works), p 44- 
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ا( أاار إلك ،ذا 0981)ت (1)كؿا أر عالؿ آجّؿاع الـػ ل إريؽ فريا

إهنا : قائًم  ,زعؿفؿ يف,الدير ال قؽقلقجل الذي تؼقا شف ،ذه الؿؿارسة الديـقة 

تع قر رمزي عـ إفؽار يالؿ اعر الّل تظفر عـ  ريؼ ال ؾقك- يمفؿا تؽـ "

ففـاك أس اب أخرى ٓ ياعقة تّداخؾ معفا- يعؾك ب ديـقة أا اجّؿاعقةب إس اب

س قؾ الؿثاع يـّؼل ال عض شعض ال عائر يالطؼقس ييحقطفا هبالة مـ آحرتاا 

الذي ب  اعد،ؿ يف القققج أماا الغزي الثؼايف الغرشلتب يالّؼديس أكثر مـ غقر،ا

 -(2)"دخؾ مع آسّعؿار إلك ال ؾدار إفريؼقة يأسققية

إر ققؿة الطؼقس مرت طة يف القاقع شؿدى قدرهتا عؾك ": يتؼقع آماع قرامل

سّد حاجات الؿرء إساسقة مثؾ حاجّف إلك تحرير الـػس مـ إكرا،ات القاقع 

الّخػقػ مـ حّدة آضطراشات الـػ قة الّل يعاكقفا يرغ ّف يف  يرغ ّف يفب الققمل

 -(3)"ال ؽقـة

الطقيؾة ب الؿرحؾة الـفائقة لعؿؾقة إزالة ال عقر شالذك "فالطؼقس ،ل 

يالؿعؼدة- فالـاس يصرفقر فقفا اكػعآهتؿ ٕهنؿ يّؼرشقر فقفا مـ الؿؼدس الذي 

 -(4)"يؽّ   مـف الؿممـ الّؽػقر عـ الخطايا

الّط قؼات العؿؾقة لؾحداثققـ عؾك الع ادات يف ا سما كجد أر الؽات  يمـ 

                                                 
اب يكار تؾؿقًذا م ااًرا ٕلػريد فقرب عالؿ آجّؿاع 0911عالؿ اجّؿاعل افقر يلد سـة  (0)

إلؿاين الؿعريجب مـ أ،ؿ مملػاتف: الّحؾقؾ الـػ ل يالديـب الؾغة الؿـ ّقة: مدخؾ إلك ففؿ 

 يما شعد،ا ا ك ار الؿ ّؾ  يآفا  تحرره- 5يإسا قرب اكظر: صإحما يالحؽايات 

(2) Erick Fromm, Psychoanalyse et religion, Paris, 1968, P 138                     

 ا سما أسققي- 029,041ص  (4)

 يف إاؽالقة الؿؼدس- 077ص (3)
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)لقؾة الؼدر يف الؿّخقؾ : داح  كّاب (1)يال احث الّقك ل ش اا الجؿؾ

: ا سممل( يّحدث عـ مؿارسة الؿممـقـ لؾع ادة يف ،ذه الؾقؾة الؿ اركة قائًم 

ب دفقـة يف ا ك ار عامةإر الؿ ؾؿقـ يف تعّؾؼفؿ شؾقؾة الؼدر يعّ رير عـ رغ ة "

ي،ل إرادة الّخّؾص مـ الؿـزلة القجقدية الؿعطاة عرب شـاء عالؿ ألفة يالصعقد 

يمحايٓتف الؿّجددة يف كؾ عصر يمصر يديـ لؼفر ب إلقف يآتصاع شف مـ كاحقة

يٓ ب - فؾق ت ،ل لقؾة مـ أعظؿ لقالل ال ـة(2)"حؼقؼة الؿقت مـ كاحقة أخرى

يلق ت ،ل لقؾة كزيع الؼرآر الؽريؿ عؾك ب مـ ع ادة ألػ افر الع ادة فقفا أفضؾ

 َّمن خن حن يمجن ىم مم خم حمُّ: كؿا قاع تعالك ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

يعؾك ،ذا فم يج  عؾقـا فقفا اؽر رشـا يحؿده عؾك ما ي، ـا فقفا ب [4: الدخار]

 يتؿــ عؾقـا هبا مـ فضؾ يكعؿة شـزيع ،ذا الؽّاب العزيز الؽريؿ-

قؾة يف ،ذا الخطاب الحداثل ال ائس ،ل مجرد قضقة شؾ إر الع ادة يف ،ذه الؾ

غقر أكـا ": فقؼقع ،ذا الؽات ب كػ قة عؿؾ هبا الؿ ؾؿقر يأك ل،ا لفؿ عؾؿاؤ،ؿ

إر : كرى أّر لقؾة الؼدر لقس لفا يجقد إٓ يف الذ،ـقة ا سممقة- يشع ارة أخرى

                                                 
ب ة العرشّقة مـ جامعة مـقشةشاحث يكات  تقك ل حادؾ عؾك الدكّقراة يف أداب يالؾغ (0)

ا شؽّؾّقة أداب يالعؾقا ا ك اكّقة شصػاقس- لف مجؿقعة مـ إعؿاع ا م اعدً ي غؾ أسّاذً 

الذي ددر عـ الؿركز الثؼايف العرشل شال راكة مع  (أس اب الـزيع)الؿـ قرة مـ شقـفا: كّاب 

 ا سما )- يكّاب 2104ممس ة مممـقر شم حديد يف   عّف الثاكقة 
ّ
الذي ددر عـ  (ال ـّل

لقؾة الؼدر يف الؿّخّقؾ )يكّاب ب 2116دار الطؾقعة يراشطة العؼمكّققـ العربب شقريتب 

 
ّ
ب يي رج ش اا الجؿؾ عؾك الّحؽقؿ العؾؿل ل حقث ق ؿ الؿقريث الديـل (ا سممل

لقؾة الؼدر يف الؿّخقؾ  076شؿمس ة مممـقر شم حديد لؾدراسات يإشحاثب اكظر: ص

 مل-ا سم
 لقؾة الؼدر يف الؿّخقؾ ا سممل- 050ص  (2)
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فا جقؾ شعد كار لؾقؾة الؼدر مـ حؼقؼة ففل شالّلكقد حؼقؼة كػ قة جؿعّقة يّقارث

ّّك ضريب الّغقّر يف أاؽالفا يالّقّسع يف مدا،ا يذلؽ شػعؾ ب جقؾ- ي،ل قاشؾة ل 

ب ما يؿؽـ أر يّدرج يف ،ذا الغرض مـ أخ ار يـ ةفا العؾؿاء الؿ ؾؿقر شدًءا

فقؿؽـ الـظر لفا شػفؿ آخر جديد يّقافؼ مع ب (1)"يتّغذى مـفا ،ذه الذ،ـقة مـّفك

 قا-أفؽار الحداثة العالؿقة الق

ففل ع ارة عـ ب ،ؽذا يّعامؾ الخطاب الحداثل مع الع ادات يف ا سما

يلق ت مـ الحؼائؼ يف ب  ؼقس تمدي يظائػ مّعددة رمزية ياجّؿاعقة يكػ قة

إكؿا ،ل مقريث تؼؾقدي سا،ؿ يف إكّاجف ب يلق ت مـزلة مـ عـد اهلل تعالكب الء

ماا ال قطرة عؾك يت ؽؾ يفؼ رؤا،ؿ لقحؽؿقا زب الػؼفاء يعؾؿاء ا سما

 الؿجّؿعات-

 املبخح الجالح

 ٔ٘ علٙ العبادات يف اإلسالوتطبٔكات عنل

فؿـفا ب يؼ ؿ الخطاب الحداثل الع ادات يف ا سما إلك م ّقيات 

يمـفا مؿارسات ي ؼقس مقسؿقة ب مؿارسات ي ؼقس يقمقة كالقضقء يالصمة

ترت ط شلحداث  يمـفا مؿارسات ي ؼقسب كالحج يالصقاا يإعقاد ا سممقة

ب (2)يُيعرب عـفا شطؼقس الع قرب يمـاس ات معقـة تّعؾؼ شحقاة ا ك ار ييفاتف

                                                 
 الؿرجع ال اشؼ-051ص  (0)
الذي اسّعؿؾف أّيع  "Rites de passage"،ل ترجؿة لؾؿصطؾح الػرك ل  " ؼقس الع قر" (2)

 ؼقس )ا شعـقار 0919مّرة عالؿ آجّؿاع الػرك ل أركقلد فار ققـل يف كّاب لف ددر سـة 

،ل:  ؼقس الّجؿقعب )مثؾ الزياج( : قس الع قر ثمثة أضرب- يفقف شّقـ أّر  ؼ(الع قر

ي ؼقس آكػصاعب )مثؾ الؿقت( يالطؼقس الفام ّقةب )مثؾ الحؿؾ يالخطقشةب اكظر: 
= 
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 أي الصمة عؾك الؿقت يدفـف يتؽػقـف-ب أي العؼقؼة لؾؿقلقدب كقلقؿة الزياج

ييف ،ذا الؿ حث سـؼػ عؾك شعض إمثؾة لفذه الؽّاشات الّحديثقة الع ثقة  

لقّصقر الؼارئ كقػ يؽقر الّعامؾ : االّل تط ؼ عؾك الع ادات يف ا سم

يكقػ تؼرأ الع ادات يف ،ذا الخطاب الحداثل ب الحداثل مع الع ادات يف ا سما

 الؿضؾؾ-

يتليت شعد ب مـ أركار ا سما الّل ُتعد الركـ الثاين: الؿثال إول )الصالة(

ضقّفا يأي محايلة ت ؽقؽقة يف فرب ال فادتقـ يف إ،ؿقة يالؿركزية ا سممقة

ُتؼرأ ،ذه الػريضة الؿعؾقمة مـ الديـ ب ،ل قضاء عؾك جق،ر ا سما يأّسف

شالضريرة عؾك أهنا مجرد  ؼس ُفرض يف حادثة ا سراء يالؿعارج الّل ،ل 

 -(1)لق ت جديرة شلي ثؼة أدًم ب حادثة أسطقرية

ت ؼك الصقغة الؿثؾك لصـػقـ مـ "إر الصمة : (2)يؼقع ع د الؿجقد ال ريف

يمـ ت ؿح لف ب مـ يعّؼد شقجقهبا عؾك كحق ما رسخّف ال ـة الثؼافقة: ؿقـالؿ ؾ

إٓ أر أدـاًفا أخرى مـ الـاس مؿـ أعرضقا ب ظريفف شلدائفا شالطريؼة الؿعفقدة

أٓ يحؼ لفا أر تؽقر يفقّة لؿا ب عـ الصمة أي يعق قر تؿزًقا شقـ القاقع يالؿـ قد

 -(3)"ره ال ؾػ يف ،ذا ال لر شؽؾ تػادقؾفيلمر،ا شف ديـفا مـ دير آلّزاا شؿا قر

                                                 = 
  ؼقس الع قر يف ا سما-43 ,44ص

 ا سما شقـ الرسالة يالّاريخ- 62اكظر ص  (0)

أداب شالجامعة الّقك قةب يأسّاذ اب ي،ق العؿقد ال اشؼ لؽؾقة 0932مػؽر تقك ل يلد سـة  (2)

كرسل الحضارة العرشقة يا سممقة يمؼاركة إديار هباب كؿا أر ال ريف يعّد م رًفا إدارًيا عؾك 

 أعما الػؽر العرشل- 013,018اكظر: ص  -سؾ ؾة )معالؿ الحداثة(

 ا سما شقـ الرسالة يالّاريخ- 64ص (4)
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يمـ يريد أداء،ا ب لق ت ياج ة يٓ مـزلة مـ عـد اهلل ,يف كظره,فالصمة 

ي،ق يػرتض يف حديثف ،ـا أكف يقجد أدـاج أعرضقا ب معّؼًدا يجقهبا فؾف ذلؽ

لؽل ٓ ي عريا شالـؼص أي الديكقة أماا العالؿ : عـفا يٓ شلس شنسؼا فا عـفؿ

 لغرشل الققا- الؿادي ا

ييؿؽـ ،ـا لؾؼارئ الؽريؿ أر يمحظ ال قر ال اسع شقـ الـظرة ا سممقة 

لؾع ادات يأهنا تؽؾقػ مـ رب العالؿقـ يج  عؾك الؿ ؾؿ الّ ؾقؿ لف ت ؾقًؿا 

يشذع القسع يف ب يؼّضل اعّؼاد يجقهبا عؾك كؾ مـ اكط ؼت عؾقف اريط يجقهبا

ا   يشقـ ما يجـح إلقف الطرح الحداثل مـ أدائفا يفؼ اري فا الّل يضعفا اهلل لف

ب تخّزلفا يف م للة الضؿقر ,يف ت ؿقّف,معالجة ت طقحقة لؾع ادات )الطؼقس( 

 فقجعؾ غاية الع ادات ي،دففا الذي ي عك إلقف ،ق راحة الضؿقر-

يعؾك ،ذا فم ماكع يف ظؾ ،ذا الّصقر مـ الّعدي عؾك دقرة ،ذه الع ادة 

ي،ؾ يقجد أضؾ مؿـ يـازع اهلل يف إمر ب مـ ال  ريتػادقؾفا لّـاس  اريحة 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ: يالحؽؿ؟ قاع تعالك
  -[46: إحزاب] َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن

ييؿّدح داح  كّاب )إسما الؿجدديـ(  ريؼة ال ريف ،ذه يف الّعامؾ مع 

اع تط قؼ الطؼقس إر الدعقة إلك الّجديد يف مج": الع ادات يف ا سما قائًم 

لؾخريج مـ حالة الـػا  الّل ب ا سممقة محايلة ياعقة يجريةة مـ ،ذا الؿػؽر

ي،ل دعقة كذلؽ كل ٓ تـزاح الع ادات عـ جق،ر،ا ب ت قد الؿجاع العؿقمل

يالّل ب ي،ل تؾؽ العمقة الؿّػردة الّل ترشط الؿممـ شاهللب الحؼقؼل شالخصقص
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فقؽػل إذر مـ الؿممـ فؽرة ب (1)"ضاريةتؽّؾ ت شػعؾ عقامؾ اّك كػ قة يح

 آرت اط شاهلل دير حاجة إلك مثؾ ،ذه الطؼقس يال عائر-

: ييرى ش اا الجؿؾ تؾؿقذ ال ريف أر الحادثة الّل ُفرضت فقفا الصمة أا ف

أا ف مـف شالحؼقؼة الّاريخقة- يما اخّمج الؿذا،  ب شالؼصة الػـقة الّربيرية"

كقع يكقػقات الؼقاا ي،قةات ال جقد إٓ كّقجة أثار ال ـقة يف ض ط جزئقات الر

إر  ريؼة أداء ": ييؼقع أيًضاب (2)"الؿّضارشة الؿـ قشة إلك الرسقع يف شاب الصمة

مـ جؿؾة ,الصمة يأحؽامفا عؾك الـحق الذي قّرره الػؼفاء تؿثؾ اخّقاًرا معقـًا 

ٕكف معّ ر عـد،ؿ : عؿؾقا عؾك فرضف يإلزاا الؿممـقـ شف ,اخّقارات أخرى مؿؽـة

يٕر الحاجة إلك تقحقد الطؼقس يأكؿاط الّع د مـ اريط الحػاظ ب عـ مراد اهلل

عؾك يحدة الج ؿ آجّؿاعل يف ظرج كار ُيحرتز فقف مـ آخّمج يالّـقع 

ما ،ل إٓ تع قر عـ حاجة  ,يف كظره,فؼضقة أداء الصمة ب (3)"أاد آحرتاز

  ؾؿ يالؿحافظة عؾك اسّؿراره يضؿار يحدتف-الػؼفاء إلك شـاء الؿجّؿع الؿ

لقس مـ الضريري أر يحّ د الـاس ": ييؼرر أركقر يف ،ذا الؿؼاا أيًضا أكف

كؿا يف الدياكات ب إر الصمة م للة اخصقة يف ا سماب جؿاعات  قامة الصمة

كؾ الداء يليت مـ الخؾط الذي يقع ٕس اب تاريخقة شقـ ب الّقحقدية إخرى

 -(4)"اع ال قاسل لؾديـ يالػضاء ال خصل لؾؿّديـآسّعؿ

                                                 
 إسما الؿجدديـ- 80ص (0)

 ا سما ال ـل- 016,017ص (2)
 الؿرجع ال اشؼ- 017ص (4)
اب ضؿـ حقار أجرتف معف الؿجؾة الػرك قة 0986مجؾة الفدى الؿغرشقةب س ّؿرب  85ص  (3)

