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 ملخص البحث

علر سماحة ا سمة مع غي  ج،ل ملّه كثي و تًدا يف  الة  الجعان  الدّ  ع ّ 

لقائع اليي و الي عية لم   ملسو هيلع هللا ىلصنصعده المقدسة م  كّاب اهلل تعالر لسية رسعله 

لتاريخ الميلمي . لقد ع ج ذلك الميلمع  م  خمع تدش ،م لههه اليصعص 

شهلك تماعات م  غي  الميلمي  م  خمع لمع فّهم هبهه العقائعب لاهد 

ا معهم علر ،هه اليصعص جل تأملهم الميصف للحعال  الّاريخية يف تعامل 

  الميلمي  مع غي ،م.

لقد كث ت يف ،ها العص  الدعالى يف الغ ب ضد تيامح ا سمة شعد ه 

ّّم  علر لييًا لميهًجا لسلعًكاب لخصعًدا يف تعامله مع غي  الميلمي ب ل،ع ما يح

جمة ا سمة الّداعي  ش از ،ها الجان  يف لييها لعقيدهتا مع ذك  ال عا،د عليهب 

شا ضافة علر ع ض المعاقف الغ شية الميص ة م  آراء المّخصصي  يف لراسة 

ال    لعلعمه مم  ا لععا علر نصعص ،ها الدي  ع  كث  لتأملعا يف لقائع 

ة حعع الّيامح ا سممي مع غي  جحداثه الّاريخيةب فيجلعا اهالاهتم الميص 

 الميلمي  لرللا علر م  جنك  ذلك. 

ل،ها ال ح  ميا،مة مخّص و يف تعضيح ،ها الجان  م  الّيامح 

اهلل تعالر ج  يي ع شهب لج  ي زقيا اليدال لا خمص يف القعع  ا سمميب جسأع

 لالعمل.

 اهلل الُعم ي ل. رياض ش  حمد ش  ع د

riyad_222@hotmail.com    
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﷽ 

  املقدمة

الحمد هلل رب العالمي  لالصمو لاليمة علر ن ييا محمد لعلر آله لدح ه 

 جتمعي . 

جما شعدب فرّ  م  م الئ ا سمة العظيمة الّيامح  شمعير ال حمة لالّييي  

لالص حب لكل لاحدو م  ،هه الم  لات لما ااهبها قد تاء يف نصعص الق آ  

لسي ته القعلية لالعملية ما ي هد لها حّر قاع  ملسو هيلع هللا ىلصالك يم ما يدع عليهاب ليف سيّه 

الّي ال ضيق فيها ب جي (1)«يمحةال جفضل ا سمة الحيي ية»يف ع ارو تامعة:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)لال ح ج

لقد امل الّيامح يف ا سمة تعان ه كلَّهاو سعاء ما كا  يف الّ  يع 

لالعقائد جل ما كا  يف تان  العمقات شي  الميلمي  جن يهم جل مع غي ،م 

 لالهي ،ع معضع شحثيا.

س لقد تع ض ا سمة يف القديم لالحدي  لهجمات مغ ضة تقعة علر جسا

لعالى تّهم لي  ا سمة شعدة الّيامحب م  خمع االعّداء لالظلم يف الّعامل 

مع المخال ي  له م  جدحاب المعّقدات ارخ ىب لقد رلج لههه االلعاءات يف 

العص  الحدي  شعُض الدلائ  ا عممية يف الغ بب لجسهم يف تأتيجها شعُض 

                                                 

( لقاع المحقق: دحيح لغي هب لالترباين يف المعجم 4/17جخ ته ا ماة جحمد يف مييده ) (1)

ب لقاع ارل اين: حي  لغي ه. انظ : 108(ب لال خاري يف ارلب الم  ل ص11/227الك ي  )

 .122دحيح ارلب الم  ل ص

 (.3/162انظ : ععمة المعقعي  ع  رب العالمي  الش  القيم ) (2)
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لإلسمة لني ع،ا زلًرا لهبّاًنا  اليلعكيات الخا ةة الّي لقع فيها شعض الميّي ي 

 للعقيدو ا سممية. 

لم  ،يا فرنه يقع علر عاتق ج،ل ا سمة عش اُز ،ها الجان  المّيامح م  

جحكاة الدي  لعقائده يف الّعامل مع المخال ي ب لشيا  اعا،ده الكثي و لالظا، و م  

ي  ،ما المصدر الصحيح ل هم ،ها الد ي  لتقييم م الئه نصعص الكّاب لالييةب الله 

لجحكامه لعقائدهب ل،ها ما يص ع عليه ،ها ال ح  رغم اخّصارهب الهي يّضم  جيًضا 

اعا،د  تاريخيًة م  لاقع الميلمي  تمثّل تت يًقا دحيًحا لما جم  شه ا سمة لتاءت 

شه نصعده م  الّيامح الديييب لالعدعب لالعفاء شالعهدب لالّعايش الدنيعي مع غي  

كما يّيالع شيا  المعاقف الميص ة يف ،ها الجان  م  شعض العلماء  الميلمي .

الغ شيي  الهي  لرسعا ا سمة لحضارته لم الئهب لتعاممت حكامه لجت اعه مع 

التعائف غي  الميلمة عرب ِحق  س تاريخية  عيلةب لسجلعا آرائهم فيها شكل عدع 

لكل م  جرال ج  ي ى لعنصاجب ل،هه المعاقف يف الحقيقة تمثّل لععو دالقة 

ا سمة علر دعرته الصحيحة علر ج  ي تع علر مصالره المعّمدوب ليّجّ ل يف 

ال ح  ع  الحقو ليجد دعر الّيامح ا نياين ظا، و شيية ضم  الّعتيهات 

ا سممية يف الّعامل مع غي  الميلمي ب نيأع اهلل تعالر ج  ي ي الجميع  الحقَّ حًقا 

ه لي ي  هم ال ا ل  شا ًم لي زقهم اتّياش ه. لي زقهم ات اع 

 :أهمية املوضوع وأسباب اختياره 

 شيا  م دج الّيامح يف ا سمة مع غي  الميلمي  لتعضيح جللّه لاعا،ده. -1

 ال ل علر الدعالى الّي تيك  الّيامح ا سممي تجاه غي  الميلمي . -2

 عش از المعاقف الغ شية الميص ة يف ،هه الميألة. -3
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  :هدف البحث 

يهدج ال ح  علر تعضيح تعان  الّيامح ا سممي مع غي  الميلمي  

لاعا،ده يف اليصعص ال  عية لتت يقات الميلمي  لهب مع عش از المعاقف 

 الغ شية الميص ة يف ،ها ال أ .

 :منهج البحث 

اعّمد ال ح  علر الميهج االسّق ائي العد ي لالّحليليب لذلك م  

 الكّاب لاليية لآثار سلف ارمة للقائع خمع اسّق اء اليصعص العارلو يف

الّاريخ ا سممي يف تيامح الدي  ا سممي مع غي  الميلمي ب لاسّخمص 

 اليّائج ميها مع شيا  المعاقف الغ شية الميص ة يف ،ها المجاع.

 جما فيما يّعلق شميهج الكّاشة فييكع  علر اليحع الّالي:

 ب لكّاشّهاا لذلك يف مّ  ال ح ع ل اآليات العارلو علر جرقامها لسعر، .1

 لفق ال سم العثماين.

فما كا  ميها يف الصحيحي  جل  وارحالي  العارلو يف ال ح  تخ يج .2

خ ته م  المصالر أف هماكا  خارت جحد،ما فأكّ ي هبما عما سعا،ماب لما

 .عليهج،ل العلم حكم الحديثية المعّمدوب لجشي  

 مصالر،ا ارديلة.ردحاهبا لتعثيقها م  ارقعاع  ع ل .3

 بعمل ال هارس المزمة لل ح ب ل،ي: فه س المصالر لالم اتع .4

 فه س المعضععات.ل
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 :خطة البحث 

لفهارسب لذلك  خاتمةيّألف ال ح  م  مقدمة لتمهيد لجرشعة م اح  ل

  علر اليحع الّالي:

 لتّضم :  بالمقدمة -

  ح ب لميهجهب لختّه.،دج الل خّيارهباب اس جج،مية المعضعع ل

 ب ليّضم :التمهيد -

 مع غي  الميلمي  لاعا،ده لضعاشته.الّيامح يف ا سمة م هعة 

 نبذ اإلكراه يف الدين.التسامح الديني والمبحث األول:  -

 المبحث الثاين: تحقيق العدل واإلحسان. -

 المبحث الثالث: الوفاء بالعهود والمواثيق. -

 الدنيوي.المبحث الرابع: التعايش  -

 الخاتمة. -

 الفهارس. -
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 التمهيد

مع غري املسلمني مفهوم التسامح يف اإلسالم 

 وشواهده وضوابطه

مصدر سمح ييمح سماحة لسماًحا لسمعحةب لماّلو  يف اللغة:اليماحة 

لقاع  .(1)يدع علر الّيمسة لالّيهعلة جدُل  -كما يقعع اش  فارس- )س ة ح(

تال شهب لسمح لي الّيماح لالّيماحة: الجعلب لسمح شه جي "الجع، ّي: 

لالميامحة: الميا،لةب لتيامحعا: تيا،لعا... "لقاع اش  ميظعر:  .(2)"جعتاين

 .(3)"لقعلهم: الحيي ّية الّيمحة ليس فيها ضيق لال اّدو

 لالّيماحة يف االدتمح تقاع علر لتهي :

 .(5)ب جل ،ي: الجعل ع  ك ة لسخاء(4): شهع ما ال يج  ت ّضًم األّول

ّّيامح مع الغي  يف المعاممت المخّل ة. ليكع  ذلك شّييي  : والثاين ال

ّّييي  لعدة القه ب لسماحة الميلمي  اّلّي  ارمعر لالمميية فيها الّي تّجّلر يف ال

ت دل يف تعاممهتم المخّل ة سعاء مع شعضهم جل مع غي ،م م  جدحاب الّديانات 

 ل،ع معضع شحثيا. ب (6)ارخ ى

                                                 

 (.3/99معجم مقاييس اللغة: ) (1)

 (.1/376الصحاح: ) (2)

 (.2/489ليا  الع ب: ) (3)

 .121لج تاين: صالّع ي ات ل (4)

 (.2/389اليهاية يف غ ي  الحدي  لارث  الش  ارثي : ) (5)

ا اج: أنض و اليعيم يف مكارة جخم  ال سعع الك يمب ععدال مجمععة م  المخّصي  ش (6)

 (.6/2288ل.دالح ش  حميدب )
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ك يم لععو الميلمي  علر الّيامح مع غي ،مو فلم يميع لقد تضم  الق آ  ال

 مب زب رب يئ﴿لامعا يف ِسلم معهمو قاع تعالر:  الميلمي  م  الرب شغي ،م ما
 يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
ك ل  كما .[9-8: الممّحية] ﴾يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن

فق ضعاشط ا عية ا سمة الح ية  الدييية لغي  الميلمي  ب لجم  الميلمي  ج  ل 

ضعا لهم يف العقيدو الّي يعّقدلهناب فقاع س حانه:  يرتكع،م لما ي ِدييع ب لجال يّع َّ

 .[6 الكاف ل :] ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿

هنر ع   لم  جلته لععو ا سمة علر الّيامح مع غي  الميلمي  جنه

 من خن حن ممجن خم حم جم﴿عك ا،هم علر تغيي  لييهم لمعّقداهتمب فقاع: 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿لقاع جيًضا:  ب [256ال ق و:] ﴾جهمه هن
 .[99يعنس: ] ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

جنك  عك اه الياس حّر يكعنعا مؤميي و ر  الدععو  -س حانه لتعالر-فاهلل 

للم يحصل القّاع يف  و لا ك اه.علر ا سمة   يُقها الحجُة لا قياعب ال القعّ 

 س يل ت ليغ الدععو لغي  المؤميي  عال يف حق م  ميع الياس ميها. 

 ىل مل﴿د الجداع الدييي معهم فقاع س حانه: قيّ لم  ذلك ج  اهلل تعالر 
 .[46العيك عت: ] ﴾ىم مم خم حم جم يل

للميلمي   عاة ج،ل الكّاب لجحلَّ لهم  ا سمةُ  جشاح   لم  ذلك ج   

 مج حج﴿لجتاز نكاح الكّاشيات المحصيات الع ي اتب قاع س حانه:  بذشائحهم
 مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
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 خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق
 .[5المائدو: ] ﴾خن حن جن مم

م  يّيامح يف  لعدلا سمة لي  يدعع علر الع ع لالص ح عيد المقدروب ل

كما  بال ت ة العالية لالمكانة اليامية شأ  يحعزحقه ليع ع ليص ح ع  المييء 

 مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث﴿قاع تعالر: 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل
 .[35-34فصلت:] ﴾حئ جئ يي ىي ني

ارسمر يف ا سمة  الّصّ جفا سمة يجي  ج  ت ل ا ساءو شالمثلو للك  

 جب﴿ج  ُتحي  علر م  جساء عليكب لتع ع عم  ظلمك. كما قاع تعالر: 
 مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت ﴿ ثم قاع شعد ذلك: ﴾مبهب خب حب
 هل مل خل حل جل مك ﴿علر ج  قاع س حانه:  ب[40ال عرى:] ﴾جخ
 .[43ال عرى: ] ﴾حم جم

لالعظمة فهها الع ع لالمغ  و عيد المقدروب ،ع كماع الي ل لك ة الخلقب  

 ا نيانيةب لالّيامح يف المعاملة مع اآلخ ي ب لليس ذلك م  الضعف متلًقا.

شقعله لفعله المؤميي  علر الّيامح مع غي  الميلمي ب  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي  لقد حضَّ 

ًداب جل انّقصهب جل كلَّ » فيهر ع  ظلمهم لا ساءو عليهم شقعله:  ه م   ظلم معا، 

 ب(1)«ه يعة القيامة ي  ن سب فأنا حجيجُ فع   اقّهب جل جخه ميه ايًةا شغي  

لع   بح رائحة الجيةم  قّل معا،ًدا لم ي   »لكهلك هنر ع  االعّداء عليهم شقعله: 

                                                 

(. لدححه ارل اين يف اليليلة 3052( حدي  رقم )3/170جخ ته جشعلالل يف سييه ) (1)

 (.2/1184( لتخ يجه لم كاو المصاشيح )1/807حيحة )الص
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 .(1)«ريحها تعتد م  ميي و جرشعي  عاًما

تعالر  مع م  خال ه يف لييه لعاؤه لهم لسؤاله اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصتيامحه  اعا،دلم  

ا قدة الت يل ش  عم ل علر رسعع اهلل لعشصار الحقب لم  ذلك لم لهم الهداية  

فقاع: يا رسعع اهللب ع  للًسا قد عصت لجشت فالع اهلل عليهاب فظ  الياس جنه  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)«ت هبمائللًساب ل اللهم ا،دِ »يدعع عليهمب فقاع: 

فق ل ،دية زيي  شيت » يق ل ،دايا مخال يه م  غي  الميلمي : ملسو هيلع هللا ىلصلكا  

حي  ج،دت له ااو م عية قد  بم كم يف خيربالحار  اليهعلية ام جو سمة ش  

 .(3)«لضعت فيها اليم

لقد ق ر فقهاء ا سمة تعاز ق عع الهدية م  تميع الك ار حّر المحارشي  

ر   ويجعز ق عع ،دية الك ار م  ج،ل الح ب":   ميهمب كما قاع اش  قدامة 

 .(4)"ق ل ،دية المقعقس داح  مص  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ب لعال (5)م  ج،ل الكّاب كما فعل مع اليهعلي لر المخال ي   ملسو هيلع هللا ىلصلكا  

فقعد عيد رجسهب فقاع له:  ملسو هيلع هللا ىلصفأتاه الي ي  بغمًما ميهم كا  يخدمه لما م ض

ب فأسلمب فخ ج ملسو هيلع هللا ىلصب فيظ  علر جشيه ل،ع عيده فقاع له: ج ع جشا القاسم «جسلم»

                                                 

 (.3166( حدي  رقم )4/99جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (1)

(ب لميلم يف دحيحه 2937( حدي  رقم )4/44جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (2)

 (. 197( حدي  رقم )4/1957)

 (.3169( حدي  رقم )4/99جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (3)

 (.9/327المغيي: ) (4)

(ب لميلم يف دحيحه 6944( حدي  رقم )9/20جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (5)

 (.1765( حدي  رقم )3/1387)
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 .(1)«الحمد هلل الهي جنقهه م  اليار»ل،ع يقعع:  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

تعيف »شال يع لال  اء لال ،  مع غي  الميلمي ب للهها  ملسو هيلع هللا ىلصكما تعامل الي ي 

 .(2)«للرعه م ،عنة عيد يهعلي شثمثي  داًعا م  اعي  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ظا، وم لشيية يف  -لغي ،ا كثي  يف نصعص الكّاب لاليية-فههه ال عا،د 

تق ي  م دج الّيامح ا سممي مع غي  الميلمي ب لسيأيت ت صيل الجعان  ارش ز 

 الم اح  الّالية ع  ااء اهلل تعالر.ميها يف 

لكن من المهم يف هذا المجال معرفة أن التسامح يف اإلسالم مع غير المسلم 

له ضوابط ينبغي مراعاتها والعمل بمقتضاها، وتتمثل يف المحافظة على ثالثة 

 أمور:

 األول: حفظ حق اإلسالم بصفته دينًا.

الّيامح ا سممي مع غي  الميلم يقعة علر جساس م  االحرتاة ا نياين 

 رب يئ﴿لكل م  لم يصدر ميه ض ر علر جمة ا سمةب انتمًقا م  قعله تعالر: 
 يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
لك  ،ها الّيامح ال يعيي شحاع تصحيح  ،[8]الممّحية:  ﴾يق ىق يف ىف

العقائد لال  ائع الميح فة الّي تّعارض مع ا سمةب جل الدععو عليها جل ن  ،ا 

يف شمل ا سمة. كما ج  الّيامح ا سممي ال يجي  ج  يصدر م  اآلخ ي  ما 

يييء لإلسمة علر لته العمعةب جل علر ايء م  جدعله العظاةب كا ساءو للي ي 

جل الق آ  الك يم جل جي ايء م  اعائ  ا سمة لجحكامه. فم  تجالز ،هه  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 (.1356( حدي  رقم )2/94جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (1)

 (.2916( حدي  رقم )4/41جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (2)
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ارمعر عامًدا قادًدا ا ساءو لدي  ا سمة لمقدساته فقد تع ض للعقعشة 

 ال  عية لالدنيعية شحي  ت مه.

  .المسلمينالثاين: حفظ حقوق 

سيلة ال يق ل ج  يكع  ،ها الّيامح لمع تيامحه مع غي  الميلم ا سمة ف

لعقعع الض ر شالميّي ي  له م  الميلمي . لسعاء جكا  الض ر مما يّعلق شدي  

الميلمي  لعقائد،مو كا ساءو عليها جل الّ كيك فيها جل عااعة المح مات 

لالميك ات المخال ة لدييهم يف مجّمعهمب جل كا  مما يّعلق شأم  الميلمي  

لجفعاله فم يجعز تمكييه م  لسممّهمب فم  اعّدى علر الميلمي  يف جقعاله 

 ذلك تحت مظلة الّيامح الدييي.

 حفظ حق الدولة المسلمة.: الثالث

لذلك ج  الّيامح ا سممي يقعة علر جساس العدع لالعفاء شالعهعل 

لالمعاثيقب ل،ها ارم  يي غي ج  يلّ ة شه الجميع يف ظل الدللة ا سمميةب فر  

هعل لنقضها شأي اكل يمس جم  الدللة لقع غي  الميلم فيما يخالف ،هه الع

الميلمة لسيالهتا لنظامهاو فقد ع ض ن يه للعقعشة شحي  ما تي  عليه ،هه 

المعا،دات. فالّيامح يف ا سمة كما جنه يّضم  عثاشة المحي  علر الّ امه 

فكهلك يّضم  عقعشة المييء علر عساءتهب ل،ها يف الحقيقة م  العدع الهي 

  سمة.تقعة عليه ا يعة ا

لشياء علر ،ها فر  الّيامح يف ا سمة مع غي  الميلم له ضعاشط تيتلق م  

جدعع ا عية لجنظمة م عيةب تّضم  المحافظة علر جحكاة الدي  لالملة 

لالمجّمعب ليف ذات العقت ت اعي الجعان  ا نيانية يف الّعامل مع غي  
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امل شي  ،هه الجعان  الميلمي  لتّأل هم تحت مظلة الّيامح ا سمميب لالّك

 م  ارمعر الّي تمي  هبا ا سمة يف م الئه لجحكامه.

 املبحث األول

 نبذ اإلكراه يف الدينالتسامح الديين و

ه جحد علر ت ك لييه لاعّيا   م  ج،م الم الئ الّي ق ر،ا ا سمة جنه: ال ُيك  

 .(1)"اهلل لحدهر  ،داية القلعب لّق ُّل الحق لا ذعا  له جم  شيد "ا سمةو 

لقد شي  اهلل تعالر يف الق آ  ج  ا ك اه ليس   يًقا العّيا  الدي ب لميع 

 خم حم جم ﴿،عا جحًدا علر الدخعع يف ا سمةب فقاع تعالر: المؤميي  ج  ُيك ِ 
. للرل الختاب يف الق آ  الك يم [256ال ق و:] ﴾جهمه هن من خن حن ممجن

 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ﴿قائًم له:  ملسو هيلع هللا ىلصمعتًها علر الي ي 
 .[99يعنس: ] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ليؤكد اهلل تعالر ج  الهداية القل ية لييت م  لظي ة ال سلب لجنه لحده 

كما قاع  بيهدي قل  م  ي اء م  ع اله مّر قدة الع د شي  يدي اهلل جس اب الهداية

 نب مب زب ﴿ لقاع: ب[22الغااية: ] ﴾جم هل مل﴿ تعالر:
 ىك مك لك اك يق﴿ب لقاع: [272ال ق و: ] ﴾متنت زت رت يب ىب
 .[56القص : ] ﴾نن من زن رن اممم يل ىل مل يك

 ال ععر شالح ج لالضيق م  امّياع شعض ملسو هيلع هللا ىلصتعالر ع  الي ي  اهلل كما رفع

هبها المعيرب  آياتعدو    االسّجاشة لالهدايةب فخا   اهلل ن يه يفع المدععي 

 نن﴿ب لقعله: [54اليعر: ] ﴾يي ىي مي خي حي جي﴿: فم  ذلك قعله
                                                 

 .175-174لييد الجلييد: صلراسات يف ال ك  ا سممي المعاد ب محمد ا (1)
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 مي خي حي جي يه﴿ لقعله:ب [8فا  : ] ﴾ري ٰى ين ىن
 .[6الكهف: ] ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

فليس م  ج،داج ا سمة ج  ي  ض ن يه علر الياس ف ًضا حّر يكع  ،ع 

ر  كل محاللة ل  ض ليانة لحيدو ،ي محاللة غي  و (1)الديانة العالمية العحيدو

 خل﴿لتل يف قعله:  معفقةب شل ،ي ميا،ضة ليية االخّمج شي  الياس الّي ق ر،ا ع 
ب لم  ،يا ن أت [118،عل: ] ﴾جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

 .(2)[256ال ق و: ] ﴾ممجن خم حم جم﴿القاعدو ا سممية المحكمة المربمة يف الق آ : 

  جنه: لما شع  اهلل رسعله ،هه القاعدو ف يّ     لقد ا ح العممة اش  القيم

ج،ل ارليا   عًعا لاخّياًراب للم يك ه جحًدا  اسّجاب له للخل ائه شعده جكث ُ  ملسو هيلع هللا ىلص

علر الدي ب لعنما كا  يقاتل م  يحارشه ليقاتلهب لجما م  سالمه ل،النه فلم  قطُّ 

: يف قعلهامّثااًل رم  رشه س حانه لتعالر  ويقاتله للم يك ،ه علر الدخعع يف لييه

ل،ها ن ي يف معير اليهيب جي ال ب ﴾جه هن من خن حن ممجن خم حم جم﴿

ا جحًدا علر الدي ب ن لت ،هه اآلية يف رتاع م  الصحاشة كا  لهم جلاللب قد تك ،ع

ا تاء ا سمة جسلم اآلشاء لجراللا عك اه ارلالل للا لتيص لا ق ل ا سمةب فلمّ هتعّ 

علر الدي ب فيها،م اهلل س حانه لتعالر ع  ذلك حّر يكعنعا ،م الهي  يخّارل  

اآلية علر عمعمها يف  ج ّ  -يهك  اش  القيم كما– حيُح . لالصَّ (3)الدخعع يف ا سمة

 كل كاف .  حّق 

                                                 

مع الّي يه علر ج  ذلك ال يّعارض مع لتعب ت ليغ لي  اهلل للععو الياس عليه كافةب كما قاع س حانه:  (1)

 .[28س أ: ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۀ ہ ہ﴿

 .78الّعص  لالّيامح شي  المييحية لا سمةب محمد الغ الي: ص  (2)

 (.1/231(ب زال الميي  )5/407ت يي  التربي ) (3)
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ه لم يك ه جحًدا علر لييه قطب لجنه عنما   له جنّ ت يّ  ملسو هيلع هللا ىلصل سي و الي ي لم  تأمّ 

قاتل م  قاتلهب لجما م  ،النه فلم يقاتله ما لاة مقيًما علر ،دنّه لم ييقض عهدهب 

 ين﴿شل جم ه اهلل تعالر ج  ي ي لهم شعهد،م ما اسّقامعا لهب كما قاع تعالر: 
 .[7الّعشة: ] ﴾يه ىه مه جه

فلما حارشعه لنقضعا  فلما قدة المديية دالح اليهعل لجق ،م علر لييهمب

ه شالقّاع قاتلهمب فمّ  علر شعضهمب لجتلر شعضهمب لقاتل شعضهم. ؤلعهده لشد

لا ،م شقّاله لنقض ؤلكهلك لما ،ال  ق يً ا ع   سيي  لم ي دج،م شقّاع حّر شد

عهدهب فحييةه غ ا،م يف ليار،مب لكانعا ،م يغ لنه ق ل ذلك كما قصدله يعة 

 للع انص فعا عيه لم يقاتلهم. بتاءلا لقّاله الخيد ب ليعة شدر جيًضا ،م

لم يك ه جحًدا علر الدخعع يف لييه  ملسو هيلع هللا ىلصلالمقصعل جنه "ثم قاع اش  القيم: 

ال ّةب لعنما لخل الياس يف لييه اخّياًرا ل عًعاب فأكث  ج،ل اررض لخلعا يف 

 فهؤالء ج،ل اليم  كانعا علر بلععته لما ت ي  لهم الهدىب لجنه رسعع اهلل حًقا

عنك سّأيت »شعثه علر اليم :  لمعاذ لما ملسو هيلع هللا ىلصلجكث ،م كما قاع الي ي  بلي  اليهعلية

لذك   «قعًما ج،ل كّاب فليك  جلع ما تدعع،م عليه اهالو ج  ال عله عال اهلل

ب ثم لخلعا يف ا سمة م  غي  رغ ة لال ر، ةب لكهلك م  جسلم م  (1)الحدي 

مهكعرل  يف كّ   -ع داهلل ش  سمةغي  -يهعل المدييةب ل،م تماعة كثي ل  

ر، ة م  الييفب شل جسلمعا يف  اليي  لالمغازيب لم ييلمعا رغ ة يف الدنيا لال

 .(2)"حاع حاتة الميلمي  لكث و جعدائهمب لمحارشة ج،ل اررض لهم

                                                 

( 1/50(ب لميلم يف دحيحه )1496( حدي  رقم )2/128جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (1)

 (.19حدي  رقم )
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لم يك ه جحًدا علر الدخعع يف لييهب  ملسو هيلع هللا ىلصشّيية يف جنه  ملسو هيلع هللا ىلصف عا،د سي و الي ي 

ه كا  الغال  يف س  ه لمعت ه جنه ل ل االعّداء عليه جل رعدائ ملسو هيلع هللا ىلصلحّر يف تهاله 

م  حال هب لما كا  المقصد ميه عت ار المخال ي  علر الدخعع يف لييه. لك  شقي 

قيم آخ  يّمثل يف تهال التل  الهي ظه  يف شعض الي ايا الّي كا  ي عثها الي ي 

ر يد الصحاشة ب لكهلك ح كة )ال ّعحات ا سممية( الّي كانت فيما شعد علملسو هيلع هللا ىلص

لجئمة الميلمي  شعد ذلكو فهل كا  المقصد ميها عك اه ارمم ارخ ى علر لي  

ا سمةب لعت ار،م علر الدخعع فيهب مما كا  س ً ا يف انّ ار ا سمة كما زعم 

 .(1)كثي  م  الميّ  قي ؟

ال اك ج  ،هه الدععى يف ظل ال ح  المعضععي الصحيح ال تل   ج  

 لك م  عدو لتعه:يّ ي  ختؤ،اب لذ

 ع  عك اه : األول
ُ
ج  م  ارسس لالم الئ المهمة يف ا سمة اليهي

المخال ي  علر تغيي  لييهم لعقائد،مب لارم  شالمجاللة شالّي ،ي جحي  عال 

 الهي  ظلمعا ميهمب فكيف يجّمع ،ها مع ال عم شا ك اه.

لقالو ال ّعحات  ملسو هيلع هللا ىلصقد للت اليصعص لارخ ار العارلو ع  الي ي : الثاين

 غي  الميلمي ا سممية م  شعده علر ج  م  ميهج ا سمة يف القّاع ج  يخي  

 جل القّاع ع  رفضعا ذلك. بجل العهد لالج ية بق ل قّالهم شي  ثم : ا سمة

                                                 

علر ا سمة: انظ  علر س يل  ،هه الميألة مما تيالله الميّ  قع  كثيً ا ضم  افرتاءاهتم (1)

لراسات يف "المثاع ما كّ ه: الميّ    ا نجلي ي ليل  لنظي ه ،املّع  ت  يف كّاب 

الييالو الع شية لال يعة "لما شعد،اب لفا  فلعت  يف كّاشه  50ص "حضارو ا سمة

مالو تهالب  "لائ و المعارج االسّ  اقية"ب لماكدلنالد يف 5ص "لاالس ائيليات

 .220ص "ال ح  ع  الدي  الحق"يّ    كعلي يف كّاشه لالم
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  عذا جمّ  ملسو هيلع هللا ىلصليما  ش  ش يدوب ع  جشيهب قاع: كا  رسعع اهلل تاء يف حدي  س

اه يف خادّه شّقعى اهللب لم  معه م  الميلمي  جميً ا علر تيشب جل س يةب جلد

اغ لا شاسم اهلل يف س يل اهللب قاتلعا م  ك   شاهللب اغ لا لال تغلعاب »خيً اب ثم قاع: 

لال تغدرلاب لال تمثلعاب لال تقّلعا لليًداب لعذا لقيت عدلك م  الم  كي ب 

 مب لكفَّ فأيّه  ما جتاشعك فاق ل ميه -جل خمع-فالعهم علر ثم  خصاع 

فر  ،م ... عيهم عيهمب ثم العهم علر ا سمةب فر  جتاشعكب فاق ل ميهمب لكفَّ 

جشعا فيلهم الج يةب فر  ،م جتاشعك فاق ل ميهمب لكف عيهمب فر  ،م جشعا 

. لالقّاع س  ه رفضهم عش اة  العهد لتمكي  لخعع (1)«..فاسّع  شاهلل لقاتلهم

مقاشل حمايّهمب لليس ا ك اه علر الدخعع ا سمة يف ليار،م مع لفع الج ية 

يف لي  ا سمةب للع كا  ذلك مقصعًلا لما خي ،م يف جخه الج ية لالكف عيهم 

 مع شقائهم علر لييهم.

   لقد ذك  اش  كثي  يف كّاشه ال داية لاليهاية: ج  سعد ش  جشي لقاص 

فلما  بيةشع   ائ ة م  جدحاشه علر كي ى يدععنه علر اهلل ق ل لقعة القالس

لخلعا عليه لسألهم ع  س   قدلمهم علر ،هه ال مل شي  له اليعما  ش  مق   

شأ  اهلل رحم الع ب فأرسل لهم رسعاًل يدلهم علر الخي  لييها،م "ذلك:    

لجم نا ج  ن دج شم  يلييا م  ارمم فيدعع،م علر ا نصاجب ". ثم قاع: "ع  ال  

الق يح كلهب فر   ح  مة حّي  الحي ب لق َّ فيح  ندععكم علر لييياب ل،ع لي  ا س

فر  جشيّم  [بالج ية]الج اء  وميه ا س  م  ال   ،ع ج،ع  م  آخ    جشيّهم فأم م 

فالميات وب لع  جت ّم علر ليييا خل يا فيكم كّاب اهلل لجقمياكم عليه علر ج  

 تحكمعا شأحكامه لن تع عيكم لشملكمب لع  جتيّمعنا شالج ية ق ليا لميعياكم
                                                 

 (.1731( حدي  رقم )3/1357جخ ته ميلم يف دحيحه ) (1)
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. فأي  ،ها الّخيي  م  لععى ا ك اه الّي ي عمها (1)"لعال قاتلياكم ]حميياكم[ب

 المخال ع .

: لع كا  ،دج ا سمة م  ،هه ال ّعحات ،ع عل اة الياس شدي  لثالثا

ا سمة لحملهم عليه لما سمح ردحاب الديانات ج  ي قعا علر لييهمب للما 

 ب كما سيأيت شيانه.شل لتيامح يف ذلك جذ  لهم شممارسة شعض اعائ ،م

قد ف ض الدخعع فيه لجل ة لفّعحاته ا  قعته : لع كا  ا سمة عشّ رابعال

،ي عليه م  ا يما   الياس شهلكب فلماذا شقيت ،هه ارمم الّي لخلت فيه علر ما

ب شل لتحعع شعض شعد ضع ه لانحيار قعته لتعقف فّعحاته شهلالّميك 

شعض ارماك  علر غي  ا سمةب شحي  جد ح الميلمع   الحكعمات لالدلع يف

دهب ما الهي يميع ،ؤالء ج  ي تععا علر جليا  جسمفهم القدماء عال  جقليات مضته 

مح ّهم لهها الدي ب لقياعّهم شأحكامه الّي تّعافق مع العقل لال ت وب لعيماهنم 

 ال اسخ شصحة ما تاء فيه ع  رب العالمي . 

سمة انّ   يف شعض ارماك  م  العالم ع    يق كا  ا  : لعخامسال

ف ماذا يجي  ،ؤالء  -كما زعمعا-لما يحصل فيها م  ا ك اه  ال ّعحات

كثي و م  العالم م  غي  ج  تصلها ح كة شقاع عع  ع  انّ ار ا سمة يف المدّ 

 ال ّعح ا سممية. 

جيًضا يف تيعب  ب لانّ  قّاعلقد انّ   ا سمة يف غال  جرتاء جف يقيا لل  

ا   آسيا يف جندلنيييا لال ل ي  لغي ،اب لكهلك يف الهيد لالصي  لجلرلشا 

كل ذلك ع    يق ا قياع لالمععظة الحيية لالّعامل ارمثل  ولحّر جم يكا

                                                 

 (.9/626ال داية لاليهايةب ) (1)
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ب لعدل الميلمي  يف ،هه ارماك  اليعة جكث  شكثي  علر يد لعاو ،ها الدي  لعامّه

 ع    يق القّاعب فأي  ا هة ا ك اه يف ذلك؟ م  عدل،م يف ارماك  الم ّعحة

سعاء يف -ج  الهدج ارسمر يف الجهال لح كة ال ّعح ا سممية : سادسال

كا  ن   لي  ا سمة لت ليغه للياس كافةب للفع م  جرال  -زم  الي عو جل شعده

 ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿دد الياس ع  ذلكب كما قاع تعالر: 

 .[193ال ق و: ] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ثم ذك  تعالر المقصعل م  القّاع يف س يلهب ":   يقعع ال يخ اليعدي 

لجنه ليس المقصعل شهب س ك لماء الك ارب لجخه جمعالهمب للك  المقصعل شه ج  

﴿ ّ يُن لِّلَ تعالرب فيظه  لي  اهلل ]تعالر[ب علر سائ  ارليا ب ليدفع  ﴾يَُكوَن ادلِّ

كل ما يعارضهب م  ال  ك لغي هب ل،ع الم ال شال ّيةب فرذا حصل ،ها المقصعلب 

 .(1)"فم قّل لال قّاع

ع  ال  يعة ا سممية قد شلغت غاية اليمع حييما ق رت ح ية العقيدو  

شحماية ،هه الح ية كهلك ك لت ب لحي  تلعدة تعاز ا ك اه فيها للياس كافة

الّي م ت معيا ،ها  ملسو هيلع هللا ىلصالعملية للي ي  لغي  الميلمي ب لقد تيدت المعاقُف 

علر ،ها الم دج  ملسو هيلع هللا ىلصكما سار الصحاشة رضعا  اهلل عليهم شعد رسعع اهلل  الم دج.

ا ،ها الميلك تيًدا.  ع   يف معاممهتم مع غي  الميلمي ب للع 

لعم  ش  الختاب فكا  يقعع لي: جسلم ع  لسق ال لمي قاع: كيت مملعًكا 

فرنك لع جسلمت اسّعيت شك علر جمانة الميلمي  فرين ال جسّعي  علر جمانّهم 

   ب لقاع عم  ﴾مم خم حم جم﴿فأشيت عليه فقاع لي:  بشم  ليس ميهم

                                                 

 .89تييي  الك يم ال حم  يف ت يي  كمة الميا ب ص (1)
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 جم﴿ثم تم:  بفقاع عم : اللهم ااهد بفأشت بلعجعز نص انية: جسلمي تيلمي
 .(1)﴾مم خم حم

جت اعه علر الّعامل مع غي  الميلمي   ها الم دج لحّ  ،كها ق ر ا سمة ،

لدحاشّه الك اةو رنه  ملسو هيلع هللا ىلصدته معاقف الي ي فق ،ها الم دج القعيمب لكهلك تّي ل  

فالعقيدو جم  ن يي ال يع فه لال يييت  عليه " ول  العقيدوؤال يعقل ا ك اه يف ا

غي هب لكل ج  ييّ دع شه لغي  داح هب لال ييّتيع جي ضغط خارتي ج  يمحعه 

ما ييّتيع الضغط ج  ي عله ،ع ج  ي غم ال خ  علر الّل ظ شالليا ب لمج ل 

 .(2)"الّل ظ شالليا  ال يقعى علر محع عقيدو قديمةب لال علر عن اء لي  تديد

لقد كا  ،ها الم دج ا سممي اليمح يف اليهي ع  عك اه غي  الميلمي  علر 

الدخعع يف الدي  جل تغيي  معّقداهتم لتت يق الميلمي  له ميه ق   الي عو لددر 

م  الجعان  الّي جث ت يف كثي  مم  لرسعا   ا سمة لالق ل  المحقة له 

 ئهم حعع ،هه الميألة.تيجيل آراعلر فدعا،م ذلك  غ شيي با سمة م  ال

مكهًشا فك و  (الدععو علر ا سمة)يقعع الميّ    تعماس آرنعلد يف كّاشه 

ع  ال ك و الّي ااعت شأ  " ا ك اه علر الدي  يف تعامل الميلمي  مع غي ،م:

الييف كا  العامل يف تحعيل الياس علر ا سمة شعيدو ع  الّصديقب ع  نظ ية 

الّيامح لح ية الحياو الدييية لجميع جت اع الديانات العقيدو ا سممية تلّ ة 

ارخ ىب لقد ظل الك ار علر لته ا تماع ييعمع  يف ظل الحكم ا سممي 

شدرتات م  الّيامح لم نك  نجد لها مثيًم يف جلرشا حّر عصعر حديثة تًداب لع  

                                                 

 (. 2/22الدر الميثعر للييع ي: ) (1)

 .64شحع  يف ا سمة لاالتّماع: علي ع د العاحد لايفب ص (2)
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لع  مج ل لتعل  بالّحعع علر ا سمة ع    يق ا ك اه مح ة   ًقا لّعاليم الق آ 

   لالجماعات المييحية يف ارقتار الّي ظلت ق لنًا يف ظل الحكم كثي  م  ال ِ 

 .(1)"ثاشت علر ذلك الّيامح الهي نعم شه ،ؤالء المييحيع  دليلم ا سممي ل  

ثم يضيف م ييًا تعان  الّيامح الدييي يف ا سمة تجاه التعائف ارخ ى: 

ش و  رغاة التعائف م  غي  الميلمي  علر لم نيمع ع  جية محاللة مد ..."