 ا(-0986فرباير ب 7: )عدد إس قعقة: لقكقفقؾ أش رتفاتقر
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ييمحظ الؼارئ الؽريؿ يف الـصقص ال اشؼة كقًعا مّؽّرًرا شؽثرة يف 

يذلؽ ب يالّػؾت مـ مؼّضقاهتاب محايٓت الحداثققـ لّحققد الـصقص ال رعقة

ًٓ إلك الزعؿ ب مـ خمع تقظقػ الّحؾقؾ آجّؿاعل يال قاسل لؾـصقص يدق

الذي اسّػاد مـف ب ا مرت طة شالظرج ال قاسل يآجّؿاعلشلر تؾؽ إحؽا

يمثؾ ،ذا الّحؾقؾ مّؽرر شؽثرة يف الخطاب ب الػؼفاء يف تدعقؿ ال ؾطة ال قاسقة

 الحداثل-

يالحؼ أر لؾع ادات ال رعقة ِحؽًؿا اجّؿاعقة يدحقة يج دية ٓ اؽ 

،ق ب العؾة لؽـ جعؾ ،ذه الِحؽؿ ،ل عؾة الع ادة شحقث يزيع حؽؿفا شزياعب فقفا

الذي ،ق الّؼرب يالّع د هلل ب تػريغ لؾع ادات )الطؼقس يف زعؿفؿ( مـ ريحفا

فنر عمقة الع قدية شقـ الع د يخالؼف ت ّؾزا الّ ؾقؿ لف شلداء : جؾ يعم

ُّفا أا لؿ ُتعرج-ب الع ادات  سقاء ُعِرَفت ِحؽؿ

ؼؾ قراءهتا يشالـ  ة لؼراءة سقرة الػاتحة شداية كؾ ركعة يف الققا شحقث ٓ ت

 ,كؿا يعرب,ٕهنا : عـ س ع ع رة مرة عؾك إقؾ يف الققا ٓ ُتعج  أركقر

شالط ع فنر ،ذه الؼراءة ،ل ب شريتقكقع الؼراءة الطؼ قة أي ال عائرية": شؿثاشة

فالؿ ؾؿ إذ يؽرر ب يحد،ا الصالحة أي الصحقحة مـ يجفة كظر القعل ا سممل

ـ أي تج قد الؾحظة الّداقـقة الّل تؾػظ الؽؾؿات الؿؼدسة لؾػاتحة ُيعقد تحقق

ي،ذا يعـل أكف يؾّؼل مـ جديد شالحالة ب أثـاء،ا الـ ل شؽؾؿات الػاتحة ٕيع مرة

ب العامة لؾخطاب الخاص شالؿـطققة إيلك- إكف يؾّؼل شالؿقاقػ ال عائرية

يالّقادؾ شالؿقثا  الذي يرشطف شاهلل- كؿا يي ّ طـ كؾ الّعالقؿ الؿقحك هبا 

ؽّثػة يف أيات ال  ع ل قرة الػاتحة- ي،ل آيات ت ػع لف عـد اهلل يقا يالؿ

آيات مـػّحة عؾك الديـ كؾف- يٓ يعقد ،ـاك أي معـك ب يتـؼذ ريحفب الؼقامة
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أي ب لؾؿ افة الّاريخقة الحؼقؼة الّل تػصؾ اخًصا شرشرًيا يعقش يف ج اع إ ؾس

 - (1)"ـ لعـ الب أي يقغ مفًقا----إلخب اخًصا شاك ّاكًقا

يت اشؼف عرب قافؾة العاشديـ  ,كرً،ا ٓ  قًعا,فالصمة لق ت اكضؿاا الع د 

 مي خي حي جي يه ىه مه ُّ: الراجقـ الخائػقـ إلك
 َّ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 -[5,7: الػاتحة]

يٓ أخػل ب رؤية أخرى عجق ة يغرشقة يف ففؿ الصمة (2)يلؾصاد  الـقفقا

يرجحت كؼؾفا ب ل دة سخػفا يسذاجّفا: اعؾك الؼارئ ترددي كثقًرا يف كؼؾف

يعرضفا ،ـا لقؽّؿؾ تصقر الؿ فد الفزلل لؾؿققػ الحداثل مـ الصمة الّل 

يضؿـ "ففق يذ،  إلك أر الصمة أسؾقب فعاع جًدا ب (3)،ل )عؿقد الديـ(

                                                 
 الؼرآر مـ الّػ قر الؿقريث إلك تحؾقؾ الخطاب الديـل- 009,021ص (0)

الجامعة  كدرس جؿقع مراحؾ الّعؾقؿ هبا إلك أر اكّؼؾ إلب 0947ـغازي عاا يلد يف مديـة ش (2)

( إديار الؿؼاركة)الؾق قةب يمـ ثؿ ُعقـ معقًدا يف كؾقة أداب- أعدَّ أ ريحة الدكّقراة يف 

جامعة الؼا،رةب ياكّؼؾ شعد،ا إلك ألؿاكقاب يأتؿ أ ريحّف يف يف شناراج الدكّقرة شـت ال ا ئ 

س مادة إديار الؿؼاركة  جامعة مققكقخ شناراج مجؿقعة مـ الؿ ّ رققـ إلؿارب درَّ

أسّاذ م اعد شؼ ؿ الدراسات ال رققة شجامعة ،ؾـ ؽل شػـؾـداب يتقيف سـة  شؿ ؿك 

ا سما يف إسر: مـ سر  الجامع يأيـ )ب (إسما ضد ا سما)اب مـ مملػاتف: 0993

اجع: مققع يزارة الثؼافة يالؿجّؿع الؿدين - لؿزيد مـ الّعريػ شف ر(ذ،  يقا الجؿعة؟

 الؾق قة عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة-

ـِ َجَ ٍؾ  (4) ب َأْخ ِْركِل شَِعَؿٍؾ ُيْدِخُؾـِل    يرد يف سماع ُمَعاِذ ْش
ِ
عـدما  َقاَع: ُقْؾُت: َيا َرُسقَع اهلل

ـْ الـَّاِر: قاَع: 
ـْ عَ )اْلَجـََّةب َيُيَ اِعُدكِل مِ َرُه اهلُل َعَؾْقِف: َلَؼْد َسَلْلَت َع ـْ َي َّ قٍؿب َيإِكَُّف َلَقِ قٌر َعَؾك َم

ظِ

َكاَةب َيَتُصقُا َرَمَضاَرب َيَتُحج  اْل َ  َمَةب َيُتْمتِل الزَّ َٓ ُتْ ِرُك شِِف َاْقًةاب َيُتِؼقُؿ الصَّ ب ُثؿَّ (ْقَت َتْعُ ُد اهلَل َي

َؽ َعَؾك َأْشَقاِب اْلَخْقِر؟)َقاَع:  َٓ َأُدل  َدَقُة ُتْطِػُئ اْلَخطِقَةَة َكَؿا ُيْطِػُئ اْلَؿاُء  َأ ْقُا ُجـٌَّةب َيالصَّ الصَّ
= 
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إلك مراحؾ مّؼدمة مـ العؿر- يقد عرفف العرب يف لغّفؿ ب دحة الج ؿ يالعؼؾ

ب (1)"الصمة: لؽـ كؾؿة الققغا كػ فا معـا،ا شالعرشلب ا(الحديثة شاسؿ )الققغ

ييعق  ب فالصمة ،ل كقع مـ أكقاع تـظقؿ الّـػس يدقات الؼؾ  عؾك حد تع قره

الذي ي ؿل كػ ف ,الػؼف ا سممل ": عؾك الػؼفاء شلهنؿ لؿ يؽّ ػقا ذلؽ قائًم 

الخ قع شطريؼة لؿ ي فد  قاع تاريخف تجرشة عؾؿقة ياحدة ٓخّ ار عمقة  ,عؾًؿا

ي،ل تجرشة كار مـ ب ياسّؽ اج الؿعـك الؽامـ يراء حركات الصمةب الّـػس

- يمعـك كممف ،ـا أر كؾ (2)"الهنا أر تؼقد الؿصؾل الؿ ؾؿ إلك مقاضع الؽـز

عؾؿاء الؿ ؾؿقـ يكؾ كّاجفؿ الػؼفل لؿ يذكر ،ذا الػفؿ الجديد يالؿعـك 

ساذجقـ يمغػؾقـ عـ ،ذا الؿغزى فجؿقعفؿ كاكقا جا،ؾقـ يب الحداثل لؾصمة

ب لفؿ الؿعـك ،ذا يك ػ الـقفقا الصاد  جاء إلك أرب يالؿعـك العؿقؼ لؾصمة

 يشّقـ أر الصمة ،ل مجرد ض ط لؾّـػس يكقع مـ أكقاع رياضة الققغا-

ًٓ يغق  عـ أدعقاء الحاثة كؿا قاع الرسقع  إر لؾصمة ذيًقا ييجًدا يجؿا

ة )يجعؾت: ملسو هيلع هللا ىلص ب (1)شالصمة( فلرحـا شمع يا )قؿ: يقاع (3)صمة(ال يف عقـل قرَّ

                                                 = 
ـْ اْلَؿَضاِجِع( ََّجاَفك ُجـُقُشُفْؿ َع ْقِؾب ُثؿَّ َتَم: )َت ُجِؾ فِل َجْقِج الؾَّ َّّك َشَؾَغ:  الـَّاَرب َيَدَمُة الرَّ َح

َٓ ُأْخ ُِرَك شَِرْأسِ ))َيْعَؿُؾقَر(ب ُثؿَّ َقاَع:  َْمِر َيَعُؿقِدِه َيُذْرَيِة َسـَامِِف؟ َأ ْٕ ب ُقْؾُت: َشَؾك َيا َرُسقَع (ا

: َقاَع: 
ِ
َمُةب َيِذْرَيُة َسـَامِِف اْلِجَفادُ )اهلل ْسَمُاب َيَعُؿقُدُه الصَّ َْمِر اْ ِ ْٕ رياه أحؿد:  (-َرْأُس ا

(ب ياشـ 00493يالـ ائل يف الؽربى شرقؿ: )ب ( يدححف2606ب يالرتمذي شرقؿ: )5.240

 2: (ب يالحاكؿ266شرقؿ: ) 040ب 21.041: (ب يالطرباين يف الؽ قر4974شرقؿ: ) فماج

 (ب يدححف عؾك ار قفؿاب ييافؼف الذ، ل-304ب شرقؿ: )302.
 ا سما يف إسر- 027ص (0)
 الؿرجع ال اشؼ- 043ص (2)

الحافظ اشـ ( ييافؼف الذ، لب يدححف 2.073( يدححف الحاكؿ )4949رياه الـ ائل ) (4)
= 
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الحؼائؼ يٓ يدرك معاكقفا يٓ  عـف رؤية تحج  الؿادة ا اك أسقًرا يف يقع يمـ

 يػفؿ شعد،ا الريحل- 

يكؿا ،ق معؾقا يف أدقع الديـ أر ،ذه ال عقرة ،ل : الؿثال الثاين )الحج(

 ؾؿ يم ؾؿة أر يحج كؾ م يأكف يج  عؾكب الركـ الخامس مـ أركار ا سما

لؽـ ،ذه ال عقرة ب إلك ال قت الحراا مرة يف عؿره مّك اسّطاع إلك ذلؽ س قًم 

 تطرح يف الخطاب الحداثل شعقدة عـ مؼادد،ا يأ،داففا-

يعؾك س قؾ ال قار لفذا الػفؿ الحداثل ل عقرة الحج كجد أر أركقر يصرح  

إلك أداء مـاسؽف كؿا  فم حاجة لـاب شلر الحج مـ اعائر العرب يف الجا،ؾقة

إر الّاريخ يعؾؿـا أر ا سما قد احّػظ شالؽثقر مـ ": ييصرح قائًم ب كعرج

ب ال عائر الخادة شالديـ العرشل ال اشؼ عؾقف- فؿثًم اعقرة الحج إلك مؽة

ب يالّصقرات إسطقرية الؿ ؽؾة عـد ال عقب الؼديؿةب يا يؿار شالجـ

ذلؽ مرت ط شثؼافات ساشؼة عؾك ا سما- كؾ ب يالؽثقر مـ الؼصص ذات العربة

مـ ب يلؽـ الؼرآر ي ّقلل مـ جديد عؾك أكؼاض الخطاب آجّؿاعل الؼديؿ ،ذا

ملخقذ مـ الّصقرات  ,يف زعؿف,- فالحج (2)"أجؾ شـاء قصد أيديقلقجل جديد

فا سما شـك يأسس خطاشف عؾك ما يف أذ،ار العرب ب الجا،ؾقة الؿقثقة الؼديؿة

  قطة ساذجة يٓ حاجة لـا أر إلك ا شؼاء عؾقف كؿا كار-مـ تصقرات ش

إر كقر ا سما ،ق ديـ اهلل يكقر الّ ريعات الّل جاء هبا إك قاء ق ؾ 

                                                 = 
 -00.435ي 4.05حجر يف فّح ال اري  

 (-3985( يدححف إل اين شرقؿ: )3986رياه أشق دايد شرقؿ: ) (0)
 الػؽر ا سممل كؼد ياجّفاد- 030ص (2)
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قد تّ اشف مع ت ريعات ا سما   لفق دلقؾ عؾك يحدة الؿصدر الذي  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

لزعؿ شلر لؽـ اب ففذه الػؽرة ،ل فؽرة دائ ة ٓ إاؽاع فقفاب يـفؾقر مـف جؿقًعا

اريعة الحج ،ل مـ تراث )ديـ العرب( يتصقير ذلؽ شلر ا سما أخذ ،ذه 

 ال عقرة مـ ال  ر سخافة ٓ يؼقع هبا مـ لف أدكك معرفة شعؾؿ تاريخ إديار-

ال ريف يف اعقرة الحج أيًضا أهنا قد احّقت عؾك  الؿجقد ييرى ع د 

ب  قا قـ يذشح الفديكرجؿ الب رياس  ذ،ـقة مقثقة ضارشة جذير،ا يف الؼدا

ييصقر مققػ الؿ ؾؿ الحديث عؾك أكف ب ي،ل أمقر كػ قة يتػريغ لؾؿؽ قت

إكـا ٓ كـؽر ما تؿّثؾف عؿؾقة الرجؿ مـ تػريغ ": مّربا مـ كؾ ذلؽ يف ققلف

يلعّؾ ا ك ار محّاج إلك ذلؽ ب لؾؿؽ قت يمـ تصريػ لؾعـػ يف اتجاه شريء

ربّا الؿ ؾؿ الؿعادر شالرجؿ ييؼقا شف رغؿ احّقاًجا دائًؿا- يلؽـ ،ؾ يـ غل أر يّ

ذلؽ؟ أٓ يحؼ لف يف ،ذه الحاع أر يغّؾ  الصد  مع الـػس عؾك مجاراة ما لقس 

 -(1)"مؼّـًعا شف تؿاا آقّـاع؟

يقد درح هبذا الـحق أيًضا الرئقس الّقك ل ال اشؼ زيـ العاشديـ شـ عؾل يف 

حقث ب مـ رمقز الجا،ؾقة إيلكققلف لصحقػة الؾقمقكد الػرك قة شلر )الحج رمز 

ب (2)"داعًقا الّقك ققـ إلك تقفقر أمقالفؿ لؾ ـاء يإعؿارب كاكقا يع دير إحجار

ييؿؽـ آسّعاضة عـفا ب فم داعل إذر  ضاعة إمقاع يف ،ذه ال عقرة أدًم 

 شؿا ذكره أركقر مـ الحج الريحاين العؼؾل-

ب الحج ال رعل يالحج العؼؾل: فؼد فر  أركقر شقـ كقعقـ مـ الحج ،ؿا 

                                                 
 ا سما شقـ الرسالة يالّاريخ- 65ص  (0)

 ا-6.0.2117جريدة الخرب الّقك قة شّاريخ  (2)
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شنمؽاكف أر يحج ي،ق ب فالؿ ؾؿ إذا لؿ يؽـ يؿّؾؽ الؼدرة الؿادية عؾك أداء الحج