ميه اسّةصاع الدي  المييحي. للع  د  ِص ق عع ا سمةب جل ع  جي اضتهال ميظم قُ 

اخّار الخل اء تي يه عحدى الختّي  الكّيحعا المييحية شّلك اليهعلة الّي 

جقصر هبا ف لل لعي اشم لي  ا سمة م  عس انياب جل الّي تعل هبا لعيس ال اشع 

ّّ ععه يف ف نيا ً ع   المه،  الربلتيّانّي مه، جل شّلك اليهعلة  با يعاق  عليه م

لكانت  بالّي ظل هبا اليهعل م عدي  ع  عنكلرتا مدو خميي  لثمثمائة سية

ا ع  سائ  العالم المييحي الهي الكيائس ال  قية يف آسيا قد انع لت انع ااًل تامًّ 

تان هم شاعّ ار،م  عائف خارتة ع   لم يعتد يف تميع جنحائه جحد يقف علر

الدي . للهها فر  مج ل شقاء ،هه الكيائس حّر اآل  يحمل يف  ياته الدليل القعي 

علر ما قامت عليه سياسة الحكعمات ا سممية شعته عاة م  تيامح 

 .(2)"نحع،م

 :ملسو هيلع هللا ىلص  الّيامح الدييي عيد الي ي فليقعع المؤرخ ا نجلي ي آرنعلد تعيي ي 

محمًدا قد جم  جت اعه شالّيامح الدييي تجاه اليهعل لالمييحيي  الهي  فر  "

فقدة محمد شهلك لقاعدو الّيامح ت ييً ا  بخضععا سياسًيا للحكم ا سممي

قعامه ج  جف ال ،اتي  الجماعّي  الديييّي  غي  الميلمّي  ،م ج،ل كّاب 
                                                 

 .62الدععو علر ا سمةب ص (1)

 .99-98ص (2)
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حياو يف ا سمة لليس جلع علر رلح الّيامح الّي شعثت ال بكالميلمي  جن يهم

ميه شدايّه م  ج  الميلمي  قد   قعا م دج الّيامح الدييي علر جت اع زرالات 

 .(1)"خضععا للحكم ا سممي لع  لم يقل شهلك ال سعع الك يم ن يه  الهي

لما " :(حياو محمد)ليضيف الميّ    عميل لرميغم يف كّاشه المع لج 

يامحب لما جكث  عمل فاتحي ا سمة جكث  ما يف الق آ  لالحدي  م  ارم  شالّ

للم ي ل الّاريخ ج  الميلمي  قّلعا اعً اب لما لخعع الياس جفعاًتا يف  بشهلك

ا سمة عال ع  رغ ة فيهب ل،يا نهك  ج  عم  ش  الختاب لما لخل القدس فاتًحا 

جم  شأ  ال يمّس اليصارى شيعء لشأ  ترتك لهم كيائيهمب لامل ال ت ك شكل 

ض الصمو يف الكييية خعًفا م  ج  يّخه الميلمي  ذلك ذريعة رعايةب رف

ما جعظم ال    شي  لخعع الميلمي  القدس  :لّحعيلها علر ميجد. ل،يا نقعع

فاتحي  للخعع الصلي يي  الهي  ض شعا رقاب الميلمي  فيار ف ساهنم يف هن  م  

قّل الميلمي  لعقد اليية علر ب الدماء الّي كانت م  الغ او ما شلغت شه رك هم

 .(2)"ّعا م  المهشحة ارللرالهي  ت لّ 

لعرا في يا فاغلي ي تعان  الّيامح الدييي يف ا يتالية ل الميّ  قة لتعدّ 

 تعامل الميلمي  مع ارقليات غي  الميلمةب فّقعع:

  كا  الميلمع  ال يكالل  يعقدل  االت اقات مع ال ععب حّر يرتكعا

ا ع  عك اه جحد م  جشيائها علر الدخعع يف لها ح ية المعّقدب لحّر يحجمع

 الدي  الجديد. 

                                                 

(1) (3/42.) 

 .370-369حياو محمد:  (2)
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   ع  الجيعش ا سممية ما كانت تّ ع شح د م  الم   ي  الملحاحي  غي

كانت تضع الم   ي  يف م اك  محا ة شض لب االمّياز  الم غعب فيهمب لما

 لكي يي  لا عقيدهتم جل يدافععا عيها. 

  شل لقد ف ض الميلمع  يف فرتو م  ال رتات علر كل  وليس ،ها فحي

علر  -م  غي  ري -يياعد  راغ  يف الدخعع يف ا سمة ج  ييلك ميلًكا ال

تييي  انّ ار ا سمة. ذلك جهنم  ل عا علر ال اغ ي  يف اعّيا  الدي  الجديد ج  

ال يمثلعا جماة القاضي ليعليعا ج  عسممهم لم يك  نّيجة ري ضغطب لجهنم 

 يهدفع  م  لراء ذلك علر جي كي  لنيعي. 

لالعاقع ج  اليهعل لاليصارى لم يميحعا ح ية المعّقد الدييي فحي ب شل 

عهد عليهم يف تعّلي المياد  الحكعمية حي  كانت مؤ،مهتم ال خصية م  القعو 

 . (1)شحي  تل ت انّ اه الحاكمي 

جهنا تي ي ج  يكع  كما  -هتا فاغلي يالّي ذك   -لالاك ج  ،هه ارمعر 

فكهلك ،ي  والداخلع  يف ا سمة م  جشياء تلك ارقليات قد فعلعا ذلك مك ،ي 

تي ي جيًضا المتامع الدنيعية م  لراء الدخعع يف ا سمة شي   حصعع غي  

الميلمي  علر تلك المي ات مع شقائهم يف لييهمب ل،هه ارمعر مجّمعة تظه  ج  

عال االقّياع  -غالً ا-يدفعه علر ذلك  ،هه ارقليات ال الداخل يف ا سمة م  جشياء

 .(2)لّ اة شهلال غ ة لا يما  الصال  يف سلعك ،ها الدي  لاال

لم  تعان  الّيامح الدييي يف ا سمة احّ اظ جدحاب ارقليات 

                                                 

 .36 – 35لفاع ع  ا سمةب ص  (1)

 .40-39انظ : ا سمة سعانح لخعا  ب ،ي ي لي كاسرتلب  (2)
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 شم اك ،م الدييية لمعاشد،م الّي كانت لهم ق ل ال ّعحات ا سمميةب ل،ها ما

كثي  م   عليهال لالمعاثيق ا سممية للقائع الّاريخ الّي جاار العهععليه للت 

 الميّ  قي  يف اهالاهتم.

 يقعع جللي  كالغ لي:

. احّ ظ الميلمع  لألقليات غي  الميلمة يف ال مل ]الّي فّحع،ا[ .."

 .(1)"شحقعقهم لامّيازاهتم الدييية..

 ليضيف الميّ    ك ام :

الم ك  الدييي ارسمر رلرشا اليص انية لخلت . ع  جلراليم ]القدس[ .."

عال ج  ال ّح ا سممي لم يميع م  زيارو القرب  بة يف حعزو ا سمة638ميه اليية 

المقدس جل يحعع شي  ارلرشيي  المييحيي  لشي  عنجاز ،هه ال  يضة 

 .(2)"الدييية..

ح لهم اليما :لم  تعان  الّيامح الدييي ا سممي تجاه غي  الميلمي  

 بشرقامة ال عائ  الدييية يف جماكيهم الخادة لمعاشد،م الّي جق ،م عليها ا سمة

 اهد شه عدل م  الميّ  قي  لرجلا فيه مظهً ا م  مظا،  الّيامح المهمة. ل،ع ما

 :(قصة الحضارو)يقعع الميّ    لع ليعرانت يف معسععّه ال هي و 

 - ب لاليهعلب لالصاشةع المييحيع ب لال رلاّيع-. كا  ج،ل الهمة .."

ييّمّعع  يف عهد الخمفة ارمعية شدرتة م  الّيامح ال نجد نظيً ا لها يف 

                                                 

 .164ال    ارلنر: مجّمعه لثقافّهب شرا اج: كعيل  يعنغب ص  (1)

 .129ت ا  ا سمةب عا اج: سي  تعماس آرنعلد لآخ ل ب ص (2)
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فلقد كانعا جح اًرا يف ممارسة اعائ  لييهمب لاحّ ظعا  بالمييحية يف ،هه ارياة

شكيائيهم لمعاشد،م.. لكانعا يّمّعع  شحكم ذايت يخضعع  فيه ل عمائهم 

 .(1)".لقضاهتم لقعانييهم..

للميّ  قة ارلمانية زيغ يد ،عنكة ع  ميألة ا ك اه علر  نافعليف كمة 

لكيف فيح ا سمة المجاع لل ععب المغلعشة يف  ابالدي  لمعقف ا سمة ميه

،ها ما جم  شه الق آ  الك يمب  ﴾مم خم حم جم﴿" ممارسة اعائ ،مب تقعع:

الدخعع يف لشياء علر ذلك فر  الع ب لم ي  ضعا علر ال ععب المغلعشة 

فالمييحيع  لال رالاّيع  لاليهعل الهي  القعا ق ل ا سمة جش ع جمثلة  با سمة

للّعص  الدييي لجفظعهاب سمح لهم تميًعا لل  جي عائق يميعهمب شممارسة 

اعائ  لييهم. لت ك لهم الميلمع  شيعت ع الهتم لجلي هتم لكهيّهم لجح ار،م 

ا ميّهر الّيامح؟ جي  رلى الّاريخ مثل لل  ج  يميع،م شألنر جذى. جل ليس ،ه

تلك ارعماع لمّر؟ لم  ذا الهي لم يّي س الصعداء شعد االضتهال ال ي نتي 

الصارخ لشعد فظائع ا س ا  لاضتهالات اليهعل؟ ع  اليالو لالحكاة الميلمي  

ف ت ي ك شيت  بل  تلك ال ععب الداخليةؤالجدل لم ي تعا شأن يهم يف ا

الق   الّاسع رخيه شت ي ك القيتيتييية ع  الع ب: )جهنم المقدس يكّ  يف 

 .(2)"يّخدمع  معيا جي عيف(ي يظلمعنيا ال ّةب ل،م ال يمّازل  شالعدع لال

ثم تعقد ،عنكة مقارنة ت ي  الّيامح ا سممي م  خمع حاع ارلي و 

كالت ع  ارلي و المييحية يف سعريةب الّي " المييحية ق ل ا سمة لشعده فّقعع:

ج  تيمحي يف عص  الحكم المييحي لدلت علر ذرلو عظمّها يف الدللة 
                                                 

 (.131-3/130قصة الحضارو: ) (1)

 .364امس الع ب تيتع علر الغ بب ص  (2)
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 .(1)"ا سمميةب جل ليس ،ها شغ ي ؟

لكهلك يعقد الميّ    مارسيل شعازار مقارنة يع ض فيها للح ية الدييية 

 لجتاح ميتق تعاليمه القعي.. ." لل ععب غي  الميلمة تحت ظل ا سمة فيقعع:

عقيدته لما ي افقها م  تيامحب جتاح كل ،ها لل ععب  لشيا ة -جي ا سمة-

الّي فّح شمل،ا ح ية لييية ت ع  شكثي  تلك الّي جتاحّها الدلع المييحية 

 .(2)"ن يها..

 املبحث الثاني

 حتقيق العدل واإلحسان

العمقات يف ا سمة قائمة علر جساس العدع سعاء مع جدحاب الدي  جل 

مع المخال ي ب شل ع  الق آ  الك يم قد د ح شأ  العدع مع ارعداء جق ب 

 مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ﴿للّقعىب قاع تعالر: 
المائدو: ] ﴾مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿ :لقاع تعالر جيًضا ب[8
 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن
 .[135اليياء: ] ﴾ٌٍّّ ٰى ٰر

ف ي اليلم شالعدع  ولالعدالة مع غي  الميلمي  متلعشة يف اليلم لالح ب

شي  ال عايا غي  الميلمي  الهي يعي ع  لاخل الدللة ا سمميةب لييمع  شأ،ل 

م  يخ   ذمّي كيت خصمه يعة القيامةب لم  »: ملسو هيلع هللا ىلصالهمةب للهلك قاع الي ي 

                                                 

 .368الم تع الياشق: ص (1)

 .184عنيانية ا سمةب ص  (2)
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 .(1)«خصمّهخادمّه 

ليف الح ب شعدة تجالز الحد الهي جم  ال  ع شهب لالّ اة اآللاب ا سممية 

م  عدة الّخ ي  لميع قّل غي  المحارشي  م  اليياء لال يعخ  ويف الح لب

عذا جّم  جميً ا علر تيشب جل  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي كا  لقد  .لالص يا  لالّ اة العدع معهم

: له   معه م  الميلمي  خيً اب ثم قاعس يةب جلداه يف خادّه شّقعى اهللب لم

اغ لا شاسم اهلل يف س يل اهللب قاتلعا م  ك   شاهللب اغ لا لال تغلعاب لال تغدرلاب »

 .(2)«تقّلعا لليًدا... تمثلعاب لال لال

للعل الّاريخ ال   ي لم ي هد ميّصً ا يعدع م  ن يه كالميلمي  عذا ن هلا 

   جحكاة الق آ  لجحكاة الييةو لقد عرب ع  ،هه العدالة ع د اهلل ش  رلاحة 

علر يهعل خيرب لّحصيل الج ية فأراللا راعته ليقلل ما  ملسو هيلع هللا ىلصحي  جرسله رسعع اهلل 

ةّكم م  عيد جح  الياس يأخهه ميهمب فقاع لهم: تتعمعين اليحت؟! للقد ت

 م  عدتكم م  الق لو لالخيازي ب لال يحمليي شغضي عياكم 
َّ
 لرنّم جشغض علي

َّ
علي

 .(3)لات لاررضالح ي عياه علر جال جعدع عليكم. فقالعا: هبها قامت اليم

 ملسو هيلع هللا ىلصجتر رسعع اهلل  -كا  م  جح ار اليهعل ق ل ج  ييلم-ل،ها زيد ش  سعية 

يك هب ثم قاع: عنكم يا شيي ع د المتل  جدحاب متلب يّقاضاهب فج ه ثعشه ع  م

فانّه   ملسو هيلع هللا ىلصلعين شكم لعارجب فما كا  م  عم  ش  الختاب عال ج  ثار ل سعع اهلل 

يا عم ب جنا ل،ع كيا علر غي  ،ها ميك جحعجو ج  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاع رسعع اهلل  بزيًدا

ما عنه قد شحي  الّقاضيب انتلق يا عم  جلفه حقهب ج تأم ين شحي  القضاءب لتأم ه
                                                 

 (.1668( حدي  رقم )2/162) "الك ي "جخ ته الترباين يف  (1)
 (.1731( حدي  رقم )3/1357جخ ته ميلم يف دحيحه ) (2)

 (.6/189(ب لال يهقي يف اليي  الكربى )11/607جخ ته اش  ح ا  يف دحيحه ) (3)
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 .(1)«لي ك عليه شقي م  جتله ثم  ف له ثمثي  داًعا لّ

س ً ا يف عسمة ،ها الحربب  ملسو هيلع هللا ىلصلكا  ،ها المعقف الي يل العالع م  ال سعع 

لقد كا  حمله علر ذلك جنه قاع: لم ي ق م  عممات الي عو ايء عال لقد ع فّه 

حي  نظ ت عليه عال اثيّي ب فأح  ت ج  جخرب،ما ميهب يي ق  ملسو هيلع هللا ىلصيف لته رسعع اهلل 

 .(2)حلًما ت يده ادو الجهل عال حلُمه تهل هب لال

يف تعاملهم مع رعايا،م م   ملسو هيلع هللا ىلصلعلر سي و العدع ،هه سار جدحاب الي ي 

الخلي ة ال اشعب افّقد لرعه يعًما    فهها علي ش  جشي  ال   بالميلمي  غي 

رتل م  غي  الميلمي ب فاخّصمه علر ا يح القاضيب  فعتد،ا عيد بم  ارياة

فقاع علي مدعًيا: الدرع لرعيب للم جشع للم ج، ب لسأع ا يح ال تل يف ذلك 

فقاع: ما الدرع عال لرعيب لما جمي  المؤميي  عيدي شكاذب. فالّ ت القاضي علر 

لله  جمي  المؤميي  عليب فقاع: يا جمي  المؤميي ب عنه داح  اليد علر الدرعب

شهلك حقم ظا،  عليهاب فهل لديك شيية علر خمج ذلك تؤيد ما تقعع؟ فقاع جمي  

مالي شيية. لقضر ا يح شالدرع لهها ال تلب فأخه  والمؤميي : جداب ا يح

الدرع لانص ج شضع ختعاتب ثم عال فقاع: جما عين جاهد ج  ،هه جحكاة ارن ياءو 

عليهب جاهد ج  ال عله عال اهلل لج   جمي  المؤميي  يدنييي علر قاضيهب فيقضي لي

محمًدا رسعع اهللب الدرع لرعك يا جمي  المؤميي و ات عت الجيش لجنت ميتلق 

ي ب فخ تت م  شعي ك ارلر . فقاع علي: جما لقد جسلمت فهي لك  .(3)م  د ِّ

لقد حد  ج  فّح الميلمع  شلدو ناحية سم قيد شقيالو القائد الميلم قّي ة ش  
                                                 

 (.6/52( لال يهقي يف اليي  )38-2/37جخ ته الحاكم يف الميّدرك ) (1)

 (.6/278لالئل الي عو لل يهقيب ) (2)

 (.3/507ال داية لاليهايةب ) (3)
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ج،ل ال لدو اكعا علر الخلي ة العالع عم  ش  ع د الع ي  ج  ،ها القائد  ميلمب للك 

قد لخل ليار،م لل  ج  يخي ،م شي  الدخعع يف ا سمة جل العهد جل القّاعب شل 

قاتلهم م  غي  ،ها الّخيي ب فأرسل عم  ش  ع د الع ي  علر قاضيه ليحقق يف ،هه 

  ج  الجيش الميلم قد لخل ،هه ال كعى لييّمع علر ج،ل ،هه ال لدوب فر  ت ي

ال لدو م  غي  تخيي ب جم ه ج  يخ ج ميهاب لقد لرس القاضي المعضعع فّ ي  دد  

 .(1)ال كعىب فأم  الجيد شالخ لج م  ال لدو الّي لخلع،ا لال تعع علر معيك اهتم

لم  دعر العدع الّي سجلها الّاريخ يف تعامل جم اء الميلمي  مع ال عايا 

 ب ما لرل م  ج  خلي ة الميلمي  عم  ش  ع د الع ي  جم  مياليه ج  غي  الميلمي

ييالي: جال م  كانت له مظلمة فلي فعها. فقاة عليه رتل ذمي م  ج،ل حم  جشيض 

ال جس لاللحية فقاع: يا جمي  المؤميي ب جسألك كّاب اهلل. قاع: لما ذاك؟ قاع: 

 يا: له فقاع –سع اس تاللال–الع اس ش  العليد ش  ع د الملك اغّص يي جرضي 

تقعع؟ قاع: جقتعييها جمي  المؤميي  العليد ش  ع د الملكب لكّ  لي هبا  ما ع اسب

ذمي؟ قاع: يا جمي  المؤميي ب جسألك كّاب اهلل ع َّ  سجًم. فقاع عم : ما تقعع يا

. فقاع عم : كّاب اهلل جحق ج  يّ ع م  كّاب العليد ش  ع د الملكب قم فارلل  لتلَّ

 .(2)ه يا ع اس ضيعّه. ف ل،ا عليهعلي

،كها شلغت العدالة يف ا سمة مع المخال ي  يف الدي  جقصر حد لهاب 

رهنا حق   يعي لإلنيا  ييّمده م  كعنه عنياًنا م   وفا سمة ي  ض العدالة

 .(3)غي  نظ  علر لع  جل تيس جل لي 

                                                 

 (.61-5/60الكامل الش  ارثي ب ) (1)

 (.45/358تاريخ لم ق الش  عياك ب ) (2)

 .410المجّمع ا نياين يف ظل ا سمةب محمد جشع ز، وب ص (3)
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م  يّ عع  معه يأم  جت اعه شالعدع لل  الّقيد شجييية  -كهلك-لا سمة 

 .(1)العدالة لال شدييه لال ش مانه لال شمكانه

لقد كا  م دج العدع ،ع ج،م للافع الّيامح ا سمميب فليس الّيامح يف 

ا سمة ،ع تيامح الضعيف جل تيامح م  ي يد تحقيق مصلحة ذاتية م  لراء 

ليعيف شه كما  شل كا  تيامح م  ي ى العدع لات ًا لجدًم لييًيا عليه ج  يلّ ة بذلك

 .[58اليياء: ] ﴾خضمض حض جض مص خص حص مس﴿قاع تعالر: 

لقد كا  ،ها العدع ا سممي مع غي  الميلمي  م  ارمعر الّي اسّعق ت 

لميهم الميّ    ال  نيي غعسّاج لعشع  يف كّاشه  بعدًلا م  الميّ  قي 

حي  جاار علر ،ها العدع لجث ه يف انّ ار لي   (بحضارو الع ب)المع لج 

 ساعد لضعح ا سمة ال الغ لما جم  شه م  العدع لا حيا  كلَّ "ا سمة شقعله: 

كثي  م   لخععالمياعدو علر انّ اره يف العالمب لن ي  هبهه الم ايا س   

 سمةب كالمص يي  الهي  كانعا نصارى جياة حكم يف اال ععب اليص انية 

فأد حعا ميلمي  حي  ع فعا جدعع ا سمةب كما ن ي   بد و القيتيتيييةقيا

الي   يف عدة تيّص  جي جمة شعد ج  رضيت شا سمة لييًاب سعاء جكانت ،هه ارمة 

 .(2)"غال ة جة مغلعشة

جت اء  ها الميّ  قع  ا اء الميلمي  شعض  عليلم  دعر العدع الّي ي ي  

فهي  وسّيمء عليهاالمعاشد غي  ا سممية م  جدحاهبا يف لقت كا  شرمكاهنم اال

 ضم  حكمهم لتحت لدايّهم.

                                                 

-67تقدة: الّعامل مع غي  الميلمي  يف العهد الي عيب ناد  محمدي تالب ص ما انظ  يف (1)

70. 

 .128-127ل 125الع ب: صحضارو  (2)
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آث  الغ او الميلمع  ج  ي رتلا م  اليكا  " يقعع الميّ    ت ند:

لرجلا ج  ذلك خي  لهم م   بالمييحيي  شق   ة تانً ا م  الكاتدرائية القديمة

اب ل،ها اا،د ييتق شما ااّه لا شه م  الّيامح مع جدحاب جخه،ا عيعو لاغّصاشً 

 .(1)"العقائد المخال ة لعقيدهتم

 ليضيف الميّ    مارسيل شعازار مؤكًدا ،ها الّيامح ا سممي شقعله: 

. ميه شدء ال ّح الع شي ا سمميب كا  المحارشع  الميلمع  قد ف ضعا علر .."

ليف زم  لم  بيلمي  لمع ال ععب المغلعشةجن يهم رلًحا م  الّيامح مع غي  الم

شك  جلع خلي ة للي ي علر تيعله  يك  فيه العيف يع ج ا ًعا لال عا  ةب جددر جشع

الّعليمات الم هعرو الم نة كثيً ا الّي تخّص  ال لح الخلقي للقانع  

   تاء يف لدية جشي شك   ليقصد شعازار هبهه الّعليمات ما. (2)"ا سممي..

عين جلديك شع  : "علر ي يد ش  جشي س يا  حي  جرسله شجيش علر ال اة فقاع له: 

تقتع  اجً ا مثمً اب لال تخ ش   تقّل  د يًاب لال ام جوب لال ك يً ا ، ًماب لال ال

كلةب لال تغ ق  نخًمب لال تح قيهب لال أعامً اب لال تعق   ااو لال شعيً ا عال لم

 .(3)"تغللب لال تج  

علر ج  ،ها  (الحضارو الع شية)كما ي ي  الميّ    تاك رييل  يف كّاشه 

لفع ال ععب  العدع لن ي الظلم الهي تمي  شه الميلمع  يف فّعحاهتم ،ع ما

 حي  يقعع: بالمغلعشة لل ضا الضميي شدخعع شمل،م تحت الحكم ا سممي

انعا يك ،ع  . كا  ال ّح الع شي يملك ال ضا الضميي م  اليكا  الهي  ك.."

                                                 

 (.5/737تاريخ العالم: ن  ه اليي  تع . ج. ،ام ت ب ) (1)

 .278عنيانية ا سمة: ص (2)

 (.6/483مصيف اش  جشي اي ةب ) (3)
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ا غ يق لال  س ليك ،ع  اسّ دال،م الدييي لاليياسي لنظاة ض ائ هم 

للم يعد الع ييع  قالري  علر ج  يّحملعا جخيً ا ،ها االسّ دال  بال الحة

المّغت س م  حكاة جد ح ت عقهم ض ًشا م  الهك يات. تلك ،ي ارس اب الّي 

كأهنم  بذلي الّاريخ التعيل م  جتلها اسّق لت ،هه ال ععب المّاخمة تي اهنا

 .(1)"... ذلل ق شر قد جق لعا لّح ي ،م م  ظلم الغاد ي  ارتان  الممقعت

كما قاة عدل م  الميّ  قي  شعقد المقارنات شي  ،ها العدع ا سممي لما 

تع ضت له شعض ال ععب ا سممية م  عداء لقّل لت  يدب لج  ذلك لم يك  

لممارسة الظلم لاالعّداء علر اععب جخ ى تحمل لافًعا للميلمي  اآلخ ي  

 ن س المعّقد لتدي  شه.

شّد م  الّيعيه شه عاليًا ج  ،ؤالء اليم ي   ما ال ..." يقعع جللار ش لي:

]العثمانيي [ لم يظه لا جي تح ج جل تعص  تجاه المييحيي ب يف لقت لزما  كا  

.. ليف عهد كا  اليهعل . هلعفيه ليعا  الّ ّيش ي تش شالياس شتً ا ليي ع هبم ال

. لشال غم م  عسكا  .. م  عس انيا -للنما رحمة جل ا قة- لالميلمع  يت لل 

عدل ك ي  م  الجاليات ا سممية يف ال لقا ب لاعّيا  شعض الجماعات ال لقانية 

فلم يأت العثمانيع  ايةًا مهًما ليميععا اليعال اركرب م  سكا  ال مل  با سمة

 .(2)"... ة م  االحّ اظ شيص انيّهمال لقاني

  الّيامح الدييي الهي مارسه ا سمة يف الق ل  ع ..." ليقعع لعيس يعنغ:

العسترب ي ع  الّيامح الدييي الهي مارسّه المييحية يف الق ل  العسترب 

حي  كال جال يكع  ،ياك جي تيا،ل لييي مع اليهعل جل الميلمي  لاآلخ ي  
                                                 

 .40-39الحضارو الع شية: ص (1)

 (.590-3/589تاريخ الحضارات العاة: ) (2)
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 .(1)"المييحيةالهي  خضععا ليلتا  

مما يجدر ذك ه ج  دمح الدي  لما افّّح " :ةضيف عي لي  كعشعلد قائلتل

القدس لكانت جفعاع الصلي يي  الدامية شأ،لها الت اع ملء اليمع لال ص ب جشر ج  

لا لجح قعا ؤيعامل المغلعشي  عال شالحيير لال فقب لرفض االنّقاة م  الهي  جسا

المييحيي  شمغالرو المديية تحت رعاية رتاله  للم لاب لزال ندى فيمح لجميع

 .(2)"لمحافظة قعاله

 املبحث الثالث

 الوفاء بالعهود واملواثيق

م  ييظ  يف ح كة الّاريخ لالص اع شي  ارمم يلحظ للًما ج  الميّص  ،ع م  

يملي ا ل ه علر المغلعبب لكثيً ا ما تكع  ،هه ال  لط كاملة يف حق القعي 

يفب لتّيعع تعان  الظلم فيها ما شي  اسّغمع اييع مجح ة يف حق الضع

للضعيف يف جمعر لنياهب جل عت ار له علر تغيي  ما يعّقده م  جمعر لييهب ثم شعد 

 ذلك كله قد تحل ،هه ال  لط لُتغيَّ  لُتيقض مّر ما رجى الت ج ارقعى ذلك.

ي  م  جما يف لللة ا سمة فقد كا  عقد العهعل لالمعاثيق مع غي  الميلم

جظه  الجعان  الّي يربز فيها الّيامح يف ا سمةب سعاء يف الّ اة العدع 

لا حيا  عيد عقد العهعل لالّعامل مع المغلعب يف ضعئهاب جل ميع عك اه 

جل  -لقد م  الحدي  ع  ،هي  الجان ي -المغلعب علر نقض لييه لمعّقده 

د عليه ا سمة كثيً ا لتعل ارم  شالعفاء هبا شعد ذلك كلهب ل،ع الجان  الهي جك

                                                 

 .51الع ب لجلرشاب ص (1)

 .96-95ال ح  ع  اهللب ص (2)
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مصدره الدي  لال  ع ال ار،عاء لاالتّهالاتب فح ة الخ لج عليه م  غي  

 س   معت  له.

يف معاممته لمعا،داته مع غي   ملسو هيلع هللا ىلصكا  اليهج الهي سلكه الي ي لقد 

علر العفاء شالععد لن ه الّحلل م  العهدب لقد شي  الي ي للًما الميلمي  مؤسًيا 

جللةك خيار ع ال اهلل عيد اهلل يعة القيامة »ج  خيار الياس م  يعيف شعهده فقاع:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)«المعفع  المتي ع 

جنه نقض عهًدا جش مهب جل جنه لم يلّ ة شما لعده لميلم  ملسو هيلع هللا ىلصللم يؤث  ع  الي ي 

ا العهد لثيا  م  جدحاشه ج  الك ار جخهاحي  جخربه  ملسو هيلع هللا ىلصجل لغي  ميلمب شل عنه 

ب (2)ج  ييص فا ملسو هيلع هللا ىلصيف غ او شدر جم ،ما الي ي  ملسو هيلع هللا ىلصيقاتم مع الي ي  عليهما ج  ال

 .(3)«ن ي لهم شعهد،م لنيّعي  اهلل عليهم»لقاع:

لقد شي  اهلل تعالر يف الق آ  الك يم ،ها الم دج اليديدب لح  الميلمي  

علر ارخه شهب لق ر ج  العفاء شالعهد قعو يف ذاته لاليك  يف العهعل م  جس اب 

لق ر س حانه جنه ال يصح ج  تكع  ال غ ة يف زيالو رقعة الدللة جل زيالو الضعفب 

 ىك مك لك اك يق ىق يف﴿ب فقاع تعالر: (4)قعهتا ميعًغا للغدر
 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

                                                 

(ب لدححه ارل اين يف اليليلة الصحيحة دحيح 43/339جخ ته ا ماة جحمد يف مييده ) (1)

 .(6/392الجامع )
 (.12/144ا ح ميلم لليعليب ) (2)

 (.1787( حدي  رقم )3/1414جخ ته ميلم يف دحيحه ) (3)

 .271العمقات الدللية يف ا سمةب محمد جشع ز، وب ص (4)
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 جخمخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 .[92-91اليحل:] ﴾جض مص خص حص مس خس حس جس

د شالّي تغ ع ثم تيقض غ لها شعد ج  قعي فقد ا ه اهلل الهي ييقض العه

يصح ج  تكع  جمة جرشر م  جمةب فر  القعو الّي تكع   شال ّلب لشي  تعالر جنه ال

 مه جه هن من خن﴿ . لذة اهلل الخائيي  فقاع:(1)م  نقض العهعل مآلها ال لاع
 خصمص﴿لقد رشط اهلل العفاء شالعهد شالّقعى حي  قاع:  ب[38الحج: ] ﴾حي جي ٰه
للهلك جم   .[76آع عم ا : ] ﴾جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

اهلل الميلمي  ج  يّمعا عهد الم  كي  الهي  لم ييقصع،م ايًةا للم يظا، لا 

 لك اك يق ىق﴿: ب فيقعععليهم جحًدا علر مدهتمب معلًقا ذلك شالّقعى
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 .[4الّعشة: ] ﴾ىي ني مي زي ري ينٰى

 م علر ج،ل ملّهمب للكيهم اللقد كا  ف يق م  ج،ل الكّاب يعفع  شعهد،

 مج حج مث﴿ي ل  العفاء لات ًا شعهعل،م مع الميلمي ب لكانعا يقعلع : 
فجاء الق آ  الك يم ناعيًا عليهم ،ها الّ  يق  ب[75آع عم ا : ] ﴾مح جح

 ميّيكً ا ،ها ال عل ارثيمب م ييًا ج  العفاء شالعهد لات  ا عي لعنياين ك ي  ال

 حض جض خصمص﴿س يل علر الّخل  ميه جل االشّعال عيهب فقاع تعالر ُمعقِّ ًا عليهم: 
 .(2)[76آع عم ا : ] ﴾مع جع مظ حط مض خض

شل ع  اهلل تعالر لم ي ح ليا ج  نيص  عخعانيا الميلمي  غي  الخاضعي  

                                                 

 ة.الم تع الياشق شي س الص ح (1)

 .82-81انظ : الّعامل مع غي  الميلمي  يف العهد الي عيب ص (2)
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لحكميا عذا اسّيص لنا علر المعا،دي  م  الك ارو تعظيًما للعهد الهي جقمياه 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم﴿معهمب فقاع س حانه: 
 .[72ارن اع: ] ﴾خئ حئ جئ يي نيىي مي زي

فا سمة ييظ  علر العفاء شالعهد شاعّ اره فضيلة عنيانية ال تخّ  شجيس 

مع الميلمب لح مّه مع لال لع  لال عقيدوب فح مّه مع غي  الميلم كح مّه 

م  عا،دته ":   العدل كح مّه مع الصديق. للهها يقعع ميمع  ش  مه ا  

 .(1)"لج شعهده ميلًما كا  جل كافً اب فرنما العهد هلل تعالر

لغي   ملسو هيلع هللا ىلصعدو معا،دات شي  الي ي  ليف زم  الي عو لددر ا سمة ُجش مت

 .ملسو هيلع هللا ىلصلااللّ اة ميه  الميلمي  م  الم  كي  لج،ل الكّاب كانت معضع العفاء

لالصحاشة علر مكة  ملسو هيلع هللا ىلصفم  ذلك معا،دو دلح الحدي ية حي  خ ج الي ي 

فق ا لط لقعاعد ات ق عليها الصلح ل   فُعقدفميعهم الم  كع   بي يدل  العم و

 ملسو هيلع هللا ىلصالت فا . ف ي دحيح ال خاري ج  الم  كي  شعثعا شيهيل ش  عم ل علر الي ي 

 ملسو هيلع هللا ىلصفدعا الي ي  بفجاء سهيل ش  عم ل فقاع: ،ات اكّ  شيييا لشييكم كّاًشا

ب قاع سهيل: جما ال حم ب «شيم اهلل ال حم  ال حيم»: ملسو هيلع هللا ىلصالكات ب فقاع الي ي 

كما كيت تكّ ب فقاع  بشاسمك اللهم :للك  اكّ  بفعاهلل ما جلري ما ،ع

اكّ  »: ملسو هيلع هللا ىلصب فقاع الي ي شيم اهلل ال حم  ال حيم :الميلمع : لاهلل ال نكّ ها عال

ب فقاع سهيل: «،ها ما قاضر عليه محمد رسعع اهلل»ثم قاع:  ب«شاسمك اللهم

 :قاتلياكب للك  اكّ  ددلناك ع  ال يتب لال لاهلل لع كيا نعلم جنك رسعع اهلل ما

 :لاهلل عين ل سعع اهللب لع  كهشّمعينب اكّ »: ملسو هيلع هللا ىلصمحمد ش  ع د اهللب فقاع الي ي 

                                                 

 (.20/263الّ يي  الك ي  لل خ  ال ازي ) (1)
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ال ييألعين ختة يعظمع  فيها »قاع ال ، ي: لذلك لقعله: - «اهللمحمد ش  ع د 

علر ج  تخلعا شيييا لشي  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاع له الي ي  -«ح مات اهلل عال جعتيّهم عيا،ا

تّحد  الع ب جنا جخهنا ضغتةب للك   ب فقاع سهيل: لاهلل ال«ال يتب فيتعج شه

يك ميا رتل لع  كا  يأت ذلك م  العاة المق لب فكّ ب فقاع سهيل: لعلر جنه ال

رللته عليياب قاع الميلمع : س حا  اهللب كيف ي ل علر الم  كي   علر لييك عال

لقد تاء ميلًما؟ ف ييما ،م كهلك عذ لخل جشع تيدع ش  سهيل ش  عم ل 

يف قيعلهب لقد خ ج م  جس ل مكة حّر رمر شي يه شي  جظه   (1)ي سف

جقاضيك عليه ج  ت له عليب فقاع الميلمي ب فقاع سهيل: ،ها يا محمد جلع ما 

ب قاع: فعاهلل عًذا لم جدالحك علر ايء جشًداب «عنا لم نقض الكّاب شعد»: ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ب قاع: ما «شلر فافعل»ب قاع: ما جنا شمجي ه لكب قاع: «فأت ه لي»: ملسو هيلع هللا ىلصقاع الي ي 

رل علر الم  كي  لقد تةت قاع جشع تيدع: جي مع   الميلمي ب جُ  ..جنا ش اعل.

ت ل  ما قد لقيت؟ لكا  قد عهب عهاًشا اديًدا يف اهللب قاع: فقاع عم   اب جالميلمً 

ب قلت: «شلر»فقلت: جليت ن ي اهلل حًقاب قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصش  الختاب: فأتيت ن ي اهلل 

ب قلت: فلم نعتي الدنية يف «شلر»جلييا علر الحقب لعدلنا علر ال ا لب قاع: 

 .(2)«يهب ل،ع ناد يعين رسعع اهللب لليت جعص»ليييا عًذا؟ قاع: 

شعد ذك  الحالثة -ه جحمد يف مييده لغي ُ  لتاء يف رلاية جخ تها ا ماةُ 

يا جشا تيدع ادرب لاحّي ب فر  اهلل »قاع رشي تيدع:  ملسو هيلع هللا ىلصج  رسعع اهلل  -متعلة

ع  لتل تاعل لك للم  معك م  الميّضع ي  ف ًتا لمخ ًتاب عنا قد عقدنا 

شيييا لشي  القعة دلًحاب فأعتييا،م علر ذلكب لجعتعنا عليه عهًداب لعنا ل  نغدر 

                                                 

 (.2/222جي يم ي يف قيعله. انظ : اليهاية يف غ ي  الحدي  لارث  الش  ارثي  ) (1)

 (.2731( حدي  رقم )3/193جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (2)
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 .(1)«هبم

علر ا لط المعا،دوب الّي شدا ل عض الصحاشة ج  فيها  ملسو هيلع هللا ىلصللافق الي ي 

ج  ،ها الصلح شرعمة اهلل له كا  مدرًكا لمعقيًا  ملسو هيلع هللا ىلصللميلمي ب لك  الي ي عتحاًفا 

 ملسو هيلع هللا ىلصسيكع  فاتحة خي  لش كة علر الميلمي  شعد ذلكب ثم انص ج رسعع اهلل 

 قادًدا المديية. 

ش  لط الصلح رغم  ملسو هيلع هللا ىلصلال ا،د م  ،هه الحالثة لت اديلها الّ اة الي ي 

ا عليه م اعاو للعهد لاالت ا  ل،ع الهي تاء فارًّ  ب  تيدع  جشاه قيالهتا لرلّ 

الهي لم يم  عليه غي  لحظاتب ل،ع اا،د ضم  اعا،د عديدو علر تعظيم 

 يف ىف يث ىث﴿لالمعاثيق جخًها م  قعله تعالر:  لعهعل  ا ملسو هيلع هللا ىلصا سمة لن يه 
 .[1المائدو: ] ﴾ىق

لعفد نصارى نج ا   ملسو هيلع هللا ىلصجما شاليي ة للعهعل مع ج،ل الكّاب فميها عهد الي ي 

: ملسو هيلع هللا ىلصتاء فيه قعله  عليهم م  العات اتب لمما   فيه مالهم م  الحقع  لماالهي شيّ 

علر جمعالهم  ملسو هيلع هللا ىلصلليج ا  لحاايّها تعار اهلل لذمة محمد الي ي رسعع اهلل  ...»

لجن يهم لجرضهم لملّهم لغائ هم لاا،د،م لع ي هتم لشيعهم لكل ما تحت 

ّه لال را،  م  ر، انيّه لال يغي  جسقف م  جسيق يّ  جيديهم م  قليل جل كثي ب ال

                                                 

( لقاع المحقق: عسياله حي ب لمحمد ش  عسحا ب 219-31/218مييد ا ماة جحمد ) (1)

لع  كا  مدلًيا لقد عيع  عال جنه قد د ح شالّحدي  يف شعض فق ات ،ها الحدي ب فانّ ت 

( لشقية رتاله ثقات رتاع 18929( )18928ا هة تدلييهب ثم عنه قد تعشع كما سيأيت ش قم )

-2765( ش قم )86-3/85ّصً ا لمتعاًل جشع لالل يف سييه)لجخ ته: مخ ج،د. ال يخي 

(ب لالحاكم يف الميّدرك 16-20/9(ب لالترباين يف الك ي  )4/290(ب لاش  خ يمة )2766

 (.9/380(ب لال يهقي يف اليي  )2/165)
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 لال بعي ل يُ  خي ل  لاليُ  لال بكا،  م  كهيّه لليس عليه ذن ه لال لة تا،لية

 غي  ظالمي  لال (1)لم  سأع ميهم حًقا ف ييهم اليصف بيتأ جرضهم تيش

لال يؤخه رتل ميهم شظلم  بلم  جكل رشا م  ذي ق ل فهمّي ميه ش يةة بمظلعمي 

آخ ب لعلر ما يف ،ها الكّاب تعار اهلل لذمة محمد الي ي رسعع اهلل جشًدا حّر 

 .(2)«يأيت اهلل شأم هب ما نصحعا لجدلحعا ما عليهم غي  مّ لّي  شظلم

 جمييًا ليأخه ميهم رتًم  معهم ي ع  ج  ملسو هيلع هللا ىلص الي ي م   ل عا قد ثم ع  لفد نج ا 

ب فاسّ  ج له «جمييًا حق جمي رشعث  معكم رتًم »: ملسو هيلع هللا ىلصالج يةب فقاع رسعع اهلل 

فلما قاةب قاع رسعع اهلل  «قم يا جشا ع يدو ش  الج اح»فقاع:  ملسو هيلع هللا ىلصجدحاب رسعع اهلل 

قد  ملسو هيلع هللا ىلص. ليف ذلك لاللة لاضحة علر ج  الي ي اهلل (3)«،ها جمي  ،هه ارمة»: ملسو هيلع هللا ىلص

  لااللّ اة.لضع ،هه المعا،دو معضع الّي يه 

و ملسو هيلع هللا ىلصللما حا  لقت دمو لفد نصارى نج ا  قامعا يصلع  يف ميجد الي ي 

: لعع،م. فاسّق لعا الم    فصلعا ملسو هيلع هللا ىلصفأرال الياس ميعهمب فقاع رسعع اهلل 

تمكي  ج،ل الكّاب م  " :كما يقعع اش  القيم. لم  فعائد ،هه الحالثة (4)دمهتم

 .(5)"عارًضادمهتم شحض و الميلمي  لىف مياتد،م جيًضا عذا كا  ذلك 

لجعتعه الج يةب فكّ  لهم رسعع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلجتر ج،ل ت شاء لجذرح علر الي ي 

،هه جمية م   .شيم اهلل ال حم  ال حيم»يلة: جكّاشًاب لكّ  ليحية ش  رؤشة لج،ل  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 جي العدع. (1)

 ب ع  اش  عسحا  م سًم.85الخ اج رشي يعسف ص (2)

 (.4380( حدي  رقم )5/171جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (3)

 (.4/108(ب اليي و الي عية الش  كثي  )550-3/549زال المعال ) (4)

 (.558-3/557زال المعالب ) (5)
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س يهم لسيارهتم يف الرب  بيلةجاهلل لمحمد الي ي رسعع اهلل ليحية ش  رؤشة لج،ل 

لم  كا  معهم م  ج،ل ال اة لج،ل اليم  لج،ل  بلهم ذمة اهلل لمحمد الي ي بلال ح 

لجنه  ي  لم  جخهه  بال ح و فم  جحد  ميهم حدًثا فرنه ال يحعع ماله لل  ن يه

 .(1)«لجنه ال يحل ج  يميععا ماء ي للنه لال   يًقا ي للنه م  ش  جل شح  بم  الياس

ر ،ها اليهج يف كّاشة العهعل لقد سار الصحاشة رضعا  اهلل عليهم عل

 لالمعاثيق مع غي  الميلمي  ملّ مي  ش  ل ها معفي  شعهعل،ا.

ال اة يف خمفة جشي شك  الصديق    لم  ذلك لما فّح خالد ش  العليد 

يهدة لهم شيعة لال كيييةب  ج  ال"دالح ال لة اليصارى شصلح تاء فيه:    

م  ليل جل هنار عال يف جلقات لا ؤلعلر ج  يض شعا نعاقييهم يف جي ساعة اا

 . (2)"خ تعا الصل ا  يف جياة عيد،مالصلعاتب لعلر ج  يُ 

-علر ج،ل عيلياء  كّاًشا كّ    عم  ش  الختاب جمي  المؤميي  ليف عهد 

،ها ما جعتر ع داهلل عم  جمي  المؤميي  ج،ل عيلياء م  " تاء فيه: -شيت المقدس

هم للكيائيهم لدل اهنم لسقيمها لش يةها ارما و جعتا،م جماًنا رن يهم لجمعال

م  حي ،اب  جنه ال تيك  كيائيهم لال هتدةب لال ييّق  ميهاب لال   لسائ  ملّها

يضار  م  ايء م  جمعالهمب لال يك ،ع  علر لييهمب لال م  دلي همب لال لال

 .(3)"جحد ميهم

لاه و ،هه ال  لط تغيي ع  عسيال،او فر  ارئمة تلقع،ا "قاع اش  القيم: 

                                                 

 (.7/177ال داية لاليهاية: ) (1)

 .160الخ اج رشي يعسف ع  اش  عسحق م سًم ص (2)

 (.3/609تاريخ التربي: ) (3)



 جملة الدراسات العقدية    54

شالق عع لذك ل،ا يف كّ هم لاحّجعا هباب للم ي ع ذك  ال  لط العم ية علر 

 .(1)"لقد جن ه،ا شعده الخل اء لعملعا شمعت ها بجلييّهم ليف كّ هم

لاحرتامهم  لعلر ج  ،ها العفاء م  لط شعفاء غي  الميلمي  لههه العهع

جما عذا اتخهت ،هه العهعل سّاًرا يحيكع  م  لرائه الخيانة لالغدرب ب عيا،ا

،م يعلمعشعد ج  لم اغّة الميلمي ب فر  للميلمي  حييها ج  يي هلا ،هه العهعل 

ي يدل  الّع ض للدععو ا سمميةب جل  هبهاب جما الهي  ييالمع  الميلمي  لال

يعالعع،م ما لاة يحعلع  لل  لدعلها علر كل ميمعب فر  للميلمي  ج  

 زن﴿يقعع تعالر:  رحعاعظا، ،م يدع علر جهنم يجيحع  علر اليلم. ليف ،هه ا
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب
 مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 خل حل جل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 .(2)[61 – 58ارن اع: ] ﴾هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل

تعاف ت اهالات الميّ  قي  حعع تان  العفاء شالعهعل لالمعاثيق يف  لقد

 لسجل كثي  ميهم لقائع عديدو تدع لهلك.  بتاريخ ا سمة

ذك ه عدل م  الميّ  قي  ع  الميثا  الهي كّ ه الخلي ة  فم  جمثلة ذلك ما

لكيف جد ح ،ها  بمع نصارى شيت المقدس   ال ااد عم  ش  الختاب 

 ّ عة لعهًدا ي ي شه الخل اء م  شعده.الميثا  سية م

                                                 

 (.1165-3/1164جحكاة ج،ل الهمة: ) (1)

 .83الّعامل مع غي  الميلمي  يف العهد الي عيب ص (2)
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كا  الخلي ة عم  ي عر ح مة ارماك   ..." يقعع لعث لب سّعلارل:

المقدسة اليص انية جيما رعايةب لقد سار خل اؤه م  شعده علر آثارهب فم ضّيقعا 

علر اليصارى لال نالعا شمياءو  عائف الحجاج العافدي  كل عاة علر شيت 

 .(1)"... فجاج العالم اليص اينالمقدس م  كل فج م  

للقد لقع شي  الخلي ة الثاين عم  ش  الختاب لشي  " ليقعع ري ار للل:

ر هبا. ثم شت يق شيت المقدس ات ا  يضم  حماية اليصارى لميحهم امّيازاتب لفّ 

تعلر ارم  شعده خل اؤه علر زم  اليم ي  اآل . لهبها شقيت  عائف نص انية 

مرتفهة تحت حكم الميلمي ب شل كانت يف شعض ارحيا  تمّاز مّعدلو آمية نامية 

 .(2)"حالّها االتّماعية علر حالة معا ييها م  الميلمي 

لي  ح الميّ    آرث  ت يّع  تعان  ،ها الميثا  لمعاثيق جخ ى مماثلة 

للما تدانر جتل )عم  ش  " فيقعع: بله م  خمع اهالات علماء اليصارى

ل،ع علر ف اش المعت شقعله: جلدي الخلي ة م   الختاب( جلدر م  شعده

شعدي شأ،ل الهمة خيً اب لج  يعيف لهم شعهد،مب لج  يقاتل م  لرائهمب لجال 

 .(3)يكل هم فع   اقّهم

ليف ارخ ار اليص انية اهالو تؤيد ،ها القععب ل،ي اهالو )عيثعياشه( الهي 

ع  الع ب الهي  "ة عذ كّ  يقعع: 657لر ع 647تعلر ك سي ال ت ي كية م  سية 

مكيهم ال ب م  الييت و علر العالم يعاملعنيا كما تع فع ب عهنم لييعا شأعداء 

لليص انية شل يمّدحع  مّلّيا ليعق ل  قيييييا لقّديييياب ليمدل  يد المععنة علر 

                                                 

 (.14-1/13حاض  العالم ا سممي: ) (1)

 .20 – 19ا سمة لا دمح: ص  (2)

 (.2/103جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (3)
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ع ب كا  م  شي  )عيثعياشه( لشي  ال لقع. لالظا،  ج  االت ا  الهي "كيائييا لجلي تيا

دالح اليصارىب فقد نّ  علر لتعب حمايّهم م  جعدائهمب لجال يحملعا قيً ا 

علر الح ب م  جتل الع بب لجال يؤذلا م  جتل االحّ اظ شعالاهتم لممارسة 

اعائ ،مب لجال ت يد الج ية المج او م  ال قي  علر جرشعة لرا،مب لج  يؤخه م  

كانت جمة نص انية يف خدمة ميلم فرنه ال يحق  الّات  لالغيي اثيا ع   لر،ًماب لعذا

 .(1)"لييد،ا ج  يجرب،ا علر ت ك لييها جل ع،ماع دمهتا لالّخلي ع  ديامها

ك ل الميلمع  ل لار ارماك  المقدسة تكما جنه شياء علر ،ها الميثا  فقد 

كما  بيف شيت المقدس م  غي  الميلمي  العدعع لههه ارماك  لل  مضايقة

عالو القياة شالحجب  -ة1000حعالي اليية - . انّ  ت.." ار ش لي:يقعع جلل

رنه اعّرب جعظم الممارسات ]اليص انية[ ن ًعا  وت ايد الي   علر اررض المقدسة

 .(2)"..للخمص ارشديب لقلما ضايقه الع بب الهي  كانعا مّيا،لي  تًدا.

ميه عهد م  ق ل حكاة الميلمي  شيت المقدس لشمقدار المحافظة علر ميثا   

اليصارى خال عا ،ها العهد لالق ل  الّي تلّه عال ج  الّاريخ يخربنا ج     عم  

كما ي ي  علر ذلك لع حي  اسّعلعا علر شيت المقدس يف جثياء الح لب الصلي يةب 

كانعا رتااًل جكمل م  المييحيي ب  -كما يلعح-. ع  الميلمي  .." ليعرانت شقعله:

انعا جح ظ ميهم للعهدب لجكث  ميهم رحمة شالمغلعشي ب لقلما ارتك عا يف فقد ك

تاريخهم م  العح ية ما ارتك ه المييحيع  عيدما اسّعلعا علر شيت المقدس يف عاة 

 .(3)"... ة1099

                                                 

 .159 – 158ج،ل الهمة يف ا سمةب ص  (1)

 .(312/ 3)تاريخ الحضارات العاة  (2)

 .(13/383)قصة الحضارو  (3)
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علر لقد عالل حكاة الميلمي  عقامة العهعل شعد قتعها م  اآلخ ي  كما ي ي  

كا  الع ب يف جيامهم ارللر يلّ مع  تالو الصرب " ذلك الميّ    ت يّع  شقعله:

لارناوب عذ كثيً ا ما نق ج ع  مد  اسّيلمت ش  لطب ثم ثارت لتم لت علر الع بب 

 .(1)"ثم اسّيلمت م و جخ ى فأعاللا لها عهعل،ا ارللر

ع  العفاء شالعهعل لالمعاثيق لالّيامح الدييي م  ق ل ج،ل ا سمة تجاه م  

ج،ل الملل ارخ ى م  جعظم ارس اب الّي ت ي  الّيعع الدييي يقيم معهم م  

 علر ذلك آلة مّ  ي  يل ب مربا عرية ا سممية لالّعايش معهالعاسع لاخل ا 

ع  جكرب ف   شي  ا مربا عرية ا سممية لشي  جلرلشا الّي كانت كلها "شقعله: 

عدل ،ائل م  ج،ل الديانات ارخ ى  علر المييحية يف العصعر العسترب لتعلُ 

لجللةك ،م )ج،ل الهمة( الهي  كا  لتعل،م م  جلع ارم  حائًم  بشي  الميلمي 

. لاسّيد ج،ل الهمة علر ما كا  .شي  اععب ا سمة لشي  تكعي  لحدو سياسية.

فلم ي ضعا شاالندماج يف  بشييهم لشي  الميلمي  م  عهعل لما ميحعه م  حقع 

لقد كا  لتعل،م س ً ا لظهعر م الئ الّيامح الّي ييالي هبا  بالميلمي 

المصلحع  المحدثع ب لكانت الحاتة علر المعي ة الم رتكة لما يي غي ج  

يكع  فيها م  لفا  مما جلتد م  جلع ارم  نعًعا م  الّيامح الهي لم يك  

 .(2)"مع لًفا يف جلرلشا يف العصعر العستر

 ماء ا سمة يعظمع  حياو ج،ل الهمة شقعله:ليحكي آلة مّ  كيف كا  عل

كانت حياو الهمي عيد جشي حيي ة لاش  حي ل تكافئ حياو الميلمب للية الميلمب "

                                                 

 .160ج،ل الهمة يف ا سمةب ص  (1)

 (.1/57ب )الهج يالحضارو ا سممية يف الق   ال اشع  (2)
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 (1)"..ل،ي ميألة مهمة تًدا م  حي  الم دج.

مع ال ععب المغلعشة يف ح كة  تقدة م  تعان  الّيامح ا سممي ع  ما

عك اه علر ال يف ا سمة لم يك  يهدج ج  الجه علر ال ّعح يدع ال اح  ع  الحق

كا  ي يد ميهم ج  يّع فعا عليه ثم يعرتفعا  الياس علر تغيي  معّقداهتم شقدر ما

لهلك فر  " يؤكده الميّ    معنّغم ي لات شقعله: ل،ع ما .شييالته لحكمه

غ ض الجهال لم يك  يهدج علر تحعيل جللةك اليكا  نحع ا سمة شقدر ما كا  

لكانت  ..اعرتافهم شالحكم ا سممي لشمي لة جناس يحميهم ا سمة. يهدج علر

التائ ة الهمية مجمععة م  الياس تعّيق ليانة لاحدو لها اسّقملها الداخلي ش عاية 

رئيس لييي كال ت يك جل ال اشيب لكا  علر كل ف ل م  جف ال المجمععة الهمية لفع 

م الغ مخّل ة جخ ى تحدل اسّياًلا  ض ي ة اخصية علر الحاكم الميلمب عضافة علر

لكانت تلك الض ائ  جحياًنا جقل ل أو م   بعلر ا لط االت اقية مع المجمععة

لكانت حمايّهم شصعرو فعالة شاليي ة  بالض ائ  الّي كانت تدفع للحكاة الياشقي 

 .(2)"..للدللة ا سممية تمثل كلمة ا ج تلّ ة هبا الدللة لتي ه،ا.

 (بالض ائ ) ها معنّغم ي لات شاسمعليلج ية الّي جاار لحّر يف ت  يع ا

كانت ت  ض علر غي  الميلمي  مقاشل حمايّهم لرعايّهم لالدفاع عيهم شل الّي 

اهد ،ها الّ  يع تعان  م  الّيامح لالّييي  يف    لاالن ا  عليهم ميها جحياًنا

 الّت يق م  ق ل خل اء الميلمي . 

م اء ج،ل الج ية ج  ال ج: كّ  علر   فع  جسلم ج  عم  ش  الختاب 

                                                 

 (.70-1/69ب )الهج ي الحضارو ا سممية يف الق   ال اشع (1)

 .14 – 13تأثي  ا سمة علر جلرلشا يف العصعر العسترب ص  (2)
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ب قاع: لكا  ال يض ب الج ية (1)يض شعا الج ية عال علر م  ت ت عليه المعاسي

 .(2)علر اليياء لالص يا 

فر  اهلل  وجما شعد"علر عدي ش  جر او شال ص و:    لكّ  عم  ش  ع دالع ي  

س حانه عنما جم  ج  تؤخه الج ية مم  رغ  ع  ا سمة لاخّار الك   عًّيا لخي اًنا 

م ييًاو فضع الج ية علر م  ج ا  حملها لخل شييهم لشي  عمارو اررضو فر  يف 

ثم انظ  م  ق لك م  ج،ل الهمة  بذلك دمًحا لمعاا  الميلمي  لقعو علر عدل،م

للت عيه المكاس و فأت  عليه م  شيت ماع قد كربت سيه لضع ت قعته ل

الميلمي  ما يصلحهب فلع ج  رتًم م  الميلمي  كا  له مملعك كربت سيه 

لضع ت قعته لللت عيه المكاس  كا  م  الحق عليه ج  يقعته حّر ي    شييهما 

م  ش يخ م  ج،ل الهمة    معت جل عّقب لذلك جنه شلغيي ج  جمي  المؤميي  عم  

عاب الياس فقاع: ما جنص ياك ج  كيا جخهنا ميك الج ية يف ا ي ّك ثم ييأع علر جش

 .(3)"ضيعياك يف كربكب قاع: ثم جت ى عليه م  شيت الماع ما يصلحه

 املبحث الرابع

 الدنيويالتعايش 

لقامت عليها ال عا،د يف سي ته شقعله  ملسو هيلع هللا ىلصم  الم الئ الّي جرسا،ا الي ي 

فعيدما ،ات   بغي  الميلمي المعا،دي  م  مع الدنيعي لفعله م دج الّعايش 

ها اليهعل ميّق ي ب فلم يّجه علر رسم سياسة فيعلر المديية لتد  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

                                                 

. انظ : ليا   ال شهلك ال لعغر  المعاسي عنما تج ي علر م  جن تب لالمجي ن ّت عانّه  (1)

 (.6/223الع ب )

 (.9/333ب اليي  الكربى لل يهقي )156ارمعاع الش  زنجعيه ص (2)

 (.1/144ب لذك ه اش  القيم يف جحكاة ج،ل الهمة )56ارمعاع رشي ع يد ص (3)
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،مب لسجل يف ،ها ال أ   شعال،م لمصالرهتمب شل رضي ع   ي  خا   تعار  

 .(1)اليد لليدب علر ج  لهم لييهم لله لييه ومعا،د

للّق ي  م دج الّعايش يف مجّمع المديية شي  الميلمي  لغي ،م خا   

   ع داهلل ش  سمة  كما ي لي بيف جلع مقدمهشهلك الياس تميًعا  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

المدييةب انج ل الياس  ملسو هيلع هللا ىلصلما قدة الي ي  ذلك شقعله: -الهي كا  يهعلًيا فأسلم-

د قدة رسعع اهلل ثمًثاب ب قد قدة رسعع اهللب قملسو هيلع هللا ىلصلهب لقيل: قد قدة رسعع اهلل    قِ 

فجةت يف الياس رنظ ب فلما ت ييت لتههب ع فت ج  لتهه ليس شعته كهابب 

يا جيها الياس جف عا اليمةب لج عمعا »فكا  جلع ايء سمعّه تكلم شهب ج  قاع: 

 .(2)«عا شالليل لالياس نياةب تدخلعا الجية شيمةلّ لعا اررحاةب لد  التعاةب لِد 

ه شعد ج  جقاة العهد مع اليهعل ناله لجدحاش   ملسو هيلع هللا ىلصج  الي ي  قد تاء يف اآلثارل

 ويّغاضر ع  ذلككا   ملسو هيلع هللا ىلصلكيه ب ارذى ميهم لمم  اايعهم م  الميافقي  شعُض 

ثم تحقيًقا لم دج الّعايش لالّيامح الهي تاء شه  برتاء ،دايّهم لتأليف قلعهبم

 ا سمة لال حمة الّي شعثه اهلل تعالر هبا للياس كافة.

علر  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: م  رسعع اهلل    تاء ع  جشي ، ي و  ،د ذلك مالم  اعا

ل،ع يف ظل جتمة فقاع: قد غرب  -لكا  رجس الميافقي –ع د اهلل ش  جشي ش  سلعع 

علييا اش  جشي ك  ة. فقاع اشيه ع د اهلل ش  ع داهلل: لالهي جك مكب لالهي جن ع 

للك  ش  جشاك  وال»: ملسو هيلع هللا ىلصفقاع رسعع اهلل  بعليك الكّابب لة  اةت آلتييك ش جسه

                                                 

 .265العمقات الدللية يف ا سمةب ص (1)

ماة جحمد يف مييده (ب لا 3251( حدي  رقم )2/1083جخ ته اش  ماته يف سييه ) (2)

 (.7863( حدي  رقم )2/1298( لدححه ارل اين يف دحيح الجامع )39/201)
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 .(1)«لجحي  دح ّه

فما  بلجدحاشه حّر يف علقاء الّحية ملسو هيلع هللا ىلصعّدى شعض اليهعل علر الي ي القد 

شل تيامح معهم يف ذلك لجم  شال فق هبمب كما تاء ع   بقاشلهم الي ي شاالعّداء

 (2)فقالعا: الياة ملسو هيلع هللا ىلصاسّأذ  ر،ط م  اليهعل علر الي ي »قالت:  ▲عائ ة 

عائ ة ع  اهلل رفيق يح  ال فق  عليك. فقلت: شل عليكم الياة لاللعية. فقاع: يا

 .(3)«قاع: قلت: لعليكم؟ يف ارم  كله. قلت: جللم تيمع ما قالعا!

غاية مدا،ا حي  يّيامح يف حق ن يه لحق  ملسو هيلع هللا ىلصلت لغ اليماحة مع ن ييا 

ش او ميمعمة  ملسو هيلع هللا ىلصج  يهعلية جتت الي ي ":   فع  جنس ش  مالك  بحياته كلها

فأكل ميها فجيء هبا فقيل: جال نقّلها؟ قاع: ال. فما زلت جع فها يف لهعات رسعع 

  .(4)ملسو هيلع هللا ىلص"اهلل 

يف حق ن يه م و جخ ى حي  تيامح مع ل يد ش   ملسو هيلع هللا ىلصليّك ر تيامح الي ي 

ارعصم اليهعلي الهي سح ه يف م ط لم ا ة لتف  لع نخل يف شة  ذرلا ب 

قد »: ملسو هيلع هللا ىلصت له: جفم اسّخ تّه؟ فقاع الي ي شهلك قال ▲لحييما جخرب عائ ة 

 .(5)فأم  هبا فدفيت «عافاين اهلل فك ،ت ج  جثعر علر الياس فيه اً ا

                                                 

( لدححه ارل اين يف اليليلة الصحيحة 171-2/170جخ ته اش  ح ا  يف دحيحه ) (1)

(7/677.) 

 (.1/135اري )الياة شمعير المعت. انظ : فّح ال  (2)

(. لميلم يف دحيحه 6927( حدي  رقم )9/16جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (3)

 (.2165( حدي  رقم )4/1706)

(ب لميلم يف دحيحه 2617( حدي  رقم )3/163جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (4)

 (.2190( حدي  رقم )4/1721)

(ب لميلم يف دحيحه 5763( حدي  رقم )7/136جخ ته ال خاري يف دحيحه ) (5)
= 
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 ال  ك ج،ل حياع ملسو هيلع هللا ىلص الي ي لق ه الهي المّيامح الي يل المعقف جحد ييير لال

 قالعا: -ت اءكم يف :جي- تظيع ؟ لما تقعلع  ما لهم: قاع حي  مكة فّح يف ق يش م 

 يعسف: قاع كما جقعع :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسعع فقاع ب-ثمًثا- رحيم حليم عم لاش  جخ اش  نقعع

 .[92يعسف: ] ﴾ مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب﴿

 .(1)قاع ال الي: فخ تعا كأنما ن  لا م  الق عر فدخلعا يف ا سمة
لدحاشّه جلعاًنا م  الّيامح مع م  ساكيهم م   ملسو هيلع هللا ىلصلقد اهدت سي و الي ي 

غي  الميلمي ب فلم يي هل،م جل يع لع،م ع  الحياو اليعمية لمج ل جهنم علر غي  

لتعاملعا معهمب لقد جاار الق آ  الك يم علر  ملّهمب شل جفيحعا لهم المجاع

 مخ محجخ جح مج حج﴿شعض ،هه المعاممت مع غي  الميلمي  فقاع: 
 جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 ﴾خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك

 .[5المائدو: ]
ثم يعّ لهم فيص حعا يف  بع  ا سمة ال يكّ ي شأ  يرتك لهم ح يّهم الدييية

عنما ي ملهم شجع م  الم اركة لي  مع للي  جل مي عذي ب المجّمع ا سممي مج عّ 

 للميلمي  ل عاة مًّ فيجعل  عامهم حِ  بلالخلتةتّماعية لالمعلو لالمجاملة اال

ليظل المجّمع كله يف ظل المعلو لاليماحة. لكهلك  ب لهم كهلكالميلمي  حمًّ 

للميلمي ب ليق    م  نيائهم  ي اتس  -جي المحصيات- الع ي اتالح ائ   يجعل 

                                                 
= 

 (.2189( حدي  رقم )4/1719)

 (.9/118جخ ته ال يهقي يف اليي  الكربىب ) (1)
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 اع شهك  الح ائ  الع ي ات م  الميلماتب ل،ي سماحة لم ي ع  هبا عال جت ذك ، َّ 

 . (1)لح  ا سمة م  شي  سائ  جت اع الديانات لاليِّ 

ييمح شقياة مجّمع ال ع لة فيه شي   اميهجً شص ّه ل،كها يظه  ا سمة 

فيه الّعايش الدنيعي يف ظل  ب ليحصلالميلمي  لجدحاب الديانات ارخ ى

 العالء للدللة ا سممية.

قلما " :(الحضارات العاةتاريخ )يقعع الميّ    جللار ش لي يف كّاشه 

كا  لها يف المدى الق ي  علر ار،لي   فّعحاتس  -لالحق يقاع-ع ج الّاريخ 

مثل ،ها الي ر الصغي  م  االضت ابو فم  لم يك  ع شًيا م  ار،لي  لم ي ع  

لهم ج   قَّ فاليهعل لاليصارى الهي  ،م جيًضا م  ج،ل الكّابب ُح  بشأي اضتهال قط

شّد م  العقعج ،ها المعقف ن يه م   لكا  ال .ج  ال يضامعايّمّععا شالّيا،ل ل

ال رالاّية لال عذية لالصاشةة.. لغي ،ا م  الملل لاليحل ارخ ى. لالمتلعب 

م  ،ؤالء اليكا  ج  يظه لا العالء لإلسمة ليعرتفعا شييالته لسلتانهب لج  

هه الّح ظات الّي يؤللا له ال سعة المرتت ة علر ج،ل الهمة تأليّها.. ليف نتا  ،

 .(2)"لم يك  لّؤث  كثيً ا علر الحياو العاليةب تمّع الهميع  شكافة ح ياهتم..

. كانت ا لط ال ّح .." ليضيف الميّ    ال  نيي الدل مييلي:

ا سممي تيمح ش قاء شهلر الحضارات ]القديمة[ عيد  عائف ك ي و م  

م للغاهتمب علر ا يتة ج  يعتعا ار،اليب الهي  لادلعا الّمّع شعالاهتم لقعانييه

يدخل يف تماعة الميلمي . لكا   شانّظاة قيم الج ية الم  لضة علر م  ال

                                                 

 .80-79انظ : الّعامل مع غي  الميلمي  يف العهد الي عيب ص (1)

 (.3/116تاريخ الحضارات العاة: ) (2)
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  يعًيا مع ذلك ج  تّأسس ال لاشط لالعمقات شي  ال اتحي  لج،ل ال مل يف لقت 

م ك ب سعاء جكا  ذلك شي   الجعارب جة شي   اعّيا  ار،الي كثيً ا لقليًم 

 .(1)"..اص.لإلسمة شعته خ

ليلخ  ري ار للل تعان  الّيامح لالّعايش ا سممي يف معاملة 

 ال ععب غي  الميلمة فيما يلي:

 .الق آ  قد سمح للهميي  شح ية ممارسة اعائ  لييهم 
 .جلت  ميالاهتم يف الحقع  المدنية لالجيائية مع سائ  ار،الي 
   (2)لم يميع م  اسّ ارهتم يف مصالح الع. 

الميّ    مارسيل شعازار م  تعان  الّيامح ا سممي اعرتافه لقد تعل 

فّح ا سمة ال اب للّعايش علر الصعيد " شصد  ال ساالت الياشقة فيقعع:

االتّماعي لالع قي حي  اعرتج شصد  ال ساالت ا لهية المي لة م  ق ل علر 

 .(3)"..شعض ال ععب.

تعامل الخمفة ا سممية مع  ليهك  جللار ش لي كي ية الّيظيم الهي كا  ييعل

انّظمت العمقات شي  الدللة " فيه م  تيامح فيقعع: ال ععب غي  الميلمة لما

لسكا  ال مل اردليي  شيهعلة كلية لفًقا ل لح القانع  المعمعع شه يف ال مل.. 

لشقيت كل ملة جل  ائ ة محّ ظة شقانعهنا الخاص لشالمعظ ي  الهي  ييه ل  علر 

لنمحظ تتعًرا  .بالدييية عيد،ا شاسّثياء ما كا  ميها تاشًعا للحق العاة..ال ؤل  

                                                 

 .123العلم عيد الع بب ص  (1)

 .21ا سمة لا دمحب ص  (2)

 .184عنيانية ا سمةب ص  (3)
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ملحعًظا يت ج علر لضع اليصارى شعد ج  احّ ظت شِيعهم شجان  م  ممارسة 

ل،كها ش ز ال تاركة لارساق ةب ال ؤساء ارعلع   .العدالة يف ارمم الخادة..

حليي ب حّر ع  اليهعل جن يهم لتعائف تعلع سلتّهم سلتة المعظ ي  ا لاريي  الم

 .(1)"لم يجدلا شأًسا يف االحّ اظ ش ؤسائهم الديييي  لش شاشيّهم لشحاخامهم اركرب

لقد كانت ارندلس م  جكث  شقاع ا سمة الّي   ق فيها الّعايش الحقيقي 

حّر اسّعقف ذلك عدًلا م   بشي  الميلمي  لاليصارى يف ظل الدللة ا سممية

ما م  "يقعع الميّ    لي ي ش لفيياع:  يدلعا ش هالاهتم حعله.الميّ  قي  ل

مكا  كانت العمقات الدائمة ض لرية فيه شي  ا سمة لالمييحيةب جكث  ميها يف 

علر ارقل يف الق   ارلع م  - س انيا الع شيةب فر  معظم سكاهنا قد احّ ظعاع

يما شعدب حّر عق  شالديانة القديمة يف لللة ال ي يقعتب لف -حكم ا سمة

اعّيا  جعدال غ ي و م  ال عايا اليصارى ج،ل الهمة لإلسمةب لمسّ الو م  نظاة 

مالي جفضلب شقيت ني ة ضخمة م  ال عايا المييحيي  ت كل يف المد  ارندليية 

( لتاشيها Depensarلحدات م ل، وب لها كيائيها لجلي هتا لرئييها الميؤلع )

الهي يت ق يف محكمّهب تحت عا اج ا لارو ( لقاضيها Censorالخاص )

جما االضتهالات الّي ب Liber Judicrumارمعيةب القانع  القع ي القديم م  

عانّها فقد كا  يي  ها للًما مييحيع  مّهّعسع  ي فضع  ج  يرتاتععا ع  القدح 

.. لكا  جم اء ارندلس لخل اؤ،ا يق ل  شصعرو لائمة .يف معّقد سالو ال مل

هنم جحّر  بً ا اخّيار جدحاب ال ت  الكهيعتية: مت ا   ليتلة لجسقف ق   ةتق ي

مهمات سياسية س ية يف العقت  كانعا ييّعملع  ،ؤالء ارح ار يف س ارات جل

س ا  يّضلعع  يف ا )رتاع الكييية( فلم تك  رؤية ا يكلي يكيي   بالمياس 
                                                 

 (.3/116تاريخ الحضارات العاة: ) (1)
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متلًقا. ل،ها ما يجعليا ن رتض مع فة اللغة الع شية لآلاهبا م  ارمعر اليالرو 

 .(1)"لتعل اخّمط لّليب لاثق لمّصل شي  مخّلف عياد  اليكا 

.. ق جت الّاريخ لكا  ." ليقعع الميّ    ال  نيي ،ي ي لي كاسرتل:

رجيي شعد ذلك ج  معاملة الميلمي  للمييحيي  تدع علر ت فع يف المعاا و ع  

ل،ع عحياس لم ي ا،د يف غي   بللتف مجاملة بلعلر حي  مياي و بالغلظة

 .(2)"..الميلمي  آنهاك.

يخالف ،ها الّيامح م   ليف المقاشل فقد سجل الميّ    رلة الندل ما

كا  ا س ا  قد " س ا  شعد سقعط الحكم ا سممي فيها فيقعع:ق ل اليصارى ا 

نعمعا يف ظل الحكم ا سممي شمعاملة مّيامحة تح ريةب للكيهم لم يكعنعا 

]شعد انّصار،م اليهائي[ يف لضع ن يي يياعد،م علر ت يي اليياسة  اآل 

شالعهعل الغليظة الّي  -يف ح ارو لييية مّعص ة-ف احعا يحيثع   بالمّديية ن يها

جخهلا علر جن يهم شاحرتاة الدي  ا سممي لالممّلكات ا سممية. فرذا هبم 

عيعا  ت ع  الثقافة  يح قع  الكّ  الع شية ليلقع  معظم اآلثار الّي كانت

ة لا  الكارليياع ك ميي  ش نامًجا للّيصي  ا ت اري 1499ا سممية. ليف عاة 

لن تت محاكم الّ ّيش ن اً ا  باعاره: عما المعمعلية لعما ا خ اج م  ال مل

ة جترب 1556ك ه كثي  م  الميلمي  لاليهعل علر مغالرو عس انيا. لعاة لجُ  بر،يً ا

اين م  شقي م  الميلمي  يف ال مل علر الّخلي ع  لغّهم الملك فيلي  الث

جمضي م سعة ملكي هنائي علر  1609للييهم لمؤسياهتم. حّر عذا كانت سية 

ت حيلهم ت حيًم كامًم. للّل  المؤرخع  عدل الميلمي  الهي  جشعدلا جل قّلعاب 
                                                 

 .72 – 71حضارو الع ب يف ارندلسب ص  (1)

 .40 – 39ا سمة: خعا   لسعانحب ص  (2)
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 .(1)"ما شي  سقعط غ نا ة لمتلع الق   الياشع ع  ب شثمثة مميي  لنيف

 بهم هبا ا سمةتُّ اشت الميّ  قة زيغ يد ،عنكة لعالى العح ية الّي لقد كهّ 

ليف  بلشييت ج  تيامحه لتعاي ه مع اآلخ ي  م  جعظم جس اب انّصاره لانّ اره

لعّل م  ج،ّم ععامل انّصارات الع ب ما فعتةت شه ال ععب م  "ذلك تقعع: 

فما يدعيه شعضهم م  اهتامهم شالّعص  لالعح ية ع  ،ع عال مج ل  بسماحّهم

جستعرو م  نيج الخياع تكههبا آالج م  ارللة القا عة ع  تيامحهم لعنيانيّهم 

يف معاممهتم مع ال ععب المغلعشة. لالّاريخ ال يقدة ليا يف د حاته التعاع عال 

 ي  لها يف العقيدو شمثل ما عدًلا ضةيًم م  ال ععب الّي عاملت خصعمها لالمخال

مما جتاح للحضارو الع شية ج   بفعل الع ب. لكا  لميلكهم ،ها ج ي  ارث 

تّغلغل شي  تلك ال ععب شيجاح لم تحظ شه الحضارو ا غ يقية شربيقها ال ائف لال 

 .(2)"الحضارو ال لمانية شعي ها يف ف ض عرالهتا شالقعو

الع شي ،ما اللها  لفعا ال ععب ذات  .. ع  ا نيانية لالّيامح" ثم تضيف:

لج  ت دج نمع،ا لتعسعها  .الديانة المخّل ة علر ج  تعيش يف انيجاة مد،ش..

. م  اضتهال .لرلع م و يّح ر جدحاب المها،  المييحية. بلازل،ار،ا

. لاسّتاع الع شي شريمانه العميق ج  .كييية الدللة فّيّ   مها، هم شح ية ليي .

  للاعية لديانّهب ال شالّ  ي  لعي ال ال عثات لعنما شخلقه الك يم يكع  جشلغ س ي

لسلعكه الحميد. فكي  شهلك لدييه عدًلا لفيً ا لم تك  جية لعالى مهما شلغ 

  .(3)"األ،ا لّيّتيع ج  تكي  مثله
                                                 

 .180ا سمة لالع بب ص  (1)

 .358 – 357امس الع ب تيتع علر الغ بب ص  (2)

 .367 – 366ص الم تع الياشقب  (3)
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 اخلامتة

 وأهم النتائج والتوصيات

لعكمالهب لقد يف خاتمة ،ها ال ح  جحمد اهلل تعالر علر ما يي  م  عتمامه 

 ت ي  م  خمع ال ح  عدل م  اليّائج الّي جاي  عليها يف اليقاط الّالية:

 يف المّعات و اليصعص ق رته جديل م دج الميلم غي  مع ا سمة يف الّيامح 

  .ملسو هيلع هللا ىلص محمد ا سمة ن ي لسي و المته و الي عية لاليية الك يم الق آ 
  تضّم  تاريخ ا سمة اعا،د  تت يقيًة كثي ًو لم دج الّيامح ا سممي مع

غي  الميلمي ب يّ ي  م  خملها ج  كثيً ا م  الميلمي  حّكاًما لمحكعمي  تمثلعا 

 ،هه الّعتيهات ا سممية الّي تح  علر ،ها الم دج. 
  عق ار عدل م  الم ك ي  لال احثي  الغ شيي  الميص ي  شالّيامح

سممي مع غي  الميلمي  شعد ج  اسّق ؤلا اليصعص ا سممية فيه لتت يقاهتا ا 

 يف الّاريخ ا سممي. 
  يف ضعء ما ت ي  م  تعان  الّيامح ا سممي لنصعده ال  عية لاعا،ده

الّاريخية لتق ي  ذلك م  ق ل الم ك ي  الغ شيي  الميص ي  يمك  القعع: ع  عنكار 

د لكل ،هه ،هه الجعان  يف الحقيقة  دالر عما ع  تهل هبا جل تجا،ل مّعمَّ

 الجعان ب ليف كم الحالّي  ي قر الحق لاضًحا تلًيا لم  جرال العدعع عليه. 