عـ  ريؼ الريح يالػؽر يالعؼؾ- فالحج ،ق شالـقة الصافقة يالؿؼصد ب يف شقّف

ففل لق ت ب (1)يلقس شالضريرة شلداء الطؼقس ال ؽمكقة الؿعريفةب الريحاين

 مفؿة يف كظره-

فؼد يحج الؿرء ييمدي جؿقع الطؼقس شحذافقر،ا ": قع أركقر أيًضاييؼ

يٓ يؽّػ مع ذلؽ عـ الغش أي إذى أي ا ساءة شؿجرد عقدتف مـ الحج- ب يقمًقا

فقؿعـ يف ارتؽاب إخطاء ب شؾ إر الحج قد يزيده دؾًػا يغريًرا يثؼة شالذات

مدي ا ك ار أي  ؼس معّؼًدا أر ذكقشف سّغػر لف كؾفا لؿجرد أكف حج- يقد ٓ ي

يفاعًم ب مـ الطؼقس يمع ذلؽ يظؾ أخمقًقا يف تصرفاتف يمح ًّا لؾعدالة يالحؼقؼة

 -(2)"لؾخقر قدر الؿ ّطاع

يلق ت م للة ع ادة ب فالؿ للة عـد أدعقاء الحداثة ،ل م للة أخم 

يمطؾقب مـ الؿ ؾؿ أداؤ،ا كؿا ب مػريضة شلركاهنا يياج اهتا مـ عـد اهلل تعالك

 ءت يف كصقص القحققـ-جا

ييظفر شجمء ضمع الّصقر الحداثل لؾطؼقس حقـ تػّرغ مـ إلزامقّفا 

فالطرح الحداثل يجـح شالع ادات فقصقر،ا يسائَؾ محديدة الفدج ب الّع دية

يعؾك ،ذا يحصؾ الّػؾت مـ كصقص ب يالغاية محصقرة يف ا دمح إخمقل

 القحققـ هبذه الطريؼة ال افرة-

                                                 
معف شعـقار: )محؿد أركقرب يذكريات أداء مـاسؽ الحج راجع الؾؼاء الصحػل الذي أجري  (0)

 ،د-28.01.0340ب شّاريخ 05335الػؼفل يالعؼؾل( جريدة الرياض العدد 
 كحق تاريخ مؼارر لألديار الّقحقدية- 26ص (2)
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فالحج يف كظره ،ق كقع مـ الطؼقس ب فؾف ففؿ آخر لؾحج (1)لأما سقد قؿـ

)القققج شعرفة مـ أ،ؿ مـاسؽ الحج : فقؼقعب الجـ قة الؿعريفة لدى الجا،ؾقة

ي قّقر لقؾّفؿ حّك ب فؽاكقا يّجفقر إلك ،ـاك زرافات ذكقًرا يإكاًثاب الجا،ؾل

يالـ اء يّجفقر يطؾع عؾقفؿ الـفار- يإر العؼؾ لقّ اءع أماا م فد ألقج الرجاع 

ما يجف الؼدسقة يف ،ذا الطؼس؟ إر : إلك الج ؾ لق قّقر ،ـاك جؿقًعا حّك الص اح

لؿ يؽـ مـ ق ؾ ذلؽ تجؿًعا لؿؿارسة  ؼس الجـس الجؿاعل  ؾً ا لؾغقث 

 -(2)"يالخص 

يٓ ب مـ الطؼقس الؿثقرة يف الحج الجا،ؾل"شؾ حّك ارب ماء زمزا عـده 

 -(3)"ت الخص  يالجـسمعـك لفا إٓ يف ضقء احّػآ

إٓ يف ضقء  ؼقس ب ٓ يؿؽـ ففؿف شالؿرة": يؼقع فقفب يكذلؽ حؾؼ ال عر

ٕر معـك ب (4)"يالذي كار شديًم عـ الجـس الجؿاعلب الخص  الجـ قة الؼديؿة

- فالحج (5)"ارتػع ي ار يف الّػ قرات الػرييدية رمز لؾػعؾ الجـ ل": حؾؼ ،ق

يحّك الحؾؼ شعد ب شدًءا مـ القققج شعرفةب ،ق فعؾ يسؾقك جـ ل شؽؾ تػادقؾف

يٓ أدكك تحر  لؾدقة أي مراعاة ب يتؾؼك ،ذه الدعقى شم دلقؾب الطقاج يف هنايّف

                                                 
: اب ددر لؾؼؿـل العديد مـ الؽّ  يالدراسات0937كات  مصري عؾؿاين مـ مقالقد سـة  (0)

ًٓ (يكّاب رب الزمارالحزب الفااؿل )مـفا:   يشعـقار: سقد قؿـل الؿػرت - راجع مؼا

اب جريدة الققا ال اشع 28.8.2106لؾؽات : محؿد ع د الرحؿـب شّاريخ: ب يالؿػرتى عؾقف

 عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة-
 إسطقرة يالرتاث- 064 ,062ص (2)

 الؿرجع ال اشؼ- 063ص (4)
 الؿرجع ال اشؼ- 065ص  (3)

 الؿرجع ال اشؼ- 065( ص 0،امش) (5)
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مؿـ يعرج الحج ب لؾؿقضقعقة أي احرتاٍا لعؼقع الؿخاَ  قـ مـ عؿقا الؿ ؾؿقـ

 يقد أدى أي اا،د ،ذه ال عقرة-

ّصقر أر مثؾ ،ذا الفراء يلـا أر كب لفذا الحد يدؾ آكحراج الحداثل

يالّ طقح لع ادة الحج مؿا ت طر يتؿأل شف الصػحات- إر مثؾ ،ذا الفراء لق ُأيِرد 

الذي ي ؿك –فم يصدر ،ذا الع ث ب عؾك عقاا الؿ ؾؿقـ لؿّجّف فطر،ؿ ال ؾقؿة

ٓ يؼقؿ يزًكا لؾدلقؾ يٓ ب إٓ مـ خقاع جاكح مغر  يف الضمع ,تحؾقًم 

 العؼؾل-  آسّدٓع ال رعل يٓ

لؾقدقع إلك ب ،ق مرحؾة آكّؼاع الط قعقة لإلك ار: الؿثال الثالث )الؿوت(

ففق لؾؿممـ قرب مـ اهلل ياكّؼاع لعالؿ أرح  ب الققا أخر يالحقاة الخالدة

يقد أيلك ا سمُا ،ذه ب يأكثر ف حة يسعة مـ عالؿ الؿادة الذي يعق ف أر

مـ ب شذكر تػادقؾفا يمراحؾفاب الـصقص ال رعقةالحؼقؼة عـايًة يا،ّؿاًما ك قًرا يف 

إلك مرحؾة الدفـ يما ب مرحؾة آحّضار يتغ قؾ الؿقت يتؽػقـف يالصمة عؾقف

 شعد،ا-

لؽـ كؾ ،ذه الّػادقؾ ٓ تـاس  أمزجة أدحاب الخطاب الّحديثل 

: يؼقع داح  كّاب  ؼقس )الع قر يف ا سما(ب لإلسما يٓ تري  لفؿ

يف كؾ مجّؿع شثؼافة الؿجؿقعة يشعؼائد،ا يشّصقراهتا  تّصؾ  ؼقس الؿقت"

يي دي أر فؽرة الريح يخؾقد،ا الّل أكد،ا ا سما "- (1)"الديـقة إسطقرية

فؼد كار أغؾ  ب ياسّغّؾفا لّلسقس شعض  ؼقس الؿقت لؿ تؽـ أمًرا محدًثا

 بالعرب يف الجا،ؾقة يعّؼدير أر ا ك ار يّؽقر مـ ج د ،ق الج ؿ أي الؿادة

                                                 
  ؼقس الع قر يف ا سما- 244ص (0)
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- يا سما تلسس عؾك (1)"يمـ الء لطقػ لقس شؿادة ،ق الريح أي الـػس

 فجاء شؼضقة خؾقد الريح يشؼائفا-ب اعّؼادات العرب ي  قعة تصقراهتؿ

يحؼقؼة الريح يحؼقؼة خؾقد،ا خؾػ ،ذا الج د الؿادي ٓ تـاس  حداثّف 

خؾػ  ففق ٓ يرى يجقد أمر آخرَ ب ي ؿ ت عؾك عؼؾفب الغرشقة الّل أكّجت فؽره

ييجقد حقاة أخرى مؿّدة خارج إ اري الزمار يالؿؽار ب ،ذا الج د الؿادي

 الـ  ققـ-

ب ي،ؽذا شجرة قؾؿ يشدير أي دلقؾ ارعل أي عؼؾل تؾغك حؼقؼة ضخؿة

يٓ ُيؼدا الؽات  أي ب ي،ل حؼقؼة الريح الّل ي فد لقجقد،ا العؼؾ يال رع

 قر شقجقد،ا!!م ّـد عؾؿل  كؽار الريح سقى أر العرب كاكقا يممـ

يلق ت ": يتؼقع رجاء سممة يف كّاهبا )الؿقت ي ؼقسف يف الصحقحقـ(

أغؾ  ب  ؼقس الؿقت يف ا سما ذات  اشع إلزامل كؿا ،ق الر الصقا يالصمة

ما فقفا مـ إحؽاا يرتايح شقـ الـدب يا كراه-- كؿا تّ ؿ  ؼقس الؿقت كؿا 

ؿقع حاجقات الؿجؿقعة ففل ٓ ت ّجق  لجب يدػفا الصحقحار شال  ا ة

 ؼقس الؿقت كؿا دقر،ا الصحقحار "- يذكرت أر (2)"الديـقة إٓ إذا تعؼدت

يلؽـفا تعؽس ب تحؿؾ شصػة عامة  اشع ال داية العرشقة ذات الؿمس ات ال  قطة

 -(3)"أيًضا مققػ الرسقع مـفا

فاحّػظ ب لؿ ير الرسقع داعقًا لّغققر الطؼقس الؿّعؾؼة شجثة الؿقت": يتؼقع

                                                 
 الؿرجع ال اشؼ- 246ص (0)
 الؿقت ي ؼقسف- 233ص (2)
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يلؿ يّصقر كؿًطا ب ي،ل الّ جقة يالغ ؾ يالّؽػقـ يالدفـب الطؼقس الجا،ؾقةش

ب ي،ل تريد تصّقًرا يشعًدا حداثقًّا لؽؾ ،ذه إمقرب (1)"آخر لؾطؼقس الجـائزية

ي،ل أكف ٓ داعل ل ؼاء كؾ ،ذه الؿؿارسات ب يترمل إلك كّقجة تقد القدؾ إلقفا

ي،ؽذا يظؾ اسّؿرار ال  رية ب ايز،ايأكف يؿؽــا تجب ملسو هيلع هللا ىلصالديـقة كؿا قرر،ا محؿد 

يف الؿحافظة عؾك الجزء الحؼ مـ ت ريعات الديـ الحؼ القاحد الذي دعا لف 

فؽؾؿا ٓحظقا اقًةا مـف ب يظؾ ،ذا الّ اشف مؼؾًؼا ٕدعقاء الحداثةب جؿقع إك قاء

 دقريا إمر عؾك أكف اقّ اس مـ ال  ر- 

ي دي أر  ؼقس الؿقت ": ة أيًضايلؾّلكقد عؾك ،ذه الـّقجة تؼقع رجاء سمم

يلؽــا كمحظ ب إٓ شعد يفاة الرسقع تّضح يلؿب الطؼقس مـ كغقر،ا ت ّؼر لؿ

عؾك عؾؿ  ,فقؿا ي دي–تردًدا ك قًرا حقع الؽثقر مـ جزئقاهتا-- فؾؿ يؽـ الصحاشة 

فؼد ب دققؼ هبا-- يٓ يدري الؿ ؾؿقر عؾك يجف الدقة ماذا ُفعؾ شالرسقع عـد مقتف

 -(2)"قـف يلؿ يذكر غ ؾف يالصمة عؾقفذكر تؽػ

يٓ يف زمـ أدحاشف رضقار اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفؽلكف لؿ يؿت أحد يف زمار الرسقع 

لذلؽ لؿ يؽقكقا يعؾؿقر ماذا ُيػعؾ شالؿقت- شؾ تزعؿ أيًضا أكف لؿ ُيـؼؾ ب عؾقفؿ

يٓ كقػقة تؽػقـف يٓ الصمة عؾقف يٓ تػادقؾ كؾ  ملسو هيلع هللا ىلص إلقـا كقػقة غ ؾ الـ ل

 ذلؽ!

يلؽـ ب فؾ أدعقاء الحداثة شالـصقص ال رعقة الّل ذكر فقفا كؾ ذلؽيما أج

 الجا،ؾ يـؽر ما ٓ يعؾؿف-
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ففذه ب يهبذه آكّؼائقة يّعامؾ الحداثققر مع الحؼائؼ يإخ ار الؿمكدة

الؽات ة الّل خصصت كّاهبا لؾحديث عـ الؿقت يف الصحقحقـ تغض الطرج 

 مامار ال خاري يم ؾؿ رحؿفؿا عـ مجؿقعة ك قرة مـ إشقاب الّل عؼد،ا ا

ي)شاب ب (¶ يعؿر شؽر يأشل ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل قرب يف جاء ما )شاب: يمـفاب اهلل

 كػـ ي)شاب يفب يف كّاب الجـائز يف دحقح ال خاريب الؽػـ شغقر قؿقص(

يكم،ؿا ذكر دػة غ ؾف يكػـف عؾقف ب الؿقت( يف كّاب الجـائز يف دحقح م ؾؿ

 أفضؾ الصمة يأتؿ الّ ؾقؿ-

لصمة الجـازة مضؿقر سقاسل- ففل إعمر عـ اكّؿاء ": ع أيًضايتؼق

ي،ل دٓلة عؾك يٓء الؿقت يإحقاء ب الؿقت لؾؿجؿقعة ا سممقة أي تذكقر شف

يحرمار إاخاص الماجّؿاعققـ يإعداء مـ  ؼقس ب الؿصؾقـ عؾقف لإلماا

لّخؾص مـ - فقـ غل ا(1)"حؿاية لؾؿجؿقعة يتلكقًدا لقحدهتا يسؾطّفا: الؿقت

حّك ٓ : يإلغاء الصمة عؾك إمقات مـ الؿ ؾؿقـب ،ذا الؿضؿقر ال قاسل إذر

يٓ كػر  شقـ الؿ ؾؿقـ ب كحرا غقر،ؿ مـ الؿ اركة ال قاسقة يف العصر الحديث

 يغقر،ؿ يف الّعامؾ-

ب ي،ؽذا تخّزع الؽات ة اعقرة الصمة عؾك الجـائز يف الجاك  ال قاسل فؼط

يمؾغقة أساس ،ذه الع ادة ي،ق الّع د ي ؾ  الؿغػرة ب خرىمؾغقة كؾ الحؽؿ إ

 لؾؿقت-

لؼد شؼقت أ،ؿ الطؼقس ا سممقة مـ غ ؾ ": يتؼقع ،ذه الؽات ة أيًضا

يما زالت الؼ قر ا سممقة مػّقحة عؾك شا ـ إرض ب يتؽػقـ يدمة يدفـ
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يت ؿح لف شالعقدة إلك ب ت ؿح لإلك ار شالّحقع مـ العضقي إلك الؿعـقي

 - (1)"ٕكف خؾؼ يف الـ لة إسطقرية مـ تراب: لرتابا

يلعؾ ت ريعاتـا الققا ٓ تجقز لؾػرد اخّقار كؿط آخر غقر الدفـ ": ثؿ تؼقع

رغؿ إجازهتا لف الّربع شلعضائف شعد مقتف- يلةـ ااعت عادة حر  الؿقتك يف 

ب يأمقاهتاأيريشا يأمريؽا يشدت حمًّ عؿؾقًّا ممئًؿا لؿ ؽؾ ضقؼ إرض شلحقائفا 

ي،ذا ش    تؿ ؽـا شؿـفج ا سما يف الّعامؾ ب (2)"فنهنا ٓ تجد رياًجا يف شمدكا

مع الؿقت يتط قؼـا لؿا يرد يف الـصقص ال رعقة الّل تريد مـا الؽات ة أر 

عصر ب عصر ما شعد الحداثةب ٕكف قد عػا عؾقفا الزمـ يف عصركا الققا: كّجايز،ا

 غقاب إسس يك  قة الحؼائؼ-

ي،ق أعؾؿ شؿصؾحّف ب فالدفـ يف تصقر الؽات ة لقس تع ًدا لرب خؾؼ ا ك ار

 إكؿا ،ق ) ؼس( يّلك زماكف ش    ضقؼ إرض يقؾة الؼ قر-ب يلف الخضقع فقؿا أمر

غ مـ مضؿقهنا ب ،ؽذا ُتجعؾ ،ذه الع ادة سطحقة يف الخطاب الحداثل يُتػرَّ

 عامؾقر معفا-يهبذا الع ث الممـفجل يالممقضقعل يّب الّ رعل

 املبخح السابع

 مالحعات ىكدٓ٘

ي تؿاا ،ذا ال حث ٓ شد مـ يقػة لؿـاق ة يتػؽقؽ ما لفذا الخطاب 

الحداثل يف شاب الع ادات يف ا سما يكقػ أر أدحاشف يعّربيهنا  ؼقًسا ديـقة 

ـَ يمعاٍر سؾ قة يف الػؽر الغرشل ب شؽؾ ما يحؿؾف مصطؾح الطؼقس مـ مضامق
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 يهنا عؾك شاب الع ادات يف ا سما-يكقػ أهنؿ يجرّ 