 :التوصية 

 يعدي ال اح  يف ضعء لراسة معضعع ال ح  لتعان ه شارمعر الّالية:

  ض لرو ع ض تعان  الّيامح ا سممي مع غي  الميلمي  ش كل جش ز

 عالمي جلسعب م  خمع لسائل عص ية مياس ة لشلغات عالمية حية. لعلر نتا 
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  ج،مية المياق ة لال ل علر ال  ه الّي يثي ،ا المخال ع  حعع م دج

الّيامح يف ا سمة يف ضعء ارللة اليقلية لالربا،ي  العقلية الصحيحةب لعلر 

جيدي ج،ل االخّصاص م  الميلمي ب مع ع ض ذلك م  خمع العسائل 

 ممية العالمية. ا ع
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 فهرس املراجع

 -: يعسف ش  جحمد ال ك ي تحقيقالجعزيةب  اش  قيم جحكاة ج،ل الهمةب .1

 ،د.1418ب 1ب طالدماة –رمالى للي   ب ش  تعفيق العارلري ااك 
ب : محمد فؤال ع د ال اقيتحقيقمحمد ش  عسماعيل ال خاريب ب ارلب الم  ل .2

 ه. 1409ب 3ب طشي لت –لار ال  ائ  ا سممية 
سمة سعانح لخعا  ب ،ي ي لي كاسرتيب ت تمة: جحمد فّحي زغلععب ا   .3

 ة.2008ب 1مص ب ط-تقديم: ل.محمعل اليجي يب مكّ ة اليافهو
ب ن  ه لنقح ت تمّه الع شية: مح  الدي  ا سمة لا دمح: ري ار للل  .4

 ة.1912 الختي ب مت عة المؤيدب القا، وب
ب ت تمة: ميي  ال عل كيب لار العلم للمميي ب ا سمة لالع بب رلة الندل  .5

 ة. 1977ب 2شي لتب ط

: خليل محمد تحقيق القاسم ش  سمّة ش  ع د اهلل اله لي ال غداليبب ارمعاع  .6

 ل يا .-لار ال ك ب شي لتب ، اس
 زنجعيهبحميد ش  مخلد ش  قّي ة المع لج شاش  ب ارمعاع الش  زنجعيه  .7

م ك  الملك فيصل لل حع  لالدراسات ا سمميةب  ااك  ذي  فياضبل. تحقيق: 

 .ه 1406ب 1ب طاليععلية
ب شي لتب لار اآللاب بعنيانية ا سمةب مارسيل شعازارب ت تمة: ع يف لم قية  .8

 ة.1980

سليلة حي  ح  يب ل. ج،ل الهمة يف ا سمةب آرث  ت يّع ب ت تمة لتعليق:  .9

 ة.1967ب القا، وب المعارجلار لار المعارجب -المكّ ة الّاريخية
ت تمة: محمد جحمد خالدب الدار الع شية  ي يلي  كعشعلدبعال ح  ع  اهللب   .10

 ة.2009ب 1للمعسععاتب ط
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لار هنضة مص ب  علي ع د العاحد لايفبل.شحع  يف ا سمة لاالتّماع:  .11

 ،د.1397مص ب 
ع د اهلل ش  ع د ل.تحقيق:  عيل ش  عم  ش  كثي بعسما ال داية لاليهايةب .12

 ،د.1418ب 2ط لار ،ج  للت اعة لالي  بب المحي  الرتكي

ب ت تمة: تأثي  ا سمة علر جلرلشا يف العصعر العسترب معنّغم ي لات .13

  ة.1982ل.عالع نجم ع عب لار الكّ  يف تامعة المعدلب 
تاريخ الحضارات العاةب عللار ش لي لآخ ل ب ت تمة: ف يد لاغ  ليعسف  .14

 ة. 1987ب 2شاريسب ط-لاغ ب م  مي عرات ععيداتب شي لت

لار    تاريخ ال سل لالملعكب محمد ش  ت ي  التربيب تاريخ التربي .15

 ،د. 1387ب 2ل يا ب ط-الرتا ب شي لت
ي  تع . ج. ،ام ت ب ن  ه اليتأليف تماعة م  ال احثي ب  بتاريخ العالم .16

 ت تمة علارو الثقافة شعزارو الرتشية لالّعليمب مكّ ة اليهضة المص يةب القا، و.
عم ل ش  تحقيق:  تاريخ لم قب علي ش  الحي  ش  ، ة اهلل المع لج شاش  عياك ب .17

 ،د.1415ب لار ال ك  للت اعة لالي   لالّعزيعب غ امة العم لي
را اج: سي  تعماس آرنعلدب ميّ  قي  شتأليف تمه و م  الت ا  ا سمةب  .18

 ة.1971ب 3تع ي  لتعليق: ت تيس فّح اهللب لار التليعةب شي لتب ط
لار الميما  الّعامل مع غي  الميلمي  يف العهد الي عيب ناد  محمدي تالب  .19

 ،د.1430ب 1للي   لالّعزيعب ال ياضب ط
العلماء ض ته لدححه تماعة م   علي ش  محمد الج تاينب الّع ي اتب .20

 ،د.1403ب 1ب طل يا -شي لت  لار الكّ  العلميةبب ن   شرا اج الياا 
ب مكّ ة ارس وب الّعص  لالّيامح شي  المييحية لا سمةب محمد الغ الي .21

 ة.2005مص ب 
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 محمد ش  ت ي  التربيب بتامع ال يا  ع  تأليل آي الق آ   ت يي  التربي  .22

لار ،ج  ب شالّعال  مع لار ،ج  الرتكي تحقيق: الدكّعر ع د اهلل ش  ع د المحي 

 .،د1422ب 1ب طللت اعة لالي  

  م اتيح الغي ب محمد ش  عم  ش  الحي  المع لج ش خ  الّ يي  الك ي   .23

 ،د.1420ب 3ل يا ب ط-شي لت لار عحياء الرتا  الع شيب ن  الدي  ال ازيب 
لار ب 4حاض  العالم ا سمميب لعث لب سّعلارلب ت: اكي  جرسم ب ط .24

 ،د.1393شي لتب -ال ك 

ب آلة )عص  اليهضة يف ا سمة( الهج ي الحضارو ا سممية يف الق   ال اشع .25

 ة.1975ب القا، وب 3ب ت تمة: محمد ع دالهالي جشع ريدوب طمّ 
ب ت تمة: ذلقا  ق قعطب لار حضارو الع ب يف ارندلسب لي ي ش لفيياع .26

 مكّ ة الحياوب شي لت.
لعشع ب ت تمة: عالع زعيرتب لار عحياء الكّ  حضارو الع بب غعسّاج  .27

 ة.1956الع شيةب القا، وب 

ب تاك رييل ب ت تمة: غييم ع دل ب م اتعة: ل.جحمد فؤال الع شية الحضارو .28

 ار،عاينب الدار المص يةب القا، و. 

حياو محمدب عميل لرميغمب ت تمة: عالع زعيرتب ن   لار عحياء الكّ   .29

 ة.1945الع شيةب 

حقيق:  ه ع د ب تيعسف يعقعب ش  عش ا،يم ارنصاريب يشر الخ اجب .30

 ب مص .المكّ ة ارز، ية للرتا ب سعد حي  محمد - لج سعدؤال 
لار  الييع يب  دال حم  ش  جشي شك يف الّ يي  شالمأثعرب عالدر الميثعر  .31

 ل يا . -شي لت ال ك ب

لار الثقافة ب محمد الييد الجلييدل. لراسات يف ال ك  ا سممي المعاد ب  .32
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 ة.1992الع شيةب 
ب ب تعماس آرنعلد: شح  يف تاريخ ن   العقيدو ا سمميةالدععو علر ا سمة .33

ت تمة لتعليق: ل. حي  عش ا،يم حي  لرفاقهب مكّ ة اليهضة المص يةب القا، وب 

 ة.1971
لفاع ع  ا سمة د ت تمة: ميي   فاغلي يبفي يا لفاع ع  ا سمةب لعرا  .34

 ة.1976ب 3ال عل كيب لار العلم للمميي ب شي لتب ط
لار  جحمد ش  الحيي  ال يهقيبب لالئل الي عو لمع فة جحعاع داح  ال  يعة .35

 ،د.1405ب 1ب طشي لت الكّ  العلميةب

: ع د تحقيق  دال حم  ش  علي ش  محمد الجعزيبيف علم الّ يي ب ع زال الميي  .36

 . ،د1422ب 1ب طشي لت لار الكّاب الع شيبب ا  المهديال ز
 -مؤسية ال سالةب شي لت يف ،دي خي  الع الب اش  قيم الجعزيةب زال المعال  .37

 ،د.1415ب 27ب طمكّ ة الميار ا سمميةب الكعيت
 لآخ ل بمحمد ش  ي يد الق ليييب تحقيق: اعي  اررنؤلط  سي  اش  ماتهب .38

 ،د.1430ب 1ب طلار ال سالة العالمية
محمد اليجيّاينب تحقيق: سليما  ش  اراع  ش  عسحا   سي  جشي لاللب .39

 .شي لت –المكّ ة العص يةب ديدا ب محيي الدي  ع دالحميد
ب محمد ع د القالر عتاتحقيق:  جحمد ش  الحيي  ال يهقيبب اليي  الكربى .40

 ،د.1424ب 3 ب طل يا –لار الكّ  العلميةب شي لت 
 عسماعيل ش  عم  ش  كثي بب )م  ال داية لاليهاية الش  كثي ( اليي و الي عية .41

 –شي لت  لار المع فة للت اعة لالي   لالّعزيعبب تحقيق: مصت ر ع د العاحد

 . ،د1395ب ل يا 
محيي الدي   بلميهاج ا ح دحيح ميلم ش  الحجاج  اا ح ميلم لليعلي  .42
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  ،د.1392ب 2ب طشي لت لار عحياء الرتا  الع شيب يحير ش  ا ج اليعليب
 : كعيل  يعنغبتأليف تماعة م  ال احثي ب تح ي ال    ارلنر: مجّمعه لثقافّهب  .43

ت تمة: ل.ع دال حم  محمد جيعبب م اتعة: ل.محمد جشعالعم ع ي ي لل. محمد 

 ب لار الي   المّحدوب القا، و. 116محمعل الصيالب سليلة ارلف كّابب عدل 
ب ت تمة: فارل  شيضع  ،عنكهزيغ يد امس الع ب تيتع علر الغ بب  .44

 .ة1964لكماع الدسعقيب المكّ  الّجاريب شي لتب 
تحقيق: ب عسماعيل ش  حمال الجع، يب الصحاح تاج اللغة لدحاح الع شية .45

 . ،د1407ب 4ب طشي لت لار العلم للمميي بب جحمد ع د الغ عر عتار
ش  ح ا   محمدب  حيا  يف تق ي  دحيح اش  ح ا   ا دحيح اش  ح ا  .46

حققه لخ ج  ت تي : ارمي  عمء الدي  علي ش  شل ا  ال ارسيب ش  جحمد ش  ح ا ب

  ،د.1408ب 1ب طمؤسية ال سالةب شي لتب جحاليثه لعلق عليه: اعي  اررنؤلط
ل.محمد مصت ر تحقيق:  محمد ش  عسحا  ش  خ يمةب دحيح اش  خ يمةب .47

 .شي لت المكّ  ا سمميبب ارعظمي
حقق جحاليثه لعلق عليه: محمد ب الم  ل لإلماة ال خاريدحيح ارلب  .48

 ،د.1418ب 4ب طلار الصديق للي   لالّعزيعب ناد  الدي  ارل اين
الجامع المييد الصحيح المخّص  م  جمعر رسعع اهلل   دحيح ال خاري  .49

: محمد ز،ي  ش  ب تحقيقمحمد ش  عسماعيل ال خاري الجع ي لسييه لجيامهب ملسو هيلع هللا ىلص

 ،د.1422ب 1ط لار  ع  اليجاوبب ناد  الياد 

 ارل اينب محمد ناد  الدي للييع يب  دحيح الجامع الصغي  لزيالاته .50

 .المكّ  ا سممي

المييد الصحيح المخّص  شيقل العدع ع  العدع علر    دحيح ميلم .51

محمد فؤال ع د تحقيق:  ميلم ش  الحجاج الق ي ي الييياشعريبب ملسو هيلع هللا ىلصرسعع اهلل 
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 .شي لت ا  الع شيبلار عحياء الرتب ال اقي
د ت تمة: مي يل جزر ب لار التليعةب شي لتب شاب لعيس يعنغ لالع ب لجلر .52

 ة.1979
ضم  المؤتم  الثال   العمقات الدللية يف ا سمةب محمد جشع ز، وب .53

 ،د.1386لمجمع ال حع  ا سمميةب تمالى اآلخ و 
ت تمة: محمد  ب الدل مييليبلجث ه يف تتعر العلم العالميالعلم عيد الع ب  .54

يعسف معسر لل. ع دالحليم اليجارب م اتعة: ل. حيي  فعزيب عددار ا لارو 

 ة.1962الثقافية لجامعة الدلع الع شيةب لار القلمب القا، وب 
رقم  جحمد ش  علي ش  حج  العيقمينبب فّح ال اري ا ح دحيح ال خاري .55

اته لدححه لجا ج علر قاة شرخ ب لكّ ه لجشعاشه لجحاليثه: محمد فؤال ع د ال اقي

لار ب العممة: ع د الع ي  ش  ع د اهلل ش  شاز ب علق عليه  عه: مح  الدي  الختي 

 ،د.1379 بشي لت المع فةب

 لارقصة الحضاروب لع ليعرانتب ت تمة: زكي نجي  محمعل لآخ ل ب  .56

 .،د1408ب تعنس-لالعلعة لالثقافة للرتشية الع شية الميظمةب شي لت-الجيل

اش  علي ش  جشي الك ة محمد ش  محمد ش  ع د الك يم يف الّاريخب  الكامل .57

ب 1ب طل يا  –لار الكّاب الع شيب شي لت ب تحقيق: عم  ع د اليمة تدم يارثي ب 

 ،د.1417

ب 3ب طشي لتب لار دالر اش  ميظعرب محمد ش  مك ة ش  علرب ليا  الع ب .58

 ،د.1414

المؤتم  الثال  لمجمع  ز، وب المجّمع ا نياين يف ظل ا سمةب محمد جشع .59

 ،د.1386ال حع  ا سمميةب تمالى اآلخ و 
جشعع د اهلل الحاكم محمد ش  ع د اهلل ش  محمد ب الميّدرك علر الصحيحي  .60
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 لار الكّ  العلميةبب تحقيق: مصت ر ع د القالر عتا ش  حمدليه الييياشعريب

 ،د.1411ب 1ب طي لتش
: اعي  تحقيق حي ل ال ي اينب جحمد ش  محمد ش ب مييد ا ماة جحمد .61

ب عا اج: ل ع د اهلل ش  ع د المحي  الرتكيب عالع م ادب لآخ ل  -اررنؤلط 

 .،د1421ب 1ب طمؤسية ال سالة
: تحقيق الّربي يب محمد ش  ع د اهلل الختي  العم ي م كاو المصاشيحب .62

 ة.1985ب 3ب طشي لت المكّ  ا سمميبب محمد ناد  الدي  ارل اين
ع د اهلل ش  ب الكّاب المصيف يف ارحالي  لاآلثار  ش  جشي اي ة مصيف ا .63

 مكّ ة ال ادبب : كماع يعسف الحعتتحقيق ش  جشي اي ةب الع يي محمد ش  عش ا،يم

 ،د.1409ب 1ب طال ياض
: حمدي ش  ع د ب تحقيقسليما  ش  جحمد ش  جيعب الترباين المعجم الك ي ب .64

 .2ب طالقا، و مكّ ة اش  تيميةبب المجيد اليل ي

: تحقيقمعجم مقاييس اللغةب جحمد ش  فارس ش  زك ياء الق لييي ال ازيب  .65

  ،د.1399ب لار ال ك ب ع د اليمة محمد ،ارل 
 ،د.1388ب مكّ ة القا، و معفق الدي  ع د اهلل ش  جحمد ش  قدامةب المغييب .66
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 ملخص البحث

نظً ا لكث و الدراسات العلمية لال سائل الجامعية يف تخص  العقيدوو تاء 

لالعقعج علر مدى تحقيقها للّكامل ،ها ال ح  لدراسة اتجاه ،هه ال سائلب 

لالّعاز  يف المجاالت ال حثية يف تخص  العقيدوب لقد تيععت ال سائل 

،د( م  تهة 1436الجامعية المّعلقة شالعقيدوب المياق ة يف اليععلية )عاة 

معضععاهتا لميا،جها لاتجا،اهتاب لقد حص ت ،هه الدراسة ما جمك  م  ،هه 

 ة علمية )ماتيّي  جل لكّعراه(.رسال 120ال سائلب لعدل،ا 

لشاليظ  يف عيالي  ال سائل الّي تياللت شعض الميائل لالقضايا العقدية م  

ناحية معضععية نجد جكث  الدراسات تدلر حعع ال شط شي  شاب م  جشعاب 

العقيدو لشي  جم  آخ ب لالقليل ني يًّا م  ال سائل تيالع معضععات م  لوب لنجد 

شحًثا لميائل لقضايا سلعكيةب لشاليظ  يف عيالي   ضم  ،هه المعضععات

ال سائل نجد ج  عدل المّعلق ميها شارليا  قليلم ني يًّاب لكها ال سائل الّي 

تياللت العاقع المعاد  ،ي قليلة ني يًّاب للك  الممحظ ج  معظمها كا  مهًما يف 

 عيعانه لتظه  فيه الجدو لاالشّكار.

تتعي ية لل سائل العلمية يف تخص  العقيدوب  ًرا ل ؤيةلقدة ال اح  تصعّ 

ليمك  عتماع ذلك يف تحقيق الّعاز  يف مجاالت ال ح ب لتعميق الدراساتب 

لا شداع لالّجديد. لم  ج،م الّعديات: ععدال قعاعد شيانات لإلنّاج العلمي 

لألقياة العقديةب لتحقيق م يد م  الّيييق شي  ارقياة ميًعا لمزللاتية لتك ار 

المعضععاتب لعت اء الم يد م  الدراسات لّقعيم لاقع ش امج الدراسات العليا 

 يف ارقياة العقديةب لقياس المخ تات لمدى ك اءهتا. 

 ل. سعد ش  شجال العّي ي

saado70@hotmail.com  
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﷽ 

 (1)املقدمة

ع  الحمد هلل نحمدهب لنيّعييهب لنيّغ  هب لنععذ شاهلل م  ا لر جن يياب 

جعمالياب م  يهده اهلل فم مضل لهب لم  يضلل فم ،الي لهب لجاهد لم  سيةات 

ٿ  ٿ  ﴿ج  ال عله عال اهلل لحده ال ا يك لهب لجاهد ج  محمًدا ع ده لرسعلهب 

ٱ  ٻ  ﴿ب [102]آع عم ا :  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿ب [1]اليياء:  ﴾ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦٿ  ٹ   ٹ    

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  *  ہ  ھ  ھ  ھ

 . [71-70]ارح اب:  ﴾ۈ   ۈ  ٴۇ

جما شعُدو فر  علم العقيدو م  جعظم العلعة ال  عيةو رنه يّعلق شمع فة اهلل 

سل لالكّ  لاليعة ب لا يما  ش شعشيّهب لعف اله شالع الوب لا يما  شال 

 اآلخ ب لالقدرب لما يّعلق شهلك م  ت اديل ارشعاب لالميائل العقدية.

للهلك لقي ،ها العلم ا،ّماًما ك يً ا م  العلماء لالمصيّ ي  قديًما لحديًثاب 

فكُث ت فيه الّصانيف لتعدلت فيه اتجا،ات الّأليفب لال سيما مع تعدل ال   ب 

ا،اتب فيّج ع  ذلك م يد م  الّأليف لالّصييفب لكث و ال  هاتب لتيعع االتج

يف شيا  الصعاب م  الختأب لال ل علر ج،ل ال ا لب لنص و القعع الحقب لالعلعة 

                                                 

ي ك  ال اح  م ك  ال حع  شكلية المجّمعب عمالو ال ح  العلميب تامعة الملك سععلب  (1)

 علر لعمه لهها ال ح .
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ت لال اتياًعا لت ّعً ا مع العقتب فّحّاج علر م يد م  الّصييف لالّأليفب لال 

 سيما يف ،ها الّخص  الهي ال ييّغيي الياس ع  االحّياج عليه.

مجاالت الّأليف العقدي ال سائُل العلمية المقدمة لييل لرتة  لم  ج،م

الماتيّي  لالدكّعراه م  ارقياة العلمية المّخصصة يف العقيدو لالمها،  

 المعاد و جل الّي يمثل فيها ،ها الّخص  جحد ميارات الدراسات العليا.

للتعل تلك الدراسات العقدية متل م يحقق الهدج ارلع م  ج،داج 

العياية شالدراسات "الدراسات العليا يف الجامعات اليععليةب لالهي يي  علر: 

 . (1)"ا سممية لالع شيةب لالّعسع يف شحعثهاب لالعمل علر ن  ،ا

لالعاقع ي هد ج  الحاتة ماسة علر مثل ،هه الدراسات العلمية 

المّخصصةو لكع  قضايا العقيدو لا اكاالت المثارو حعع ميائلها مّغي و 

لمّجدلوب ،ها فضًم ع  ختعرو الخعض يف كثي  م  تلك القضايا لل  علم 

لشصي وو مما ييّدعي لراسّها لراسة علمية ميهجيةب لتحليل ظعا، ،اب لردد 

يية لالجماعةب لال ل مّغي اهتاو للحكم عليها ش يا  مدى تعافقها مع عقيدو ج،ل ال

 علر ال  هات لا اكاالت المثارو رًلا قعًيا مح ًرا.

لم  ،يا فر  عخضاع ،هه ال سائل العلمية للدراسة الّي تيّهدج تحديد 

االتجاه الهي تيي  فيه لتقعيمه ،ع متل  ض لري لألقياة المخّصةو لّّمك  

ضياعهاب لتيييق م  خمله م  تحديد جللعياهتا ال حثيةب لميع ،در الجهعل ل

 الجهعل لّّكامل لتيد ايًةا م  االحّياج ال حثي.

                                                 

المئحة المعحدو للدراسات العليا يف الجامعاتب ارمانة العامة لمجلس الّعليم العاليب  (1)

 .5:د،1418الت عة ارللرب عاة 
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)اتجاه الرسائل لعليه فقد رجيت ال ح  يف ،ها المجاع تحت عيعا : 

 سائًم اهلل تعالر الّعفيق لاليدال.العلمية العقدية يف الجامعات السعودية(، 

 :أسباب اختيار املوضوع 

ة يف تخص  العقيدوو مما كث و الدراسات العلمية لال سائل الجامعي .1

ييّدعي اليظ  يف اتجاه ،هه ال سائلب لالعقعج علر مدى تحقيقها للّكامل 

 لالّعاز  يف المجاالت ال حثية الميدرتة تحت تخص  العقيدو.

عدة لتعل لراسة جكاليمية ُتحلل اتجاه ال سائل العلمية يف تخص   .2

 العقيدو يف الجامعات اليععلية.

سهاة شّتعي  الدراسات العلمية يف تخص  العقيدو ال غ ة الجالو يف ا  .3

  يف الجامعات اليععلية. 

 :أهداف البحث 

الك ف ع  المجاالت ال حثية لل سائل العلمية يف تخص  العقيدو يف  .1

 الجامعات اليععلية.

الك ف ع  االتجاه العاة لمعضععات ال سائل العلمية يف تخص   .2

 العقيدو يف الجامعات اليععلية.

قعيم مدى تعافق ،هه ال سائل مع االحّياتات ال حثية يف تحليل لت .3

 تخص  العقيدو.

العدعع علر تعديات يمك  ج  تكع  ععًنا للميؤللي  يف ارقياة  .4

 العلمية المّخصصة يف العقيدو لّتعي  الدراسات الّي تصدر ع  تلك ارقياة.
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 :تساؤالت البحث 

العقيدو يف الجامعات ما المجاالت ال حثية لل سائل العلمية يف تخص   .1

 اليععلية؟

 ما االتجاه العاة لمعضععات ال سائل العلمية العقدية يف الجامعات اليععلية؟ .2

 ما مدى تعافق ،هه ال سائل مع االحّياتات ال حثية يف تخص  العقيدو؟ .3

 ما جش ز جلته القصعر يف ال سائل العلميةب لما س ل تتعي ،ا؟ .4

 :الدراسات السابقة 

ال ح  لراسة تياللت شالّحليل ال سائل  العلمية العقدية يف لم جتد شعد 

الجامعات اليععلية سعى رسالة لاحدو شعيعا  )شحع  الدراسات العليا يف 

مجاع العقيدو يف الجامعة ا سممية ميه تأسييها اع ة العقيدو حّر هناية العاة 

يييب : ع ض لتحليل( م  ععدال عتية ش  عتية اهلل الم د،1408الدراسي 

ب ل،ي تخّلف د،1411لقدمت لييل لرتة الدكّعراه يف الجامعة ا سمميةب عاة 

 ع  ،ها ال ح  فيما يلي:

الحدلل ال ميية لل سالة قديمة ني ًيا فال    ال ميي شييها لشي  ،ها  -1

 عاًماب ل،ي مدو  عيلة ني ًيا. 28ال ح  

م  تهة المكا  اقّص ت حدلل ال سالة علر رسائل العقيدو يف  -2

الجامعة ا سممية فقطب يف حي  ج  الدراسة يف ،ها ال ح  تعتهت للجامعات 

،دب ل،ي عضافة علر 1436اليععلية الّي نعق ت فيها رسائل العقيدو عاة 

الجامعة ا سممية: تامعة ا ماة محمد ش  سععل ا سمميةب لتامعة جة الق ىب 

 لتامعة الملك سععلب لتامعة القصيم.
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سالة لمحّعا،ا تأّل ت م  خمية فصععب شيّ  ال صم  م  تهة ،يكل ال  -3

ارلال  ج،مية ال حع  الّحليليةب لن أو لج،داج الجامعة ا سممية لجنظمّهاب 

لحص  ال صل الثال  ال حع   الميجلة يف العقيدو لعدل التمب الميجلي ب 

ثًا يف شح 17شحثًا معضععيًّا ل 25شحثًا فقطب شعاقع  44لحص  ما نعقش ميها لشلغ 

شحثًا يف ميائل  27تحقيق مختع اتب لكانت نّيجة الّقييم كما دي ها ال اح : 

شحع  يف ال    ا سمميةب لشح   10شحع  يف نعاقض الّعحيدب ل 4العقيدوب ل

لاحد يف ال    غي  ا سمميةب لشحثا  يف الدياناتب للم ييجل جي شح  يف الم الئ 

كا  يف الجان  الم تعي لل حع  لمدى  الهدامةب لال صل ال اشع م  الدراسة

 االسّ الو م  مكّ ة الجامعةب لال صل الخامس يف اليّائج لالّعديات.

جما ،ها ال ح  فقد تيالع شالدراسة االتجاه العاة لمائة لع  ي  رسالة يف 

تيعة مجاالت شحثيةب م ييًا جش ز اتجا،اهتاب لمدى تحقيقها لمحّياتات ال حثية 

 و يف الجامعات اليععلية. يف تخص  العقيد

لقد ا لعت علر شعض الدراسات الّي تياللت ال سائل الجامعية يف 

تخصصات ا عية جخ ى غي  تخص  العقيدوب مثل: اتجاه ال سائل العلمية يف 

لراسة لد ية  -م حلة الدكّعراه يف ارقياة الدععية يف الجامعات اليععلية 

ب ل،ع شح  تكميلي مقدة لييل لرتة ،د1435علر عاة 1425ميه عاة  -تقعيمية 

الماتيّي  يف قيم الدععو يف تامعة ا ماة محمد ش  سععل ا سمميةب م  ععدال 

معضععات »التال ة: م اعل شيت ايي  العي يب لكّاب الدكّعر جمي  الم ييي: 

ال سائل العلمية الميجلة يف قيم الّ يي  لعلعة الق آ  شكلية الق آ  الك يم 

ا سممية يف الجامعة ا سممية ميه عن ائه علر هناية العاة الجامعي لالدراسات 

 «.ع ًضا لتحليًم  -،د 1432 - 1431
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 :حدود البحث 

 .د،1436: املت الدراسة ال سائل  العلمية المياق ة عاة الحدود الزمانية

املت الدراسة ال سائل  العلمية المياق ة يف تخص  الحدود المكانية: 

الجامعات اليععليةب لنظً ا علر عدة لتعل تخص  العقيدو يف عدل العقيدو يف 

م  الجامعاتب للكع  شعض الجامعات لم تياقش فيها رسائل يف ،ها الّخص  

ب فر  ال سائل الّي خضعت للدراسة ،ي الّي نعق ت يف )الجامعة د،1436عاة 

ىب ا سمميةب لتامعة ا ماة محمد ش  سععل ا سمميةب لتامعة جة الق 

 لتامعة الملك سععلب لتامعة القصيم(.

االتجاه العاة لل سائل المياق ة شاليظ  يف عيالييهاب  الحدود الموضوعية:

 لتصيي ها علر المجاالت ال حثية لل  اليظ  يف المالو لالمحّعى العلمي.

 :منهج البحث 

 سلكت يف ،ها ال ح  الميهج العد ي الّحليلي اليقدي.

ل،ع الميهج الهي يعّمد علر لراسة الظا، و كما تعتد يف العاقعب لتم ذلك 

،د نمعذًتاب م  خمع تمع شيانات ال سائل العلمية المياق ة 1436شاخّيار عاة 

يف ،ها العاةب ثم لد ها كي ًيا شّعضيح خصائصهاب لكمًيا شرعتائها لدً ا رقمًيا 

 و جل حجمها جل لرتة ارت ا ها م  خمع جرقاة لتدالع تعضح مقدار ،هه الظا،

 مع الظعا،  ارخ ى. 

لجت ى ال اح  لراسة تحليلية نقدية لّقعيم اتجاه ال سائل العلمية المياق ة يف 

تخص  العقيدوب لتصيي ها شحي  المجاالت ال حثيةب لتعضيح جش ز اتجا،اهتاب 

 اليععلية. لشيا  مدى تحقيقها لمحّياتات ال حثية يف تخص  العقيدو يف الجامعات
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يقّص  علر االتجاه العاةب لال ييظ   -كما ،ع ظا،   -ل،ها الّحليل لالّقعيم 

 يف المالو العلمية لالمحّعى لكل رسالة م  حي  تعلهتا جل ضع ها لنحع ذلك.

لشعض ال سائل قد تكع  مّداخلةب جل ااملة لمجالي  جل جكث و للها يّك ر 

لاخل المجاع العاحدو فمثًم )الّك ي   تصيي ها يف غي  مجاع جل تصييف ف عي يف

 عيد المعّ لة( يّك ر يف الميائل لالقضاياب ليف ال   .

 :خطة البحث 

 يقع ،ها ال ح  يف ثمثة م اح ب تاءت علر اليحع الّالي: 

 : ال ح  العلمي يف تخص  العقيدو ج،ميّه لمجاالته.المبحث األول

 ليّضم  متل ي ب ،ما:

  ح  العلمي يف تخص  العقيدو.: ج،مية الالمطلب األول

 : مجاالت ال ح  العقدي.المطلب الثاين

  العقيدو يف : اليمات العامة لل سائل العلمية يف تخّص المبحث الثاين

 الجامعات اليععلية.

 : تعديات لّتعي  ال سائل العلمية يف تخص  العقيدو.المبحث الثالث

قت يف ع ض ،ها المعضععب ليف خّاة ،هه المقدمة جسأع اهلل ج  جكع  قد ُلفّ 

لما كا  يف ،ها ال ح  م  دعاب فهع م  تعفيق اهلل لحدهب لما كا  فيه م  ختأ 

 فم  ن يي لال يتا ب لجسّغ   اهلل لجتعب عليه.
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 املبحث األول

 البحث العلمي يف ختصص العقيدة

 أهميته وجماالته

 املطلب األول

 أهمية البحث العلمي يف ختصص العقيدة

ال ح  العلمي يف تخص  العقيدو لما يّ  ع عيهب تظه  م  ج،مية ع  ج،مية 

،ها العلم ن يه )علم العقيدو(ب فهع جساس العلعة ال  عيةب لجدل اردععب 

ل،ع الت يق لمع فة اهللب لجلع لات  علر الع دب لتحقيق العقيدو الصحيحة م  

ال دعب لااّ اه جللر ما يي غي اال،ّماة شهب ال سيما مع كث و مظا،  االنح اج ل

 الحق شال ا ل علر كثي  م  الميلمي .

ليف الجملة فكل دمح يف الحياو جساسه لكماله العقيدو الصحيحةب كما قاع 

الّعحيد لا يما ب لجدل   : فأدل الصمح":   ايخ ا سمة اش  تيمية 

 . (1)" ال  ك لالك    : ال يال

 ح  ميائل لجدعع لم  ،يا اعّير علماء ا سمة قديًما لحديًثا ش

االعّقالب لال ل علر المخال ي ب لدي عا يف ذلك المصي ات الكثي وو علراًكا ميهم 

م ييًا    ر،مية ،هه القضايا لختعرهتاو ليف ذلك قاع الحافظ اش  رت  

جعيي ميائل  -ل،هه الميائل "ج،مية شح  ميائل العقيدو لالّصييف فيها: 

                                                 

مجمعع فّالى ايخ ا سمة اش  تيميةب تمع: ع د ال حم  ش  محمد ش  قاسمب ن  : مجمع  (1)

 .18/163،د:1416الملك فهد لت اعة المصحف ال  يفب المديية الي عيةب 
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عّلق هبهه  ميائُل عظيمة تًداو فر  اهلل  -ا سمة لا يما  لالك   لالي ا  

 ارسماء اليعالو لال قالوب لاسّحقا  الجية لاليار.

لاالخّمج يف ميمياهتا جلع اخّمج لقع يف ،هه ارمةب ل،ع خمج 

الخعارج للصحاشةب حي  جخ تعا عصاو المعحدي  م  ا سمة شالكليةب 

 ارب لاسّحلعا شهلك لماء لجلخلع،م يف لائ و الك  ب لعاملع،م معاملة الك

الميلمي  لجمعالهمب ثم حد  شعد،م خمج المعّ لة لقعلهم شالمي لة شي  

 المي لّي ب ثم حد  خمج الم تةة لقعلهم: ع  ال اسق مؤم  كامل ا يما .

لقد ديّف العلماء قديًما لحديًثا يف ،هه الميائل تصانيف مّعدلوب لمم  

ا ماة جحمدب لجشع ع يد القاسم ش  سمةب ديّف يف ا يما  م  جئمة اليلف: 

ب لكث ت -رحمهم اهلل تعالر  -لجشع شك  ش  جشي اي ةب لمحمد ش  جسلم التعسي 

 . (1)"فيه الّصانيف شعد،م م  تميع التعائف

ليمك  ج  يضاج علر ،هه ار،مية لل ح  العقدي علر س يل العمعة 

جامعاتب ليمك  عتماع تعان  جخ ى تّحقق م  خمع ال سائل العلمية يف ال

 ذلك فيما يلي:

 :احلاجة املتجددة إىل الدراسات العقدية يف كل وقت 

ر  لهها العلم مهمّه المّجدلو يف كل العصعرب لجسةلّه لعاكاالته حاض و 

يف الحعارات لالمياق ات لالميّديات العامة لالخادةب لازلال ذلك يف عص نا 

،ها عص  الص اع اريديعلعتي لالحعار العقائديب ليف ظل ان ّاح ععممي ك ي ب 

                                                 

 .1/72تامع العلعة لالحكمب اش  رت ب مي عرات المكّ ة اليعيديةب ال ياض:  (1)
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 لس عة يف نقل ارفكار لالمعلعمات لت اللها.

،يا تي أ عاكاالت عقدية تديدوب لتقع قضايا عقدية لم يي ق اليظ  لم  

فيها مما يدخل يف شاب اليعازعب عضافة علر اترتار الخمفات العقدية لال  هات 

ال ك ية القديمة لععالو   حها شصعر تديدوو مما يقّضي م  المخّصي  مّاشعة 

الصحيح يف نعازلهاب ال ح  لالدراسة لالّحليل لقضايا العقيدو لتح ي  القعع 

لشيا  الحق شميهج علمي مؤّدل مدّعم شارللة ال  عية م  الكّاب لاليية 

لالعقل لال ت وب لما يدخل تحت ذلك م  ف لع ارللة لال عا،د لالحجج الّي 

 ت ي  الحق لت ل ال ا ل.

 :معرفة احلق بدليله دون التخبط بني اآلراء املختلفة 

لر عقامة المعّقد علر ارللة لالحجج ع  م  تحقيق الع علية هلل تعا

الصحيحةب ال علر الّقليد المحضب جل المّاشعة لآلشاء لارتدالو لم  ثم فر  

الدراسات العقدية هتدج علر شيا  ميائل العقيدو الصحيحة مق لنة شأللّها م  

ة دافيًة نقيًة شعيًدا ع   ُّقدَّ فق فهم سلف ارمة الصالحو ل الكّاب لالييةب لل 

 ف الغالي ب لانّحاع الم تلي ب لتأليل الجا،لي . تح ي

لم  تهة جخ ى فر  ال اح  يف علم العقائد لالديانات لالملل لاليحل 

لالمها،  يجد ن يه جماة زخم ك ي  م  اآلراء المّياقضةب الّي س  ها الّيّك  ع  

چ  چ  ﴿الت يق اليعي لالميهج الميّقيمب ل،ها مصدا  قعله اهلل تعالر: 

ب لقعله [82]اليياء:  ﴾ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چڇ  ڇ

و للما كا  ارم  [5 ] : ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ﴿تعالر: 

كهلك فرنه ال يجمل شال اح  التال  للحق ج  ي ح  ع  الميائل ثم يحكم 
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علر جدحاهبا لل  ج  ي ح  يف الدالئل الّي نّجت عيها تلك الميائلو عذ ال 

معالجة ارختاء يف الميائل لل  اليظ  يف اردعع الّي شييت عليهاب يمك  

 .(1)فال ح  فيها ي قر عقيًما عديم الجدلى

 :إظهار مكانة هذا الدين وإصالحه للناس يف كل زمان ومكان 

ع  الدراسات العقدية المعضععية المؤّدلةب الّي تيعر علر تصحيح 

ُّظه  ال حق يف دعرته المئقة شه قعًو لنصاعًة الّصعرات لالم ا،يم لارفكار   ل

ب ليف (2)لتأثيً اب لُتربز محاسيه الّي تجهب عليه فت  الياسب لتيّميل عقعلهم

المقاشل ُتظه  مدى الضمع لالّخ ط الهي يقع فيه كل م  جع ض ع  عقيدو 

ا سمة الصحيحة اليقيةب لت ي  عظم تياية ال لي ات لالميا،ج الميح فة علر 

 ا ع  س يل اهللب لن  ،ا لل دع لالضمالت.ارمة شصد،

لم  ،يا ُيغ س يف ن عس ارمة اليقي  شأ  س يل الصمح ،ع يف الّميك 

شعقيدو ج،ل اليية لالجماعة الصحيحةب لج  ذلك   يق الخمص م  آثار تلك 

ال دع لار،عاء لاالتجا،ات العقلية الّي جرت ت شي  الميلمي  لاككت 

م لتاريخهم لن  ت ارفكار الهدامة لاالتجا،ات جشياء،م شدييهم لعقيدهت

ائ  ەئ   ەئ  ﴿ب لكل ذلك مصداًقا لقعله تعالر: (3)الميح فة لالّحلل الخلقي

                                                 

ف ش  محمد اليعيدب شح  ن   يف مجلة الدراسات انظ : ميا،ج ال ح  يف العقيدوب ل. يعس (1)

 .267ة: 2002الع شية الصالرو ع  كلية لار العلعة شجامعة المييا شمص ب يف العدل الياشع عاة 

انظ : دياعة الّأديل العقديب ل. سععل الع ي يب ضم  دياعة الّ كي  العقديب تح ي   (2)

 .20،د: 1436الثانيةب  سلتا  العمي يب تكعي  للدراسات لال حع ب الت عة

انظ : االتجا،ات العقمنية الحديثةب ل. ناد  العقلب لار ال ضيلةب الت عة ارللرب  (3)

 .9،د:1422
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عليكم بسنتي وسنة الخلفاء »: ملسو هيلع هللا ىلص ب لقعله[123 ] ه: ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

الراشدين المهديين من بعدي، تمّسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 

 .(1)«فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة ومحَدثاِت األمور؛

 :إبراز قوة وصفاء املنهج السلفي من خالل الدراسة املقارنة للمناهج املختلفة 

ع  الدراسات العقدية ال ديية لّربز قعو الميهج اليل يب سعاء يف تق ي  

ميائل العقيدو جل يف ال ل علر المخال ي و عذ يدرك ال اح  الميصف المعضععي 

لحجة الّي تييف ا هات المخال ي ب لد اء الميهج لنقاء م  شه لالهي قعو ا

يجهب عليه كل م يد لشاح  ع  الحق م  عمعة الميلمي ب لذلك كله مما 

يجلي لعمعة الميلمي  حقيقة ،ها الميهجب لي ل عيه كل هبّا  لزيف جلصقه شه 

 جعداؤه قديًما لحديًثا.

العلمية يف الدععو علر مه،  لمما يهك  يف ،ها المجاع في ك  الجهعل 

م  ن   الكّ  الّي تخدة "اليلف الّي قدمّها ارقياة العلمية يف الجامعاتب 

،ها المه،  لتعضحهب لتحقق ما كا  مختعً ا ميهاب لالقياة شالدراسات 

المخّل ة الّي تخّ  شدراسة ميائل جل تعان  محدلو ت ي  فيها لته الحق لت ل 

 .(2)"علر ج،ل ال ا ل

 رة توثيق وحترير األقوال املنسوبة إىل املذاهب أو إىل األعالم:ضرو 

ع  تاريخ ال    حافل شالعديد م  المقعالت الم سلة لاالهتامات غي  
                                                 

 ( لقاع: حدي  حي  دحيح.2676(ب لراه الرتمهي يف سييه )4607رلاه جشع لالل يف سييه ) (1)

معقف اش  تيمية م  ارااع وب ع دال حم  المحمعلب مكّ ة ال ادب الت عة ارللرب  (2)

 .8: د،1415
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الميّيدو علر ش ،ا ب الّي تحعع ات م غي  قليل ميها مع م لر العقت لكث و 

جليية ال احثي  الرتلال علر ميلَّمات لثعاشتب تي أ عليها جتياع الدارسي  لتلعكها 

لل  شهع الجهد الكايف لليظ  يف دحّها جل الّحقق م  مدى ث عهتاو مما ييّل ة 

م  ال احثي  الّّ ع الدقيق لارمي  لّلك المقعالتب لم  ثم ع ضها شكل 

معضععية لعنصاج كما ددرت م  جدحاهباو ل،هه م حلة مهمة تي ق نقد 

 .(1)  تصعرهاآلراء لالمقعالتو عذ الحكم علر ال يء ف ع ع

 :مقاومة األفكار املنحرفة بعلم وبصرية 

ل  لألفكار لالمقعالت  لم ي ع علماء الميلمي  قديًما لحديًثا يّصدَّ

الميح فة ع  المعّقد الصحيحب لي يدل  ا هها شعلم لشصي و لعنصاجب ملّ مي  

 يف ذلك شميهج ا عي ميض طو قياًما شالعات  ال  عي يف ،ها المقاة.

ا العات  قائًما شّجدل ال  هات ال ك ية المعاد وب عضافة علر لال ي اع ،ه

ععالو   ح شعض ال  ه القديمةو لتعظيف لسائل ا عمة المخّل ةب لخادة لسائل 

ا عمة الجديدب الّي سّ عت انّقاع  ،هه ال  ه لارفكار للسعت لائ و  م  

  لييت لديه القدرو يّع ضع  لهاب لي لال ارم  ختعرو يف حاع تصدى لل ل عليها م

 العلميةو مما يضعف م  تان  الحقب لي يد م  اللَّ س علر عمعة الميلمي .