الذي يقجف ب يٓشد لـا ،ـا أيًضا مـ شقار لؾؿققػ الؿ  ؼ الذي يّ ـاه ،مٓء 

أقممفؿ يكّاشاهتؿ ييحرك أفؽار،ؿ يرؤا،ؿ شعقًدا عـ الحقادية يالؿقضقعقة يف 

 ي رحفؿ لؼضاياه عؾك ش اط الدرس-ب أثـاء دراسّفؿ لإلسما

ي،ق الذي ب شل ،ق الؿ قطر عؾك فؽر ،مٓء الؼقاإر الـؿقذج الثؼايف الغر

يضغط شاتجاه إحداث ،ذه الػقضك الػؽرية يا سؼا ات الؿـفجقة عؾك ففؿفؿ 

ب ي،ق مققػ يضغط لؼراءة الديـ يفؼ ققؿ يتصقرات الحداثة العالؿقةب لإلسما

لؿحايٓت تّجف كحق إعادة ترتق  الؿ فد ا سممل يفؼ ،ذه الرؤى يالـؿاذج 

يؼقع ع د ب الّل أد حت ،اجً ا يمر  مضاجعفؿ  حداث ،ذا الّغققرب ردةالؿ ّق

فا ك ار الققا محّاج إلك أر يػفؿ ديـف يعؼقدتف ففًؿا يّمءا ": الؿجقد ال ريف

 -(1)"أي عؾك إقؾ ٓ يّـاىف معفاب يثؼافّف العؾؿقة يالّاريخقة يالـػ اكقة يآجّؿاعقة

سػة الغرب يمػؽري،ؿ يف دراسّفؿ لذلؽ ي ّـجد ،مٓء شؽؾ ما ٓكف فم

يتػ قر،ا شلهنا ظقا،ر ب لألديار يالّ قية شقـفا جؿقًعا دير تؿققز شقـ ديـ يآخر

إك اكقة ك اقل الظقا،ر الحقاتقة إخرى آجّؿاعقة يالـػ قة يآقّصادية- 

ييط ؼ الؿـفج الّاريخل ب يجؿقعفا تطرح عؾك ش اط الدرس يالـؼد يالدحض

 جؿقعفا شلهنا ظقا،ر ديـقة تلثرت شؿعطقات الزمار يالؿؽار- يُتػّ رب عؾقفا

إر إرضقة الؿادية ،ل الؿـطؾؼ إساسل الخص  الذي يـطؾؼ مـف أدعقاء 

شاعّ ار،ا مجرد  ؼقس تؼقا شلديار ب الحداثة يف تعامؾفؿ مع الع ادات ا سممقة

يشؼاء ب لؾحػاظ عؾك تؿاسؽ الجؿاعة الؿ ؾؿة: مّعددة ييظائػ حققية مفؿة
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ياسّؿرار الديـ ا سممل كؿا ،ق- لذلؽ ٓ شد مـ تػّقّف يادعاء تلثره شإديار 

ياّدعاء تعرضف لعادات الؿجّؿع يمؿارساهتؿ الّاريخقة ب يالثؼافات إخرى حقـًا

يأر تصؾ  ،ذا الديـ أماا عجؾة الّغققر كار ش    جؿقد الؿمس ة ب حقـًا آخر

 حؽاا : ضقا عؾك الـاس ،ذه ال عائر الديـقةالديـقة يأديار الػؼفاء الذيـ فر

 ال قطرة يالؿحافظة عؾك رسقخ الديـ ياسّؿراره يف مخّؾػ العصقر ا سممقة-

إر ،ذه الرؤى الؿادية الضاغطة عؾك ،مٓء يف قراءة ا سما يما ااّؿؾ 

 يتجعؾ ا ك ار ٓ يممـ شحؼقؼة مقضقعقة-ب عؾقف ،ل رؤى غارقة يف الـ  قة

ال ريف يف كّاشف )إسما الؿجدديـ( ي،ق يحؽل   قعة ،ذه يؼقع محؿد 

الحداثة عمية عؾك أهنا الّخؾص مـ حالة القداية فنهنا تؿّرد عؾك ما عّد ": الرؤيا

يف ب إر الحداثة تمدي حًّؿا إلك الـ  قة ال امؾة": - ييؼقع أيًضا(1)"قدًرا محّقًما

ٕر ": (2)" مجاع العؼقدةيحّك يفب مجآت العؾقا يالػـقر يالػؾ ػة يإخم 

،ق يـطؾؼ مـ ففؿ جديد يرى ب ا ك ار الحديث ٓ يممـ شالحؼقؼة الؿطؾؼة

يكقػؿا قّؾ ّفا ظفر لؽ مـفا يجف قد يؽقر عـؽ مخػقًّا- ب لؾحؼقؼة يجقً،ا عديدة

الحؼقؼة هبذا الؿػفقا تاريخقة مثؾفا يف ذلؽ مثؾ تاريخقة ا ك ار الذي 

 -(3)"أكّجفا

ٓ ي ؾؿ ال ّة شقجقد حؼائؼ  ,يف زعؿ أدعقاء الحداثة,ديث إذر ا ك ار الح 

 يف الؿّؿثؾ شؾ إر الديـب يلق كاكت ،ذه الحؼقؼة ،ل الديـب مقضقعقة كاجزة

                                                 
 إسما الؿجدديـ- 27ص (0)

 الؿرجع ال اشؼ يشـػس الصػحة- (2)
 الؿرجع ال اشؼ- 60ص (4)
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فؽؾ إمقر ب الؿـزع يف كظر ،ذا الخطاب الحداثل لقس ،ق حؼقؼة مطؾؼة القحل

ّ ؾقؿ شالقحل فالخطاب الحداثل ي عك إلك تجايز الب ك  قة غارقة يف تاريخقّفا

إذ ب يكزع الؼداسة عـفب ييجفد شؽؾ ال  ؾ يف زحزحّف يكؼضف يردهب أدًم 

يعدا ب الحداثة تقج  عؾك ا ك ار الؿعادر ففًؿا مخّؾًػا جديًدا لؽؾ الء

: ي،ق ما يّ جح شف أركقر قائًم ب الّ ؾقؿ ٕي مطؾؼ أي ثاشت يلق كار مـ عـد اهلل

" ًٓ ًٓ مـ ب (1)"مـ ال ؿاء القحل لقس كمًما معقارًيا كاز فنذا لؿ يؽـ القحل كاز

ال ؿاء فحقـةذ يؿؽـ لفمٓء الحداثققـ الع ث شؿحّقاه يكصقدف يأركاكف 

 يتػريغ ذلؽ مـ كؾ معاين الؼداسة يالّعالل-ب يعؼقدتف

إر الفدا الؽامؾ لؿػفقا الحؼقؼة الؿقضقعقة يف الػؽر الحديث ،ق ،در 

ي،ق ما تػّطـ لف شعض مػؽري الغرب ب لجؿقع الؿعارج يالعؾقا مـ إساس

إر الـزعة الّاريخقة الّل تجعؾ كؾ ": حقث قاع (2)يمـفؿ الػقؾ قج كارع ياسربز

يلـ يؽقر يف يسعـا أر كؼقؿ عمقة شقـ الحؼقؼة ب الء ك  ًقا سّدمر معـك الحقاة

ب ما داا الّاريخ يعؾؿـا أر ك ؽ يف كؾ الءب الخالدة يالّاريخ شغقر إف اد الحؼقؼة

يلفذا يّعقـ عؾقـا أر كمكد دائًؿا شؽؾ يضقح أر ما ،ق حؼ ٓ ب يأٓ كممـ ش لء

يٓ تـحصر ققؿّف داخؾ حديد تاريخقة ب تؼّصر حؼقؼّف عؾك عصر أي زمـ معقـ

يما ٓ يصد  عؾك كؾ العصقر يإزمار شصقرة مطؾؼة اامؾة فؾقس مـ ب ضقؼة

                                                 
 الؼرآر يالّػ قر الؿقريث إلك تحؾقؾ الخطاب الديـل- 85ص (0)
اب ييعد مـ أ،ّؿ دعاة القجقدّية إلؿاكّقةب مـ 0889فقؾ قج ألؿاين ي  ق  كػ اين يلد سـة  (2)

اكظر:  -ا0969ب تقّفل كارع ياسربز ش اع سـة (يكّاب يف الحؼقؼةالعؼؾ يالقجقد )مملػاتف: 

 يما شعد،ا معجؿ الػمسػة- 748ص 
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 -(1)"الحؼ يف الء

عؾقف مـ عؼائد يع ادات يارائع إر الديـ ا سممل شؽؾ ما ااّؿؾ 

يأخم  ،ق حؼقؼة مقضقعقة ثاشّة ٓ عمقة لفا شحديد الّاريخ يقققد الزمار 

لقس ك ائر إديار إخرى الّل  رأ عؾقفا الّغقر يالّ دع يخضعت ب يالؿؽار

 لؿ ري قة الزمار يالؿؽار-

ة يجق،ر الديـ ا سممل قائؿ عؾك أساس الّ ؾقؿ يفؽرة الطاعة الؿطؾؼ

فالع قدية ،ل ب الّل ،ل الؿحؽ الحؼقؼل الذي يؿقز الع د الؿممـ مـ غقره

ييف شقار ،ذا الؿعـك يؼقع ا ماا اشـ الؼقؿ ب الخضقع يآسّ ما هلل تعالك

ي،ق أساس ا سما يقاعدة ب فالرضا شالؼضاء الديـل ال رعل ياج ":   

مـازعة يٓ معارضة  فقج  عؾك الع د أر يؽقر راضًقا شف شم حرج يٓب ا يؿار

 مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ: قاع تعالكب يٓ اعرتاض
 َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

يحّك يرتػع الحرج ب أهنؿ ٓ يممـقر حّك يحّؽؿقا رسقلف: - فلق ؿ[65: الـ اء]

ي،ذا حؼقؼة الرضا ب يحّك ي ؾؿقا لحؽؿف ت ؾقًؿاب مـ كػقسفؿ مـ حؽؿف

يالّ ؾقؿ يف ب اء الحرج يف مؼاا ا يؿارياكّػب فالّحؽقؿ يف مؼاا ا سماب شحؽؿف

 شحؼقؼة شصقرتف ياكّحؾت ا يؿار ش ااة الؼؾ  خالطت يمّكب مؼاا ا ح ار

 مطؿةـة إمارة الـػس ياكؼؾ ت   قعّف يتؿفدتب القحل شريح يحقلب القؼقـ

 الؼضاء هبذا الرضا كؾ رضل فؼد مـ رح   شصدر ا سما يتؾؼكب يادعة راضقة

                                                 
 تاريخ الػؾ ػة شـظرة عالؿقة- 37ص (0)
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 -(1)"سقلفير هلل الؿح قب

ي،ذا الّ ؾقؿ يالرضا شالديـ لقس ت ؾقًؿا اعّ ا ًقا يّخذه الؿ ؾؿ لخرافة أي 

إكؿا ،ق ت ؾقؿ ب دجؾ أي ضعػ عؼؾ أي قؾة شحث أي محديدية تػؽقر أي تصقر

يمـ كظر يف دٓئؾ الـ قة يإسس العؼؾقة ب مقافؼ لؾعؼؾ يمقافؼ لؾػطرة

يازداد يؼقـف ب ف يت ؾقؿف لفذا الديـالؿحؽؿة الّل شـل عؾقفا ا سما ازداد إيؿاك

شاعّ اره مـفج حقاة ي ؿق شالـػقس يف مدارج الؽؿاع يالرقل ب شحاجة ال  رية إلقف

 ا ك اين شع ادة ،ذا ا لف الؿّػرد شالؽؿاع يالجؿاع يالعظؿة-

لقخضع ييـؼاد : إر الع ادة يف ا سما إًذا ضريرة دؾ ة يحّاج إلقفا ا ك ار

ًٓ ي،ل ب إلك خالؼف ًٓ يأققا اعقر يجداين ياحّقاج فطري ق ؾ أر تؽقر أعؿا

 يٓ سخط مـ غقر يعـدما يخّار،ا الؿممـ فنكف يؼقا هباب يمؿارسات اؽمكقة

 هن من خن حن ممجن خم حم جم  ُّ : يالؿ دأ ،ق ما رسؿف الـص الؼرآينب إكراه
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه جهمه
 -[256: ال ؼرة] َّ هس مس هث هتمث

ت ريػ لفذا ا ك ار يتؽريؿ لف شآكّ اب يآكّظاا  إر الع ادة يف ا سما

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ: يف فؾؽ الخضقع هلل تعالك
- ي،ذا ما يؿـح الؿممـ معاين الؼقة يالعزة عـدما يضاج الع د [94: مريؿ] َّلك

:  سراءا] َّجغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مصُّإلك اهلل 

 ييعطك لحقاتف الؿعـك- [65

: ػعًؿا شالحقاة يإمؾ يالطؿلكقـة يال ماإر الع ادة تجعؾ ا ك ار م

                                                 
 ( مدارج ال الؽقـ-2.089) (0)
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فم يلكػ مـ ع ادة ب [68: لزخرج]ا َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ

 الرحؿـ إٓ عديؿ الذي  فاقد جؿاع الحقاة-

يالع ادة شؽؾ أاؽالفا ،ل م اشؼة يتـافٌس يف الخقرات لؾػقز شالجـات يكقؾ 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ : أعؾك الدرجات
- [57: ا سراء] َّ خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ

: فالع د الؿممـ يف مقدار س ا  يمحايلة لؾػقز شلعؾك الجـار اسّجاشة ٕمر رشف

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ 
 َّحب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين

 -يف ال ؿاء معؾؼة يريحف إرض يف فج د الؿممـب [20: الحديد]

يلؼاء اهلل يف الدار يالغاية العظؿك مـ الع ادة ،ل ا يؿار شالحقاة الخالدة 

 َّلك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ : أخرة

يلق ت ،ل كؾ ب - فؾق ت الحقاة الدكقا يف كظر الؿممـ ،ل الـفاية[001: الؽفػ]

 الء- 

إر حقاة ا ك ار الؿممـ يف ،ذه الدكقا ،ل حقاة ترق  ياق  ياكّظار لؿا 

ب ؿادي الؿحديدشخمج غقر الؿممـ الذي يعؿؾ ٕجؾ ،ذا الحقز الب يجايز،ا

لؽـ ب ييرى أر الدكقا ،ل الحقز القحقد الذي يّحرك يف فؾؽف ييعقش ٕجؾف

فؽقػ يؿقت ب معضؾة الؿقت يما شعده ٓ زالت تؼؾؼ شر، ّفا فؽره يتر،ؼ عؼؾف

الػقؾ قج يالػؾؽل يالػقزيائل يالط ق  يالؽ قر يالصغقر يلؿ يصؿد أحد أماا 

 ا أحٌد-،ذا الحؼقؼة الؿطؾؼة يٓ يعؾؿ عـ سّر،

ف الرغؿ مـ عظؿ ،ذا الّؼدا الفائؾ يالؿذ،ؾ يف يسائؾ الّحؽؿ يالّؿؽـ  

يشالرغؿ مـ حجؿ ،ذا الّضخؿ ب يال قطرة يف ففؿ الؿادة ياكّ اج أسرار،ا
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الؿ ّؿر يف الؿؽّ ػات يالؿعؾقمات يالحقاس  يا لؽرتيكقات يخدمّفا 

 ّقى جقدة الحقاة يف يتح قـ مب يتحؼقؼ آرتؼاء يالرفا،قة الحقاتقةب لإلك ار

أعؾك م ّقى مّصقر   إٓ أهنا لؿ تؼدا جقاًشا حقع حقرة معـك ،ذا القجقد 

 ا ك اين يقؾؼ ير، ة الؿصقر شعد الؿقت-

ييػّح ب لؽـ الؿػفقا ا سممل لؾع ادة يعطل ا ك ار أشعاًدا ريحقة مطؾؼة

ؿ لؼدر اهلل يتجعؾف ي ؾب يتغؾؼ حقرتفب لف أفاًقا رح ة ت ّؽـ مـ قؾؼف القجقدي

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: العجق 
 - [41: فصؾت] َّىه مه جه ين ىن من خن حن
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 اخلامت٘

 إمقـ الرسقع عؾك يال ما يالصمةب يالـعؿ الػضؾ ذي هلل الحؿد

 الؿحجة عؾك تركـا الذيب الؼقيؿ الديـ يداح  الخاتؿة الرسالة داح 

 يمـب الربرة يدح ف آلف يعؾكب ،الؽ إٓ عـفا يزيغ ٓ كـفار،ا لقؾفاب ال قضاء

 ب الديـ يقاإلك  ش ـّف تؿ ؽ

فػل خّاا ،ذه الجقلة الّل تعرضت الدراسة فقفا ل قار مػفقا : أما شعد

يذكرت كؿاذج مـ تقظقػفؿ لؾؿصطؾح عؾك الع ادات ب الطؼقس عـد الحداثققـ

إيار آر ب يعرضت أشرز الؿمحظات الـؼدية يال رعقة عؾقفاب يف ا سما

 : الّل كار مـ شقـفاب لّ جقؾ أ،ؿ الـّائج يالّقدقات

الؿعّؼد : ،ؿا: أر الديـ يف الؿػفقا الغرشل يّؽقر مـ عـصريـ أساسققـ,0

 يكؾ مـفؿا يدعؿ أخر ييؼقيف-ب يالطؼقس الخادة شالؿعّؼد

معـاه الع ادات يالعادات ب أر مػفقا الطؼقس الديـقة ،ق مػفقا غرشل,2

 -ؿارسات الديـقةيال عائر يالؿ

 مـ لقسب الػؽري فضائـا يف أر مصطؾح الطؼقس ،ق مصطؾح جديد,4

 العالؿ مـ الؿ ّقردة الؿصطؾحات مـ ،ق شؾب ا سممقة أي العرشقة ثؼافّـا إكّاج

 -الغرشل

: أر يظائػ الع ادات يف الخطاب الحداثل تخّزع يف ثمثة أديار ،ل ,3

 يالقظقػة الـػ قة-القظقػة الرمزية يالقظقػة آجّؿاعقة 

أر الؿحددات يالؿعالؿ الّل يـطؾؼ مـفا الحداثققر يف كّاشاهتؿ الـؼدية  ,5 

لذلؽ ب لإلسما ،ل الخؾػقة الؿادية الّل ٓ تممـ شديـ خارج كطا  الّاريخ
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جاءت رؤيّفؿ لؾع ادات يف ا سما مّـاسؼة يمـ جؿة تؿاًما مع الؿػفقا الغرشل 

 لؾطؼقس الديـقة-

الحداثققـ لؾع ادات يف ا سما كار كؼًدا مـػًّحا عؾك الؿـا،ج أر كؼد ,6

دير ب الـؼدية الؿعادرة الؿ ّؿدة مـ عؾقا الـػس يآجّؿاع ا ك اين الغرشقة

 اعّ ار لخصقدقّفا الثؼافقة يك  قّفا الزمؽاكقة-

يف ,ففل ب يحايع الحداثققر كزع الثؼة يف الع ادات ا سممقة شلكؿؾفا,7

حػاًظا عؾك : ضع الػؼفاء الذيـ ألزمقا الـاس شالخضقع ٕحؽامفؿمـ ي ,زعؿفؿ

 مؼّضقات آجّؿاع الديـل عؾك ح اب الحرية الػردية-

يعؼد حؾؼات كؼاش يحقار ب أ،ؿقة فّح قـقات تقادؾ عؾؿل يمعريف,8

مـ أ،ؾ الّخصص ال رعل يالػؽر إدقؾ مع ارائح ياسعة مـ الـخ  الثؼافقة 

 لؾّلدقؾ العؾؿل يالّل قر الؿـفجل-: جامعاتيدـاع الؼرار ي مب ال

يأٓ ب الرتكقز يف أثـاء تدريس فؼف الع ادات عؾك شقار الحؽؿ يالعؾؾ,9

ب كؿا أيدل شنشراز الجاك  الجؿالل لؾّ ريع ا سمملب يدرس الػؼف مجرًدا

يالرتكقز عؾقف يف الطرح الػؽري ب يالجاك  الجؿالل يف الع ادات خادة

 ا سممل-

ٓ،ّؿاا شدراسة أفؽار أدعقاء الحداثة يالقققج عؾك ممثرات أر ا,01

يثريف ييؼدا لف معرفة : فؽر،ؿ يتّ ع ت ؽؾف يففؿ محركاتف أمر مفؿ لؾدارس

ييثقر عؼؾف يي ّحثف عؾك ال عل لؿزيد مـ ب معادرة لؿا ي ّجد يف عالؿ إفؽار

شنضافة ققؿة : ي،ق مفؿ لؾؿؽّ ة العرشقةب يمـ ثؿ الـؼد يالردب الّحؾقؾ يالػفؿ

 معرفقة حديثة لؾ حقث يالدراسات الػؽرية الؿعادرة-
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يف الجامعات شلر يقجفقا  ؾ ة  إق اا ال رعقة شا،ّؿاا أيدل,00

الؿػؽريـ  أفؽار أدقع لؽ ػب الدراسات العؾقا إلك دراسة أفؽار ما شعد الحداثة

 -مـفا ال  اب يتحصقـ دحضفا لقّحؼؼ: يمـطؾؼاهتؿ العرب الحداثقة

 لؿعرفة: آجّؿاعل الّقادؾ لؿقاقع مقداكقة دراسات ،ـاك تؽقر أر,02

 يلؾقققجب الؿعادرة العرشقة الحداثة شلفؽار الؿ ؾؿقـ ا اب تلثر مدى يردد

 يف الغرشقة الؿـا،ج اعّؿديا شلعما الػؽر العرشل الحداثل الذيـ تلثر،ؿ مدى عؾك

 -يالرتاث الديـ مع الّعامؾ

يدؾك اهلل عؾك ك قـا محؿد يعؾك آلف يدح ف ب ياهلل أعؾك يأحؽؿ يأعؾؿ

 يسؾؿ ت ؾقًؿا كثقًرا-

 ال احثدة

 

         

 

  



 عقدٖٛ  دلمٛ الدزاسات ال  476

 فَسض املساجع

 الؼرآر الؽريؿ- -

ب أحؿد الخ ابب آجّؿاع الديـل يمػا،قؿف الـظرية يتط قؼاتف العؿؾقة -

 ا-0963ب 2طب مؽّ ة الؼا،رة الجديدة

ب عادع زعقرت: لعرشقةكؼؾف إلك اب غقسّاج لقشقرب أراء يالؿعّؼدات -

 ا-2106ب 3طب دار العالؿ العرشلب الؼا،رة

الؿركز الؿصري ل حقث ب الؼا،رةب سقد الؼؿـلب إسطقرة يالرتاث -

 ا-0999ب 4طب الحضارة

فراس ب إسطقرة يالؿعـك دراسات يف الؿقثقلقجقا يالدياكات ال رققة -

 ا-0997ب 8طب دار عمء الديـب دم ؼب ال قاح

ب اا يمّعددً ضؿـ سؾ ؾة ا سما ياحدً ب آماع قراملب يسققا سما أ -

 ا-2116ب 0طب راشطة العؼمكققـ العربب دار الطؾقعةب شقريت

ب دار الطؾقعةب شقريتب ع د الؿجقد ال ريفب ا سما شقـ الرسالة يالّاريخ -

 ا-2118ب 2ط

ب اا يمّعددً ضؿـ سؾ ؾة ا سما ياحدً ب ش اا الجؿؾب ا سما ال ـل  -

 ا-2116ب 0طب راشطة العؼمكققـ العربب ار الطؾقعةدب شقريت

الصاد  ب ا سما يف إسر مـ سر  الجامع يأيـ ذ،  يقا الجؿعة -

 ا-0995ب 4طب رياض الريس لؾؽّ  يالـ رب الـفققا
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ب اا يمّعددً ضؿـ سؾ ؾة ا سما ياحدً ب محؿد حؿزةب إسما الؿجدديـ -

 ا-2117ب 0ط براشطة العؼمكققـ العربب دار الطؾقعةب شقريت

ب 4طب دار الجـقبب تقكسب ع د الؿجقد ال ريفب ا سما يالحداثة -

 ا-0998

 -ا0905ب لـدرب ديركايؿ إمقؾب الديـقة لؾحقاة إيلقة إاؽاع -

ب ل ف  حؿقد: ترجؿةب فريا إيريؽب تحرره يآفا  الؿ ّؾ  ا ك ار -

 -يالـ ر لؾط اعة كداكقا اركةب الرشاط

: ترجؿةب فرايزر جقرج جقؿسب يالديـ ل حرا يف دراسة: الذ، ل الغصـ -

 -ا2103ب 0طب الػرقد دارب سقرياب الخقاص كايػ

د- ال قد ب مدخؾ إلك خار ة الػؽر العرشل الرا،ـة: أعما الػؽر العرشل -

 ا-2101ب 0طب ال  ؽة العرشقة لألشحاث يالـ رب شقريتب يلد أشاه

دار ب شقريت بمحؿد عؾل مؼؾد: ترجؿةب داريقش اايػارب أي،اا الفقية -

 ا-0994ب 0طب ال اقل

 ع د الغػار مؽايي-: ترجؿةب كارع شاسربزب تاريخ الػؾ ػة شـظرة عالؿقة -

ب إشرا،قؿ الحقدريب تراجقديا كرشمء سقسققلقجقا الخطاب ال قعل -

 ا-0999ب 0طب دار ال اقلب شقريت

ب سؽقت جقرب الؿعادرير الؿـّظرير: أساسًقا اجّؿاعًقا عالًؿا خؿ قر -

 -ا2102ب 0طب يالـ ر لألشحاث العرشقة ال  ؽةب شقريتب جؿاع راا: ترجؿة

 جقر: تحريرب (الؿمّس قر الؿـّظرير) أساسًقا اجّؿاعًقا عالًؿا خؿ قر -
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ب 0طب يالـ ر لألشحاث العرشقة ال  ؽةب شقريتب جؿاع راا: ترجؿةب سؽقت

 -ا2102

ب قاحفراس ال ب ديـ ا ك ار شحث يف ما،قة الديـ يمـ ل الدافع الديـل -

 ا-2112ب 3طب مـ قرات دار عمء الديـب دم ؼب سقريا

ب الؿغربب ع د الجقاد ياسقـب الديـ يالّديـ الّ ريع يالـص يآجّؿاع -

 الؿركز الثؼايف العرشل-ب الدار ال قضاء

د-  ف ع د ب ريح الحداثة الؿدخؾ إلك تلسقس الحداثة ا سممقة -

 ا-2116ب شلالؿركز الثؼايف العرب الدار ال قضاءب الرحؿـ

ب محؿد فماد ع د ال اقل: تحؼقؼب محؿد شـ يزيد الؼزييـلب ســ اشـ ماجة -

 دار الػؽر-ب شقريت

محل الديـ : تحؼقؼب سؾقؿار شـ إاعت ال ج ّاينب ســ أشل دايد -

 دار الػؽر-ب ع دالحؿقد

: تحؼقؼب محؿد شـ عق ك الرتمذيب ســ الرتمذي )الجامع الصحقح( -

 دار إحقاء الرتاث-ب تشقريب أحؿد ااكر يآخريـ

محؿد : م ؾؿ شـ الحجاج الؼ قري الـق اشقري تحؼقؼب دحقح م ؾؿ -

 دار إحقاء الرتاث العرشل-ب شقريتب فماد ع دال اقل

: تؼديؿب ع دالرحقؿ شق،ا،اب دراسة يف الؿصادر الػؼفقة:  ؼقس الع قر -

 ا-2119ب 0طب ممس ة آكّ ار العرشلب شقريتب ل ـارب ع دالؿجقد ال ريف
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ب سقرياب خقا ة هناد: ترجؿةب يقكغ غقسّاج كارعب الّحؾقؾل الـػس عؾؿ -

 -ا0997ب 2طب يالّقزيع لؾـ ر الحقر دار

ب أحؿد شـ عؾل شـ حجر الع ؼمينب فّح ال اري ارح دحقح ال خاري -

 دار الؿعرفة-ب شقريتب مح  الديـ الخطق : تحؼقؼ

ب دالح ،ااؿ: ترجؿةب محؿد أركقرب الػؽر ا سممل كؼد ياجّفاد -

 ا-0996ب 4طب دار ال اقلب شقريت

ب الدار ال قضاءب محؿد عاشد الجاشريب الؼ ؿ الثالثب ففؿ الؼرآر الحؽقؿ -

 ا-2119ب 0طب دار الـ ر الؿغرشقة

كقر ب يف إاؽالقة الؿؼدس أي تحقٓت الّغقر آجّؿاعل ال قؽقلقجقة -

ب داتمـ قرات عقيب شاريس,شقريتب يجقف ال عقـل: ترجؿةب الديـ  قال ل

 ا-0988

محؿد الجق،ري : ترجؿةب كثقلقجقا يالػقلؽقرقامقس مصطؾحات ا  -

 ا-0972ب دار الؿعارجب مصرب يح ـ ال امل

ب محؿد أركقرب الؼرآر مـ الّػ قر الؿقريث إلك تحؾقؾ الخطاب الديـل -

 ا-2115ب 2طب الطؾقعة دارب شقريتب ،ااؿ دالح: ترجؿة يتعؾقؼ

ممس ة ب دم ؼب سقرياب ش اا الجؿؾب لقؾة الؼدر يف الؿّخقؾ ا سممل -

 ا-2117ب 0طب خطقات لؾـ ر يالّقزيع: تقزيعب الؼدمقس الثؼافقة

حؿادي ب مّخقؾ الـصقص الؿؼدسة يف الرتاث العرشل ا سممل -

 ا-2117ب 0طب دار الؿعرفة لؾـ رب تقكسب الؿ عقدي
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محؿد شـ أشل شؽر ب مدارج ال الؽقـ شقـ مـازع إياك كع د يإياك ك ّعقـ -

ب شقريتب ل ـارب محؿد الؿعّصؿ شاهلل ال غدادي: تحؼقؼ يتعؾقؼب شـ ققؿ الجقزية

 ا-2114ب 7طب دار الؽّاب العرشل

محؿد : تحؼقؼب شق ع د اهلل الـق اشقريأب الؿ ّدرك عؾك الصحقحقـ -

 دار الػؽر-ب شقريتب فماد ع دال اقل

 رداب شقريتب  راشق ل جقرج: ترجؿةب فرييد سقغؿقكدب ي،ؿ ُم ّؼ ٌؾ  -

 -ا0998ب 3طب الطؾقعة

 ممس ة قر  ة-ب مصرب حؿد شـ حـ ؾ ال ق اينأب م ـد ا ماا أحؿد -

ب يآخرير ايزار يمق اع شقكت شقارب يإكرتيشقلقجقا إثـقلقجقا معجؿ -

 يالـ ر لؾدراسات الجامعقة الؿمس ةب شقريتب الحؿد مص اح- د: ترجؿة

 -،د0342ب 2طب (مجد) يالّقزيع

 -ا2116ب 4طب الطؾقعة دارب شقريتب  راشق ل جقرجب الػمسػة معجؿ -

 ا-2117ب 5طب دار ق اء الحديثةب الؼا،رةب مراد ي، ةب الؿعجؿ الػؾ ػل -

أك اا : ترجؿة يتؼديؿب جقؾ فقريقعب معجؿ مصطؾحات عؾؿ آجّؿاع -

ب 0طب دار يمؽّ ة الفمعب شقريتب ش اا شركة: مراجعة يإاراجب محؿد إسعد

 ا-2100

 ا-0987ب دار إمقاج لؾط اعة يالـ رب شقريتب الؿعجؿ القسقط -

أفريؼقا ب الدار ال قضاءب الؿغربب كقر الديـ زا،لب الؿؼدس يالؿجّؿع -

 ا-2100ب ال ر 
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 ترجاء شـب الؿقت ي ؼقسف مـ خمع دحقحل ال خاري يم ؾؿ -