لم  ،يا كا  ل اًما علر ارقياة العلمية المّخصصة يف العقيدو العيايُة 

شالدراسات الّي ت دد ،هه ارفكارب لتق ج تاريخهاب لتحلل جس اهباب لت يد ا هها 

شقعو الدليل لالحجةو مما يحمي مجّمعات الميلمي  م  عاليات تلك ارفكار 

ميهجهاو كما يقعع ايخ المضلةب لي يد اليقي  شصحة ،هه العقيدو لسممة 
                                                 

 .32انظ : دياعة الّعثيق العقديب ل. جحمد قعاّيب ضم  دياعة الّ كي  العقدي: (1)
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ُّح  ازلال ":  ا سمة اش  تيمية  ...فالحق كاله،  الخال ب كلما ام

تعلوب لال ا ل كالمغ عش المضيءب عذا امّح  ظه  فيالهب فالدي  الحق كلما 

نظ  فيه الياظ ب لناظ  عيه المياظ ب ظه ت له الربا،ي  لقعي شه اليقي ب لازلال شه 

 .(1)"يف ددلر العالمي  عيما  المؤميي  لجا   نعره

 :األثر الكبري للدراسات العليا يف االرتقاء باجملتمع 

ال يخ ر الدلر ال ارز الهي ُتيِهم شه الدراسات العليا يف لفع عجلة ال ح  

العلمي ع    يق الدراسات المّخصصة لال ح  الجالب للعدعع علر عضافات 

ت ي  ع لييّ   يف العامة علميةو للة  كا  كثي  م  المها،  لاآلراء لالمقاال

رس اب غي  علميةب م  تقليد جعمر جل ت يّي سلتة جل معافقة ،عى لنحع ذلكب 

فر  المؤث  اركرب ي قر للختاب العلمي المعته للعلماء لالعقمء لالقيالات 

 .(2)ال ك ية لالثقافية للمجّمعات

 لم  تهة جخ ى فالدراسات العليا تيهم يف تأ،يل شاحثي  مّخصصي 

لديهم القدرو لالك اية العلمية يف عنّاج لراسات رديية لعميقةو لذلك م  خمع 

تدري هم علر ميهج ال ح  العلميب لت ليد،م شالمهارات المزمة لهلكو مثل: 

الق اءو الياقدوب لتحليل المقعالت العلمية لت كيكهاب لحي  الّعامل مع 

 المصالر العلمية للمّقدمي ب لنحع ذلك.

                                                 

ب ل.ع د  الجعاب الصحيح لم  شدع لي  المييحب اش  تيميةب تحقيق: ل.علي حي  ناد  (1)

 ،د:1414العيك ب ل. حمدا  محمدب لار العادمةب ال ياضب الت عة ارللرب  الع ي  عش ا،يم

1/88. 

 .18انظ : دياعة الّأديل العقديب ضم  دياعة الّ كي  العقدي: (2)
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 ثانياملطلب ال

 جماالت البحث العقدي

 ع  مجاالت ال ح  يف الدراسات العقدية لاسعة لمّيععةب لج،مها:

 )ميائل لقضايا(  )ل  )الِ     لاليِّح 

 )ارليا  لالِمل ل(  )المها،  المعاد و( 

 ) ميا،ج المصي ي(  )اليقد لال للل( 

 المجال األساس فيها هو )المسائل والقضايا(: - 1

يّعلق شدراسة ميائل معيية جل قضايا محدلو يف مجمل العقيدو جل جي الهي 

شعض ت صيمهتاو مثل: )ا يما  شاهلل لد اته(ب جل )ا يما  شالقدر(ب جل )عث ات 

الي عات(ب جل )االعّقال يف اليعة اآلخ (ب جل )جعماع القلعب(ب جل )الّك ي (ب علر 

المجاالت ارخ ى م يية  غي  ذلكب لعنما كا  ،ها ،ع المجاع ارساسيو ر 

 عليه لتاشعة له.

ليدخل يف ذلك لراسة لالئل الميائل لميهج االسّدالع لتت يقاته علر 

جشعاب معيية م  خمع الدراسة الّحليلية ليصعص ارللة لفقهها لشيا  مآخه 

 االسّدالع ميها.

لجحياًنا يحصل تداخل شي  شعض ،هه المعضععات لشعضو فيحّاج علر 

ت شط شي  المعضععي و كدراسة جث  العقيدو يف اليلعكب جل جث   لراسة خادة

 االنح اج العقدي يف ا يما ب لنحع ذلك.
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 مجال )الِفَرق والنَِّحل(: - 2

ليّعلق شهلك كثي  م  الدراسات لال سائل العلمية الّي قد تدرس ف قة م  

ل مً  ا م  جعمة ،هه ال   ب جل تخ  شالدراسة معضعًعا عقديًّا عيد،اب جل تدرس ع 

 ،هه ال   ب علر غي  ذلك.

ليدخل يف ذلك لراسة تاريخ ظهعر ال    لجس اب ن أهتاب لم احل تتعر 

جفكار،اب لامّدال،ا يف العاقع المعاد ب للرتة انح افها ع  الييةب لمياق ة 

 جدعلها لاسّدالالهتا شمعضععية لعنصاج.

عة الدراسة علر لقد يحصل تداخل عيد لراسة ،هه ال    لاليحلو شأ  تق

المعازنة شي  ف قّي  م  ،هه ال   ب جل علر لراسة ارث  العقدي رقعاع عحدى 

 ال    يف غي ،اب جل رللل عحدى ال    علر ارخ ىب جل نحع ذلك.

 مجال )األديان والملل(: - 3

ل،ع مجاع م اشه لما ق لهب عال ج  االخّمج يف المجاع الياشق ،ع اخّمج 

لعاحدب عما م  جت اعه علر الجالو جل م  المييعشي  عليه لع  كا  يف لاخل الدي  ا

يف عقيدهتم انح اجب لجما ارليا  لالملل فاالخّمج شييها لاقع يف ارسةلة 

 العتعلية لالقضايا الكربى مثل المع عل لالمّ عع.

لال سائل ال حثية يف ،ها المجاع قد تّيالع شعض الديانات شالدراسة 

لّياقضات يف اليص انية(ب جل قد تخ  شالدراسة معضعًعا معييًا يف الخادةب مثل )ا

 ،هه الديانةو مثل )قانع  ا يما  المييحي(ب جل كّاهبا المقدسب جل غي  ذلك.

لقد يحصل الّداخل جيًضا شي  ،ها المجاع لغي هو كالمعازنة شي  ليانّي  عما 

جل االخّمفات شييهاب جل  عمعًماب لعما يف شاب م  ارشعابب جل جث  شعضها يف شعضب
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 لراسة شعض جعممها جل كّ هاب علر غي  ذلك.

 مجال )المذاهب المعاصرة(: - 4

ل،ها تاشع للمجالي  الياشقي و ر  ،هه المها،  يف الغال  تكع  م ّقة 

 مما ق لهاو م  ال    القديمة جل المها،  الياشقةب جل خليًتا م  شعضها.

جاع جحياًنا تدرس اتجاً،ا معادً ا محدًلاو مثل لال سائل ال حثية يف ،ها الم

 العقمنية لالعلمانية لالمليييةب علخ.

لجحياًنا تقعة علر لراسة االتجا،ات العص ية يف معضعع معي و جل شلد 

 معي ب جل  ائ ة معييةب جل لسيلة ععممية معيية.

 مجال )مناهج المصنفين(: - 5

ها جعمة يصيّ ع  الكّ  يف تق ي  تميع ال    لارليا  لالمها،  يربز في

رو فيها ال شُدَّ م  مع فة الميهج العاة  مها، هم لجلياهنمب فعيد لراسة اآلراء المق َّ

الهي سار عليه مؤّل ع،اب لالقعاعد الميهجية المق رو عيد،مب مثل: رفض الّأليل 

لك الكمميب جل العمل شخرب اآلحالب لنحع ذلكب لقد يكع  الي يل علر مع فة ذ

،ع اسّق اء مصالر مؤلف الكّاب لمعارلهب لقد يكع  شجمع آرائه لجقعاله 

 الّ صيلية يف العقيدو عمعًما جل يف شعض ف لعها.

ل،ها ي ي  ليا ج،مية لراسة ميا،ج علماء المها،  العقدية يف الّأليفب للك  

علر يي غي ج  تكع  ،هه الدراسات معتهة علر جئمة ،هه المها،  لمؤّسييهاب جل 

جدحاب اآلراء الثعرية الميّقلة فيهاو رنه ال معير لدراسة المقلدي  الّاشعي  

 الهي  ييقلع  جقعاع غي ،م لل  تح ي .

ليدخل ضم  ذلك لراسة تهعل العل م يف العقيدو عمعًما جل شعض تعان هاب 
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 م  مثل: تأسيس المعا،د العلميةب لعن اء متاشع لت ع كّ  اليلف.

ميهج العلم تحقيق جحد كّ هب جل شعض رسائلهب لقد يقع  لقد ُيلحق شدراسة

 العكس فيكع  الّحقيق ،ع اردلب ليّضم  لراسة لميهج المؤلف لشيا  عقيدته.

 مجال )النقد والردود(: - 6

ال يخ ر ج  م  ج،م مقادد ال ح  العقدي شعد تصعر المه،  الصحيح يف 

ليا  لالمها،    ،ع ما ييّج العقيدوب لشعد الّصعر المعضععي الدقيق لل    لار

ع  ذلك م  تداع لنقاشب لمقارعة للحجة شالحجةب لرل لل  هاتب فيحّاج 

 ال احثع  علر عمل رسائل يف الدراسات اليقدية لال للل شي  ،هه ال    لالمها، .

 املبحث الثاني

 السمات العامة للرسائل العلمية

 يف ختصص العقيدة يف اجلامعات السعودية

ال سائل الجامعية المّعلقة شالعقيدو المياق ة يف المملكة الع شية تيععت 

،د(ب فيما يّعلق شمعضععاهتا جل ميا،جها جل مجاالهتاب لقد 1436اليععلية )عاة 

رسالة علمية  120حص ت ،هه الدراسة ما جمك  م  ،هه ال سائلب لعدل،ا 

 )ماتيّي  جل لكّعراه(.

 ام إلى المجاالت البحثية التالية:وأرى أنه يمكن تقسيم الرسائل بوجه ع

ل،ي الّي ت ح  ميألة محدلو م  ميائل أواًل: المسائل والقضايا العقدية: 

 االعّقالب جل تياقش قضية عقدية معيية فيها ل  س لعاكاع.

ل،ي الّي ت ح  ميهج جحد العلماءب جل ثانًيا: الرسائل عن العلماء واألعالم: 
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 ل تهعله.آرائهب جل جقعالهب جل رلللهب ج

كال يعةب جل الصعفيةب جل ارااع وب جل ال ل علر ثالًثا: الرسائل عن الفرق: 

 شعضها لنقده.

 كاليص انيةب جل اليهعليةب جل غي ،ا.رابًعا: الرسائل عن األديان: 

كالمها،  المعاد وب جل العاقع الرسائل عن الواقع المعاصر:  :خامًسا

ًعا عقدًيا م  خمع حضعره يف ا نرتنتب المعاد  ل  قة جل  ائ ةب جل تدرس لاق

 لالمعاقع ا لكرتلنيةب جل نحع ذلك م  القضايا الميّحدثة.

: ل،ي الّي اتجهت علر نقد جقعاع لآراء سادًسا: رسائل يف النقد والردود

  ائ ة جل مه،  جل علمب لال ل علر ما خالف الحق.

ح  علر لللة الّي ت ك  ال  ل،يسابًعا: رسائل عن الدول والمناطق: 

 معييةب جل ميتقة معيية.

جي تحقيق الكّ  الرتاثيةب جل تياللها ثامنًا: الرسائل المتعلقة بالكتب التراثية: 

 شالدراسة.

جي الّي ت ح  شعض المعضععات العقدية م  تاسًعا: الرسائل التاريخية: 

 لتهة نظ  تاريخية.

جكث  م  ،هه لشعض ال سائل قد تكع  مّداخلةب جل ااملة لمجالي  جل 

االتجا،اتو للها يّك ر تصيي ها يف جكث  م  مجاع جل تصييف ف عي يف لاخل 

المجاع العاحدو فمثًم )الّك ي  عيد المعّ لة( يّك ر يف الميائل لالقضاياب ليف 

ال   ب للحل ،ها ا اكاع المزة لت يعة ال ح  ل  يعة المعضععات الداخلة 

االت لهاب مع جنه ال يمك  يف نظ ي الحيم يف تحّه ال ُشّد م  اخّيار جحد المج
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شعض الحاالت المّداخلةب لقد يمك  تغلي  تان  علر آخ  م  زالية معييةب 

لك  ال يمك  عغ اع الجان  ارقلو لم  ،يا رجيت ج  جتّهد يف حيم اخّيار 

فق ذلكب  مجاع لاحد يكع  جق ب ما يكع  دلة شالمعضععب ثم يكع  العد ل 

القدر الم رتك شي  المجاالت جض ت عمعًلا يكع  تحّه عدل  لحّر ال ُيغ  ل

ال سائل شحياب المجاالت الم رتكةب ليف حاع قلة الّداخل يمك  لضع فق و 

 للم رتك كما تاء ذلك يف رسائل ارليا .

 وفيما يلي جدول إحصائي لما سبق إجماله:

 االجتاه

 عدد الرسائل

بدون املشرتك مع 

 اجملاالت األخرى

الرسائل مع عدد 

حساب املشرتك مع 

 اجملاالت األخرى

 %42 50 %21 25 رسائل الميائل لالقضايا

 %26 31 %24 29 رسائل العلماء لارعمة 

 %32 40 %14 17 رسائل ال    

 %12 14 %7 8 رسائل ع  ارليا 

 %35 42 0 0 رسائل اليقد لال للل

 %8 10 %7 8 رسائل ع  الدلع لالميا ق

 %16 19 %13 16 مّعلقة شالكّ  الرتاثيةرسائل 

 %5 6 %3 3 ال سائل الّاريخية

 %13 16 %11 14 رسائل ع  العاقع المعاد 

 وسيأتي تفصيل كل اتجاه على حدة.
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 وفيما يتعلق بالباحثين أنفسهم:

م  نصي  ال تاعب لني ة  -كما ،ع مّعقع  -فقد كانت جغل  ال حع  

 قليلة لليياء.

 إحصائي يبين ذلك:وفيما يلي جدول 

 النسبة املئوية العدد النوع

 % 79 95 ال تاع

 % 20 21 اليياء

 وفيما يتعلق بالجامعات:

فقد كا  للجامعة ا سممية قص  الي ق يف عدل ال سائلب تليها تامعة جة 

 الق ىب ثم تامعة ا ماة محمد ش  سععل ا سممية.

 جامعة، والنسبة المئوية:وفيما يلي جدول إحصائي لعدد الرسائل يف كل 

 النسبة املئوية عدد الرسائل اجلامعة

 %8 10 تامعة القصيم 

 %18 21 تامعة ا ماة محمد ش  سععل ا سممية 

 %32 38 تامعة جة الق ى 

 %37 44 الجامعة ا سممية 

 %6 7 تامعة الملك سععل 
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 رسائل )املسائل والقضايا(أواًل :: 

ال سائل الّي تياللت شعض الميائل لالقضايا العقدية م  شاليظ  يف عيالي  

 ناحية معضععية   نجد ،هه اليّائج:

نجد أكثر الدراسات تدور حول الربط بين باب من أبواب العقيدة وبين  .1

 :سواء كان داخل علم العقيدة أو خارجه أمر آخر

د كأ  ُي ش ط شاب م  جشعاب العقيدو ش  قة م  ال   و مثل: )الّك ي  عي

المعّ لة(ب ل)الّ  يه لالّعتيل عيد ال يعة(ب ل)الم جو يف ال ك  ال يعي(ب جل شما 

له ارت اط شأحد ارليا  مثل: )هناية العالم يف ال ك  الصهيعين(ب لمثل ،هه 

المعضععات م يدو يف الجدع العقدي مع جدحاب الديانات لالمها،  

هم يف تلك القضاياو مما ي يد المخال ة ر،ل اليية لالجماعةو عذ ت ي  حقيقة قعل

ال اح  لالقارئ شمالو تياعده يف تربئة ج،ل اليية مما اهتمعا شه زلًرا لهبّاًناب كما 

 يّضح ذلك يف معضعع الّك ي  عيد المعّ لة ش كل ك ي .

جامعة اإلمام  جامعة القصيم 

محمد بن سعود 

 اإلسالمية 

جامعة الملك  الجامعة اإلسالمية  جامعة أم القرى 

 سعود 

10 

21 

38 
44 

7 

 إحصائية توزيع الرسائل على الجامعات
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لقد ُي شط المعضعع شمه،  فقهي جل تماعة مثل: )ا يما  لجركانه 

مية ذلك يف شيا  االمّدال ال ميي لنعاقضه عيد علماء المالكية(ب لتكم  ج،

لالمكاين لال ك ي لمه،  ج،ل اليية لالجماعة يف سائ  جشعاب االعّقال لجنه 

ليس محصعًرا يف مه،  فقهي جل تماعة معيية كالحياشلة كما قد يظ  شعضهمب 

كما جنه م يد لم  ييّمي علر تلك المها،  يف شيا  ج  علماء ذلك المه،  

 ال شما يعافق ج،ل اليية لم  ،م علر مه،  اليلف.يق رل  ميائل االعّق

لقد ُي شط ال اب ش  قّي و فّكع  الدراسة معازنةو مثل )الصحاشة شي  ال يدية 

)عف ال اهلل تعالر شالي ع لالض  شي  ج،ل اليية لاالثيي ع  ية(ب لاالثيي ع  ية(ب ل

ت م يدو يف شيا  ل)م يم اشية عم ا  شي  اليهعلية لاليص انية(ب لمثل ،هه الدراسا

ال  لقات شي  المها،  لالتعائفب كما تق ر ال ع  ال اسع شي  ج،ل اليية 

 لمخال يهم عذا كا  جحد   يف المعازنة مه،  ج،ل اليية.

جل ُي شط ال اب شأحد العلعة ارخ ىو كعلم اليي و لالّاريخو مثل رسالة 

ل العقدية الميّي تة م  )الم اح  العقدية يف الي ايا لال عع  الي عية(ب ل)الميائ

ال ّعحات ا سممية(. لكعلم الّ يي  لالحدي و شجمع اآليات لارحالي  

اآليات الق آنية لارحالي  الي عية الدالة علر عث ات د ة المّعلقة شهو مثل: )

جل ُتدرس الم اح  العقدية المّعلقة شحدي   الكمة لال ل علر المخال ي (.

(ب لمثل ؓ  قدية المّعلقة شحدي  الع شاض ش  سارية م هعرو مثل: )الم اح  الع

،هه المعضععات م يدو لل اح  يف اال مع علر العلعة ارخ ىب كما تق ر 

 امعلية ميائل العقيدو لم ك يّها شي  تميع العلعة.

لم  ،ها ال اب جيًضا ال سائل الم ت تة شال لي ة مثل: )ظا، و نقد الدي  يف 

ال لي ة الحديثة(ب ل)جث  ال مس ة علر المّكلمي  يف ا لهيات(ب ل،ها المجاع 
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م  المهم العياية شهو نظً ا  حجاة الكثي  عيه لما يعرتيه م  الصععشةب للك  

ر كل م  له عياية شقضايا العقيدوو عذ لراسّه م  ار،مية شمكا ب كما ال يخ ر عل

ال لي ة م  المصالر لالععامل المؤث و يف كثي  م  القضايا الجدلية قديًما 

 لحديًثا.

عنَون بـ)المسائل العقدية...( أو )المباحث وعدد من الرسائل كان ي   .2

 العقدية...(؛ مثل:

o .)الميائل العقدية المّعلقة شالّعظيم( 

o  المّعلقة شالع ش لالك سي(.)الم اح  العقدية 

o .)الم اح  العقدية المّعلقة شص ة القعو هلل تعالر( 

o .)الميائل العقدية الميّي تة م  ال ّعحات ا سممية( 

لاسّي اط الميائل لالدالئل العقدية م يد يف تيمية مهارو ال اح  يف 

عنّاج  االسّي اطب للك  ذلك قد ال يّحقق يف ظل عيالي  ُيلمس ميها جهنا ععالو

لمعضععات ُشحثت كثيً او مما ييّدعي اال،ّماة شّضمي  تلك ال حع  ميائل 

 تديدو جل عاكاالت معاد و.

 وعدد من الرسائل اعتنى بالدراسات التأصيلية والمنهجية؛ مثل: .3

o .) االسس الميهجية ليقد ارليا( 

o .)القعاعد العقدية عيد ج،ل اليية لالجماعة: لراسة تأديلية( 

o  مات الدي  )الميهج ا سممي يف معاتهة الهجعة علر ُمحك 

 لثعاشّه(.
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لال تخ ر ج،مية مثل ،هه الدراسات الّي تجمع القعاعد لالضعاشط 

لارسس الّي ت ير عليها القضايا العقدية محل ال ح و للها فر  العياية هبا 

 لتعتيه ال احثي  لدراسّها ،ع م  ار،مية شمكا .

 ناول موضوعات مفردة؛ مثل:والقليل نسبيًّا من الرسائل ت .4

o .)اليلعك المحمعل لالمهمعة يف ضعء عقيدو ج،ل اليية لالجماعة( 

o .)ال ّ  حقيقّها لآثار،ا لس ل العقاية ميها( 

o .)حقيقة اليقي  لآثاره( 

o .)االسّه اء شالدي : جس اشه لمظا، ه لالمعقف ميه( 

o .)معقف ج،ل اليية م  كّ  ج،ل ال دع( 

o ة(. )جسس ال عرى لالديمق ا ي 

لنجد ضم  ،هه المعضععات شحًثا لميائل لقضايا سلعكيةب ل،ها مهم يف 

الميائل العقديةو فكثيً ا ما ُيغ ل ال عد اليلعكي يف قضايا العقيدوب جل ال ُي ح  

  شالقدر الهي ييّحقه.

وعدد من الرسائل تناول بالدراسة ظاهرة االنحراف الفكري العقدي  .5

 وأسبابها؛ مثل:

o  ال ك ي المعاد  شي  ال  اب لتهعل المملكة يف )االنح اج

 الّصدي له(.

o   جشعاب  الضعي ة لالمعضععة يف االنح اج العقدي يف ارحالي )جث

 الّعحيد لميائل ا يما (.



   هـ1436سنة  اجتاه الرسائل العلمية العقدية يف اجلامعات السعودية 107
 

o  جث  رلاج المصتلحات ال ك ية العافدو علر ثقافة الميلم: لراسة(

 تحليلية نقدية(.

يف تان  ردد جس اهباب لال اك يف ج،مية لراسة ،هه الظا، وب خادة 

  لمظا،  تأثي ،ا يف العاقع المعاد .

تها يف موضوعها قليلة نسبيًّا: .6  والرسائل التي يظهر تميزها يف عنوانها وِجدَّ

ل،ي تعالج قضايا محل تدع ك ي  لمّجدل شحاتة علر م يد تح ي  

لع لتأديلب جل تدرس قضايا تديدو لم تدرس م  ق ل م  الياحية العقديةو جل تّيا

 ومن ذلك:الميائل العقدية م  زالية قل م  يت قهاب 

o (فهم )اليلف: حقيقّه لج،ميّه لمعقف االتجا،ات المعاد و ميه. 

o .)اسّ  اج الميّق ل( 

o (االتجاه .) الييعي يف ال ك  المعاد 

o .) ارسس الميهجية ليقد ارليا( 

o (ارلائل .)يف ميائل االعّقال 

 :هماونلحظ توافًقا يف عنوان رسالتين  .7

o  يف ضعء عقيدو اليلف(. ♠)الميائل العقدية يف قصة يعسف 

o (لارحالي  لاآلثار العقدية العارلو يف ن ي اهلل يعسف  اآليات

 : تمع للراسة(.♠

 وفيما يلي جدول إحصائي يبين أعداد الفروع السابقة ونسبتها المئوية:
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الفرع من رسائل املسائل 

 والقضايا

عدد الرسائل بدون 

الفروع  املشرتك مع

 األخرى

عدد الرسائل مع 

حساب املشرتك مع 

 الفروع األخرى

 %16 8 %14 7 رسائل م ت تة شال   

 %10 5 %8 4 رسائل م ت تة شارليا 

 %6 3 %6 3 رسائل م ت تة شالق آ  لالحدي 

 %4 2 %4 2 رسائل م ت تة شالحدي 

 %8 4 %8 4 رسائل م ت تة شال لي ة

 %10 5 %10 5 رسائل تأديلية ميهجية

 %6 3 %6 3 رسائل تدرس االنح اج لجس اشه

 %20 10 %16 8 رسائل معيعنة شالميائل لالم اح 

 %28 14 %28 14 رسائل معضععات م  لو

 %10 5 0 0 رسائل مّمي و يف العيعا 

 ثانًيا: الرسائل عن العلماء واألعالم: 

 تيععت ميالك ال سائل الّي تياللت ارعمة كما يلي:

 أن يكون العَلم له جهود يف العقيدة؛ مثل: - 1

o  لميهجه يف ال ل علر الممحدو لجث ه علر     اش  القيم ا ماة)تهعل

 م  شعده(.

o  حيي  ش  غياة يف تق ي  العقيدو لال ل علر المخال ي (. ال يخ)تهعل 

o .)تهعل ال يخ دديق حي  خا  يف ال ل علر ال    المخال ة( 



   هـ1436سنة  اجتاه الرسائل العلمية العقدية يف اجلامعات السعودية 109
 

o معاتهة الّغ ي (. )تهعل ال يخ عم  اراق  يف 

ل م يف تان  ال ل علر  لشاليظ  فيها نجد ج  غال ها يدرس تهعل الع 

المخال ي  عمعًما كما يف رسالة دديق حي  خا ب جل نعع ميهم كما يف رسالّي 

 اش  القيم لعم  اراق . 

ليف ال سالة الخادة شال يخ حيي  ش  غياة ُلرست تهعله يف عمعة قضايا 

،ع امّدال لمدرسة جئمة الدععو اليجدية لال يمثل     يخالعقيدوب للك  ال 

شعييه مدرسة خادة شهب للك  قد يكع  م  تهة جنه جحد جاه  مؤرخي الدععوو 

 فّكّي  الدراسُة المّعلقُة شه ار،مية  م  ،ها الجان .

 أن يكون العَلم له آراء يف العقيدة تجدر دراستها؛ مثل: - 2

o ية حكاية المقاالت العقدية ع  ال    )تعق ات ايخ ا سمة اش  تيم

 ا سممية لجئمّها(.

o  تعق ات ايخ ا سمة اش  تيمية علر جئمة ارااع و يف حكايّهم(

 مه،  اليلف(.

o  معافقة ايخ ا سمة اش  تيمية ليلف ارمة لجئمّها يف تق ي  القعاعد(

 المّعلقة ش اب ارسماء لارحكاة(ب لال يخ ر علر جحد عمامة ال يخ

 يف تق ي  قعاعد ج،ل اليية لال ل علر مخال يهم.   

o   آراء جشي شك  الجصاص العقدية(ب ل،ع م  المعّ لة للكيه ليس م(

 جئمّهم.

o .آراء ال ع اين العقدية لالصعفية(ب ل،ع م  جئمة الصعفية( 
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o  آراء مقاتل ش  سليما  العقدية(ب ل،ع م  جكث  م  ُييقل عيهم يف(

 حقيقة اعّقاله.الّ يي ب ل،ع محل تدع يف 

o  الحعثي لآراؤه العقدية(ب ل،ع رجس ف قة ايعية معاد و  الدي )شدر

 للها حضعر يف العاقع.

o  مم علي القاري لآراؤه االعّقالية يف ا لهيات(ب ل،ع مم  اعّير(

شالحدي  م  المّأخ ي ب لُييي  علر المات يديةب لله جقعاع يق ر فيها 

 مه،  اليلف يف االعّقال.

o يخ ع د ال حم  الثعال ي االعّقالية م  خمع ت يي ه: )آراء ال 

 الجعا،  الحيا (ب ل،ع مم  يق ر مه،  ارااع و.

o   آراء الييياشعري االعّقالية م  خمع ت يي ه: غ ائ  الق ا  لرغائ(

 ال  قا (ب ل،ع مم  يق ر مه،  ارااع و.

o  درسة االعّقالية م  خمع ت يي ه(ب ل،ع م  جعمة الم الم اغي)آراء

 العقلية الحديثة.

o (ب ل،ع ايخ  ميائل)الي عو عيد اش  ت ي  التربي يف ت يي ه

 .  الم ي ي  

o لت ييد،ا(ب  )معارل آراء الميّ    لعيس ماسيييع  م  كّ  ال يعة

 ل،ع جحد جاه  الميّ  قي .

 دراسة منهج العَلم يف العقيدة عموًما أو يف باب من األبواب؛ مثل: - 3

o   يف لراسة ال   (.)ميهج اش  خلدل 
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o .)ي يف تق ي  العقيدو م  ِّ  )ميهج ا ماة اليُّ َّ

o .)ميهج ا ماة اش  الجعزي لآراؤه االعّقالية( 

o .)ميهج الربقعي لتهعله يف ال ل علر ال يعة االثيي ع  ية( 

o .)الميهج المع يف عيد اش  ح ة: لراسة تحليلية( 

ك ارب لكل جعمة  ôلنلحظ ج  اش  خلدل  لاش  الجعزي لاش  ح ة 

ي ل،ع م  ارعمة يف مدرسة  م  ِّ ميهم يمثل مدرسة خادةب لي قر ا ماة اليُّ َّ

ايخ االسمة اش  تيميةب لم  المدافعي  عيهب لتاءت لراسة ميهجه مق لنة 

شّحقيق كّاشه )خصائ  سيد العالمي  لماله م  المياق  العجائ  علر تميع 

لهي  تحعلعا علر مه،  ج،ل (ب لالربقعي م  جئمة ال يعة اارن ياء 

 الييةو مما ُيكي  رللله عليهم ج،مية كربى.

 دراسة موقف العلم من بعض القضايا؛ مثل: - 4

o .)معقف اش  العزي  م  مقاالت ال    لميهجه يف نقد،ا( 

o (.)معقف جحمد الكات  م  نظ ية ا مامة الدييية 

o   ،ال ك ية المعاد و(.)معقف ال يخ اش  شاز م  ارليا  لال    لالمها 

o .)معقف جشي ال ضل الربقعي م  مهدي ال يعة: لراسة لمعضععية( 

o .)معقف ايخ ا سمة اش  تيمية م  اش  ع شي التائي( 

o .)معقف ع د الع،اب الميي ي م  الصهيعنية( 

o (معقف .)اش  تيمية م  قضية الّعفيق شي  الدي  لال لي ة 
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o (تعلدتييه  م  العقيدو لال    لالد معقف.)ععات ا دمحية 

 وي لَحظ على الرسائل التي تناولت األعالم المعاصرين ما يلي:

o .) رسالة لاحدو تياللت جحد الميّ  قي و ل،ع )تعلدتييه 

o .)رسالة لاحدو تياللت جحد جعمة ج،ل الييةو ل،ع )ال يخ اش  شاز 

o .)رسالة لاحدو تياللت جحد الم ي ي  المعاد ي و ل،ع )الم اغي 

o   تياللّا شعض ال احثي  المعاد ي و ل،ما )جحمد الكات ( رسالّا

 ل)ع د الع،اب الميي ي(.

o  رسالّا  تياللّا جحد جعمة ال يعة الهي  رللا علر مه،  الّ يع ل،ع

 )جشع ال ضل الربقعي( مما قد ي دل تك اًرا للدراسة.

ل م تك ر تيالُله شالدراسة ،ع )ايخ  لجما جعمة الرتا و فُيلحظ ج  جكث  ع 

 ا سمة اش  تيمية(.

 وفيما يلي جدول إحصائي لألعالم الذين تكرر ذكرهم يف الرسائل:

 اسم العلم
عدد الرسائل اليت 

 تناولته بالدراسة

النسبة املئوية 

 (31)من  التقريبية

 %19 6 ايخ ا سمة اش  تيمية

 %6 2 اش  القيم

 %6 2 دديق حي  خا 

 %6 2 جشع ال ضل الربقعي
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 الفرق والطوائف المختلفة: وأما أعالم

ظ كث و ال سائل الّي تياللت علماء ج،ل الييةو فقد جحصيت ع  و  فُيلح 

جعمة م  علماء ج،ل اليية تياللّهم ال سائل شالدراسةو ل،م: )التربيب 

الي م يب اش  تيميةب اش  القيمب اش  العزي ب حيي  ش  غياةب دديق حي  خا ب 

 عم  اراق (.ع د ال حم  ش  حي ب اش  شازب 

ليلي ذلك يف الكث و ال سائل الّي تياللت جعمة ال يعةب لتم،ا ال سائل 

الّي تياللت جعمة ارااع وب ليلي ذلك ال سائل الّي تياللت جعمة 

 الميّ  قي و ل،ما اثيا : )لعيس ماسيييع ب تعلدتييه (.

o  الجصاص(.للم جتد عال رسالة لاحدو تياللت جحد جعمة المعّ لةب ل،ع( 

o .)لرسالة لاحدو جيًضا تياللت جحد جعمة الصعفيةب ل،ع )ال ع اين 

o .)لرسالة لاحدو تياللت جحد جعمة المات يدية ل،ع )علي القاري 

 وفيما يلي جدول إحصائي لعدد األعالم يف كل فرقة أو طائفة:

 الطائفة أو الفرقة

عدد األعالم املنسوبة 

إىل هذه الفرق 

 وتناوهلا الدراسة

النسبة املئوية 

 التقريبية

 %32 10 ج،ل اليية لالجماعة

 %13 4 ال يعة )ال افضةب ا ماميةب االثياع  ية(

 %10 3 ارااع و

 %3 1 المعّ لة

 %3 1 الصعفية

 %3 1 المات يدية
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  ثالًثا: الرسائل عن الفرق 

 و فقد تيععت ال سائل الّي تياللّها شالدراسةب للكيهاالفرق والطوائفجما 

ت التت ت الًتا ك يً ا يف الكث و لالقلةب كما جهنا اخّل ت يف   يقة الّيالعو فعدلم م  

ال سائل تيالع ال     شالدراسة علر س يل العمعةب لعدل ميها تيالع شالدراسة 

ف قًة م  ال   ب لقد تهك  د احة اسم ال  قة الّي تدرسهاب مثل: )الم جو يف 

المعّ لة(ب علر غي  ذلكب جل تدرس شعض ارقعاع ال ك  ال يعي(ب ل)الّك ي  عيد 

 المع لفة لدى التائ ةب جل تّضّم  تحقيق كّاب م  كّ هم جل نحع ذلك.

 لم  ال سائل الّي تياللت شالدراسة ال     يف عمعمها:

o     تعق ات ايخ ا سمة اش  تيمية حكاية  المقاالت العقدية ع  ال

 ا سممية لجئمّها: تمًعا للراسًة.

o يهج اش  خلدل  يف لراسة ال   : ع ض لنقد.م 

o     تهعل ال يخ دديق حي  خا  رحمه اهلل تعالر يف ال ل علر ال

 المخال ة.

o  تحقيق ت ء م  كّاب ال    شي  ال    لل غداليب لكهلك تحقيق ت ء

 م  كّاب مقاالت ا سمميي  لألاع ي.

كا  لدراسة جما ال سائل الّي لرست ال     علر لته الخصعصب فأكث ،ا 

ف قة ال يعةب لتم،ا الصعفيةو ل،ها يعكس حضعر ،اتي  التائ ّي  خصعًدا 

 لتأثي ،ما يف العاقع.

 ثم شعد ذلك تّعزع ال سائل علر شاقي ال    لالتعائف شأعدال قليلة.
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 للم جتد عال رسالة لاحدو ع  ف قة )اليجارية(و ل،ي:

o  لالجماعة(.)آراء اليجارية يف ضعء عقيدو ج،ل اليية 

 لرسالة لاحدو ع  )الخعارج(و ل،ي:

o .)تق ي ات علماء المالكية يف عشتاع مه،  الخعارج( 

 لرسالة لاحدو ع  )ال يدية(و ل،ي:

o  شي  ال يدية لاالثيي ع  ية(. ╚)الصحاشة 

 لرسالة لاحدو ع  المّكلمي  لد حت هبها االسمو ل،ي:

o .)جث  ال مس ة علر المّكلمي  يف ا لهيات( 

o : لرسالة لاحدو ع  )ا سماعيلية(و ل،ي تحقيق كّاب شعيعا 

o  ال ل علر ا سماعيلية الق امتة لا ح مها، هم يف الصد ع  ا ائع(

 ال سل لالدعاء علر عفيال الممالك(. 

 وفيما يلي جدول إحصائي لعدد الرسائل التي درست كل فرقة:

 الفرقة

عدد الرسائل اليت 

تناولتها من غري اشرتاك 

 قة أخرىمع فر

عدد الرسائل اليت 

تناولتها بالدراسة مع 

حساب املشرتك مع 

 الفرق األخرى

 %28 11 %25 10 عمعة ال   

ال يعة )ال افضةب 

 ا ماميةب االثياع  ية(
16 40% 20 50% 

 %12.5 5 %12.5 5 الصعفية

 %8 3 %5 2 ال مس ة
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 %2.5 1 %2.5 1 المعّ لة

 %2.5 1 %2.5 1 الخعارج

 %2.5 1 %2.5 1 اليجارية

 %2.5 1 %2.5 1 ال يدية

 %2.5 1 %2.5 1 المّكلمع 

 %2.5 1 %2.5 1 ارااع و

 %2.5 1 %2.5 1 ا سماعيلية

 رابًعا: الرسائل عن األديان: 

لراسة ارليا  م  المجاالت المهمة يف الدراسات العقديةب سعاء جكانت 

جلياًنا لضعيةب لشاليظ  يف عيالي  ال سائل جلياًنا كّاشية )اليهعلية لاليص انية( جل 

 نخ ج شما يلي:

رسالة  14عدل المّعلق ميها شارليا  قليلم ني يًّاو فقد جحصيت ميها  - 1

 فقطو لتاءت علر اليحع الّالي:

o .)رسالة لاحدو م رتكة شي  )اليهعلية( ل)اليص انية 

o  لالصهيعنية.جرشع رسائل ع  اليص انية لحد،اب لثم  ع  اليهعلية 

o  رسالة لاحدو ع  )الثيعية(ب لرسالة لاحدو ع  )ال يّعية(ب ل،ما

 ليانّا  لضعيّا .

o   رسالّا  ع  نقد ارليا  عمعًماب لرسالة لاحدو ع  معقف ال يخ اش

شاز م  ارليا  لال    لالمها، ب لرسالة ع  تهعل ال يخ دديق حي  

يف ال ل علر ال    المخال ة مع تحقيق كّاشه  -رحمه اهلل تعالر  -خا  
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 خ يةة اركعا  يف افرتا  ارمم علر المها،  لارليا . 

ة لاحدو لازنت شي  اليص انية لاليهعلية يف تان  االعّقال يعتد لراس - 2

 يف م يم شيت عم ا  عليها اليمة.

يعتد لراسة لاحدو لرست العاقع المعاد  رحد التعائف اليص انيةو  - 3

 ل،ي: )اليصارى المعحدل  يف العص  الحدي : لراسة عقدية(.

لر ال ئيية يف م  الجعان  المهمة يف لراسة ارليا  لراسة المصا - 4

 الديانةب لجدعع االعّقال فيهاب لقد لرل يف ،ها ال اب رسالّا : 

o .)قانع  ا يما  المييحي لجث ه علر اليصارى: لراسة نقدية( 

o  س   ي عع: لراسة عقدية نقدية(ب ل،ع م  ج،م جس ار،م الي عية(

لالّاريخيةب لالمّضم  عمقّهم مع مخال يهمب لارراضي الّي يحكمعهناب 

 تمثل شداية حكمهم للعالم ش عمهم.ل

 وفيما يلي جدول إحصائي لعدد الرسائل التي درست كل ديانة:

 الديانة
عدد الرسائل اليت 

 تناولتها بالدراسة

النسبة املئوية 

 التقريبية

 %29 4 اليص انية

 %21 3 اليهعلية

 %7 1 م رتكة شي  اليهعلية لاليص انية

 %7 1 ال يّعية

 %7 1 الثيعية

 %29 4 ارسائل يف ارليا  عمعمً 
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 خامًسا: الرسائل عن الواقع املعاصر: 

لجما ال سائل الّي تياللت العاقع المعاد  فهي قليلة ني يًّاب علر عكس 

المّعقعب للك  الممحظ ج  معظمها كا  مهًما يف عيعانه لتظه  فيه الجدو 

 لاالشّكار.

 ليمك  تقييمها علر ثمثة جقياة:

 اتجاهات فكرية معاصرة، وهي:دراسة  - 1

o .) االتجاه الييعي يف ال ك  المعاد( 

o .)م هعة ال لحية الحديثة( 

 دراسة موضوعات معاصرة؛ وهي: - 2

o .)اسّ  اج الميّق ل( 

o  الّأليمت المعاد و حعع خلق آلة(♠.) 

o .)ظا، و نقد الدي  يف ال لي ة الحديثة( 

o  ثقافة الميلم(.)جث  رلاج المصتلحات ال ك ية العافدو علر 

o  حقيقّه لج،ميّه لمعقف االتجا،ات المعاد و ميه(اليلف)فهم :. 