 ا-2119ب دار رؤية لؾـ ر يالّقزيعب الؼا،رةب سممة

حؿد الجق،ري أحؿد مب جقردير مارااعب مقسقعة عؾؿ آجّؿاع -

محؿد محقل الديـ يمحؿقد ع دالراقد يعدلل ال ؿري ي،ـاء : ترجؿةب زايد

 ا-2117ب 2طب محؿد الجق،ري: مراجعة يتؼديؿب الجق،ري

 العرشقة الؿمس ةب شقريتب شديي ع دالرحؿـب الػؾ ػة مقسقعة -

 ا-0983ب 0طب يالـ ر لؾدراسات

ب خؾقؾ أحؿد خؾقؾ: جؿةترب ٓٓكد ٕكدريفب الػؾ ػقة ٓٓكد مقسقعة -

 -ا2110ب 2طب عقيدات مؽّ ةب شقريت

،ااؿ : ترجؿةب محؿد أركقرب كحق تاريخ مؼارر لألديار الّقحقدية -

 ا-2104ب دار ال اقلب شقريتب دالح
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 ّالربامر التلفصْٓىٔ٘ الصحف ّاجملالت ّاملقاالت ّاألحباخ : 

 ا-6.0.2117جريدة الخرب الّقك قة شّاريخ  -

 ،د-28.01.0340شّاريخ ب 05335جريدة الرياض العدد  -

 ا-0986عدد س ّؿرب سـة ب مجؾة الفدى الؿغرشقة -

  ؽة الفراس ال قاح عؾك ب )إسطقرة يالطؼس(: مؼاع شعـقار -

 -العـؽ قتقة

 ار  ب )ال عائر ا سممقة يف الدراسات الؿعادرة(: مؼاع شعـقار -

 -العـؽ قتقة  ؽة العؾك ب ا2.8.2106: شّاريخب حجل

ب ا8.02.2104: شّاريخب خاجف فقصؾ: حايرهب حجل  ار  مع حقار -

 -العـؽ قتقة ال  ؽة عؾك أيار مجؾة مققع عؾك

ب الؽػقري ال ّار ع د: حايرهب ال قاح فراس ال قري الؿػؽر مع حقار -

 -العـؽ قتقة  ؽة العؾك  أيار مققع عؾكب ا8.02.2104 شّاريخ

 يف لؾّجديد ماكقػ ت حؿزة لؿحؿد دديـالؿج إسما): شعـقار مؼاع -

 مجؾة مققع عؾكب ا8.02.2104: شّاريخب غزاع خالد: لؾؽات ( ا سما

 العـؽ قتقة- ال  ؽة عؾك أيار

 يف الع قر  ؼقس شق،ا،ا الرحقؿ ع د كّاب تؼديؿ): شعـقار مؼاع -

: شّاريخب الجؿؾ ش اا: لؾؽات ب (الػؼفّقة الؿصادر يف دراسة: ا سما

 عؾك(يإشحاث لؾدراسات حديد شم مممـقر) ممس ة مققعب ا06.9.2104

 العـؽ قتقة- ال  ؽة
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: لؾؽات ب شالؼّؾ يالّفديد الؼؿع مؼايمة شقـ سممة رجاء: شعـقار مؼاع -

 -الحقاة جريدةب ا25.0.2105 شّاريخب ال ممل الدائؿ ع د

 ع د محؿد: لؾؽات  عؾقف( يالؿػرتى الؿػرتى قؿـل )سقد: شعـقار مؼاع -

 -العـؽ قتقة ال  ؽة عؾك ال اشع الققا جريدةب ا28.8.2106: شّاريخب الرحؿـ

 مـ الّػؽقر الّديـ؟ اا الديـ)ياسقـ الجقاد ع د الؿ ّ ار مع حقار -

مققع  عؾكب ا07.7.2103 شّاريخب الخراط محؿد: حايرهب (ا  ار خارج

 -قةالعـؽ قت  ؽة ال( عؾك يإشحاث لؾدراسات حديد شم مممـقر) ممس ة

 شركامجب ،د7.5.0348: شّاريخ العرشقة قـاةب قرامل آماع مع حقار -

 - العـؽ قتقة ال  ؽة عؾك الؼـاة مققع عؾك( مـارات)
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culture, rather it’s from the imported terminologies from the 
Western world. 

The acts of worship has three functions in the modernist 
discourse: the symbolical function, the social function and the 
psychological function. 

The modernists base their books that criticizes Islam on 
materialistic foundations that do not believe in religions outside of 
the historical sphere. That’s why their view of Islamic acts of 
worship is totally consistent and coherent with Western 
understanding of religious rituals. 

The distinguishing feature of the modernist critique of acts of 
worship in Islam is that it’s a critique open to the modern critique 
methodologies based on Western psychological and social sciences 
without looking to our cultural specificity and its relativity in place 
and time. 
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An Analytical and Critical Study 
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Abstract 

The study aimed to display the understanding of rituals by 
modernist Arabs in an analytical and critical way by studying their 
writings about religious rituals. It explained the understanding of 
the rituals in western intellectual circles firstly. After that it 
explained its meaning according to modernist Arabs by mentioning 
their most important definitions of rituals and the functions of the 
rituals according to the modernist view in general which is 
symbolic, social and psychological functions. 

The study presented a number of modernist applications when 
using their terminology on different acts of worship like the prayer, 
the pilgrimage and the funeral rulings. It also reviews the most 
important critical observations on their employment through a 
reconstructive reading on how the modernist act in this area by 
linking their ideology to its western philosophical roots. 

The most important results of the research were: 

The terminology (rituals) is a new terminology in our 
intellectual space and it’s not rooted in our Arabic and Islamic 
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revelation. 

The study also refuted the false claims of the Imamate sect 
about revelation with textual and intellectual evidences as well as 
their contradictions and false claims. It also refuted their doctrine 
that the imams are infallible. 

  In the end, the research reached the conclusion that the 
doctrine of the Imamate sect about the revelation to the imams is 
false, and that their claims are not based on evidences, but rather 
on doubts and false presumptions that lead them to invalid results.   
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Abstract 

This study addressed the subject of revelation according to the 
Imamate Rafidah sect from their sources and sayings in a critical 
and comparative way. 

The research approached the subject from Ahl us-Sunnah wal-
Jama'ah's point of view. It mentioned the definition of revelation 
and its evidences, as well as its validity and the differences 
between it and other terminologies with similar meaning.  

The study explained the revelation according to the Imamate 
sect from the following perspectives: its reality, validity, 
implementations, their exaggerations and false claims about it. It 
also studied their doctrine that the origin of the revelation is well 
known to them, which is that an angel supports the imams, and 
from that point of view they say that the revelation is a reliable 
source and proof.

The research also explained the reasons that made the Imamate 
sect adopting these false perceptions and utterances regarding the 
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Ibn Arabis doctrine. Many Sufis in past and present took this 
doctrine from him and mentioned his supposed evidences even 
though their weakness. These supposed evidences were a result of 
their manipulation of the implications of the texts under the cover 
of exoteric interpretations, and that is something that Ibn Arabi and 
his likes knows how to do based on their wide imaginations. There 
is no doubt that this claim is disbelief and that the interpretation 
that Ibn Arabi used is not correct and the person who uses it is not 
excused. 

The researcher is grateful to Qassim University, represented 
by the Deanship of Scientific Research, for their support of this 
research. 
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Abstract 

The Muslims and even the People of the Book agree that 
Pharaoh was one of the staunchest of all infidels and one of the 
most arrogant and tyrannical people on earth. They also agree that 
he lived and died as an unbeliever. The evidences and proofs for 
this issue is so clear that everybody should necessary know about it 
and opposing it is one of the worst and odd opinions. 

Maybe the claim that Pharaoh was a believer first appeared in 
the third century after hijra, but it didn’t find adherents until Ibn 
Arabi al-Hatimi – the leader of the Ittihadiyyah sect – adopted it, 
made it famous and claimed evidences for it. He based this opinion 
on the doctrine of pantheism, that he engaged his life to spread and 
defend. This doctrine in its essence leads to denying the existence 
of the creator and the invalidation of religions and it leads to other 
statements that are as bad as the statement that Pharaoh was a 
believer. The thing that made Pharaoh special – according to Ibn 
Arabi – was that he claimed to be divine and that complies with 



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QMMQMM

81. Al-‘Arīnī, Mohammad bin Nā er, Wujūb ā‘at al-Sul ān Fi Ghair 
bMa‘ iyat al-Rahmān Bi Dalīl al-Sunnah wa al-Qur’ān Presentation: 
Al-Sheikh le  al-Fawzān, fourth edition, 1438 AH. 

82. Ibn Khallikān, Abu Abbās Shams al-Din Ahmad bin Mohammad bin 
Ibrahim bin Abu Bakr al-Barmaki al-Erblī, Wafayāt al-A‘yān wa 
Anbā’u Abnā’I al-Zamān, Investigation: Ihsān Abbās, Dār der, 
Beirut. 

 
                  

  



QMN<<Researches Abstracts & References QMN

edition, 1416 AH- 1995 CE. 
68. Al-Tayālisī, Abu Dawood Suleiman ibn Dawood ibn al-Jaroud, 

Musnad al-Tayālisī, Investigation: dr. Mohammad bin Abdul 
Mohsen al-Turki, Dār Hajar, Egypt, first edition, 1419 AH. 

69. Al- an‘ānī, Abdul Razzaq Bin Hammam, Al-Mu annaf, 
Investigation: Al-A‘ amī, Al-Maktab al-Islamī, Beirut, second 
edition, 1403 AH. 

70. Al-Hamawī, Shihab al-Din Abu Abdullah Yaqoot bin Abdullah al-
Roumi, Mu‘jam al-Buldān, Dār āder, Beirut, second edition, 1995 
CE. 

71. Ibrahim Mustafa, Ahmad Zayyat, Hamid Abd al-Qāder, Mohammad 
Najjar, Al-Mu‘jam al-Wasī , The compound of the Arabic language 
in Cairo, Dar al-Da‘wah. 

72. Al-Qu ubī, Ahmad bin Omar bin Ibrahim, Al-Mufhim Limā Ashkala 
Min Talkhī Kitan Muslim, Dār Ibn Kathīr, Damascus, Beirut, fourth 
edition, 1429 AH. 

73. Rene Descartes, Maqāl ‘An al-Manhaj, Translation: Mahmoud al-
Khudairi, The Egyptian General Book Organization, third edition, 
1985 CE. 

74. Ibn Fāris, Abu Hussein Ahmad bin Faris bin Zakaria, Maqāyīs al-
Lughah, Investigation: Abdul Salam Mohammad Haroun, Dār al-
Fikar, 1399 AH- 1979 CE. 

75. Al-Nawāwī, Abu Zakaria Mohyī al-Dīn Yahyā bin Sharaf, Al-Minhāj 
Shar  a ī  Muslim bin al-Hajjaj, Dār I yā’ al-Turath al-Arabi, 
Beirut, Lebanon, Second Edition, 1392 AH. 

76. Jalal Musā, Manhaj al-Bahth al-‘Ilmī ‘Inda al-‘Arab, without date. 
77. Al-Telmesānī, Shihab al-Din, Ahmad bin Mohammad bin Ahmad, 

Naf u al- īb Min Ghu n al-Andalus al-Ra ib wa Dhikr Wa īrihā 
Lesān al-Dīn al-Kha īb, Investigation: dr. Ihsan Abbas, Beirut, Dar 
ader, 1388 AH. 

78. Al-Jazari, Abu al-Sa‘ādāt al-Mubarak bin Mohammad, Al-Nihāyah 
Fi Gharīb al-Hadith wa al-Athar, Al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, Beirut, 
1399 AH, 1979 CE. 

79. Al-Baghdadi, Ismā‘īl Pāsha, Hadiyyat al-Ārifīn Asmā’ al-Mu’allifīn 
wa Āthār al-Mu annifīn, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 
Lebanon, 1413 AH. 

80. Al-Safadi, alā  al-Din Khalil ibn Aybak bin Abdullah, Al-Wāfī Bi 
al-Wafayāt, Investigation: Ahmad al-Arnao ; Turki Mustafa, Dār 
I yā’ al-Turath, Beirut, 1420 AH- 2000 CE. 



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QMOQMO

adiīh, Investigation: Nā er al-Jedai‘, Dār al-‘Ā imah, second 
edition, 1419 AH. 

58. Al-‘Asqalānī, Abul Fadhl, Ahmad bin ‘Ali bin ajar al-Shafe‘ī, Fath 
al-Bārī Shar a ī  al-Bukhārī, Dār al-Ma‘rifah, Beirut, 1379 AH.

59. Al-Suyū , Abdul Rahman bin Abu Bakr, Jalal al-Din, Al-Fat  al-
Kabīr Fi Dhamm al-Ziyādah Ilā al-Jāmi‘ al- aghīr, Investigation: 
Yousuf Nabhānī, Dār al-Fikar, Beirut, Lebanon, first edition, 1423 
AH- 2003 CE. 

60. Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-
Halim ibn' Abd al-Salam ibn 'Abd-Allah ibn Abu al-Qasim ibn 
Muhammad ibn Taymiyyah al- arrāni al-Hanbali al-Dimashqi Al-
Furqān Bain Awliyā’ al-Rahmān wa Awliyā’ al-Shai ān, 
Investigation: Abd al-Qādir al-Arnaoū , Maktabat Dār al-Bayān, 
Demashq, 1405 AH- 1985 CE. 

61. Al-Firozabadi, Majd al-Din Abu āher Mohammad bin Yaqoub, Al-
Qāms al-Mu ī , Investigation: Maktab Tahqīq al-Torath Fi 
Mu’assasat al-Resalah, Under the supervision of: Mohammed Na‘īm 
al-‘Arqasousī, Mu’assasat al-Resalah, Beirut, Lebanon, 8th edition, 
1426 AH- 2005 CE. 

62. Al-Ājurrī, Abu Bakr Mohammad bin Sulaiman, Kitāb al-Sharī‘ah, 
first edition, 1428 AH, Dār al-Dalīl al-Athariyyah. 

63. Al-Qāsimī, Mohammad Jamal al-Din bin Mohammad Sa‘īd bin 
Qasim al-Hallaq, Mahāsin al-Ta’wīl, Investigation: Mohammad 
Bāsil ‘Uyūn al-Sūd, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 
first edition, 1418 AH. 

64. Ibn Sīdah, Abu al-Hasan, Ali bin Isma‘īl, Al-Mukha a ,
ibā‘ah al-Kubrā, al-Amīriyyah. 

65. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Madārij al-Sālikīn Baina Manāzil Iyyāka 
Na‘budu Wa Iyyāka Nasta‘īn. Edited by: Muhammad al-Mu‘ta m 
Bi-Allah al-Baghdadi, Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Beirut, third edition, 
1416 AH- 1996 CE. 

66. Al-Nīsābūrī, Muhammad bin Abd Allah bin Muhammad bin 
Hamdowaih bin Na‘īm bin al-Hakam al-Dhabbī al-Tehmani, known 
as Ibn al-Bayyi‘, Al-Mustadrak ‘Alā Al-Sahihain. Edited by: Mu afā 
Abd al-Qādir ‘A ā. Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 AH- 
1990 CE 

67. Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Mohammad bin Hanbal bin 
Hilal bin Asad al-Shaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, 
Investigation: Ahmad Mohammad Shaker, Dār al-Hadith, Cairo, first 



QMP<<Researches Abstracts & References QMP

first edition, 1423 AH, 2003 CE. 
46. Al-Jawharī, Abu Na r Ismā‘īl Bin Hammad al-Fārābi, Al-Si ā  Tāj 

al-Lughah wa i ā  al-‘Arabiyyah, Investigation: Ahmad Abdul-
Ghafour ‘A r, Dār al-‘Ilm Li al-Malāyīn, Beirut, Fourth Edition, 
1407 AH, 1987 CE. 

47. Al-Busti, Mohammed bin Hibbān bin Ahmed Abu Hāmed al-
Tamimi, a ī  Ibn Hibban bi Tartīb Ibn Balibbān, Investigation: 
Sho‘aib Arnaout, Mu’assasat al-Resalah, Beirut, second edition, 
1414 AH. 

48. Al-Bukhari, Abu Abdullah, Mohammed bin Ismail, a ī  al-
Bukhārī, Explanation and comment: dr. Mustafa Deeb al-Baghā, Dār 

awq al-Najāh, first edition, 1422 AH. 
49. Al-Qushairī, Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjāj, al-Nisapūrī, a  

Muslim, Dār I yā’ al-Torāth al-‘Arabī, Beirut, second edition, 1392 
AH. 

50. Ibn Bashkwāl, Abu al-Qasim Khalaf bin Abdul Malik, Al- ilah Fi 
Tarīkh A’mmat al-Andalus, Published and Text verified by: Al-
Sayyid Izzat ‘A r al-Husseini, Maktabat al-Khānji, second edition, 
1374 AH, 1955 CE. 