 دراسات رصدية ميدانية أو تطبيقية؛ وهي: - 3

o  االنح اج ال ك ي المعاد  شي  ال  اب لتهعل المملكة يف(

 الّصدي له(.

o .)اليصارى المعحدل  يف العص  الحدي : لراسة عقدية( 

o العالمية(. )المعاقع الصعفية علر ال  كة 



   هـ1436سنة  اجتاه الرسائل العلمية العقدية يف اجلامعات السعودية 119
 

o .)جث  العقيدو يف ت سيخ القيم اليلعكية لدى  ال ات الم حلة الثانعية( 

o  مق ر العقيدو لارخم  يف المدارس الثانعية ا سممية يف(

 عندلنيييا(.

o .)مظا،  تعحيد ارلع،ية يف المجّمع الصعمالي( 

o .)مظا،  تعحيد الع الو عيد ميلمي ال عسية لاله سك( 

o  العقدية لدى ميلمي شعركييافاسع(.)االتجا،ات 

o .)لاقع العقيدو ا سممية يف المعسععة العالمية ليكي يديا( 

ظ لتعل لراسّي  ل عض معاقع االنرتنتب ل،هه م  الجعان  الّي  لنلح 

تمس الحاتة علر لراسّهاو لما لها م  تأثي  ك ي  يف العاقع المعاد ب لخادة يف 

 ر لته الخصعص.ن   ارفكار شي  جلساط ال  اب عل

لقد غاشت معاقع الّعادل االتّماعي ع  عيالي  ،ها المجاعو مما 

 ييّدعي العياية شه يف تيجيل معضععات ال سائل العقدية.

 وفيما يلي جدول إحصائي ألقسام دراسات الواقع المعاصر:

 نعع ال سالة
عدل 

 ال سائل

 اليي ة المةعية

 (16)م  

 %13 2 اتجا،ات فك ية معاد و

 %31 5 معضععات معاد و

 %56 9 لراسات رددية ميدانية

 %13 2 لراسات لمعاقع االنرتنت
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 رسائل الردود والنقد :سادًسا: 

و فهي تمثل ني ة ك ي و م  مجمعع الردود والنقدلجما ال سائل الّي تياللت 

 ال سائل.

رسالة فقطب لتيععت عيالييها يف  18فقد شلغ عدل ال سائل يف ال للل 

 ارل اظ الّي تيّعملها:

o :)فميها رسائل تاءت شل ظ )ال ل 

كما يف رسالة )ال ل علر ا سماعيلية(ب ل)ال ل علر ال افضة(ب ل)تهعل اش  

 القيم يف ال ل علر الممحدو(.

o :)لشعضها تاء شل ظ )اليقض 

 كما يف رسالة تحقيق كّاب )الربا،ي  اليعاقض م اين ضمالت ال لافض(.

o ّعق (:لشعضها شل ظ )ال 

كما يف )تعق ات ايخ ا سمة اش  تيمية علر جئمة ارااع و يف حكايّهم 

 .مه،  اليلف(

o :)لشعضها شل ظ )ا شتاع 

 كما يف )تق ي ات علماء المالكية يف عشتاع مه،  الخعارج(

o :)لشعضها شل ظ )الي ي 

 كما يف رسالة تحقيق كّاب )تي يه ال تاع يف ن ي القت  لالغع  لارشداع(

o  ذلك. لشعضها تاء شل ظ )الّ ييد(ب لشعضها شل ظ )المعاتهة(ب علر غي 
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 رسالة. 25لحده فقد شلغ عدل،ا  النقدلجما ال سائل يف 

 بعضها بعنوان )عرض ونقد(؛ وهي:

o .)هناية العالم يف ال ك  الصهيعين( 

o .)آراء ال ع اين العقدية لالصعفية( 

o .)آراء مقاتل ش  سليما  العقدية( 

o   الحعثي لآراؤه العقدية(.)شدر الدي 

o .)   ميهج اش  خلدل  يف لراسة ال( 

o .)ال يعة االثياع  ية شي  الّ  يه لالّعتيل( 

o  الّأليمت المعاد و حعع خلق آلة(♠.) 

o .)آراء اليجارية يف ضعء عقيدو ج،ل اليية لالجماعة( 

o  :آراء ال يخ ع د ال حم  الثعال ي االعّقالية م  خمع ت يي ه(

 الحيا (.الجعا،  

o   آراء الييياشعري االعّقالية م  خمع ت يي ه: غ ائ  الق ا(

 لرغائ  ال  قا (.

o .)آراء جشي شك  الجصاص العقدية( 

o  الثيعية تهلر،ا لتتعر،ا لجث ،ا علر ارليا  لال    ا سممية(

 لغي  ا سممية(.

 وبعضها بعنوان )دراسة نقدية(؛ وهي:
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o .)م هعة ال لحية الحديثة( 

o و يف ال ك  ال يعي(.)الم ج 

o .) االتجاه الييعي يف ال ك  المعاد( 

o .)المعاقع الصعفية علر ال  كة العالمية( 

o  ال لايات العارلو يف المهدي يف الكّ  الحديثية المعّمدو عيد(

 ال يعة االثيي ع  ية(.

o  ال لايات العارلو يف الي  لالعدية لألئمة يف الكّ  الحديثية(

 ثيي ع  ية(المعّمدو عيد ال يعة اال

 وبعضها بعنوان )دراسة تحليلية نقدية(؛ وهي:

o )مكانة آع ال يت عيد ا مامية االثيي ع  ية( 

o  معقف جحمد الكات  م  نظ ية ا مامة الدييية عيد ال يعة االثيي(

 ع  ية(

 ورسالة واحدة بعنوان )دراسة نقدية مقارنة(؛ وهي:

o  شي  ال يدية لاالثيي ع  ية( ╚)الصحاشة 

 لدراسات الموازنة فهي قليلة؛ فقد أحصيت منها أربًعا فقط؛ وهي:وأما ا

o .)الم ا،لة شي  ج،ل اليية لالجماعة لال يعة( 

o  شي  ال يدية لاالثيي ع  ية(. ╚)الصحاشة 

o .)عقيدو عف ال اهلل تعالر شالي ع لالض  شي  ج،ل اليية لاالثيي ع  ية( 
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o .)م يم اشية عم ا  شي  اليهعلية لاليص انية( 

 وفيما يلي جدول إحصائي لعدد الرسائل يف الردود والنقد:

 النسبة املئوية عدد الرسائل النوع

 %43 18 رسائل ال للل عمعًما

 %57 24 رسائل اليقد عمعًما

 %29 12 رسائل الع ض لاليقد

 %14 6 رسائل الدراسات اليقدية

 %10 4 رسائل الدراسات المعازنة

 %5 2 اليقديةرسائل الدراسات الّحليلية 

 سابًعا: رسائل عن الدول واملناطق 

م يد يف تقعيم الحالة العقدية  بالدول والمناطقردد العاقع العقدي المّعلق 

يف الميتقة الم ال لراسّهاب لشاليظ  يف عيالي  ال سائل نخ ج شالملحعظات 

 الّالية:

 10 عدل ال سائل المّعلقة شالميا ق لالدلع قليل ني ًياو عذ تاءت - 1

 رسائل يف ،ها المجاعو لتعزيعها علر الميا ق تاء علر اليحع الّالي:

o :رسالة لاحدو ع  الهيدو ل،ي 

 )تهعل علماء الهيد يف تق ي  عقيدو خّم الي عو لال ل علر المخال ي (.

o :رسالة لاحدو ع  ال عسية لاله سكو ل،ي 

 )مظا،  تعحيد الع الو عيد ميلمي ال عسية لاله سك(.
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o  لاحدو ع  الصعماعو ل،ي:رسالة 

 )مظا،  تعحيد ارلع،ية يف المجّمع الصعمالي(.

o :رسالة لاحدو ع  شعركييافاسعو ل،ي 

 االتجا،ات العقدية لدى ميلمي شعركييافاسع لراسة لد ية(.)

o :رسالة لاحدو ع  جفغانيّا و ل،ي 

 )ال يعة ا مامية االثياع  ية يف جفغانيّا :الي أو لالعاقع لاآلثار(.

o لة لاحدو ع  عندلنييياو ل،ي:رسا 

 )مق ر العقيدو لارخم  يف المدارس الثانعية ا سممية يف عندلنيييا(.

o :جرشع رسائل ع  الج ي و الع شيةو ل،ي 

)اثيّا  ع  المملكة الع شية اليععلية عمعًماب للاحدو ع  تازا ب للاحدو 

 ع  حض معت(.

محل الدراسة يف تق ي  يعتد ثم  رسائل ع  تهعل علماء الميتقة  - 2

العقيدوب لالدفاع عيهاب لذلك مهم يف عش از تهعل العلماء جلاًلب لت لال ار،مية يف 

حاع ُع فت الميتقة شانّ ار شعض ال    لالمها،  فيها كما ،ع الحاع يف 

 حض معت لالهيدب لتاءت ،هه ال سائل علر اليحع الّالي:

o ي عو لال ل علر )تهعل علماء الهيد يف تق ي  عقيدو خّم ال

 المخال ي (.

o  تهعل علماء اليية يف حض معت يف تق ي  العقيدو لال ل علر(

 المخال ي  ع ض للراسة(.
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o  علماء تازا  لتهعل،م يف تق ي  تعحيد الع الو لالّحهي  مما(

 يياقضه يف الق نيي  الثاين ع   لالثال  ع   الهج يي (.

ال عسية لاله سك  رسالّا  ت ددا  لاقع تعحيد ارلع،ية يف - 3

لالصعماعب ل،ها م يد لم  يّصدل  للدععو يف تلك الميا قو عذ ت ي  لهم مثل 

،هه الدراسات معا    الخلل يف الجان  العقدي ار،م لارللر شالّعليم 

 لالدععو.

رسالّا  ت ددا  االتجا،ات العقديةب سعاء شعمعمها كما يف ال سالة  - 4

 عض االتجا،ات كما يف ال سالة الّي ت دد لاقع المّعلقة ش عركييا فاسعب جل ش

 ال يعة ا مامية االثيي ع  ية يف جفغانيّا .

م  الدراسات اليععية يف ،ها المجاع الدراسات الميدانية الّي ت دد  - 5

لتحلل الجعان  العقدية يف الميا،ج الدراسيةب جل يف الم احل الدراسية يف شعض 

 الميا قب مثل:

o  لارخم  يف المدارس الثانعية ا سممية يف عندلنيييا(.)مق ر العقيدو 

o  :جث  العقيدو يف ت سيخ القيم اليلعكية لدى  ال ات الم حلة الثانعية(

 لراسة نظ ية تت يقية(.

م  الملحعظات ا يجاشية ج  ال احثي  يف ،هه الدراسات ،م م  ج،ل  - 6

اقعب لم  تهة اسّثمار تلك الميا قو ل،ها كما ال يخ ر مهم م  تهة تصعر الع

 ال اح  ل سالّه يف ا سهاة يف عدمح لاقع شلده.

 وفيما يلي جدول إحصائي لعدد الرسائل يف كل منطقة:
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 النسبة املئوية عدد الرسائل املنطقة

 %40 4 الج ي و الع شية

 %10 1 الهيد

 %10 1 ال عسية لاله سك

 %10 1 الصعماع

 %10 1 شعركييافاسع

 %10 1 جفغانيّا 

 %10 1 عندلنيييا

 ثامًنا: الرسائل املتعلقة بالكتب الرتاثية 

جما ال سائل المّعلقة شالّحقيق جل لراسة الكّ  الرتاثيةو فهي جيًضا قليلة 

ني ًياو ر  الجامعات يف المعّال تضع ا لً ا لقيقة لّحقيق المختع ات يف 

 شاليّائج الّالية:ال سائل الجامعيةب لشاليظ  يف عيالي  ال سائل نخ ج 

ل ًما تك ر تيالُله شّحقيق كّ ه عال لاحًدا فقطو ل،ع )جشع زيد ع د  - 1 لم جتد ع 

ال حم  اليّي ي الجع  ي(ب ل،ع م  جعمة ج،ل اليية يف المغ بب لله مؤل ات 

لقد تياللت عحدى ال سائل تحقيق كّاشه كثي و يف نص  اليية لال ل علر ج،ل ال دعب 

لج،ل المعالد(ب  ملسو هيلع هللا ىلص ال ل علر غلع المت ي  ل سعع اهلل )جد ر المعارل يف

لتياللت رسالة جخ ى تحقيق كّاشي  آخ ي  لهو ،ما: )تي يه ال تاع يف ن ي القت  

 لالغع  لارشداع( ل)الربا،ي  العلمية يف شيا  ما يف الصمو الم ي ية(. 

و لرسالة لاحدو تياللت تحقيق مجمععة رسائل رحد ارعمة يف العقيدو

 ال حم  ش  حي  آع ال يخ(. ع دل،ع )ال يخ 
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لم  الممحظ ج  ،هي  العلمي  م  المّأخ ي  تًداو فأشع زيد اليّي ي 

تعيف عاة  ال حم  ش  حي  آع ال يخ ع د،دب لال يخ 1385الجع  ي تعيف عاة 

 ،د.1285

 وأما باقي رسائل التحقيق فهو قسمان: - 2

 بالتحقيق؛ ورسائله هي:قسم تناول جميع الكتاب المخطوط 

o .)خصائ  سيد العالمي  للي م ي( 

o .)آكاة الم تا  يف جحكاة الجا  لل  لي الحي ي( 

o .)تحقيق للراسة خمس رسائل يف االعّقال ل يخ ا سمة اش  تيمية( 

o .)قعت القلعب يف تعحيد عمة الغيعب للحي  ش  خالد الحازمي( 

o  المها،  لارليا  لصديق حي  )خ يةة اركعا  يف افرتا  ارمم علر

 خا (.

o  ال ل علر ا سماعيلية الق امتة رشي ع داهلل محمد ش  علي ش  رزاة(

 الكعيف التائي(. 

o   تعاب رسالة ج،ل ت ي و قربص يف ال ل علر اليصارى لمحمد ش(

 جشي  ال  الدم قي(.

 وقسم كان تحقيًقا لجزء من الكتاب المخطوط فقط؛ ورسائله هي:

o   اليعاقض م اين ضمالت ال لافض(.)الربا،ي 

o .)ال    شي  ال    تأليف ع د القا،  ال غدالي( 

o .)د ات رب العالمي  الش  المح  الصامت( 
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o  ك ف الغمة ع  افرتا  ارمة للعممة ع د القالر ش  ع د اهلل الكيغ الي(

 الحي ي(.

o .)م ّاح لار اليعالو لمي عر لالية ج،ل العلم لا رالو الش  القيم( 

o (.)مقاالت ا سمميي  لاخّمج المصلي  رشي الحي  اراع ي 

كّاًشاب 13كّ  م  جدل 5عدل الكّ  الّي لم يي ق ج  ُ  عت شلغ  - 4

لالكّ  ارخ ى س قت   اعّهاب لشعضها   ع عدو   عات محققةب مثل: م ّاح 

لار اليعالوب لمقاالت ا سمميي و مما يثي  تياؤاًل حعع الجدلى العلمية م  

 تحقيق ،هه الكّ .

يوجد عدد قليل من الرسائل التي تناولت بعض الكتب بالدراسة دون  - 5

 تحقيق؛ وهي:

o .)اآلثار العقدية الم لية ع  جئمة اليلف يف كّاب جخ ار مكة لل اكهي( 

o .)س   ي عع: لراسة عقدية نقدية( 

o .)كّاب الّعحيد لإلماة محمد ش  ع د الع،اب لا لحه( 

o  يف كّاب الي اج الع،اج لصديق حي  خا (.)الميائل العقدية 

o  .) آراء الثعال ي االعّقالية م  خمع ت يي ه الجعا،  الحيا( 

o   آراء الييياشعري االعّقالية م  خمع ت يي ه غ ائ  الق ا(

 لرغائ  ال  قا (. 

o .)ميائل الي عو عيد اش  ت ي  التربي يف ت يي ه( 

o آراء الم اغي االعّقالية م  خمع ت يي ه(.) 
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س   ي عع: لراسة »لالدراسة الّي يظه  جهنا ار،م يف ،ها ال اب ،ي: 

و لذلك ر،مية ،ها الي   ضم  جس ار ارن ياء كما تقدمت «عقدية نقدية

 ا اارو.

 وفيما يلي جدول إحصائي ألنواع رسائل التحقيق والدراسة المذكورة:

 عدد الرسائل نوع الرسالة
النسبة املئوية 

 (19التقريبية )من 

 %37 7 الّحقيق الكامل

 %32 6 الّحقيق الج ئي

 %32 6 الدراسة لل  تحقيق

 %27 5 الكّ  الّي لم يي ق   اعّها 

 تاسًعا: الرسائل التارخيية 

ر  ج ال اح   شّتعُّ ُّهب فهع ُيع ِّ ع َّ كّاشة  تعاريخ الق ل  الِعلميَّة جم م له ج،ميَّ

الّأليفب لالظ لج المحيتة ش م  الّأليفب الِعلمب لاخّمج   ائق العلماء يف 

ا قد يكع  مؤثً ا يف   يقة الّأليف.  ممَّ

 لشاليظ  يف عيالي  ال سائل نخ ج شاليّائج الّالية:

ال سائل الّاريخية قليلة ني يًّاب لالمقصعل هبا: ال سائل الّي تّيالع  - 1

زم  معي و لعليك معضعًعا عقدًيا م  العتهة الّاريخيةب جل تقعة علر لراسّه يف 

 شياهنا:

o  رسالة لاحدو تياللت الق ني  الّاسع لالعاا و لقامت علر لراسة

 )اتجا،ات الّصييف يف علم العقيدو( فيهما.
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o  رسالة لاحدو تياللت الق ني  الثاين ع   لالثال  ع  ب لاقّص ت

 علر شعض تهعل علماء تازا  العقدية.

o لثانية عهد معالية رسالّا  ع  عهد الخل اء ال اادي ب لزالت ا

 رضي اهلل ع  الجميع.

o  رسالة لاحدو ع  الجهلر الّاريخية لد)الثيعية(ب لتتعر،ا لجث ،ا يف

 ارليا  لال    ارخ ى.

o . رسالة لاحدو تياللت ن أو ال يعة ا مامية يف جفغانيّا 

م  ال سائل الممي و: ارلائل يف ميائل االعّقالب لمثل ،ها ارم  مما  - 2

العلماء قديًماب لم  المهم لراسّهو لما له م  جث  يف الحكم علر  اعّير شه

 التعائف لارفكار.

،ياك قصعر لاضح يف ،ها ال أ و مما ييّدعي العياية شه يف اخّيار  - 3

 معضععات ال سائل العلمية العقدية.

 املبحث الثالث

 توصيات لتطوير الرسائل العلمية

 يف ختصص العقيدة

دراسات ال ددية الخ لج شيّائج تيهم يف معالجة ع  م  ج،م نّائج ال

نعاحي القصعرب ل  ح تعديات لمقرتحات للّتعي  لتجعيد الميّجاتو لم  

،ها الميتلق فر  ال اح  يقدة تصعًرا ل ؤية تتعي ية لل سائل العلمية يف تخص  

 العقيدوب ليمك  عتماع ذلك يف جرشعة محالر:
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 حث:حتقيق التوازن يف جماالت الب: أواًل 

م  جش ز الملحعظات علر عيالي  ال سائل العلمية عدة لتعل تعاز  شي  

مجاالت ال ح  العقديو لال يعيي ذلك الّيالي يف عدل المعضععاتب للك  

المقصعل تيعع ال سائل شي  المجاالتو شحي  ال ترتك  الدراسات يف مجالي  جل 

ة ما ،ع جللر لج،م علر ثمثة فقطب لجيًضا ال شد م  م اعاو ارللعيات شحي  ُيق دَّ

 ما سعاه.

 لم  ،يا ُيعدر شالعياية شالجعان  اآلتيةو تحقيًقا للّعاز :

o عذ نلحظ قلة الدراسات يف ،ها الجان  مع ج،ميّهو دراسات األديان :

خادة يف ظل االن ّاح الك ي  علر الثقافات لالحضارات ارخ ىب مما ييّدعي 

 المجاع.تأ،يل شاحثي  لمخّصي  يف ،ها 

o ف غم لتعل ايء م  العياية هبها الجان  المذاهب الفكرية المعاصرة :

عال ج  الحاتة غليه ال ت اع قائمةب يف ظل تجدل ارفكار لتتعر،ا لس عة انّ ار،ا 

 لتأثي  شعضها يف شعض.

o تعاين كثي  م  جقياة العقيدو م  ع لج التمب ع  تيجيل الفلسفة :

اعو لذلك لصععشّه اليي ية معازنًة شالمجاالت معضععات رسائلهم يف ،ها المج

ارخ ىو فكا  ال شد م  الّ جيع علر الدراسات يف ،ها المجاعب لتييي  

المعضععاتب لتج ئّها قدر ا مكا ب لانّداب الم  في  المّمكيي  لمياعدو 

 التمب يف تختي الصععشات الّي تعاتههم.

 تعميق الدراسات: :ثانًيا 

شالدراسة العميقة المّ حصة للمعضعع محل ال ح ب لال  لالم ال شه العياية



 جملة الدراسات العقدية    132

 ُيكّ ر شالمعالجة الّقليدية المك لروب لم  ارمثلة علر ذلك:

o  الدراسات الّاريخية: تحّاج علر الّعميقب لخادة تلك الدراسات الّي

تدرس الم احل الّاريخية لل   ب مع تحليل ،هه الم احلب لشيا  تأّث ،ا شغي ،ا 

 غي ،ا.لتأثي ،ا يف 

o   ميا،ج العلماء: نحّاج علر م يد ت ّيش يف كّ  الرتاتم لال ح  ع

يي  ل عض  هم م  الدراسةب لال سيما ارعمة المؤسِّ العلماء الهي  لم ُيعت عا حقَّ

ال    لالتعائف جل الهي  كا  لهم جث  يف تتعر جفكار ،هه ال   ب جل الهي  كا  

 ،مب سعاء يف ميهج االسّدالعب جل لهم مدارس خادة تمي لا م  خملها ع  غي

 دياغة الميائلب جل نحع ذلك.

o  الدراسات ال  ليعت افية لا حصائية: تحّاج علر م يد م  ا ث اءو رهنا

لراسات م يية علر اررقاة لاليي  المةعية الدقيقة الّي تعتي نّائج محدلوب شداًل 

 م  الكمة الم سل الهي ي تع علر مج ل ال جي ال خصي.

o دراسات الّت يقية لالميدانية: ،ها الجان  يحّاج علر عث اء كثي و ل دو ال

ضع هب لرنه يعتييا ثم و عملية يف لاقع ارمةب ليظه  ليا مقدار ال جعو شي  العاقع 

لالرتا ب كما يعتييا تصعًرا لقيًقا علر حد ما ع  اتجا،ات الياس حعع قضايا 

 لميائل العقيدو.

 د:اإلبداع والتجدي :ثالًثا 

م  المهم يف الدراسات العقدية الرتكي  علر المعضععات الم ّك و الّي 

و لعشداعو لليس الم ال ج  يأيت ال اح  ش يء تديد ميقتع عما ق لهو شل  فيها ِتدَّ

يمكيه ج  ي يي علر ما س قه ليأيت شرضافة علميةب ليكع  عشداعه شمقدار حجم ،هه 



   هـ1436سنة  اجتاه الرسائل العلمية العقدية يف اجلامعات السعودية 133
 

 ا ضافةب لنععيّهاب لقيمّها العلمية. 

يمك  ج  يّمي  ال اح  يف اخّياره لمعضعع رسالّه شّ  له يف فك و ل

د شهلك ج  تكع  ال ك و ميقتعة عما ق لهاب للك  المقصعل ج   ال ح و لال ُيقص 

ي يد داح ُها فيها ايةًا مهًماب جل يع ضها شت يقة تديدو م  تان  لم ُيت   م  

هبا علماءب سعاًء م   ق لب جل ج  يصل علر نظ ية تيّظم جفكاًرا مّ  قة قاع

 المّقدمي  جل المّأخ ي .

للّحقيق ،ها الهدج فرنه ُيعدر القيم العلمي المخّ  لال اح  كهلك 

 شما يلي:

تحديد ار،داج م  ال ح  ش كل لاضح للقيقب خاّدة عيد اخّيار  -1

 المعضععب فلماذا اخّاره ال اح ؟ لما الهدج م  اخّياره؟

علر تصّعر المعضععب لاغ ه شال ح  الشد م  اليظ  يف قدرو ال اح   -2

فيهو لمدى قدرته علر تحديد ميّعى ا ضافة الّي سيقدمها يف معضععه ،هاو 

 ليّحقق شهلك ا شداع لالّجديد المي عل.

الّأكد م  قدرو ال اح  علر تمع الحقائق العلمّية يف المعضععب  -3

 يلها.لال ح  يف مخّلِف المصالر لالم اتعب لتدقيقهاب لتصيي هاب لتحل

 م  المجاالت المهمة الّي يي غي الح ص عليها يف اخّيار المعضععات -4

لتض ي قعو علمية لرديًدا نععيًا للقيم للل اح    المعضععاُت الميهجية الّي 

تخ ج شصياغة نظ ية ت كل شياًء فك ًيا مّكامًمب ي ّي  ما تعّدل عليه ال اح  م  

 مرتاشطب لدياغة
ّ
 لغعّية تّيدو. حقائق لنّائج يف نيق علمي

يعتد قضايا لظعا،  لعاكاالت لا هات ذات ُشعد عقدي يحّاج  -5



 جملة الدراسات العقدية    134

المجّمع علر ج  ي همها ليكّع  لعًيا ا عًيا عقدًيا حعلهاب ل،يا يربز للر ال اح  

يف تحليل الظا، و جل القضيةب لسرب جغعار،اب لم  ثم ا تاشة المح رو المقيعة 

 ع  ا اكاالت لال  هات المثارو حعلها.

لم  مجاالت الّجديد يف ال ح  العقدي نقد الّصعرات الميح فة  -6

لالخا ةة الّي ُجلصقت شأدعع لميائل االعّقالب لالعمل علر ععالو دياغّها 

لتصحيح الم ا،يم لارفكار لالمصتلحات المّداللة يف غي  معضعها الصحيح 

 ميها.

العقديب م  المجاالت الّجديدية المهمة الق اءو االسّ  افية للعاقع  -7

سعاء يف تان  ارفكارب جل ال    لالمها، ب جل ارليا و ليخ ج ال اح  ش ؤية 

لاضحة حعع س ل الّعامل الصحيح مع ذلك العاقعب لعسرتاتيجيات معاتهة 

 المؤث ات ال ك ية الّي تيّهدج عقيدو المجّمع شالّغيي  لا فيال.

 توصيات عامة: :رابًعا 

o عات مدرلسة ساشًقاب جل معضععات قد ال عد ع  ت ك ار ال ح  يف معضع

ُقّلت شحًثاب مما ال يقدة عضافة علمية معّربو لل ح  العقديب لال ي يي اخصية 

 ال اح ب ليتعر م  مهاراته ال حثية.

o   الح ص علر الصياغة الجيدو لعيعا  ال سالةو فيي غي ج  يكع  العيعا

لعيالي  تكع  فض اضة معّ ً ا ع  المضمع  ال جكث  لال جقلو رّ  كثيً ا م  ا

ت مل ما ي يد كثيً ا عما تيالله ال اح  شالدراسةب ل،ها يض  ال احثي  اآلخ ي  

لييد عليهم   يق ال ح  يف المعضععب شدععى جنه قد ُلرس م  ق لب مع جنه لم 

 يدرس يف العاقع.
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o  :ا فالو م  مصالر ارفكار ال حثيةب لم  ذلك 

االتّماعي المعّيية شالدراسات  معاقع االنرتنت لحياشات الّعادل -

 العقدية.

اسّ ارو ارساتهو لالمخّصي  المّاشعي  للدراسات العقدية لما يجّد  -

 ميها.

 م اتعة الّعديات الّي يخ ج هبا ال اح  يف هناية كّاشة رسالّه العلمية. -
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 اخلامتة

رسعع اهلل لآله الحمد هلل علر تييي ه لتعفيقهب لالصمو لاليمة علر 

 لدح ه لم  لااله.

لشعُدو ف ي هناية ،ها ال ح  يمك  عتماع ج،م اليّائج الّي تعدل عليها 

 ال اح  فيما يلي:

ع  ج،مية ال ح  العلمي يف تخص  العقيدو لما يّ  ع عيهب تظه  م   -1

ج،مية ،ها العلم ن يه )علم العقيدو(ب ليمك  ج  يضاج علر ،هه ار،مية تعان  

قق م  خمع ال سائل العلمية يف الجامعاتو ميها: الحاتة المّجدلو جخ ى تّح

علر الدراسات العقدية يف كل لقتب لض لرو تعثيق لتح ي  ارقعاع المييعشة 

علر المها،  جل علر ارعمةب لمقالمة ارفكار الميح فة شعلم لشصي وب لارث  

 الك ي  للدراسات العليا يف االرتقاء شالمجّمع.

ت ال ح  يف الدراسات العقدية لاسعة لمّيععةب لج،مها: ع  مجاال -2

لب لارليا  لالِمل لب لالمها،  المعاد وب  ميائل لقضايا عقديةب لالِ     لاليِّح 

 لميا،ج المصي ي ب لاليقد لال للل.

تيععت ال سائل الجامعية المّعلقة شالعقيدو المياق ة يف اليععلية )عاة   -3

اهتا جل ميا،جها جل اتجا،اهتاب لقد حص ت ،هه ،د( فيما يّعلق شمعضعع1436

 رسالة علمية )ماتيّي  جل لكّعراه(. 120الدراسة ما جمك  م  ،هه ال سائلب لعدل،ا 

شاليظ  يف عيالي  ال سائل الّي تياللت شعض الميائل لالقضايا العقدية   -4

م  ناحية معضععية نجد جكث  الدراسات يدلر حعع ال شط شي  شاب م  جشعاب 

 عقيدو لشي  جم  آخ ب لالقليل ني يًّا م  ال سائل تيالع معضععات م  لو.ال
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تيععت ميالك ال سائل الّي تياللت ارعمة شأ  يكع  العلم له تهعل يف   -5

العقيدوب جل ج  يكع  له آراء يف العقيدو تجدر لراسّهاب جل شدراسة ميهج العل م يف 

 سة معقف العل م م  شعض القضايا.العقيدو عمعًما جل يف شاب م  ارشعابب جل لرا

تيععت ال سائل الّي لرست ال    لالتعائفب لجكث ،ا تيالع مه،    -6

ال يعةب لخادة ا مامية  االثيي ع  يةب ثم شعد ذلك تّعزع ال سائل علر شاقي 

 ال    لالتعائف شأعدال قليلة. 

يف لراسة ارليا  م  المجاالت المهمة يف الدراسات العقديةب لشاليظ   -7

 عيالي  ال سائل نجد ج  عدل المّعلق ميها شارليا  قليلم ني يًّا.

ردد العاقع العقدي المّعلق شالدلع لالميا ق م يد يف تقعيم الحالة  -8

 العقدية يف الميتقة الم ال لراسّها.

ال سائل المّعلقة شالّحقيق جل لراسة الكّ  الرتاثية قليلة ني ًياب لقد  -9

يمي : قيم تيالع تميع الكّاب المختعط تاءت رسائل الّحقيق علر ق

شالّحقيقب لقيم كا  تحقيًقا لج ء م  الكّاب المختعط فقطب ليعتد عدل قليل 

 م  ال سائل الّي تياللت شعض الكّ  شالدراسة لل  تحقيق.

ج ال اح    -10 ال سائل الّاريخية قليلة ني يًّاب لج،ميّها تأيت م  كعهنا ُتع ِّ

ر الِعلمب لاخّمج     ائق العلماء يف الّأليفب لالظ لج المحيتة ش م  الّأليف.شّتعُّ

ال سائل الّي تياللت العاقع المعاد  قليلة ني يًّاب علر عكس المّعقَّعب  -11

ها كا  مهًما يف عيعانهب لتظه  فيه الجدو لاالشّكار.  للك  الملحعظ  ج  معظم 

قدة ال اح  تصعًرا ل ؤية تتعي ية لل سائل العلمية يف تخص    -12

عقيدوب ليمك  عتماع ذلك يف تحقيق الّعاز  يف مجاالت ال ح ب لتعميق ال
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 الدراساتب لا شداع لالّجديد.

وبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وسعًيا إلى االرتقاء 

 :بالمخَرجات العلمية للدراسات العقدية جاءت هذه التوصيات

قدية شجامعات المملكةب ععدال قعاعد شيانات لإلنّاج العلمي لألقياة الع -1

 محدثةس ش كل للريب لمّاحةس للجميعب لييهل العدعع عليها لاالسّ الو ميها.

تحقيق م يد م  الّيييق شي  ارقياة العلميةو ميًعا لمزللاتية لتك ار  -2

 المعضععات.

اسّ عار الميؤللية ال  عية لالعلمية عيد اخّيار معضعع الدراسةب  -3

ا اكاالت المعاد وب لتيعر علر عيجال الحلعع لاخّيار معضععات تممس 

 العاقعية لها.

عمل للرات تأ،يلية لتل ة الدراسات يف     ال ح  لجسالي ه  -4

المّقدمةب تعقد م  ق ل جساتهو مخّصي ب لّقديم خمدة تج شة ال ح  يف م حلة 

 الدكّعراهب لجنجح الي ل لّقديم جشحا  علمية عالية الميّعى.

الدراسات لّقعيم لاقع ش امج الدراسات العليا يف عت اء الم يد م   -5

ارقياة العقديةب لقياس المخ تاتب لمدى ك اءهتاب لتلمس معا   الضعف 

 لالقصعرب لتقديم المقرتحات لّتعي ،ا.

العياية يف ش امج الدراسات العليا علر لته العمعةب ليف م حلة  -6

المعضععات الّي  الدكّعراه علر لته الخصعصب شّ جيع عت اء الدراسات يف

تّصف شا شداع لاالشّكارب لتجي  الّقليد لاالنحصار يف مجاع معي ب لتيعع 

فًقا لألللعيات ال حثية.   االتجا،ات يف ذلك ل 
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 ملخص البحث

يهدج ،ها ال ح  المعسعة شد)الم رتك العقدي ال يعي: ا مامة لالصحاشة 

ع ض العقائد الم رتكة يف ا مامة لالصحاشة عيد جدعع ف   جنمعذتًا( علر 

ال يعة الثم : )ال يديةب ا سماعيليةب االثيي ع  ية(ب لخ ج يف ثمثة م اح و 

 عّ ج الم ح  ارلع شالّ يع لشأمهات ف   ال يعة الثم .

لع ض الم ح  الثاين الم رتك العقدي ال يعي يف ا مامةب لخل  علر 

ت ا  يف القعع شعتعب ا مامة عقمً ثم ا عًاب لات اقهم علر حص  تعان  اال

 ╚اعّ ار،ا ج،م جدعع الدي ب لات اقهم علر تقديم علي علر الثمثة 

جتمعي ب لجهنم ييّدلع  شي س ارللةو سعاء ارللة الق آنية الّي ي ي لهنا علر 

 ي لهنا مقّضر عقائد،م لج،عائهمب جل ارحالي  المكهلشةب جل الصحيحة الّي ي

لفق تلك ار،عاءب لخل  جيًضا علر جهنم يّ قع  يف القعع ش عض اليظ يات 

 العافدو م  الديانات الياشقةب مثل القعع شيظ ية العديب لالقعع شالعصمة.

لع ض الم ح  الثال : الم رتك العقدي ال يعي يف المعقف م  

هم عليًا علر الصحاشةب لخل  علر: ات اقهم يف ن عة العداء للصحاشةب لت ضيل

الصحاشةب ل عيهم فيم  تقدة عليهب ثم تماليهم علر تك ي ،مب لات اقهم علر 

القعع شضمع ارمة يف تقديمها الثمثة  عليهب لات ا  عقائد،م يف المعقف م  

المخال ي  لعليب عضافة علر ات اقهم يف غلع،م الم  ط يف القعع شّك ي  معالية 

  . 

ثم ع ض ال اح  ارس اب الّي جلت علر ظهعر الم رتك العقدي شي  

جدعع ف   ال يعةب لميها: الّ يعب لال لايات المعضععةب لاالعّمال علر 
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ال لايات الضعي ة يف المعرل  اليييب لكهلك اعّمال،م علر ال لايات 

 الّاريخية ش كل انّقائي لغي  ميهجيب لاعّمال،م علر رلاو مّهمي  شالكهب.

ثم خل  ال ح  علر تملة م  اليّائجو جش ز،ا: ات ا  جدعع ف   ال يعة يف 

جش ز قضيّي  تهريّي ب ،ما جساس الّ يعو ل،ما: ا مامة لالصحاشةب لج  

الم رتك العقدي ال يعي جكث  م  قضايا الخمجب لضعف المصالر الّي شير 

 عليها ال يعة عقائد،م.

العقدي ال يعي لالّععية شخت هب لجلدر ال اح  شض لرو عش از الم رتك 

 لض لرو ال ح  يف الم رتك الييي لعش ازه.

 لالحمد هلل رب العالمي .

 ل. ع د الحميد جحمد م اد حمعل

noorr2000@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

الحمد هلل رب العالمي ب لالصمو لاليمة علر محمد لعلر آله لدح ه 

 جتمعي .

ال ح  يف الم رتك العقدي شي  ال    م  ار،مية شمكا و لما جّما شعدو فر  

يرتت  عليه م  شياء الّصعرات الصحيحة يف مع فة العمقة شي  تلك ال   ب لشيا  

جلته ال  ه لاالخّمجب ل،ها كله ييعكس يف الحكم علر عقائد،اب لمدى ق هبا 

 الخصعص.جل شعد،ا م  ال    ارخ ى عمعًماب لم  ميهج اليلف علر لته 

للهها تاء ال ح  يف معضعع )الم رتك العقدي ال يعي: ا مامة لالصحاشة 

جنمعذًتا(و ليعق يا علر العقائد الم رتكة شي  جمهات ف   ال يعة الثم : 

)ال يديةب ا سماعيليةب االثيا ع  ية(و لال يخ ر ما لههه الدراسة م  ج،مية يف 

ركي تي  يقعة عليها الّ يعو ل،ما:  ع ض لتحليل تلك القضايا الم رتكة يف ج،م

 ا مامةب لالصحاشة.

لقد لتدت دععشة شالغة يف حص  تلك الم رتكات شصعرو لقيقةب م  

خمع ال تعع علر مصالر تلك ال   ب مع ما داح  ذلك الحص  م  دععشة 

الّعامل مع شعض تلك المصالرب نا،يك ع  الصععشة يف تحديد القدر الم رتك يف 

ًّا  عيًمو عذ اقّضت   يعة تلك القضايا ب لكهلك اسّغ   الّعثيق لا حالة لق

ال ح  تعثيق كل م رتك م  جدعع ال    الثم ب ل،ها ضاعف الجهدب لج اع 

 جمد ععدال ال ح .

لك  ذلك الجهد الم هلع لالعياء المصاح  له ُييير جماة رؤية العمل 
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حقهاب مع العلم ج  م  لع تا،ً ا علر دعرو نظ  جهنا قد جلفت ال ك و ايًةا م  

الم رتك العقدي ال يعي ليس محصعًرا يف ا مامة لالصحاشةب شل يّعدا،ما علر 

 ج  يعيييا يف   قها يف جشحا  قالمة. كثي  م  جشعاب االعّقالب الّي نيأع اهلل 

واسأل اهلل العلي القدير أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يرزقنا العلم 

 لعمل الصالح.النافع وا

 :أهمية البحث 

 تكمن أهمية البحث يف اآلتي:

 جدالة معضعع ال ح و عذ لم يّيالله جحدب شحي  علم ال اح . (1

ييهم ال ح  يف عزالة اللَّ س يف حقيقة الخمج العقدي ال يعي  (2

 ال يعي.

يعق يا ،ها ال ح  علر حجم الخت  العقدي ال يعي الهي يّ ق يف  (3

 مصلحًيا.الجهلر ليخّلف دعرًيا جل 

 :الدراسات السابقة 

شحي  علم ال اح  لم يي ق رحد م  ال احثي  ج  تيالع ،ها المعضعع 

 شالدراسة المقارنة هبهه الصعرو الّعثيقية. 

 :منهج البحث وخطواته 

اعّمد ال اح  شدرتة رئيية علر الميهج االسّق ائيب لذلك يف تّ ع القضايا 

لصحاشة عيد جمهات ف   ال يعةب ثم جعمل العقدية الم رتكة يف شاش ي ا مامة لا

فيها الميهج الّحليليب ثم اسّخدة الميهج االسّي ا ي السّخمص جس اب تلك 
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 العقائد الم رتكةب لاسّخمص نّائج ال ح  لتعدياته.

 وقد سرت يف البحث وفق الخطوات اآلتية:

ع ل اآليات الق آنية علر معاضعها يف المصحف ال  يف شهك  اسم  (1

 عفي ] [.قلرقم اآلية شي  مع اليعرو

تخ يج ارحالي  الي عية م  مظاهناو فر  كا  الحدي  يف الصحيحي  جل  (2

يف جحد،ما اكّ يت شهب لع  كا  يف غي ،ما خ تّه م  مظانهب مع شيا  كمة ج،ل 

 يف الحكم عليه. العلم

تعثيق جقعاع كل ف قة م  جمهات ف   ال يعة الثم  م  مصالر،ا  (3

 عها المعثقة.اردلية لم ات

يف نمط ا حالة علر ذك  اسم الكّاب مع اسم مؤل ه لشيا   االعّمال (4

شيانات الكّ  يف فه س المصالر لالم اتع تحااًيا  عيضاحالج ء لالص حةب ثم 

 لإل الة لالّك ار.