51. Ibn Sa‘ad, Abu Abdullah Mohammed bin Sa‘ad al-Ba ri, al-
Baghdadi, Al- abaqāt al-Kubrā, Investigation: Ihsan Abbas, Dar 

der, Beirut, first edition, 1986 CE. 
52. Al-Adenroyi, abaqāt al-Mufassirīn, Investigated by: Sulaiman bin 

aleh al-Khazzi, Maktabat al-‘Ulūm wa al- ikam, Madinah, first 
edition, 1417 AH. 

53. Al-Suyū ī, Abdul Rahman bin Abū Bakr, abaqāt al-Mufassirīn, 
Investigation: Ali Mohammad Omar, Maktabat Wahbah, Cairo, first 
edition, 1396 AH. 

54. Al-Albānī, Mohammad Nā er al-Dīn, lāl al-Hannah Fi Takhrīj al-
Sunnah, Al-Maktab al-Islamī, first edition, 1404 AH. 

55. Al-Dhahabī, Shams al-Din Abu Abdullah Mohammad bin Ahmad 
bin Uthman bin Qaymāz, Al-‘Ibar Fi khabar Man Ghabar, 
Investigation: Abu Hājar Mohammed Sa‘īd bin Basiyūī Zaghloul, 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon. 

56. Al-Suyū , Abdul Rahman bin Abu Bakr, Jalal al-Din, Bughyat al-
Wu‘Āt Fi abaqāt al-Lughawiyyīn wa al-Nu āt, Investigation: 
Mohammed Abul Fadhl Ibrahim, Al-Maktabat al-‘A iyyah, 
Lebanon, aida. 

57. Al- būnī, Ismail bin Abdul Rahman, ‘Aqīdat al-Salaf wa A hāb al-



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QMQQMQ

Dhahhāk, Sunan al-Tirmidhi, Investigation and comment: Ahmad 
Mohammad Shaker and others, the library and Company of Mustafa 
al-Bābī al-Halabi Printing Press, Egypt, second edition, 1395 AH, 
1975 CE. 

36. Al-Nasa’ī, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shu‘ayb bin Ali al-
Khorasani, Al-Sunan al-Kubrā, Investigation and Hadith Takhrīj: 
Hassan Abd al-Mon‘im al-Shalabi; 1421 AH- 2001 CE. 

37. Al-Dhahabī, Shams al-Din Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed 
bin Osman bin Qaymāz, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Dār al-Hadith, 
Cairo, 1427 AH- 2006 CE. 

38. Al-Shawkani, Mohammad bin Ali bin Mohammad bin Abdullah al-
Yamani, Al-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq ‘Alā Hadā’q al-Azhār, Dār 
Ibn Hazm, first edition. 

39. Makhlouf, Mohammad bin Mohammad bin Omar bin Ali bin Salem, 
Shajarat al-Nūr al-Zakiyyah Fi abqāt al-Mālikiyyah, Commented 
by: Abdul Majid Khayali, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 
Lebanon, first edition, 1424 AH- 2003 CE. 

40. Al-Lālakā’i, Imam Abu al-Qasim Hebat Allah bin Abi Hassan, 
Sharh ‘Itiqād Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah Min al-Kitāb wa al-
Sunnah wa al- Ijmā‘I al- a ābah wa al-Tabi‘īn wa Man Tabi‘ahum, 
Second edition, Investigation: dr. Ahmad Sa‘ad Hamdān, Dār al-
‘Ā imah. 

41. Al-Barbahāri, Shar al-Sunnah, Investigation: dr. Khalid al-Raddadi, 
Maktabat al-Ghuraba al-Athariyyah, Saudi Arabia, first edition, 1414 
AH. 

42. Al- bī, Sharaf al-Din Hussein bin Abdullah, Shar  al- ībī‘Alā 
Mishkāt al-Ma abī , called: (Al-Kāshif ‘An Haqā’iq al-Sunan), 
Investigation: dr. Abdul Hamid Hindawi, Saudi Arabia, Makkah, 
Riyadh, Maktabat Nizār Mustafa al-Bāz, 1417 AH. 

43. Ibn Abu al-‘Izz, Shar al-‘Aqīdah al- a āwiyyah, Investigation: 
Sho‘aib Arnaout, dr. Abdullah bin Abdul Mohsen al-Turki, 
Mu’assasat al-Resalah, Beirut, first edition, 1417 AH. 

44. Al-Qairawānī, al-Qadhī Abdul Wahab bin Na r al-Baghdadi al-
Maliki, Shar ‘Aqīdah Ibn Abi Zaid al-Qairawānī, Study and 
Investigation: dr. Ahmad Mohammad Noor Saif, Research House for 
Islamic Studies and Heritage Revival, UAE, first edition, 1424 AH.

45. Al-Baihaqī, Abu Bakr, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Mūsā al-
Khosrojerdi al-Khorasani, Shu‘ab al-Imān, Maktabat al-Rushd, 
Riyadh, in cooperation with Al-Dār al-Salafiyyah, Bombay, India, 



QMR<<Researches Abstracts & References QMR

23. Al-Suyū , Abdul Rahman bin Abu Bakr, Jalal al-Din, Husn al-
Mu ādharah Fi Tārīkh Mi r wa al-Qāhirah, Investigation: 
Mohammed Abul Fadhl Ibrahim, Dār I yā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah- 
Issa al-Babi al-Halabi & Co.- Egypt, first edition, 1387 AH- 1967 
CE. 

24. Ibn Bāz, al-Sheikh Abdul Aziz bin Bāz, uqūq al-Rā‘ī wa al-
Ra‘iyyah, Dār al-Iftā’ Publications. 

25. Al- ar oushi, Abu Bakr Mohammed bin Walīd, Al- awādith wa al-
Bida‘, Investigation: Ali bin Hassan bin Ali al-Halabi, Dar Ibn al-
Jawzi, first edition, 1411 AH. 

26. Ibn Farhūn, Ibrahim bin Ali bin Mohammed, Burhanuddin al-
Ya‘murī, Al-Dībāj al-Mudhahhab Fi Ma‘rifat A‘yān ‘Ulamā’ al-
Madhhab,Iinvestigation and comment: dr. Mohamed al-Ahmadi Abu 
al-Nūr, Dār al-Torath, Cairo. 

27. Al-Himyarī, Abu Abdullah Mohammed bin Abdullah bin Abdul 
Mon‘eim, Al-Rawdhat al-Mi‘ ār Fi Khabar al-Aq ār, Iinvestigation: 
Ihsan Abbas, Nā er Foundation for Culture, Beirut, printed on Dar 
Al-Sarraj Press, second edition, 1980. 

28. Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Mohammad bin Hanbal bin 
Hilal bin Asad al-Shaibani, Al-Zuhd, Footnotes by: Mohammed 
Abdul Salam Shāhīn, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 
first edition, 1420 AH- 1999 CE. 

29. Al- ar shi, Abu Bakr Mohammad bin Walīd bin Mohammad al-
Māliki, Seraj al-Mukūk, first edition, 1437 AH, Dar Al-Minhāj, 
Lebanon, Beirut. 

30. Al-Albāni, al-Sheikh Mohammed Nā er, SilSilat al-Ahādith al-
a ī ah, third edition, Jordan, Al-Maktabat al-Islamiyyah. 

31. Al-Khallāl, Abu Bakr Ahmad bin Mohammad bin Hārūn, Al-Sunnah, 
Iinvestigation: ‘A iyyah al-Zahrani, Dar al-Rayah, 1410 AH. 

32. Ibn Abu ‘Ā em, Imam Abu Bakr Ahmad bin ‘Amr bin Abu ‘Ā em, 
Al-Sunnah, Investigation: Bāsem Faisal Al-Jawabirah, Riyadh, Dar 
Al- umay‘ī, third edition, 1426 AH- 2005 CE. 

33. Al-Qazwīnī, Hafiz Abu Abdullah Mohammed bin Zaid, Sunan Ibn 
Majah, Investigation and numbering: Mohammed Fouad Abdul 
Baqi, Dār I yā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. 

34. Al-Sijistānī, Imam Abu Dawood Suleiman bin al-Ash‘ath al-Azdi, 
Sunan Abu Dawood, Investigation: Mohammed ‘Awamah, Dar al-
Yusr, Saudi Arabia, Madinah, third edition, 1431 AH. 

35. Al-Tirmidhi, Abu ‘Īsā, Mohammed bin ‘Īsā bin Sawrah bin Mūsā bin 



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QMSQMS

CE. 
13. Ibn Jamā‘ah, Abu Abdullah, Mohammed bin Ibrahim bin Sa‘ad bin 

Jamā‘ah al-Kināni al- amawi al-Shafi‘ī, Badr al-Din, Ta rīr al-
A kām Fi Tadbīr Ahl al-Islam, third edition, 1408 AH. 

14. Mohammed Abdul Rahman bin Abdul Rahim l-Mubarakpūri Abu al-
‘Alā’, Tu fat al-A wadhī Bi Sharh Jāmi‘ al-Tirmidhi, Dar Al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, Beirut. 

15. Al-Suyu ī, Abdul Rahman bin Abu Bakr, Tadrīb al-Rāwī Fi harh 
Taqrīb al-Nawāwī, Maktabat al-Riyadh al- adīthah, Riyadh, Editied 
by: Abdul Wahab Abdul Latif. 

16. Ibn Katheer, Abu al-Fida Isma‘il bin Umar bin Katheer al-Qurashi 
al-Ba ri al-Dimashqi, Tafsir al-Quran al-‘A īm, Editied by: Sāmi bin 
Muhammad Salāmah, Dār Taibah, Second Edition, 1420 AH, 1999 
CE. 

17. Ibn al-Abbār, Mohammad bin Abdullah bin Abu Bakr al-Qudhā‘ī al-
Balansi, Al-Takmilah Li Kitāb al- ilah, Dār al-Fikar for Printing, 
Lebanon, 1415 AH- 1995 CE. 

18. Ibn Abdul Barr al Andalusi, Al-Tamhīd Limā Fi al-Muwa a Min al-
Ma‘ānī wa al-Asānīd, Investigation: Mustafa bin Ahmed al-Alawi, 
Mohammed Abd al-Kabir al-Bakrī, Ministry of General 
Endowments and Islamic Affairs, Morocco, 1387 AH. 

19. Al-Azhari, Mohammed bin Ahmed bin al-Azhari al-Harawi, Abu 
Mansour, Tah ib al-Lughah, Investigation: Mohammed Awad 
Mur‘eb, Dār I yā’ al-Torāth al-‘Arabī, Beirut, edition, 2001CE. 

20. Ibn al-Athīr, Majd al-Din Abu al-Sa‘ādāt al-Mubarak bin 
Mohammed bin Mohammed bin Mohammed bin Abdul Karim al-
Shaibani al-Jazari, Jāmi‘ al-U ūl Fi Ahādīth al-Rasūl, Investigation: 
Abdul Qader Arnaout, The Sequel investigated by: Bashir Oyūn, 
Maktabat al-Hulwāni, Ma ba‘at al-Mallah, Maktabat dār al-Bayan, 
edition first. 

21. Ibn Rajab, Zainuddin Abdul Rahman bin Ahmed bin Rajab bin 
Hassan, al-Sulami, al-Baghdadi, al-Dimashqi, al-Hanbali, Jāmi‘ al-
‘Ulūm wa al- ikam Fi Shar  Khamsīn īthan Min Jawāmi‘ al-
Kalim, Investigation: Sho‘aib Arnaout, Ibrahim Bajes, Mu’assasat  
al-Resalah, Beirut, edition Seventh, 1422 AH, 2001 CE. 

22. Al-Qur ubī, Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed bin Abu Bakr, 
Al-Jāmi‘ Li A kām al-Koran wa al-Mubayyin Limā Tadhammanahu 
Min al-Sunnah wa al-Furqān, Mu’assasat  al-Resalah, Beirut, 
Lebanon, first edition, 1427 AH. 



QMT<<Researches Abstracts & References QMT

3. Ibn Mufleh, Mohammed bin Mufleh bin Mohammed bin Mufarrej, 
Abu Abdullah, Shams al-Din al-Maqdisi al-Rāmīni al- ali  al-
Hanbali, Al-Ādāb al-Shar‘iyyah wa al-Mina  al-Mar‘iyyah,
Mu’assasat  al-Resalah, Beirut, Lebanon, 1417 AH. 

4. AL-Telmisānī, Shihāb al-Din Ahmad bin Mohammad bin Ahmad 
bin Yahyā, Abu Abbas al-Maqqari, Azhār al-Riyadh Fi Akhbār al-
Qādhī Ayyadh, Investigation: Mustafa Sakka; Ibrahim al-Abyari; 
Abdul Azim Shalabi, Ma ba‘ah Lajnat al-Ta‘līf wa al-Tarjamah wa 
al-Nashr, Cairo, 1358 AH- 1939 CE. 

5. Al-Qa an, Mannā‘ bin Khalil, I‘timād Da‘wat al-Sheikh Mohammed 
bin Abdul Wahab ‘Alā al-KItāb wa al-Sunnah, (printed within the 
research symposium on Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab, Part 
I) Deanship of Scientific Research, Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University, Riyadh, Saudi Arabia, Second edition, 1411 AH, 
1991 CE. 

6. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abu Bakr bin Ayyūb bin 
Sa‘ad Shams al-Din, I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘An Rabbi al ‘Ālamīn, 
Investigation: Mohammed Abdul Salam Ibrahim, Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, Beirut, first edition, 1411AH- 1991 CE. 

7. Al-Sam‘ānī, Abdul Karim bin Mohammed bin Man r al-Tamimi al-
Marwazi, Abu Sa‘ad, Al-Ansāb, Investigation: Abdul Rahman bin 
Yahya al-Mu‘allimi al-Yamani and others, Majlis Dā’irat al-Ma‘ārif 
al-Uthmaniyyah, Hyderabad, first edition, 1382 AH- 1962 CE. 

8. Ibn Kathīr, Abu al-Fida Isma‘il bin Umar bin Kathīr al-Qurashi al-
Ba ri al-Dimashqi, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, Investigation: dr. 
Abdullah bin Abdul Mohsen al-Turki, Dār ‘Ālam al-Kutub, Riyadh, 
first edition, 1417 AH, second edition, 1424 AH. 

9. Al-Dhabbī, Ahmed bin Yahya bin Ahmed bin Omeira, Abu Ja‘afar, 
Bughyat al-Multamis Fi Tarīkh Rijāl Ahl al-Andalus, Dār al-Kitab 
al-Arabi, Cairo, 1967 CE. 

10. Al-Sa‘adī, Abdul Rahman bin Nasser, Bahjat Qulūb al-Abrār wa 
Qurrat ‘Uyūn al-Akhyār Fi Shar  Jawāmi‘ al-Akhbār, Maktabat al-
Rushd, first edition, 1424 AH. 

11. Al-Zubaidi, Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmūs, Investigation: a 
group of investigators, Kuwait Government Press, 2nd edition, 1407 
AH. 

12. Ibn Far oun, Ibrahim bin Ali bin Mohammed, Burhanuddin al-
Ya‘murī, Ta irat al-Hukkām Fi U ūl al-Aqdhiyah wa Manāhij al-
A kām, Maktabat Kulliyāt al-Azhar, first edition, 1406 AH- 1986 



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QMUQMU

ending that mentioned the most important results and 
recommendations, and they are: 

1) The importance of leadership and its great status. 
2) Sticking to the Muslims united group is obligatory and one 

of the foundations of Ahl us-Sunnah wal-Jama’ah. 
3) The scholars have consensus that it’s obligatory to obey the 

leader and that it’s prohibited to revolt against them. 
4)  It’s obligatory for the citizens to specify the leader when 

making supplication. 
5)  Whoever which that the leader disappear is ignorant about 

the consequences of things or a big sinner striving for division.  
6) The people of knowledge that preserves the knowledge and 

really understand it are those who should advise the leader in secret 
and not openly. This is the guidance of the prophet (sallallahu 
alayhi wa sallam). 

7) If the scholar is close to a sinful leader then that is not an 
excuse to instigate the citizens against the ruler. 

8) When the leaders are oppressive the citizens should turn to 
Allah and repent to Him, and they should not turn to the sword, 
because it will be turned against them. 
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Abstract 

This research studied the methodology of at-Tartousi regarding 
leadership in his book: Siraj al-Muluk as a creedal study in the 
following sections: 

The first section: Obeying the leaders in that which is good. 

The second section: Being patient and the prohibition of 
making revolutions. 

The third section: Supplicating for the leaders. 

The fourth section: Respect and admiration for the leaders. 