م   شاسّثياءشارعمة العارلو جسماؤ،م يف دل  ال ح ب  الّع يف (5

 المها، .ب لجئمة ╚ اسّ اضت اه هتم كالصحاشة

 الّع يف شالمصتلحات لالكلمات الغ ي ة م  مصالر،ا. (6

 :للم اتع لالمصالرب لاآلخ  :جحد،ما وخّم ال ح  ش ه سي  (7

 للمعضععات. 

 :خطة البحث 

كل مبحث يحتوي على و: تمهيد، وثالثة مباحث، منالبحث  يتألف
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 مطالب، وفق الترتيب اآلتي:

ج،مية المعضععب الّمهيد: ليحّعي علر: مقدمة فيها حدي  ع  

 لالدراسات الياشقة حعلهب لميهجية ال ح ب لختعاته.

 المبحث األول: التعريف بأمهات فرق الشيعة، وفيه مطلبان: 

 المتل  ارلع: تع يف الّ يع لغة لادتمًحا.

 المتل  الثاين: الّع يف شأدعع ف   ال يعة.

 طلبان: المبحث الثاين: المشترك العقدي الشيعي يف اإلمامة، وفيه م

 المتل  ارلع: تع يف ا مامة لغة لادتمًحا.

 المتل  الثاين: الم رتك العقدي ال يعي يف ا مامة.

لمبحث الثالث: المشترك العقدي الشيعي يف الموقف من الصحابة ا

 ، وفيه ثالثة مطالب:╚

 المتل  ارلع: تع يف الصحاشي.

 .╚  الصحاشة المتل  الثاين: الم رتك العقدي ال يعي يف المعقف م

المتل  الثال : جس اب االارتاك العقدي ال يعي يف المعقف م  ا مامة 

  لالصحاشة.

فهرس المصادر يليها وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات،  الخاتمة:

 والمراجع وفهرس الموضوعات.
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 املبحث األول

 التعريف بأمهات فرق الشيعة

 :وفيه مطلبان 

 املطلب األول

 التشيع لغًة واصطالًحاتعريف 

 تعريف التشيع لغة: أواًل : 

ي ع: ل،ع: المقدار م  العدلب  يأتي التشيع يف اللغة على عدة معاٍن، منها: ال َّ

ي ع اه  لال يعع: الظهعرب تقعع: ااع . (1)كقعع الع ب: جقمت عيده اهً اب جل ا 

ت  شه ّ ه لُاع  لفم  م  ايعة ب (2)عذا جظه ت ه وال يء ي يع م اًعا لايععةب لجاع

ب يهعل  ج،عاء قعة :جي وقعة يّ يعع  :لال يعةب (3)مم  ي ى رجيه :جي وفم 

ب لقيل: ،م الهي  يّ ع شعضهم فهم ايعةب لكل قعة اتّمععا علر جم ب ليّاشععهنم

ي ع الِ    ب لت يَّع يف (4)شعًضاب للييعا مّ قي ب لغال  ما ييّعمل يف الهة ب لال ِّ

ب لالجمعب لاالثيي ب ليقع علر العاحدب (6)جاياع معه:تب ل(5)،عاهال يء شالغ يف 

                                                 

ب لالمحكم لالمحيط ارعظمب الش  سيدهب 2/190العي ب للخليل ش  جحمد ال  ا،يديب  (1)

2/214 . 

 . 21/301تاج الع لسب لل شيديب  (2)

 . 2/872تمه و اللغةب لألز، يب  (3)

 . 1/523كّاب الكلياتب رشي ال قاءب  (4)

 . 21/310ب لتاج الع لسب لل شيديب 2/215المحكم لالمحيط ارعظمب الش  سيدهب  (5)

 . 8/189ب لليا  الع بب الش  ميظعرب 1/949آشاليب  القامعس المحيطب لل ي لز (6)
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 .(1)لت يع ال تلو عذا اّلعر لععى ال يعة .لالمؤن ب لالمهك 

من خالل األقوال السابقة نستطيع توجيه أغلبها، وربطها بالمعنى االصطالحي 

  البحث بما يأتي: المراد يف

م عدل م  الياسب لال يعع الهي الّ يع شمعير المقدار ييت ق علر ال يعةب فه

،ع شمعير الظهعر: لدف ييت ق عليهمب لالم ايِع شمعير المّاشِعب تدع علر حاع 

جت اعهمب لفيه ييدرج الُمعاليب لالمح ب لالياد ب لالمخالط لآلخ ب لالمعافق له 

يف ال جي لالهعىب لالمعي ب لالصاح ب لالّاشعب لالمعاليب لالم الغ يف الح ب 

 ال ح . يفداج تيت ق علر مصتلح ال يعة المقصعل فكلها جل

لكهلك معير االتّماع علر ارم و مع عدة االت ا ب فهها حاع ال يعةب فهم 

مّ قع  يف العقائدب مخّل ع  فيما شييهمب يك   شعضهم شعًضاب ليلع  شعضهم 

ة. -غالً ا- شعًضاب لم  ،يا ج لق المصتلح  يف الهَّ

ذ كِرْت تدل على المقصود االصطالحي الذي  فغالب المعاين اللغوية التي

 سوف نتناوله.

  :ثانًيا: تعريف التشيع اصطالًحا 

الّ يع مأخعذ م  ال يعةب لال يعة ،م الهي  ات قعا علر م ايعة علي 

ب علر الخصعصب لات قعا علر القعع شرمامّه لخمفّهب نًصا للديةب عما   

 .(2) ج م  جلاللهتلًياب لعما خ ًياب لقالعا ع  ا مامة ال تخ

                                                 

  .1/148مخّار الصحاحب لل ازيب  (1)

ب 1/29ب لما شعد،اب لالملل لاليحلب لل ه سّاينب 1/53ف   ال يعةب لليعشخّيب  (2) 

 . 3/678ب لالمعاقف يف علم الكمةب لإليجيب 1/146
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عليه رحمة اهلل يف تع ي ه للميّمي لمه،   (1)(د،457)ت:  يقعع اش  ح ة

ب ملسو هيلع هللا ىلصجفضل الياس شعد رسعع اهلل    لم  لافق ال يعة يف ج  علًيا "ال يعة: 

لجحقهم شا مامةب لللده م  شعدهب فهع ايعيب لع  خال هم فيما عدا ذلكب مما 

 .(2)"ذك ناب فليس ايعًيا اخّلف فيه الميلمع ب فر  خال هم فيما

ليف الحقيقة ج  مصتلح الّ يع لم يك  هبهه الصعرو يف العص  ا سممي 

يُّع شمعير: الُمِح ب    َّّ ارلعب ف ي مصدري الّ  يع ا سمميب لرل مصتلح ال

 ِّ ُّ َّ﴿ ذلك علر الحقب كقعله تعالر: كا  لالمعاليب لالمياد ب سعاء
ب جل كا  علر ال ا لب م  غي  الميلمي ب كما قاع عم  [83]الصافات:  ﴾ّٰ

ّ  ": (3)لله م ا     ب ليقاع (4)"ه شا سمةالحمد هلل الهي جذعَّ ،ها لايع

 .(6)لايعّه (5)جيًضا: جرستع

                                                 
،ع: جشع محمد علي ش  جحمد ش  سعيد ش  ح ة ش  غال  ش  دالح ش  خلف ال ارسي  (1)

المحلر : لهب يف علعة تمة ارندلييب كا  اافعي المه،  ثم جد ح ظا، ًياب كا  مّ ييًا

،د. ]الل اب يف هتهي  457تعيف عاة: ب لالملل لاليحلب رلى ع  يعنس ش  ع د اهلل القاضي

 [. 1/363ارنيابب للج ريب 

 . 2/90ال صل يف الملل لاليحلب الش  ح ةب  (2)

ب   اله م ا : ملك ار،عازب جس ه جشع معسر اراع ي لشعثه علر عم  ش  الختاب  (3)

جنه قاتل جشيه جل اآلم  شه. ]هتهي  ارسماءب  عياهمّهًما  وليقاع عنه جسلمب لقّله ع يد اهلل ش  عم 

 [. 2/434لليعليب 

 . 5/89295تاريخ ا سمةب لله، يب  (4)

جرستع  اليس ش  الحكيم ال يثاغعريب لكا  تلميه : لقيل فيهب ،ع: جرستا  اليس الحكيم (5)

اليعنانيي ب  ةّمت حكملشه ُخ ب  ع  يقدمه علر غي ه م  تمميههجفم ع  الحكيمب لكا  جفم

صح ّه حي  لدل عليهاب ]شغية التل  يف تاريخ شلقدة حل  ب لكا  قد دح  ا سكيدر

 [. 3/131لكماع الدي  اش  جشي ت الوب ب حل 

الش  ب لالعقيدو ارد هانيةب 327ب 1/289انظ : ا ح المقادد يف علم الكمةب للّ ّازاينب  (6)
= 
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ب لي يد لايعّهب لاش  ال شي  (1)ليقعع المؤرخع : شيع جمية لايعّهم

ب لقد ¶ (3)لمعاليةو شل ع  الخعارج كانعا يص ع  شه عليًا (2)لايعّه

ب للدف المؤرخع  جنصار (4)ُلدف الصحاشة تميًعا هبها العدف لل  ت  يق

لاسّخدة ال قهاء لاردعليع  مصتلح ال يعة علر ب (5)عثما ب ش يعة عثما 

 . (6)المّاشعي  يف المه، 

فل ظ الّ يع يف العص  اله، ي لم يك  مّدالاًل شالصعرو المعهعلو اليعةب 

ب لل ييه م  شعدهب جل غالر فيهمب   ا علر م  تعص  لعلي حّر جد ح علمً 

 .ملسو هيلع هللا ىلصجل  ع  يف دحاشة الي ي 

 املطلب الثاني

 التعريف بأصول فرق الشيعة

ها الهي تحدرت ميه  المقصعل شأدعع ف   ال يعة: جمهات ،هه ال   ب لُجسُّ

 غال  ف   ال يعة ل عائ ها قديًما لحديًثاب ل،ي ثم  ف  : 

                                                 
= 

 . 1/104تيميةب 

 . 3/316الكامل يف الّاريخب الش  ارثي ب  (1)

ب لالعايف 3/379ب لتاريخ التربيب للتربيب 3/477الكامل يف الّاريخب الش  ارثي ب  (2)

ب لتاريخ مديية لم قب رشي القاسم ش  ، ة اهلل ال افعيب 17/65شالعفياتب للص ديب 

57/255 . 

 . 1/62س  اييييب الّ صي  يف الدي ب لأل (3)

 . 4/1774ال  يعةب لآلت يب  (4)

 . 8/50ال داية لاليهايةب الش  كثي ب  (5)

 . 1/321تعتيه اليظ  علر جدعع ارث ب لتا،  الج ائ ي الدم قيب  (6)
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 .(1)لال يعة ا سماعيليةب لال يعة االثيا ع  يةال يعة ال يديةب 

  :املسألة األوىل: التعريف بالزيدية وفرقها 

ال يدية ،م الهي  ييي ع  جن يهم علر زيد ش  علي ش  الحيي  ش  علي ش  

 -(3)لع  لم يكعنعا علر مه، ه يف ميائل ال  لع- (2)  جشي  ال  

زلا ث عت ليقعلع  شرمامّهب لييعقع  ا مامة يف جلالل فا مة  ب للم يجعِّ

 .(4)ا مامة يف غي ،م

لقد كا  ال يدية ارلائل ُيع فع  شد)ال يدية المخلصي (و عذ كانعا مع زيد ش  

 .(5)عليب لكانعا علر مه، ه يف الرتضي ع  الصحاشة

 فرق الزيدية: 

  ............................................. ب (6)ل،م ثم  ف  : تارللية

                                                 

خادة المّقدمي  ميهمب لكثي  مما تحدثعا ب تقييمات ل    ال يعة عيد علماء ال    تعتد (1)

له مّاشع اليعةب لاكّ ييا هبها الّقييم الثمثي ردعع ف   ال يعةو رنه عيه قد انق ض للم يعد 

لحديًثاب لما ذك ه شعض ج،ل العلم  الّقييم العملي الهي ي مل غال   عائف الّ يع قديًما

م  تقييمات يدخل كثي  ميها يف ،هه ال    الثم . ]راتع ت اديل ذلك الّقييم يف كّاب: 

 [. 1/147يية لال يعةب لياد  الق اريب ميألة الّق ي  شي  ج،ل ال

ب 4/76ال صل يف الملل لار،عاء لاليحلب الش  ح ة الظا، يب مكّ ة الخانجيب القا، وب  (2)

ب لالّي يه لال ل علر ج،ل ار،عاء لال دعب رشي 3/689لالمعاقف يف علم الكمةب لإليجيب 

 . 1/33الحي  الملتيب 

 . 96لاليحلب رحمد ش  يحير الم تضرب صالميية لارمل يف ا ح الملل  (3)

 . 154الملل لاليحلب لل ه سّاينب ص (4)

 ب لما شعد،ا. 67الييعج الم  قة لمخّص  الصعاعق المح قةب ليصي  الدي  ال هي  شخعاتةب ص  (5)

علر جشي الجارلل زيال ش  الميهر الع دي الهمداين الكعيفب لكا  محمد ال اق  يلق ه  ني ةً  (6)
= 
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ب لقد افرتقت ،هه ال    علر  عائف عدوب لجادُّ (2)لدالحيةب (1)لسليمانية

 ف   ال يدية غلًعا ،م الجارللية.

لقد تحي  العلماء يف تصييف ف   ال يدية لمدى ق هبا م  ج،ل الييةب فميهم  

ب لميهم م  اعّرب،ا جفضل ف   ال يعة م  (3)م  عد،ا يف ف   ال افضة كال غدالي

 .(4)ر اليية معازنة شغي ،ا م  ف   ال يعةحي  ق هبا عل

                                                 
= 

س حعًشاب لمعياه ايتا  ال ح ب لكا  جعمر ال ص ب لعيه تع   الصال  لتربج ميهب ي لي ع  

اش  معي : كهاب خ ي ب لقاع جحمد لالدارقتيي  فيهمحمد ش  كع  لعتية الععيفب قاع 

لقاع جشع زرعة: لا،ي الحدي ب لقاع اش  ح ا : رافضي يضع الحدي   نه مرتلكب: علاله، ي

ب لالملل 9/1471يف المثال  ليف مياق  ج،ل ال يت. ]انظ : تاريخ ا سمةب لله، يب 

 [. 1/262لاليحلب لل ه سّاينب 

سليما  ش  ت ي  ال يدي ال قيب المع لج شال ماخب كا  معلر للمهدي الع اسيب  ني ًة علر (1)

عليه ف قة اليليمانية الج ي ية م  ال يديةب القائلي  شّختةة جشي شك  لعم ب لتك ي   تيي 

ب جرسله ال ايد الع اسي لقّل علريس ش  ع د اهلل ╚عثما  ل لحة لال شي  لعائ ة 

المحض الهي جسس لللة ارلارسة يف المغ بب فّظا،  شالّت ي  حّر تق ب م  علريسب 

ناظ ه سليما  فخال هب فأرسل سليما  له شيمكة لسَّ فيها للس له اليم يف م  طب لقيل: 

ب لال دء لالّاريخب للمقدسيب 1/9،د. ]ف   ال يعةب لليعشخّيب 177اليم فقّله عاة 

 [. 4/181ب لسمط اليجعة الععاليب لع د الملك العادميب 5/133

عيف العاشدب رلى له الصالحية: ني ة علر الحي  ش  دالح ش  حيب جشي ع د اهلل الهيداين الك (2) 

،ع  يلم اللميلمب كا  ،ع لجخعه علي لجمه يقيما الليل ثمثة جثم ب فلما ماتت جمه قيَّ 

لجخعه عليب فلما مات جخعه كا  يقعة الليل كلهب لكا  فيه ت يعب كا  ي ى الييفب لقيل: 

مهدي كا  يرتك الجمعةب لزج اشيّه لعيير ش  زيد ش  عليب لاخّ أ معه عيدما  ل هما ال

،دب لقيل: 54الع اسيب لثقه اش  معي  لجحمد ش  حي لب لضع ه الثعري لغي هب تعيف عاة

 [. 10/131ب لتاريخ ا سمةب لله، يب 1/249،د. ]العرب يف خرب م  غربب لله، يب 169

 . 222ب 1/16ال    شي  ال   ب لل غداليب  (3)

 . 5/2552ال  يعةب لآلت يب  (4)
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  :املسألة الثانية: التعريف بفرقة اإلمساعيلية 

شا يية فلي ية غاليةب يعّقدل  ج   عمامية رافضية ا سماعيلية ،م: ف قة ايعية

لعقائد،ا ب ا مامة انّقلت م  تع   الصال  علر للده عسماعيل لعق ه م  شعده

 .(1)خليط م  عقائد ارمم الياشقة

 وقد مرت الفرقة اإلسماعيلية بعدة مراحل يف تأسيسها، أبرزها: 

الّي جسيها محمد ش  جشي زيي  ارتدعب جشع الختاب  المرحلة الخطابية:

 والمرحلة القداحية:الّي جسيها حمدا  ق مطب  والمرحلة القرمطية:ارسديب 

سيها ع يد اهلل الّي ج والمرحلة العبيدية:الّي جسيها ميمع  القداح اليهعليب 

 .(2)المهديب لتعّرب الحق ة اله، ية ل  قة ا سماعيلية

 عشرية: يثالًثا: التعريف بفرقة االثن

ب جللهم علي  اال يعة االثي ب   ع  ية ،م: القائلع  شاثيي ع   عماةس

 .(3)لآخ ،م محمد ش  الحي  العيك ي

ع  يةب لالمعسعيةب  امثل: ال افضةب لا ماميةب لاالثي وللهم جلقاب كثي و 

ب لمجمل عقائد،م: القعع لارسماءلالكاظميةب لالجع  يةب لغي ،ا م  ارلقاب 

 .(4)ع  جدعع الدي  جرشعة: الّعحيدب لالعدعب لالي عوب لا مامة

                                                 

ع ض لنقدب لع د ال حم  : ب لا سماعيلية لف قها38س  اييييب صالّ صي  يف الدي ب لأل (1)

 ب لما شعد،ا. 15المجا،دب ص

 ب لما شعد،ا. 15ع ض لنقدب لع د ال حم  المجا،دب ص: ا سماعيلية لف قها (2)

 . 47ال    شي  ال   ب لل غداليب ص (3)

 . 3/484ميهاج اليية الي عيةب الش  تيميةب  (4)
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 املبحث الثاني

 املشرتك العقدي الشيعي يف اإلمامة 

 :وفيه مطلبان

 املطلب األول

 تعريف اإلمامة لغًة واصطالًحا

 :املسألة األوىل: تعريف اإلمامة يف اللغة 

ب لجةَّ هبم :مأخعذ م  (ا مامةل ظ ) ب تقعع: جةَّ القعة  تقدمهمب لا ماة ما  وجةَّ

ُّمَّ شه م  رئيس لغي هب لالجمع ةب قل ت الهم و ياء لثقلهاب لعماة كل ايء جيمّ  :ائ 

رمةب لالخلي ة عماة عماة ا ملسو هيلع هللا ىلصقيِّمهب لالمصلح لهب لالق آ  عماة الميلمي ب لالي ي 

ب لعماة (1)ال عيةب لعماة الجيد قائد،مب لا ماة: الت يقب لالدليل: عماة الي  

ة عليهم ب لا ماة: كل ما ائّمَّ شه قعة م  رئيس جل غي هب كانعا (2)القعة ،ع: المقدَّ

 .(3)علر الص اط الميّقيمب جل كانعا ضالي 

المعير االدتمحي نجد ج  ش عمقّهال يا  لعيد تعتيه ،هه المعاين اللغعية 

المعاين اللغعية تيت ق علر المعير االدتمحيب فهي تجّمع فيها معاين الّقديمب 

تيت ق علر  لالقياة شارم  لعدمحهب لالقيالوب لالت يقب لالدليلب فهي كلها معا س 

مدلعع مصتلح ا مامةب ل،ع يّضميهاو عذ ا مامة تقديم اخ  لقيالو غي هب 

                                                 

 شّص ج ييي . ب ب لما شعد،ا10/572المحكم لالمحيط ارعظمب الش  سيدهب  (1)

 . 15/457هتهي  اللغةب الش  فارسب  (2)

 . 31/243تاج الع لسب لم تضر ال شيديب  (3)
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مه شردمح جحعاع الياس يف لييهم للنيا،مب ل،ع شاليي ة لهم لليل علر لقيا

 الت يق القعيمب جل لليل لهم علر سعاء الي يل.

 :املسألة الثانية: تعريف اإلمامة يف االصطالح 

تيّععت تع ي ات العلماء لإلمامة يف االدتمح علر جقعاع مّقارشة المعيرب 

 لميها: 

 .(1)ال ئاسة العامة يف الدي  لالدنياا مامة ،ي  التعريف األول:

شحي  يج  ب ،ي خمفة ال سعع يف عقامة الدي ا مامة  التعريف الثاين:

 .(2)ات اعه علر ارمة كافة

ا مامة معضععة لخمفة الي عو يف ح اسة الدي  لسياسة  التعريف الثالث:

 .(3)الدنيا

، تّعلق شالخادة لالعامةب لزعامة عامةب ا مامة رياسة تامة التعريف الرابع:

لعقامة الدععو ب لرعاية ال عيةب يها ح ظ الحعزومّضمَّ ب يف مهمات الدي  لالدنيا

ب لاالنّصاج للمظلعمي  م  الظالمي ب فف لالحي  لكف الجي  ب شالحجة لالييف

 .(4)لعي اؤ،ا علر الميّحقي ب لاسّي اء الحقع  م  الممّيعي 

 التعريف المختار:

الهي يرتتح لل اح  ج  الّع يف الثال  ،ع اررتحو رنه تامع مانعب 

                                                 
 . 75معجم مقاليد العلعةب للييع يب ص  (1)

 . 3/574المعاقف يف علم الكمةب لإليجيب  (2)

 . 5ارحكاة اليلتانيةب للمالرليب ص  (3)

 . 1/15غيا  ارممب للجعيييب  (4)
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 ي مل ما س قه لما تاء شعده م  الّع ي ات. 

 والتعريفات السابقة الذكر نجدها تتفق يف عدة أمور، أبرزها:

 : ج  ا مامة ميص  لييي.أواًل 

 ج  ا مامة ميص   لارو ال ؤل  الدييية لالدنيعية. ثانًيا:

م  تهة الّ  يعب للها تعلق  ملسو هيلع هللا ىلص  ا مامة لها تعلق شحق اهلل لرسعله ج ثالًثا:

 شحق الخلق يف ال عايةب لديانة الحقع ب لعقامة العدعب لغي ،ا.

 املطلب الثاني

 املشرتك العقدي الشيعي يف اإلمامة

اّتفقت أصول فرق الشيعة الثالث يف باب اإلمامة على جملة من المسائل؛ 

 منها: 

  األوىل: الغلو يف األئمة:املسألة 

ّّيم شالغلع يف جئمّهمب  ال يعة شمخّلِف  عائ هم تجمعهم تملة م  العقائد ت

فيعّقدل  فيهم ج  اهلل ق هنم شمحكم الكّابب لتعلهم قدلو رللي ارل ابب 

لس يًا لليجاوب لالع لو العثقر الّي ال ان صاة لهاب لجماًنا لألمة م  االخّمجب 

ُ  لم  لخلهاب لتميعهم ييّ هد يف ذلك شأقعاع مييعشة علر علي لشاب ِحّتة ُيغ     

  (1) . 

ب   مغالًيا يف فضائل علي  -ل،ع م  ال يدية-يقعع جحمد ش  سليما  

                                                 

 . ب لما شعد،ا457ا ب ص يمحقائق المع فة يف علم الكمةب رحمد ش  سل (1)
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فأنا جاهد جين سمعُت "الّيها  جنه قاع:  ناسً ا حديًثا علر شعض الصحاشة لميهم جشع

لم  ب م  رك ها نجاب س ييةعلي »رسعع اهلل دلر اهلل عليه لآله لسلم ل،ع يقعع: 

لقاة م  شعده سهل ش   ثم تلس. «يف اليار ،عى»ب جل قاع: «تخّلف عيها غ  

ُحييف فقاع: معاا  الميلمي  جاهد جين سمعت رسعع اهلل دلر اهلل عليه لآله 

لقاة م  شعده جشع  ثم تلس.ب «م  لخلها كا  آميًاب علي شاب حّتة»لسلم يقعع: 

اا  الميلمي  جاهد جين سمعت رسعع اهلل دلر اهلل عليه ش لو ارسلمي فقاع: مع

علي جخي لاش  عمي للار  علميب لحامل رايّي يعة »لآله لسلم ل،ع يقعع: 

... ثم تلسب «القيامةب لالخلي ة م  شعديب المؤم  م  تاشعهب لالكاف  م  خال ه

ة يعة لقاة م  شعده جشع جيعب ارنصاري فقاع: يا جشا شك  جليت تهك  ،هه اآلي

فقمت جنت  لداح ك  [55]المائدو: ﴾ حط مض خض حض جض مص﴿ جن لت:

؟ فقاع: لُّ فقّ لّما شي  كّ يه لقُ  ما: جد حت  لاهلل معالنا لمعلر كل مؤم س لمؤميةس

شلر قد كا  ذلك. فقاع: جاهد جين سمعُت رسعع اهلل دلر اهلل عليه لآله لسلم 

الميّقيمب لالحجة علر علي عي  اهلل يف خلقهب للاليّه الص اط »ل،ع يقعع: 

 .(1)ثم تلس «ارمة شعدي

لمضامي  ،هه اليصعص ،ي ن س مضامي  اليصعص الّي تيّيد عليها 

 علر لته الخصعص.   ا سماعيلية يف غلع،ا يف ارئمة عامةب ليف علي 

: ملسو هيلع هللا ىلصيقعع القاضي اليعما  المغ شي ا سماعيلي رالًيا حديًثا ني ه علر الي ي 

 .(2)"كي يية نعحب م  رك ها نجاب لم  تخلف عيها غ  مي لة ج،ل شيّي فيكم "

                                                 

ب لما شعد،اب لعث ات ا مامةب 457حقائق المع فة يف علم الكمةب رحمد ش  سلميا ب ص  (1)

 . 8رحمد ش  عش ا،يم الييياشعريب ص

 . 1/80لعائم ا سمةب للقاضي اليعما  المغ شيب  (2)
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حجج اهلل الّي احّج هبا علر خلقهب لجشعاب "ليقعع جيًضا: ع  ارئمة ،م 

رحمّه الّي فّح لع الهب لجس اب اليجاو الّي س َّ  رلليائه لج،ل  اعّهب لم  ال 

 .(1)"تق ل ارعماع عال شتاعّهمب لال يجازى شالتاعة عال م  تعال،م لددقهم

جما االثيا ع  ية فقد ذك  المجليي شعض ال لايات المكهلشة الّي تدع علر 

علييا عياب ،ها الخلق "جنه قاع:    غلع،م يف جئمّهمب لميها: ما ني ه علر علي 

 .(2)"لعلييا حياهبم

لجنه لعال،م لما خلق اهلل اليماء لاررض "ليقعع ال يخ الم يد ع  ارئمة: 

لال آلة لال حعاءب لال الممئكةب لال ايًةا مما خلقب  لال الجية لال اليارب

علر خلقه شعد ن يه محمد دلر اهلل عليه لآله لسلم  لاعّقالنا ج  حجج اهلل 

ارئمة االثيا ع  ...ب لاعّقالنا فيهم: جهنم جللع ارم  الهي  جم  اهلل شتاعّهمب 

لجهنم ال هداء علر الياسب لجهنم جشعاب اهللب لالي يل عليهب لارلالء عليهب لجهنم 

  م  الختأ لال للب عي ة علمهب لت اتمة لحيهب لجركا  تعحيدهب لجهنم معصعمع

لجهنم الهي  جذ،  اهلل عيهم ال تس ل ه ،م تتهيً اب لجهنم لهم المعج ات 

لالدالئلب لجهنم جما  ر،ل اررض كما ج  اليجعة جما  ر،ل اليماءب لج  مثلهم 

 .(3)"يف ،هه ارمة كمثل س يية نعحب لك اب حتة

مّحدو فيما يّعلق لالممحظ ج  مممح الغلع لاحدوب لالع ارات تكال تكع  

 شغلع،م يف جئمّهم.

                                                 

 . 1/46لعائم ا سمةب للقاضي اليعما  المغ شيب  (1)

 . 26/26م آو العقععب للمجلييب  (2)

 ب لما شعد،ا. 290كّاب االعّقالاتب للصدل ب ص  (3)
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  :املسألة الثانية: القول بوجوب نصب اإلمام 

 .(1)ي ى ال يدية ج  نص  ا ماة لات  عقًم لا ًعا

 .(2)لكهلك يعّقد ا سماعيلية ج  ا مامة لات ة عقًم لا ًعا

 .(3)ل،ي كهلك عيد االثيي ع  ية لات ة عقًم لا ًعا

يقدمع  لليل العقل علر اليقل يف القعع شعتعب لالممحظ ج  تميعهم 

ا مامة رغم لععا،م شعد ذلك تميًعا ث عهتا شالي ب الهي يّكل ع  يف عث اتهب 

 ليّ قع  يف س ل جللّهب كما سيأيت معيا.

  :املسألة الثالثة: ثبوت اإلمامة بالنص من حيث اجلملة 

ثم ي رتقع  شعد  فهم يّ قع  يف ث عهتا شالي  يف عليب لالحي ب لالحيي ب

ذلكب فّّ ق ف قّا ا سماعيلية لاالثيي ع  ية علر اسّم ار عقيدو الي  يف جلالل 

الحيي ب شعد انّقاع ا مامة م  الحي  علر الحيي  لجلالله علر ارشدب يف حي  

ي ي  يف ال تيي ب ليعيع  شه: ما تياسل  ت ى ال يدية ث عت ا مامة شعد علي لالحي 

الحي  لالحيي ب ش  ط الخ لج شالييف للععو ا ماة علر  م  فا مة م  ذرية

 ن يهب شا ضافة علر ا لط جخ ى.

لاعلم ،داك اهلل شأ  ا مامة ال تث ت شرتماع ارمةب " :(4)يقعع ا ماة الهالي
                                                 

ب 112مجمعع كّ  لرسائل ا ماة المهدي لدي  اهلل الحيي  ش  القاسم العياينب ص  (1)

ب لارساس لعقائد اركياسب 439 ب ص يمالحقائق المع فة يف علم الكمةب رحمد ش  سل

 . 133للقاسم ش  محمدب ص 

 . 29عث ات ا مامةب رحمد ش  عش ا،يم الييياشعريب ص  (2)

 . 75الياقعت يف علم الكمةب رشي عسحا  عش ا،يم ش  نعشختب ص  (3)

سماعيل ش  عش ا،يم ش  ع،ع: جشع الحيي  يحير ش  الحيي  ش  القاسم ش  عش ا،يم ش   (4)
= 
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لال شعقد ش يةب لال ش لاية م ليةب للك  تث ت لصاح ها شّث يت اهلل لها فيهب 

 .(1)"عليهلشعقد،ا يف رقاب م  جلت ها 

شقعع اهلل س حانهب  -  يعيي علًيا -تث ت له "ليقعع يف معضع آخ : 

 .(2)"عليه اليمة لقعع رسعله المصت ر محمدس 

ثم يج  عليه ج  يعلم ج  "كما يث ّها للحي  لالحيي  شالي ب فيقعع: 

ا مامة ال تجعز عال يف للد الحي  لالحيي و شّ ضيل اهلل لهماب لتعله ذلك 

 .(3)"ذريّهما فيهماب ليف

ا تماع علر ث عت عمامة عليب لالحي ب  (4)لقد نقل ع د اهلل ش  حم و

 .(5)لالحيي  شالي 

                                                 
= 

 ال ب عليه ييي  المه،  ال يدي الهاللي يف اليم ب  يش  جش يش  الحي  ش  عل الحي 

شالق ب م  المديية الميعروب لخ ج علر الخمفة الع اسية يف اليم ب  شال ّس ب ،د245للد عاة 

،د ]ا فالو يف تاريخ ارئمة اليالوب ليحير ش  الحيي  الهارلينب 298عاة ،دب لتعيف 284عاة 

لراسة نقدية مقارنةب لع د الحميد : ب لما شعد،اب لا ماة الهالي لآراؤه العقدية86ص 

 ب لما شعد،ا[. 27م ادب ص 

 . 674المجمععة ال اخ و )مجمعع رسائل ا ماة الهالي يحير ش  الحيي  ال سي(ب ص (1)

 . 519)مجمعع رسائل ا ماة الهالي يحير ش  الحيي  ال سي(ب ص  المجمععة ال اخ و (2)

 . 139ارساس لعقائد اركياسب للقاسم ش  محمدب ص (3)

،ع: جشع محمد ع د اهلل ش  حم و ش  سليما  ش  حم و ش  علي ش  حم و ش  جشي ،اام  (4)

ف ا سمة  غّكي  ش  جيعبب الحييي العلعيب خ ج شاليم  علر المع  ش  عسماعيل ش  سي

]  قات . ،د614،د لتعيف عاة 561لكا  تارللًيا مّخعًضا يف الدماء المعصعمةب للد عاة 

ب لما شعد،اب لالكاملب الش  ارثي ب 1/596ال يدية الكربىب  ش ا،يم ش  القاسمب 

 ب شّص ج[. 10/276

 . 449المجمعع الميصعريب لع د اهلل ش  حم وب القيم الثاينب ص (5)
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فعيدنا ج  جمي  المؤميي  لللديه جئمةب م  " :(1)ليقعع حميدا  القاسمي

 .(2)"لقت ج  ن  لهم رسعع اهلل دلر اهلل عليه لآله لسلم

ب الك ماين عذلشث عت عمامة علي لالحييي  شالي  قالت ا سماعيليةو   (3)شعَّ

يف كّاشه المصاشيح شاًشا يف شتم  اخّيار ارمة عماًماب لسا  تملة م  الربا،ي  

،ي ف ع علر الي عوب ل،ي  لما كانت ا مامة"العقلية علر ذلكب لميها قعله: 

ال يصح عال شاخّيار اهلل تعالرب لاخّيار الخمفة ع  ال سععب لالقياة مقامه جللر ج

 .(4)"رسعلهب لالي  عليهب عًذا ا مامة ال تصح عال شالي  لالّعقيف

 ب كقعله تعالر:  كما سا  تملة م  ارللة علر ث عت الي  يف علي 

﴾ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿
 .[55]المائدو: 

،ع المعتي لل كاو ل،ع    للته ال ا،د عيد،م يف آية العالية: ج  علًيا 

راكعب فهع الميّحق لإلمامةب لكهلك زعمعا ج  العلي ،ع القيم شأمعر م  ،ع لليهب 

 .(5)لليس المقصعل هبا المعاالو
                                                 

،ع: جشع ع د اهلل حميدا  ش  يحير ش  حميدا  ش  القاسم الحييي العلعيب جدعليب  (1)

علم تاريخ لفاته علر لته لال يُ ب مّكلمب م  علماء الق   الياشع الهج يب زيديب تارللي

 [. 1/413)القيم الثال (  الّحديد. ]  قات ال يدية الكربى

 . 484مجمعع الييد حميدا ب لحميدا  القاسميب ص  (2)

،ع: الداعي ا سماعيلي جحمد حميد الدي  الك ماين ال ارسي اردل. له كّ   افحة  (3)

ك احة العقلب ليقاع عنه م  الهي  جلَّ عا رسائل عخعا  الص اء ب شال لي ة لالّعقيد الل ظي

ب 99سماعيليةب لمصت ر غال ب ص ،د. ]جعمة ا 412،د ل408المع لفة. تعيف ما شي  

 لما شعد،ا[.  710لا سماعيلية تاريخ لعقائدب  حيا  علهي ظهي ب ص

 . 80مصاشيح ا مامةب رحمد حميد الدي  الك ماينب ص (4)

 ب لما شعد،ا. 85المصاشيح يف عث ات ا مامةب رحمد حميد الدي  الك ماينب ص  (5)
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 يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿لقعله تعالر:  
 .[35]يعنس:  ﴾ىت نت مت زت

كانعا شحاتة علر  ملسو هيلع هللا ىلصشعد الي ي  ╚للته ال ا،د عيد،م ج  الصحاشة 

يف فصل ارحكاة الّي الّ يت عليهم لتع،هاب فهع لهلك    ،داية علي 

 .(1)جحق شا مامة ميهم

 .[71]الّعشة:  ﴾مل يك ىك مك لكلقعله تعالر: ﴿

شأنه    للته ال ا،د عيد،م ج  ،هه اآلية ن  م  اهلل تعالر علر علي 

 القيِّم رمعر ارمة.

 .(2)جّمهات ف   ال يعة لغي ،ا م  ارللة الّي تيّدّع هبا

الحي  »جما ا سماعيلية فقد اسّدلت شالي  علر الحييي  شحدي : 

 .(4()3)«لالحيي  عماما حقب قاما جل قعداب لجشع،ما خي  ميهما

                                                 

 ب لما شعد،ا. 85د حميد الدي  الك ماينب ص المصاشيح يف عث ات ا مامةب رحم (1)

 ب لما شعد،ا. 82المصاشيح يف عث ات ا مامةب رحمد حميد الدي  الك ماينب ص  (2)

لم جتد له جدًم يف كّ  الحدي ب للعله مما لضعه ا سماعيليع ب لعنما لرل حدي  عيد  (3)

سيدا ا اب ج،ل الجيةب  الحي  لالحيي ملسو هيلع هللا ىلص: »اش  ماته ع  اش  عم  قاع: قاع رسعع اهلل 

(ب لدححه ارل اينب لرلي م    يق 118ش قم) 1/44رلاه اش  ماتهب « لجشع،ما خي  ميهما

المعلَّر ش  ع دال حم ب لالمعلَّر مّهم شعضع سّي  حديًثا يف فضل عليب قاله اش  معي . 

: فا سيال علر ،ها ضعيف. لجدله يف الرتمهي لالييائي م  حدي  حهي ة شغي  زيالو

 2ب لحكم عليه اش  عدي شالعضع. ]الكامل يف الضع اءب الش  عديب «لجشع،ما خي  ميهما»

 [ب لال    لاضح شي  ما رلاه ا سماعيليع  لشي  ما جث ّياه ،يا علر ما فيه م  المقاع. 413/

 . 96ب 88المصاشيح يف عث ات ا مامةب للك ماينب ص  (4)
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 ملسو هيلع هللا ىلصات ا  ا مامية علر ج  رسعع اهلل  (1)،د(413لنقل الم يد )ت: 

اسّخلف علًيا يف حياتهب لن  عليه شا مامة شعد لفاتهب كما نقل ات اقهم علر 

 .(2)ث عت عمامة الحييي  شالي 

عتماع ف   ال يعة  (3)،د(612كما نقل علي ش  العليد ا سماعيلي )ت: 

 .(4)  علر ث عت ا مامة شالي  لعلي 

ي  شالي ب فأمهات ف   ال يعة الثم  مّ قة علر ث عت عمامة علي لالحيي

لتميعهم جللّهم لاحدو يف ذلكو عذ تقعة علر نظ ية الحق ا لهي يف اسّحقا  

ا مامة لالخمفةو لّيعِّ  لي يها ما تقعة شه يف س يل الحصعع علر ذلك الحق 

 .الم ععةب م  اسّحمع للدماء المعصعمةب لخ لج علر لالو جم  الميلمي 

 نني:املسألة الرابعة: القول بعصمة علي واحلس 

من المسائل المتفق عليها بين أمهات فرق الشيعة: القول بعصمة علي  

 والحسنين.