The fifth section: Advising the leaders. 

The research started with an introduction that explained the 
importance of the subject, the reasons for choosing it, its aims, 
research plan and methodology. Thereafter came the preface were 
the word methodology was defined in the language and as a 
terminology, and a short biography for at-Tartousi and an 
introduction to the book: Siraj al-Muluk. The research ends with an 
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based in the Islamic evidences and the statements of the Imam's of 
Sunnah from the predecessors of this Ummah regarding the 
oppression of the rulers. I ended the research with the most 
important conclusions that I reached. From them: 

1) It is obligatory to obey the rulers as long as they do not order 
with sins.  

2)  It is forbidden to revolt against the oppressive rulers, as long 
as they have not made clear unbelief that we have proofs for. We 
also need another important condition and that is having the 
capability of removing them, otherwise we have to have patience 
with their oppression. 

3) There is not any correct proof that permits revolting against 
the oppressive rulers as long as they are Muslims. 

4) The scholars have consensus that it is unpermitted to revolt 
against the oppressive rulers. 

5) Revolting against rulers is from the foundations of the people 
of desires like: Khawarij and Mu'tazilah. 

6) Four principles for the Muslim regarding the oppression of 
the Muslim rulers, and they are: having patience with their 
oppression, not revolting against them, obeying them in that which 
is not disobedience to Allah, giving them advice and supplicating 
for them to be righteous.  

I mentioned the index for references and the index for the 
subjects after the ending. 

May Allah exalt our prophet, his family, companions and those 
who followed his path.
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Abstract 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

All praise is due to Allah, and may Allah exalt and send 
blessings to the messenger of Allah. 

To proceed, the title of this research is: "The Sharia Stance 
Regarding the Oppression of the Muslim Rulers". I divided the 
research into five chapters and an ending and I mentioned some 
definitions pertaining the research, like the meaning of oppression 
as well as I explained the meaning of (rulers) in the research. I 
mentioned the ruling of obeying the leaders as long as it is not 
disobedience to Allah, as well as the ruling of revolting against 
them if they are oppressive in accordance to the evidences from the 
two revelations and the sayings of the scholars from the Salaf. I 
mentioned the doubts by those who say that revolutions are 
allowed against the oppressive rulers like Khawarij, Mu'tazilah and 
those who have the same ideology. I refuted them after mentioning 
their stances in accordance to what is appropriate for the research. I 
also mentioned the correct position of a Muslim in regards to the 
oppressive rulers. That was explained through four principles 
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The second section: Issues pertaining to the Frequented House 
that are related to the angels. 

The third section: Issues pertaining to the Frequented House 
that are related to the prophets. 

The fourth section: Issues pertaining to the Frequented House 
that are related to the believers. 

The fifth section: Issues pertaining to the Frequented House 
that are related to the objectors. 

The sixth section: Various issues that are related to the 
Frequented House. 

The conclusion of this research: It includes the most 
important results. 

I pray to Allah to make my research beneficial and that I make 
it sincere for His sake. 
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Abstract 

All praise is due to Allah, May Allah exalt and send blessings 
upon the Messenger of Allah. 

The belief in the Frequented House is obligatory in accordance 
with the holy texts and it’s also obligatory to believe in the related 
creedal issues, which the human mind cannot perceive on its own. 
The study of this subject is of the utmost importance since Allah 
has sworn by it in the Holy Quran, and the Prophet has mentioned 
it in the Hadith. 

The nature of this research necessitated it to be divided into an 
introduction, a preface, five chapters, a conclusion, and general 
indexes. 

The introduction: It includes the importance of this subject, 
the research plan and methodology. 

The preface: It includes the linguistic and Sharia definitions of 
the Frequented House. 

The first section: Issues pertaining to the Frequented House 
that are related to the belief in the Unseen. 



QPL<<Researches Abstracts & References QPL

Edition: First, 1410 AH-1990 CE. 
56. Al-Baghwi, al-Hussein bin Mas‘ūd, Ma‘ālim al-Tanzīl Fi Tafsir al-

Qur'an, Dar Taibah Li al-Nashr wa al-Tawzī‘i, Fourth Edition, 1417 
AH- 1997 CE. 

57. Al-Tamimī, Mohammad bin Khalifah, Mu‘taqad Ahl al-Sunnah wa 
al-Jamā‘ah Fi Taw īd al-Asmā’ wa al- ifāt Adhwā’ al-Salaf, 
Riyadh, Saudi Arabia, edition: the first 1419 AH- 1999 CE. 

58. Ibn Faris, Ahmed bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Abu 
Hussein (deceased: 395 AH), Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah, Dar al-
Fikar, 1399 AH-1979 CE. 

59. Al-Thanawī, Muhammad bin Ali bin al-Qadhi Muhammad Hāmed 
al-Hanafi, Mawsū‘ah Kashāf I ilā āt al-Funūn wa al-‘Uloom, 
Maktabat Lebanon Nāshiroon, Beirut, First Edition, 1996 CE. 

60. Al-Shawkānī, Mohammed bin Ali bin Mohammed bin Abdullah, 
Nail al-Aw ār, Dār al-Hadith, Egypt, 1st edition, 1413 AH- 1993 CE. 

 
 

                 
  



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QPMQPM

wa abaqāt al-A fiyā’, Dar al-Fikar, 1394 AH. 
41. Al-Qazwini, Ibn Majah Abu Abdullah Mohammed, Sunan Ibn 

Majah, Dar Al-Fikar, Dar al-Resala al-‘Ālamiyyah, first edition: 
1430 AH- 2009 CE. 

42. Ibn Ba āl, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf, Shar  a ī  al-Bukhari, 
Maktabat al-Rushd, 2nd edition, 1423 AH. 

43. Al-Othaimeen, Mohammed bin Saleh bin Mohammed, Shar  al-
Aqīdah al-Wasi iyyah, Dar Ibn al-Jawzi for publication and 
distribution, Saudi Arabia, edition: the sixth, 1421 AH. 

44. Al-Baihaqī, Ahmad bin Hussein Abu Bakr, Shu‘ab al-Īmān, 
Maktabat al-Rushd, Edition: First, 1423 AH. 

45. Al-Nisāpūri, Muhammad bin Is q bin Khuzaimah, a i  Ibn 
Khuzaimah, Al-Maktab al-Islamī, Beirut. 

46. Al-Malkāwī, Mohammed Ahmed Mohamed Abdel Kader Khalil, 
‘Aqīdat al-Tawheed Fi al-Quran al-Kareem, Maktabat Dār al-Zamān, 
First Printing, 1405 AH-1985 CE. 

47. Al-‘Asqalānī, Ahmed bin Ali bin Hajar, Fath al-Bari Shar a i  
al-Bukhari, Dār al-Ma‘rifah, 1379 AH. 

48. Ibn Rajab, Zein al-Din Abu al-Faraj Abdul Rahman al-Baghdadi, 
Fath al-Bari, Dar Ibn al-Jawzi, second edition, 1422 AH. 

49. Al-Shawkānī, Mohammed bin Ali, Fat al-Qadeer al-Jāmi‘ Bain 
Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min ‘Ilm al-Tafīr, Dār al-Fikar. 

50. Jawdah, Hassanein Jawdah; Abu ‘Iyānah, Fat  Mohamad, Qawā‘id 
al-Gughraphiya al-Āmmah al- abī‘iyyah wa al-Bashariyyah, 
University Knowledge House. 

51. Ibn Man oor, Mohammad bin Mukarram bin ‘Alī, Abu al-Fadl, 
Jamal al-Din, Lesān al-‘Arab, Dar āder, third edition: 1414 AH. 

52. Ibn Faris, Ahmad bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Mujmal 
al-Lughah Mu’assasat  Al-Resalah, Beirut, Edition: Second, 1406 
AH-1986 CE. 

53. Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abd al-
Halim ibn' Abd al-Salam, Majmū‘ al-Fatāwa, Dār al-Wafa, Third 
Edition, 1426 AH- 2005 CE. 

54. Al-Razi, Zainuddin Abu Abdullah Mohammed bin Abu Bakr bin 
Abdul Qāder al-Hanafi, Mukhtār al- i ā , AL-Maktabat al-
‘A iyyah; Al-Dār al-Numūzajiyyah, Beirut- Saida, 5th edition, 1420 
AH-1999 CE. 

55. Al-Hakami, Hafez bin Ahmed bin Ali, Ma‘ārij al-Qabūl Bi Shar  
Sullam al-Wu ūl Ilā ‘Ilm al-U ūl, Dar Ibn al-Qayyim, Dammam, 



QPN<<Researches Abstracts & References QPN

25. Al-Sana‘ānī, Abu Bakr Abdul Razzaq bin Hammam, Al-Mu annaf
Al-Majlis al-‘Ilmī wa al-Maktab al-‘Ilmī, Edition: second, 1403 AH. 

26. Ibn Abu Shaibah, Abu Bakr ibn Abi Shaybah, Al-Mu annaf, Dar al-
Qiblah- Saudi Arabia, Mu’assasat ‘Ulūm al-Qur’ān, Syria, Edition: 
First: 1427 AH-2006 CE. 

27. Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin Qudāmah 
al-Maqdisi, Al-Mughnī, Cairo Library, 1388 AH. 

28. Ali, dr. Jawad, Al-Mufa al Fi Tarīkh al-‘Arab Qabl al-Islam, Dar 
Al-Sāqi, Fourth Edition: 1422 AH. 

29. AL-Mawsū‘ah al-‘Arabiyyah al-‘Ālamiyyah, World Book 
International. 

30. Malik bin Anas al-Madani, Al-Muwa a, Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan Charitable and Humanitarian Foundation, Abu Dhabi, UAE, 
First Edition, 1425 AH-2004 CE. 

31. Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, Al-Minhāj Shar a  Muslim ibn 
al-Hajjaj, Dār I yā’ al-Torāth al-‘Arabī, Second Edition, 1392 AH. 

32. Al-Zubaidi, Mohammed Murtadha Al-Husseini, Tāj al-‘Arūs Min 
Jawahir al-Qāmūs, publisher: Dār al-Hedayah. 

33. Al-Zajjāj, Ibrahim bin al-Sariyy bin Sahl, Abu Is q, Tafsīr Asmā’ 
Allah al- usnā, Dār al-Thaqāfah al-ārabuyyah. 

34. Āl Sa‘adi, Abdul Rahman bin Na er bin Abdullah bin Na er bin 
Hamad, Tafsīr Asmā’ Allah al- usnā, Islamic University of Madina, 
Issue No: 112, 33rd Year, 1421 AH. 

35. Ibn Kathīr, Ismail bin Omar bin Kathīr al-Qurashi al-Ba ri al-
Dimashqi, Tafsīr al-Qurān al-‘A īm, Dar Taibah for Publishing and 
Distribution, Second Edition: 1420 AH-1999 CE. 

36. Suleiman bin Abdullah bin Mohammed bin Abdul Wahhab, Taisīr 
al-‘Aziz al-Hamid Fi Shar  Kitāb al-Tawheed Alladhī Huwa aqqu 
Allah ‘Alā al-‘Abeed, Al-Maktab al-Islamī, Beirut, Damascus, 1st 
edition, 1423 AH- 2002 CE. 

37. Al-Sa‘adī, Abdul Rahman bin Nā er, Tayseer Karim al-Rahman Fi 
Tafsīr Kalāma al-Mannan, Mu’assasat al-Resalah, 1st edition, 1420 
AH. 

38. Al- abarī, Muhammad bin Jarīr bin. Yazīd. Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl 
Āyi al-Qurān, Dār Hajar, first edition, 1422 AH. 

39. Al-Ahmad-Nagari, Abd –al-Nabi Bin Abd -al-Rasoul, Jāmi‘u al-
Uloom Fi I ilā āt al-Funoon,  Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Lebanon, 
First Edition, 1421 AH-2000 CE. 

40. Al-A bahānī, Abu Nu‘aim Ahmed bin Abdullah, Hilyat al-Awliyā’ 



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QPOQPO

8. Ibn Abdul Barr, Yusuf bin Abdullah, Al-Tamhīd Limā Fi al-
Muwa a Mian al-Ma‘ānī wa al-Asānīd Ministry of General 
Endowments and Islamic Affairs- Morocco, 1387 AH. 

9. Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-Ju‘fī, Al-Jāmi‘u al- a ī  al-
Mukhta ar, Dār Ibn Kathīr, Third Edition, 1407 AH. 

10.  Sharaf, Abdul Aziz Turai , Al-Gughrāfiā al-Munākhiyyah wa al-
Nabātiyyah, University Knowledge House, Edition: Eleventh. 

11. Tabarani, Suleiman bin Ahmed bin Ayoub Abu al-Qasim, Al-Du‘ā’, 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, First Printing, 1413 AH. 

12. Ibn Taymiyah, Ahmed bin Abdul Halim bin Taymiyah, Al-Zuhud wa 
al-Wara‘ wa- ‘Ibādah, Maktabat al-Manar, 1407 AH. 

13. Al-Albani, Mohammed Na er al-Din, Al-Silsilah al-Dha‘īfah, 
Maktabat al-Ma‘ārif, Riyadh. 

14. Al-Nasa’ī, Ahmad bin Shoaib bin Ali al-Khorāsānī, Al-Sunan al—
Kubra, Mu’assasat  al-Resalah, first edition, 1421 AH. 

15. Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali, Abu Bakr, Al-Sunan al—
Kubra, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, third edition, 1424 AH. 

16. Al-Tamimi, Mohammed bin Khalifa bin Ali, Al- ifāt al-Ilāhiyyah, 
Ta‘rīfuhā Aqsāmuha, Adhwā’u al-Salaf, first edition, 1422 AH. 

17. Al-A bahānī, Abdullah bin Mohammed known as Abu Sheikh, Al-
‘A amah, Dār al-‘Ā imah, first edition, 1408 AH. 

18. Al-Farāhīdī, Al-Khalīl bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Ba ri, Al-
‘Ain, Dār wa Maktabah al-Hilal. 

19. Al-Rāzi, Tammām bin Mohammed Abu al-Qasim, Al-Fawā’id, 
Maktabat al-Rushd, 1412 AH, Riyadh. 

20. Al-Othaimīn, Mohammad bin aleh bin Mohammad, Al-Qawā‘id al-
uthlā Fi Asmā’i Allah wa ifātihi al-‘Ulā Islamic University, 
Madinah, Edition: Third, 1421 AH- 2001 CE. 

21. Al-Othaimeen, Mohammed bin aleh bin Mohammed, Al-Qawl al-
Mufīd ‘Alā Kitab al-Tawheed, Dār Ibn al-Jawzi, Saudi Arabia, 
Edition: second, Muharram 1424 AH. 

22. Al-Kafawi, Ayoub ibn Musa al-Husseini al-Qurimi, Abu al-Baqā’ al-
Hanafi Al-Kulliyāt, Mu‘jam Fi al-Mu ala āt wa al-Furūq al-
Lughawiyyah, Mu’assasat al-Resalah, Beirut. 

23. Al- kim, al Nisaburi, Al-Mustadrak ‘Alā al- a ī ain, Dar al-
M‘rifah- Lebanon. 

24. Al-Qushairī, Muslim bin al- ajjāj, Al-Musnad al- a ī  al-
Mukhta ar Bi Naql al-'Adl ‘An al-'Adl Ilā Rasūl-Allah (pbuh), Dār 
I yā’ al-Torāth al-‘Arabī. 



QPP<<Researches Abstracts & References QPP

and high attributes. It also mentioned a couple of the names and 
attributes because it’s not possible to mention them all in this chapter. 

The research also included some doubts related with refutations on 
them. 

In the end I advise with the following advises for more researchers 
to make more benefit: 

A study about the denotation of rain to the other issues of creed in 
accordance to the pillars of faith. 

A study about other natural phenomena like the wind, earthquakes 
and other things and how they denote to the pillars of faith. 
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Abstract 

The research studied the relation between rain and Tawheed with 
the three categories:  

The first chapter mentioned the relation between rain and 
Tawheed ar-Rubobiyyah and that it’s from the universal signs of the 
lordship of Allah. The chapter also explained the ruling of attributing 
the rain to others than Allah in accordance to the three categories: 
attribution of origination, attribution to the reason of raining, and the 
attribution of the time when it usually rains together with different 
examples. 

The second chapter explained the relation between rain and 
Tawheed al-Ulohiyyah and which acts of worship that are proscribed 
before and during rain and what should be done if it’s raining a lot or 
it might be dangerous. 

The third chapter includes the relation between rain and Tawheed 
al-Asma was-Sifat, and that rain is a sign of Allah’s beautiful names 
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