                                                 

ب ليع ج جيًضا شاش  المعلمب ،ع: جشع ع د اهلل محمد ش  محمد ش  اليعما  ال غدالي الك خي (1)

ب لداح  الّصانيف الكثي وب ش ع يف الكمة لال قه لالجدعب عالم ال يعة لعماة ال افضة

]رتاع اليجاايب رشي الع اس اليجااي  ،د413حظي شمكانة يف الدللة ال عيهيةب تعيف عاة 

 [. 3/116ب لالعرب يف خرب م  غربب لله، يب 399الكعيفب ص 

 . 44انظ : جلائل المقاالت يف المها،  المخّاراتب للم يدب ص (2)

م  ب. ،ع: الداعي ا سماعيلي المتلق اليميي علي ش  محمد ش  العليد الع  مي الق اي (3)

ا. للد عاة التائ ة التي ية. م  مصي اته: لامغ ال ا ل لحّف المياضلب لتاج العقائد ،ه

 [. 408،د. ]جعمة ا سماعيليةب لمصت ر غال ب ص 612،دب لتعيف عاة 522

 . 111لامغ ال ا ل لحّف المياضلب لعلي ش  العليدب ص  (4)



 جملة الدراسات العقدية    168

فعيد ال يدية مثًم: ي ي  ا ماة الهالي علر عصمة علي لالحييي  شقعله: 

 .(1)"قعلهم دعاب شم ختأب لق هبم ا اء شم رلى"

لقد د ح شعصمة علي لالحييي  ع د اهلل ش  حم وب يف كّاشه ال ايفب فقاع: 

لج  ا مامة شعد علي عليه اليمة يف للديه الحي  لالحيي  عليهما اليمةو "

شّعيي  رسعع اهلل دلر اهلل عليه لآله لسلم لهما شهلكب ليف ذريّهما م  شعد،ماو 

لتص يحه ج  الحق معهمب لت ضيله شراارو رسعع اهلل دلر اهلل عليه لآله لسلمب 

 .(2)"لهم علر غي ،مب لعصمّهم مي يي  ع  الختأ

لمه،  ا سماعيلية ج  سائ  ارئمة معصعمع ب كما نقل ذلك جحمد حميد 

 .(3)الدي  الك ماين يف مصاشيحه

 .(4)لمه،  االثيي ع  ية ج  ارئمة معصعمع  كعصمة ارن ياء

ثم  ،ع: القعع شعصمة علي لالحي  فالقدر الم رتك شي  ف   ال يعة ال

لالحيي ب لع  اخّل عا قليًم فيما عدا،مو حي  تمّد العصمة عيد ا سماعيلية 

لاالثيي ع  ية علر سائ  ارئمةب ليظه  الخمج شي  ال يدية يف ث عت العصمة 

 لغي ،م.

  :املسألة اخلامسة: اتفاقهم على أدلة ثبوت اإلمامة 

ة علر ث عت ا مامة علر   يقّهمب لم  فالجميع ييّدع شي س ارلل

                                                 

 . 574)مجمعع رسائل ا ماة الهالي يحير ش  الحيي  ال سي(ب ص  المجمععة ال اخ و (1)

 . 1/363ال ايفب لع د اهلل ش  حم وب  (2)

 . 74المصاشيح يف عث ات ا مامةب للك ماينب ص (3)

 . 3/218ب لا ح جدعع العقائدب لع د الجليل علي ارمي ب 71جلائل المقاالتب للم يدب ص (4)
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 جللّهم: آية العاليةب لحدي  الغدي ب لغي ،ما م  ارللة.

 مظ حط مض خض حض جض مص﴿ لالمقصعل شآية العالية قعله تعالر:
  .[55]المائدو:  ﴾حف جف مغ جغ مع جع

كهلك االثيا لب (1)  فال يدية ت عم ج  ،هه اآلية خادة شعالية علي 

ب لكهلك ا سماعيلية ي عمع  ج  (2)خادة شعلي جيًضاع  ية الهي  يعّقدل  جهنا 

ب لع  كا  ظا،  الختاب   الختاب ،يا معته رئمّهمب ليف مقدمّهم علي 

 .(3)عاة لجميع المؤميي و عال ج  شا يه مّعته لعليب لارئمة شعده ش عمهم

   لالجميع يييج حعع ،هه اآلية رلاية مكهلشة م ال،ا: ج  علًيا 

 .(4)تصد  شخاتمه ل،ع راكع

لجما حدي  الغدي  فقد اسّدلت شه ال يدية علر ث عت عمامة علي يف جكث  م  

 .(5)معضع

كما اسّدلت ا سماعيلية هبهه ارللة علر ث عت عمامة علي شاليصعص 

 .(6)الياشقةب لج العا الحدي  عيها يف عامة كّ هم

                                                 

ب لكّاب الّمهيد ا ح معالم العدع 139ارساس لعقائد اركياسب للقاسم ش  محمدب ص (1)

 . 2/573لالّعحيدب ليحير ش  حم وب 

 . 6/8المي ا  يف ت يي  الق آ ب لمحمد حيي  الت ا  ائيب  (2)

 . 1/24تأليل الدعائمب رشي حيي ة اليعما  ش  محمد المغ شيب  (3)

ب لتأليل الدعائمب للقاضي 399المجمعع الميصعريب لع د اهلل ش  حم وب القيم الثاينب ص (4)

 . 6/8 ائيب ب لالمي ا  يف ت يي  الق آ ب للت ا 1/64اليعما  المغ شيب 

 . 2/574كّاب الّمهيد يف ا ح معالم العدع لالّعحيدب ليحير ش  حم و العلعيب  (5)

انظ  ت اديل تلك ارللة للته االسّدالع فيها: المصاشيح يف عث ات ا مامةب للك ماينب  (6)
= 
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 الشيعة الثالث:ومن أدلة ثبوت اإلمامة المتفق عليها بين فرق 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿ قعله تعالر:
﴾ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ﴿ لقعله تعالر:ب (1)[55]المائدو: ﴾ حف جف

 .(2)ب ف عمعا جّ  علًيا ،ع الهالي الهي لرل ذك ه يف ،هه اآلية[7]ال عد: 

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس﴿ لميها قعله تعالر:
 حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 .(3)[6]ارح اب: ﴾ خك

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿لميها قعله تعالر:
 .(4)[33]ارح اب:  ﴾اك

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿ لميها قعله تعالر:

                                                 
= 

 ب لما شعد،ا. 156ب لم اتيح المع فةب لمصت ر غال ب ص85ص

ب لالمصاشيح يف عث ات 325الصحيحةب للحيي  ش  شدر الدي ب ص يياشيع اليصيحة يف العقائد  (1)

ب لا مامةب المع لج شد)الم يعط يف ا مامة(ب لع د الي ي ش  سعد 84ا مامةب للك ماينب ص 

 . 100الدي  الج ائ يب ص

ب لاخّمج جدعع 2/89ال در الميي  يف مع فة اهلل العلي الك ي ب لمحمد ش  علي اليماينب  (2)

ب لجس ار ا مامةب للحي  ش  علي التربيب 76 ب للقاضي اليعما  المغ شيب ص المها،

 . 188ص 

ب لالمصاشيح يف عث ات ا مامةب 13مجمعع الييد حميدا ب لحميدا  القاسميب ص  (3)

 . 3/809ب لت يي  القميب لعلي ش  عش ا،يم القميب 85للك ماينب ص 

لت اتم جللي العلم لارنظارب لمجد الدي  ش  محمد لعامع ارنعار يف تعامع العلعة لاآلثار  (4)

ب لا مامةب 118ب للامغ ال ا ل لحّف المياضلب لعلي ش  العليدب ص 1/54المؤيديب 

 . 57المع لج شد)الم يعط يف ا مامة(ب لع د الي ي ش  سعد الدي  الج ائ يب 
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﴾ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت
 .(1)[3]المائدو: 

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خسلميها: قعله تعالر: ﴿
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  .(2)[61]آع عم ا : ﴾ لك خك حك جك

 ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب﴿ لميها قعله تعالر:
 ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث مثنث زث رث يت

 .(3)[67]المائدو:  ﴾يك

ج  جة جيم  »لم  ارللة الم رتكة شي  ال    الثم : حدي  التي : لنصه: 

ب فعضعّه شي  يديه لقاع: اللهم ائّيي شأح  ملسو هيلع هللا ىلصتاءت شتي  م عي علر الي ي 

 .(5()4)«خلقك عليك ليأكل معي ،ها التي ب فحض  علي عليه اليمة

                                                 
ب لالمصاشيح يف عث ات 334يياشيع اليصيحة يف العقائد الصحيحةب للحيي  ش  شدر الدي ب ص  (1)

 . 342ب لاالحّجاجب للتربسيب ص 73ا مامةب للك ماينب ص 

ب لا ح ارخ ار يف فضائل 442حقائق المع فة يف علم الكمةب رحمد ش  سليما ب ص  (2)

ب لجس ار ا مامةب للحي  ش  علي 9/340ارئمة ار هارب للقاضي اليعما  المغ شيب 

 . 219ب 218التربيب ص 

ب لكّاب 224ب لز،  المعاينب لعمال الدي  الق ايب ص 1/262ال ايفب لع د اهلل ش  حم وب  (3)

 . 250الّعحيدب الش  شاشعيه القميب ص 

حدي  التي  حدي  معضععب لم ي له جحد م  جدحاب الصحيح لال دححه جئمة  (4)

للك  ،ع مما رلاه شعض الياس كما رللا جمثاله يف فضل غي  علي. ]ميهاج الييةب ب الحدي 

 [. 7/371الش  تيميةب 

ب لا ح ارخ ار يف 2/594كّاب الّمهيد يف ا ح معالم العدع لالّعحيدب ليحير ش  حم وب  (5)

امةب ب لجس ار ا م1/138فضائل ارئمة ار هارب للقاضي اليعما  المغ شيب المجلد ارلعب 

 . 148للحي  ش  علي التربيب ص
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عاله»لميها:  ٌّ م 
 .(2()1)«م  كيت معاله فهها علي

 .(4()3)«جنت ميي شمي لة ،ارل  م  معسرب عال جنه ال ن ي شعدي»لميها: 

ظ ج  ال يعة ييّدلع  شأحالي  غال ها معضععب جل ضعيفب جل  لالممح 

 .(5)ييّدلع  شأحالي  ،ي يف فضائل عامةب تصح لعلي للغي ه م  المؤميي 

حدي  يدع علر ال ضيلة الّي قد ي ارك الصحاشي فيها غي هب لف   شي   

لشي  جحالي  تدع علر ارفضلية المتلقةب ل،ع ما ي ّق  عليه ال يعةب عذ ييّدلع  

 شأحالي  ال ضائل علر ارفضلية المتلقة.

 :املسألة السادسة: إمجاعهم على أن اإلمامة من أصول الدين 

ا مامة م  جدعع الدي    ّ جتمعت جدعع ف   ال يعة الثم  علر ج

 ها.عيد،مو شل ،ي ج،مُّ 

                                                 

ب لجخ ته الرتمهي 1/45(ب 125ب ش قم)  شاب: فضل علي ب جخ ته اش  ماتة يف سييه (1)

لك  ،ع مما ب ب لقاع: حي  دحيحب لليس ،ع يف الصحاح5/633(ب 3713يف سييهب ش قم)

ة م  ج،ل قل ع  ال خاري لعش ا،يم الح شي ل ائ يُ فب رلاه العلماء لتيازع الياس يف دحّه

قل ع  جحمد ش  حي ل جنه حييه كما حييه لنُ ب العلم شالحدي  جهنم  عيعا فيه لضع عه

 [. 7/319الرتمهي. ]ميهاج الييةب الش  تيميةب 

ب للامغ ال ا ل لحّف المياضلب لعلي ش  العليدب ص 1/257ال ايفب لع د اهلل ش  حم وب  (2)

 . 342ب ص 160ب لمعاين ارخ ارب الش  شاشعيه القميب ص 103

 . 4/1870(ب 2404ب ش قم)  جخ ته ميلم يف دحيحهب شاب: م  فضائل علي ش  جشي  ال   (3)

ب لا ح ارخ ار يف فضائل 1/49الحدائق العرلية يف مياق  جئمة ال يديةب لحميد المحليب  (4)

ب لاالقّصال فيما يج  علر الع الب رشي 1/97ارئمة ار هارب للقاضي اليعما  المغ شيب 

 . 439تع   التعسيب ص 

 . 4/116ال صل يف الملل لاليحلب الش  ح ةب  (5)
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يدية فقد نقل حميدا  القاسمي عتماع المّ يعي  علر ج  مع فة جما ال َّ 

ب ل،ي عيد (1)الميائل المّعلقة شا مامة تعد م  جدعع الدي  عيد كل ايعي

 .(2)ال يدية م  مهمات جدعع الدي ب لال يّم ا سمة ليكمل عال هبا

،ي قت  الدي ب لجساسهب "اع عيد ا سماعيليةب فا مامة: لكهلك ،ع الح

لالّي يدلر عليها تميع جمعر الدي  لالدنياب لدمح اآلخ و لارللرب لييّظم هبا 

 .(3)"جمعر الع الو

تعّرب ا مامة المحعر الهي تدلر عليه عقائد ال يعة "ليقعع مصت ر غال : 

ي ب فم لي  لم  ال يعّقد شرمامة علر اخّمج ف قهمب فهي شيظ ،م جحد لعائم الد

 . (4)"ارئمة م  ج،ل شيت ال سعع دلر اهلل عليه لآله لسلم

 (5)ع  ية ج  ا مامة م  جدعع الدي  كما شعب لهلك الكلييي يلعيد االثي

يف كّاشه الكايفب لرلى حعع ،ها المعير تملة م  ارحالي  المكهلشةو لعل 

الصمو لال كاو لالصعة لالحج شيي ا سمة علر خمس: علر "جش ز،ا: 

 .(6)"للم ييال  ش يء كما نعلي شالعاليةب لالعالية

                                                 

 . 209مجمعع الييد حميدا ب لحميدا  القاسميب ص  (1)

 . 1/420ال در الميي  يف مع فة اهلل العلي الك ي ب لمحمد ش  علي اليماينب  (2)

ب لا ح ارخ ار يف فضائل ارئمة ار هارب للقاضي 27عث ات ا مامةب للييياشعريب ص  (3)

 . 2/277اليعما  المغ شيب 

 . 8مقدمة كّاب: عث ات ا مامةب للييياشعريب ص  (4)

،ع: جشع تع   محمد ش  يعقعب ش  عسحا  الكلييي ال ازيب داح  كّاب الكايفب ل،ع  (5)

 [. 377]رتاع اليجاايب ص  ،د329ع  ية يف الحدي ب تعيف عاة  يعمدو االثي

 . 3/51جدعع الكايفب للكليييب  (6)
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  :على أحقية علي باخلالفة واإلمامة بعد  اتفاقهماملسألة السابعة

 :╚، دون سائر الثالثة اخللفاء ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

جحق شالخمفة    لمما تّ ق عليه ف   ال يعة الثم : زعمهم شأ  علًيا 

 .╚م  جشي شك ب لعم ب لعثما  

 .(1)فال يدية مجمعع  علر تقديم علي علر الخل اء الثمثة

لقد تك ر ،ها الحدي  م  تهات اّرب لجل اظ "يقعع ع د اهلل ش  حم و: 

مّقارشة لمّ اعدوب تمتُّ علر معير لاحد يف ت يي  ،هه اآليةب ليدع علر جنه قد 

او ر  يف شعضها ثعشهب ليف شعضها كياءب ليف شعضها لقع م ات مّقارشة تأكيدً 

ش لاءب لشعضها ع  عائ ةب لشعضها ع  جة سلمةب لشعضها ع  زيي  رحمة اهلل 

عليه ب لشعضها ع  لائلةب لشعضها ع  م لره علر مي لهمب كل ذلك ي يد تأكيد 

 .(2)"ارم  يف ث عت عصمّهم

تب لقد شييا م  ،م شداللة لقد تك ر ل ظ العرتو لج،ل ال ي"ليقعع جيًضا: 

الكّابب يف آية الّتهي ب لجحالي  الكياءب لالربل المّك رو المّظا، وو عذ  ،م 

معضع الحجة علر ارمةو لمكا  العصمةب لعيجاب ال تعع عليهم يف المهمةب 

 .(3)"كما ي تع علر الكّاب يف الداللة

                                                 

)مجمعع رسائل ا ماة الميصعر شاهلل ع د اهلل ش  حم و()القيم  المجمعع الميصعري (1)

ب لال در الميي  يف مع فة اهلل العلي الك ي ب لمحمد ش  علي اليماينب 459رلع(ب صا

1/348 . 

)مجمعع رسائل ا ماة الميصعر شاهلل ع د اهلل ش  حم و( )القيم  المجمعع الميصعري (2)

 . 459ارلع(ب ص

 . 1/278ال ايفب لع د اهلل ش  حم وب  (3)
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كّ همو لكهلك ا سماعيلية تقعع شي س القععب فيعقدل  ارشعاب يف 

لمسّدالع علر جحقية علي شالخمفة لل  غي هب ميّدلي  شما ييمعنه: آية 

 .(1)العاليةب لحدي  الغدي ب لحدي  المي لةب لغي ،ا

يقعع الك ماين شعد ج  سا  تملة م  ارللة علر جحقية علي شالخمفة: 

 لكا  الصحاشة شعد ن يهم محّاتي  علر ،داية علي ش  جشي  ال  عليه اليمة"

عيا،م يف فصل ارحكاة الّي الّ يت عليهم لتع،هاب كا  علي ش  جشي  ال  

 .(2)"عليه اليمة شقعع اهلل تعالر شا مامة جحّقب لعذا كا  جحّق فهع ا ماة

ميّدلي  شحدي   (3)لكهلك االثيا ع  ية يقّدمع  علًيا علر الثمثة

  ......................... ب(6)ب لحدي  مديية العلم(5)ب لحدي  المي لة(4)الي يية

                                                 

ب لما شعد،اب لتاريخ الدععو ا سماعيليةب 83ينب ص المصاشيح يف عث ات ا مامةب للك ما (1)

 . 83لمصت ر غال ب ص

 . 84المصاشيح يف عث ات ا مامةب للك ماينب ص (2)

 . 1/189حق اليقي  يف مع فة جدعع الدي ب لع د اهلل اربب  (3)

ب «مثل ج،ل شيّي كي يية نعح م  رك ها نجاب لم  تخلف عيها غ  »حدي  الي يية نصه:  (4)

ب لمي ا  2/1001حدي  يف سيده رالس مرتلك. ]انظ : ذخي و الح اظب للمقدسيب لال

ب لضع ه ارل اين يف سليلة ارحالي  الضعي ة لالمعضععةب 4/167االعّداعب لله، يب 

 ([. 4503ب ش قم)10/5

جخ ته « جنت ميي شمي لة ،ارل  م  معسرب عال جنه ال ن ي شعدي»حدي  المي لة ،ع:  (5)

ب 4/1602ال خاريب م  حدي  جشي معسر اراع يب شاب: غ لو ت عك ل،ي غ لو العي وب 

(ب لميلم م  حدي  سعد ش  جشي لقاصب شاب: يف فضائل علي ش  جشي  ال ب 4153ش قم)

 (. 2404ب ش قم)4/1870ب   

لقاع ب جنك ه ال خاريب ل،ها الحدي  «جنا مديية العلم لعلي شاهبا»مديية العلم ،ع:  حدي  (6)

ل عائد المعضععة يف ارحالي  . ]انظ : اال جدل له: لقاع يحير ش  معي ب معضعع: الحاكم

 [1/94ب لم عي ش  يعسف المقدسيب المعضععة
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 .(4()3)لآية الم ا،لة (2()1)لآية المعلو 

ل،هه ارحالي  ال تخلع م  ج  تكع  معضععة جل ضعي ةب جل جهنا م  

 الصحيح عال جهنم ييّدلع  شه يف غي  معضعه الهي لرل فيه.

لكهلك اآليات الق آنية ي ي لهنا ش لايات ال تصحب ثم ييّدلع  هبا علر 

 .╚الخل اء ال اادي   شالخمفة لل  م  س قه م    جحقية علي 

   لم  جقعالهم ما جلرله التربسي يف كّاشه االحّجاج لني ه علر علي 

لجنّم جللر شال يعة  -   يعيي جشا شك   -جنا جحق هبها ارم  ميه "جنه قاع: 

 .(5)"لي

 :املسألة الثامنة: القول بنظرية الوصي 

م  الميائل المّ ق عليها يف شاب ا مامة شي  جمهات ف   ال يعة الثم : 

تّ ق ال    الثم  علر ج  لكل ن ي لدًياب لكما  عذميألة القعع شيظ ية العديب 

،ع لدي رسعع اهلل    كا  يعاع ش  اليع  لدًيا لمعسرب فكهلك علي 

 ية لتيّدع شي س ب فههه ال    تيتلق م  ميتلقات لاحدو يف تق ي  ،هه اليظملسو هيلع هللا ىلص

  .(6)ارللة

                                                 

 . [23: ]ال عرى ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿آية المعلو ،ي قعله تعالر:  (1)

 . 216ب 214ب 213ب 211جس ار ا مامةب للحي  ش  علي التربيب ص  (2)

ائ ەئ ەئ وئ *ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿آية الم ا،لة ،ي:  (3)

 . [61]آع عم ا :  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 ب لما شعد،ا. 211جس ار ا مامةب للحي  ش  علي التربيب ص (4)

 . 1/182االحّجاجب للتربسيب  (5)

ب لما 2/584كّاب الّمهيد يف ا ح معالم العدع لالّعحيدب ليحير ش  حم و العلعيب  (6)
= 
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لعذا عدنا علر نصعص ال    الثم  حعع نظ ية العدي نجد الّتاشق الّاة 

 يف الم ليات الّي يعرللهنا  ث ات تلك اليظ يةب لم  ذلك:

:   جنه قاع لعلي  ملسو هيلع هللا ىلصما ني ه يحير ش  حم و م  ال يدية علر الي ي 

 .(1)"جنت جخي للديي لخلي ّي م  شعدي لقاضي لييي"

لجلرلت ا سماعيلية نًصا يّتاشق مع الي  الهي اسّدلت شه ال يديةب كما 

جنه  ملسو هيلع هللا ىلصرلاه القاضي اليعما  المغ شي يف كّاشه ا ح ارخ ارب لني  علر الي ي 

  .(2)«يا علي جنت جخي للديي لخلي ّي م  شعدي»قاع: 

قب للم ُت عد االثيا ع  ية ع  جخّيهاب فقد جلرل الحلي نًصا ق يً ا م  الياش

 .(3)«جنت جخي للزي ي للديي لخلي ّي م  شعدي»لفيه: 

لالممحظ ج  ال لاية الّي ييّدلع  هبا علر عث ات نظ ية العدي ،ي ن س 

 ال لاية.

ن فرق الشيعة الثالث ينطلقون يف عقيدتهم يف اإلمامة هي أوخالصة القول 

 من جملة من المشتركات، أبرزها:

عقًم ثم ا ًعاب لات اقهم علر اعّ ار ات اقهم علر القعع شعتعب ا مامة 

علر    شل ،ي ج،مهاب كما يعّقدل  تقديم علي ب ا مامة م  جدعع الدي 

                                                 
= 

ب لما شعد،اب لالميلك يف جدعع 86شعد،اب لالمصاشيح يف عث ات ا مامةب للك ماينب ص

 ب لما شعد،ا. 221الدي ب للحليب ص

 . 2/584كّاب الّمهيد يف ا ح معالم العدع لالّعحيدب ليحير ش  حم و العلعيب  (1)

 . 1/114ا ح ارخ ار يف فضائل ارئمة ار هارب للقاضي اليعما  المغ شيب  (2)

 ب لما شعد،ا. 221الميلك يف جدعع الدي ب للحليب ص (3)
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ب لييّدلع  شي س ارللةو سعاء ارللة ╚)جشي شك  لعم  لعثما (  الثمثة

الق آنية الّي ي ي لهنا علر مقّضر عقائد،م لج،عائهمب جل ارحالي  المكهلشةب 

 .ئهميحة الّي ي ي لهنا لفق ج،عاالصحارحالي  جل 

القعع ش عض اليظ يات العافدو م  الديانات الياشقةب  علركما يّ ق الجميع 

 مثل: القعع شيظ ية العديب لالقعع شالعصمة.

 املبحث الثالث

 ╚املشرتك العقدي الشيعي يف املوقف من الصحابة 

 لب:امطثالثة وفيه 

 املطلب األول

 تعريف الصحابي

  األوىل: تعريف الصحابي لغة:املسألة 

  لال ي  َّ ب جل زمانًاب جل مكاًناب جل حيعاًناب عنيانًا كا  وةالممزِ  الصحاشي ،ع:

لال يقاع يف ب جل شالعياية لالهمةب ل،ع اردل لاركث  وشي  ج  تكع  مصاح ّه شال د 

لكهلك لم  ب ،ع داح ه :ليقاع للمالك لل يءب  ج عال لم  كث ت ممزمّهالعُ 

لعلر ب داح  الجيش :نحعب هلقد يضاج الصاح  علر ميعِس ب ملك الّص جي

 ل،ي لع  كانت تعمّ ب م  الصح ة لالصاح  م ّّق  .داح  ارمي  :ه نحعسائِي 

  .(1)ل الت دح ّهب لك  الع ج خصصها لم  كث ت ممزمّه والقليل لالكثي 

                                                 

 . 557يب ص عكّاب الكلياتب رشي ال قاء الك  (1)
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 :املسألة الثانية: تعريف الصحابي اصطالًحا 

 اخت لف يف تعريف الصحابي على أقوال؛ منها: 

و مؤميًا شهب للع ساعةب سعاء ملسو هيلع هللا ىلصم  لقي الي ي  :نهأالجمهور  إليه ذهب ما

 . (1)رلى عيهب جة ال

 .(2)لمات علر ا يما ب مؤميًا شه وملسو هيلع هللا ىلصم  لقي الي ي  :الصحاشي ،ع: وقيل

ب يقظةب يف حاع حياتهب شعد الي عو ملسو هيلع هللا ىلصم  لقي الي ي  :الصحاشي ،ع وقيل:

 .(3)لمات علر ذلكب مؤميًا شه

ب لاخّ  شه اخّصاص ملسو هيلع هللا ىلصالصحاشي يتلق علر م  رجى الي ي  وقيل:

  .(4)عيه لع  لم ي لِ ب ل الت مدو دح ّهب المصحعب

ب لكث ت مجاليّه ملسو هيلع هللا ىلصكل م   الت دح ّه للي ي ع  الصحاشي ،ع  وقيل:

 .(5)علر   يق الّ ع له

 .(6)ي هب جل ي ِل عيهب للع لم ملسو هيلع هللا ىلصالصحاشي م  عاد  الي ي  وقيل:

ليّعسعع  حّر يعدل  ب جل كلمةب كل م  رلى عيه حديًثا الصحاشي وقيل:

                                                 

ب لعراال ال حععب لل عكاينب 3/359حيط يف جدعع ال قهب ل در الدي  ال رك يب ال ح  الم (1)

 . 129ص 

 . 129عتاشة اليائل ا ح شغية اآلملب الش  ارمي  الصيعاينب ص (2)

 . 209المدخلب لع د القالر ش  شدرا  الدم قيب ص (3)

 . 2/104ا حكاة يف جدعع ارحكاةب لآلمديب  (4)

 . 129عتاشة اليائل ا ح شغية اآلملب الش  ارمي  الصيعاينب ص  (5)

 . 3/67تييي  الّح ي ب لمحمد جمي  المع لج شد)جمي شالااه(ب  (6)
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جعتعا كل م  رآه حكم  ملسو هيلع هللا ىلصل،ها ل  ج مي لة الي ي ب م  رآه رؤية ما م  الصحاشة

  .(1)الصحاشة

لمياس ّه لح ظ تياب الصحاشة  والقول الراجح هو قول الجمهور؛

مج ل اللقاء شميه عال  ظ  ال ضيلة لم  لم يحلرل ما يدع علر عث ات ب لرنه ╚

 .(2)القليل لال ؤية للع م و

الم   ي   الع  و ب ثم شقيةالخل اء اررشعة،م علر ا  م   لجفضل الصحاشة

ج،ل م  م  له م ية ب ثم شيعة ال ضعا ج،ل ثم اب دً ُح جُ  م  اهد ثمب ثم ج،ل شدرشالجيةب 

  .(3)دلر علر الق لّي  مم  و ي  ارلليلالياشقب م  ارنصارب العق ّي 

مائة جلف لجرشعة ع   جلف دحاشي  ملسو هيلع هللا ىلصلكا  للي ي ب الصحاشة كلهم عدلعل

 .(4)ة قدر،ملتملب حا  شعدالّهمب لالق آ  لارخ ار مص ِّ ملسو هيلع هللا ىلصعيد معته 

 املطلب الثاني

 ╚املشرتك العقدي الشيعي يف املوقف من الصحابة  

 يف المسائل اآلتية:  ╚تتفق أصول فرق الشيعة يف الموقف من الصحابة 

  املسألة األوىل: تفضيل علّي على سائر الصحابة╚: 

عتماع شي  ف    تعد ميألة القعع شّ ضيل علي علر سائ  الصحاشة محلُّ 

                                                 

 . 1/392قعا ع ارللة يف اردععب رشي المظ   اليمعاينب  (1)

 . 200قعاعد الّحدي ب لمحمد تماع الدي  القاسميب ص (2)

 . 44تاريخ الخل اءب لع د ال حم  ش  جشي شك  الييع يب ص (3)

 . 2/640الصعاعق المح قة علر ج،ل ال فض لالضمع لال ندقةب الش  حج  الهيثميب  (4)
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 ال يعة الثم ب سعاء المّقدمي  ميهم جة المّأخ ي .

 لقد حكر الييد حميدا  القاسمي عت 
ّ
علر  ماع العرتو علر ت ضيل علي

 .(1)سائ  الصحاشة

ًم علر سائ  لي ى ا سماعيلية جنه جفضل الربيةو فضًم ع  كعنه م ضَّ 

 .(2)الصحاشة

علي علر سائ  الصحاشةب شألداج  ت ضيل   ع  يةُ  الكهلك يعّقد االثي

 .(3)اتّمعت فيهب للم تجّمع يف غي ه -ش عمهم- لنععت ال يحصيها العدّ 

 :املسألة الثانية: تكفري من تقدم علًيا من اخللفاء الراشدين 

 جمهات ف   ال يعة يك  ل  م  تقدة علًيا م  الخل اء ال اادي .

)الجارللية( ،ي ال  قة الّي شقيت م  ف   ال يديةب ل،ي  فال يعة ال يدية

 لخلت ،هه ال  قة اليم    فقدالّي لخلت اليم و ش هالو علماء ال يدية جن يهمب 

ع كثي  298)ت: شعد مائة عاة م  قدلة ا ماة الهالي ،د( علر اليم ب شعد ج  تحعَّ

 .(4)م  جت اعه علر مه،  الجارللية

ر  ال يدية علر الحقيقة ،م "ليف تق ي  ذلك يقعع حميدا  القاسمي: 

                                                 

)مجمعع كّ   ب لالمجمععة ال اخ و142مجمعع الييد حميدا ب لحميدا  القاسميب ص (1)

  .85لرسائل ا ماة الهالي يحير ش  الحيي  ال سي(ب ص

ب لتأليل الدعائمب للقاضي اليعما  المغ شيب 167ز،  المعاينب لعمال الدي  الق ايب ص (2)

1/65 . 

 . 1/211حق اليقي  يف مع فة جدعع الدي ب لع د اهلل اربب  (3)

 . 84ن أهتا لمعّقداهتاب للقاضي عسماعيل اركععب ص: ال يدية (4)
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 -عليه اليمة-شعد زيد ش  علي  - عليهم اليمة - الجارلليةب ال يعلم يف ارئمة

 .(1)"جارلليب لجت اعهم كهلكم  ليس ش

لميألة انق اض ف قّي الصالحية لاليليمانية م  ال يدية جق َّ هبا المّقدمع  

لم يظه  لهاتي  ال  قّي  مّاشعب لال يعتد م  ييي  ن يه  عذميهم لالمّأخ ل و 

  .(2)عليهما شي  ال يدية شعد الق   الثاين الهج ي

)ت:  ن عا  ش  سعيد الحمي ي لق له جكد ذلك المؤرخ اليميي المع لج:

لليس شاليم  م  ف   ال يدية غي  الجارلليةب ل،م شصيعاءب "شقعله:  (3)،د(573

 .(4)"لدعدوب لما يليهما

فرذا علميا ج  ال يدية علر الحقيقة ،م الجارلليةو فالجارللية تك ِّ  م  تقدة 

 .(5) ╚ علًيا م  الخل اء ال اادي 

ة علًيا م  الخل اء ال اادي  يف ك   م  تقدَّ  ع لكهلك ا سماعيلية ال ي كّ 

                                                 

 . 467مجمعع الييد حميدا ب لحميدا  القاسميب ص (1)

 . 110ال يدية ق اءو يف الم  لع لشح  يف المكعناتب لع د اهلل ش  محمد حميد الدي ب ص (2)

كا  فقيًها فاضًم ب ،ع: جشع سعيد ن عا  ش  سعيد ش  ن عا  الحمي ي اليميي ارمي  العممة (3)

علر قمع فصيًحا شليًغا ااعً اب اسّعلر ب عارًفا شاللغةب لاليحعب لالّاريخب لسائ  فيع  ارلب

لحصع ب حّر دار ملًكاب لله تصانيف جتلها: امس العلعة لا اء كمة الع ب م  الكلعة 

 [. 5/549،د. ]معجم ارلشاءب لياقعت الحمعيب 573يف اللغةب لله: الحعر العي ب تعيف عاة 

 . 156الحعر العي ب لي عا  ش  سعيد الحمي يب ص (4)

ب لالحعر العي ب لي عا  الحمي يب 468مجمعع الييد حميدا ب لحميدا  القاسميب ص (5)

ب لما 1/421ب لال در الميي  يف مع فة اهلل العلي الك ي ب لمحمد ش  علي اليماينب 156ص

 شعد،ا. 
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╚ (1). 

يف الخمفةب  امعا عليًّ ع  ية يك  ل  الخل اء الهي  تقدَّ  الكهلك االثي

قع  لهم المثال  .(2)المعت ة لك  ،م  ليل ِّ

  على الثالثةاملسألة الثالثة: ختطئة عموم الصحابة وسائر األمة يف تقديم 

 :علّي

الثم  علر تختةة عمعة الصحاشةب ثم يخّل ع  يف  تّ ق جدعع ف   ال يعة 

ئ ق شهب لميهم م  يختّ   شهب لميهم م  ي ّي حجم ذلك الختأب فميهم م  يك ّ 

 .(3)لل  تك ي  جل ت ييقب ل،م قلة ال تكال تهك ب لليس لها مّاشع

لال اكَّ ج  م  حكم شك   المّقدمي  علر عليو فرنه يعّقد ختأ،م ال 

 .(5)ع  ية يب لاالثي(4)ة ال ا ييةمحالةب كا سماعيلي

  املسألة الرابعة: تكفري معاوية  : 

ب ليص حع  شّك ي هب   جمع ف   ال يعة الثم  علر تك ي  معالية تُ 

 للع  
 ه.يِ

                                                 

 . 172ب 170ز،  المعاينب لعمال الدي  الق ايب ص (1)

ب لما شعد،اب لك ف الم ال يف ا ح تج يد 87ب صءالعقائد الجع  يةب لجع   كااف الغتا (2)

 . 240)قيم ا لهيات(ب الش  المته  الحليب ص االعّقال

 . 156الحعر العي ب لي عا  الحمي يب ص (3)

 ب لما شعد،ا. 155ز،  المعاينب لعمال الدي  الق ايب ص (4)

لكاااينب ب لعلم اليقي  يف مع فة جدعع الدي ب لل يض ا6جلائل المقاالتب للم يدب ص (5)

2/811 . 
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ر  كممه عليه "ب يقعع ع د اهلل ش  حم و:   حع  شك  ه ص ِّ فال يدية يُ 

 .(1)"-معاليةيعيي شّك ي  -م حع  شّك ي ه  -يعيي علًيا-اليمة 

ع  معالية عيدنا ج،ل ال يت "شل عنه نقل عتماع ال يدية علر تك ي هب فقاع: 

كاف ب للم ُيعلم يف ذلك خمجم م  سل يا الصالح سمة اهلل عليهمب لالحجة علر 

 .(2)"ك  ه جنه رلَّ ما ُعلِم  م  لي  الي ي دلر اهلل عليه لعلر آله ض لروً 

لكا  معالية كافً ا يف ال ا  ب ": (3)،د(663لقاع الحيي  شدر الدي  )ت: 

 .(4)"ُمظ ِهً ا لإلسمة

لقد د ح شهلك م  ا سماعيلية عمال الدي  الق اي يف كّاشه: )ز،  

 .(5)المعاين(

مات علر غي  الملةو رنه جظه     ليهك  ا سماعيلية ج  معالية 

 .(6)ملسو هيلع هللا ىلص ا سمةب لجشت  الك  ب شل د حعا جنه كاف  شاهلل لرسعله

ب يتعع ذك    جما االثيا ع  ية فقد عقدلا جشعاًشا لّك ي  معالية 

 .(7)ت اديلهاب فلي تع عليها يف معا يهاب لقد جا ت علر شعضها يف الحااية

                                                 

 . 3/99ال ايفب لع د اهلل ش  حم وب  (1)

 . 1/188( القيم ارلعب لع د اهلل ش  حم وب 2المجمعع الميصعري) (2)

،ع: الحيي  ش  محمد ش  جحمد ش  يحير الحيييب م  سملة الهالي ال سيب م  جاه   (3)

،دب لتعيف عاة 599عاة كّ ه: يياشيع اليصيحة يف العقائد الصحيحةب لكّاب ال  اءب للد 

 [. 1/383]  قات ال يدية الكربىب  ش ا،يم ش  القاسمب القيم الثال ب  ،د663

 . 419يياشيع اليصيحة يف العقائد الصحيحةب للحيي  ش  شدر الدي ب  (4)

 . 324ز،  المعاينب لعمال الدي  الق ايب ص (5)

 ب لما شعد،ا. 6/153ا ح ارخ ارب للقاضي اليعما ب  (6)

ب لما شعد،اب 581ال سائل االعّقاليةب لمحمد ش  عسماعيل المازندراين الخعاتعئيب ص  (7)
= 
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و   لالممحظ جهنم ات قعا يف س ل تلك المثال  الّي ك َّ لا هبا معالية 

 التحال مصالر ال لاية لديهم. 

 ،بـ)الناكثني  ╚والزبري، وعائشة  املسألة اخلامسة: تسميتهم طلحة

 والقاسطني واملارقني(:

لالمارقي : م  قاتله يف ب ليقصدل  شالياكثي : الهي  قاتلعه يعة الجمل

 .(1)اليه لا ب لالقاستي : معالية لم  معه

جنه قاع  ملسو هيلع هللا ىلصيقعع ع د اهلل ش  حم و م  ال يديةب ل،ع ييي  حديًثا علر الي ي 

و يعيي "الياكثي  لالمارقي  لالقاستي عنك تقاتل شعدي ":   لعلي 

شالياكثي : جدحاب الجملب لشالمارقي : ج،ل اليه  م  الخعارجب لشالقاستي : 

 .(2)"معالية لجدحاشه

جم ت شقّاع »جنه قاع:    لكهلك ني ت ا سماعيلية خربًا علر علي 

  الياكثي  لالقاستي  لالمارقي ب فأما الياكثع  فأدحاب الجملب لجما القاستع

 .(3)«ب لجما المارقع  فالخعارج-لم  معه   يعيي معالية -فأ،ل ال اة 

قاع  ملسو هيلع هللا ىلصج  رسعع اهلل  لعيد االثيي ع  ية رلاية ييي عهنا علر جة سلمة 

يا جة سلمة اسمعي لااهديب ،ها علي ش  جشي  ال  سيد الميلمي ب لعماة »لها: 

                                                 
= 

 ب لما شعد،ا. 73لال يعة لالحاكمع ب لمحمد تعال مغييةب ص

ب 4/337ب لا ح ارخ ارب للقاضي اليعما  المغ شيب 2/206ال ايفب لع د اهلل ش  حم وب  (1)

 . 463لما شعد،اب لاالحّجاجب للتربسيب ص 

 . 2/206ال ايفب لع د اهلل ش  حم وب  (2)

 . 4/337ا ح ارخ ارب للقاضي اليعما  المغ شيب  (3)



 جملة الدراسات العقدية    186

  لالقاستي ب قلت: يا المّقي ب لقائد الغ  المحجلي ب لقاتل الياكثي  لالمارقي

رسعع اهلل م  ،م الياكثع ؟ قاع: الهي  ي ايععنه شالمديية لييكثع  شال ص وب قلت: 

م  القاستع ؟ قاع: معالية لجدحاشه م  ج،ل ال اةب قلت: م  المارقع ؟ قاع: 

 .(1)«جدحاب اليه لا 

لخمدة القعع يف الم رتك العقدي ال يعي يف المعقف م  الصحاشة 

ج  ف   ال يعة الثم  تّ ق يف ن عة العداء للصحاشة رضعا  عليهمب لقد  :╚

الّقت العقائد ت ًعا للمصالح لار،عاءب ف ضلعا عليًا علر سائ  الصحاشةب ثم  عيعا 

فيم  تقدة عليهب ل،م: جشع شك ب لعم  لعثما ب ثم تماللا علر تك ي ،مب لات قعا 

ثة علر علي رضي اهلل ع  الجميعب علر القعع شضمع ارمة يف تقديمها للثم

لات قت عقائد،م يف المعقف م  المخال ي  لعليو سعاء م  ج،ل الجملب جل م  

 .  ج،ل د ي ب لات قعا يف غلع،م الم  ط يف القعع شّك ي  معالية 

 املطلب الثالث

 أسباب االشرتاك العقدي يف اإلمامة والصحابة عند أمهات فرق الشيعة

عقدي عيد جدعع ف   ال يعة الثم  )جمهات ف   شعد ع ض الم رتك ال

ع  يةب يجدر  اال يعة(ب ل،ي ال يعة ال يديةب لال يعة ا سماعيلية لال يعة االثي

شيا العقعج علر جس اب ذلك االارتاكو حّر نيّتيع الخ لج شيّائج علمية م يية 

 علر جسس ميهجية دحيحة.

ق يل الّعافق غي  لما م  اك ج  ،ها االارتاك العقدي لم يك  م  

                                                 

 . 463االحّجاجب للتربسيب ص (1)
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ه ه لللافع  المقصعلب جل م  ق يل المعافقة الع ضية العاش وب شل ع  له جس اش  

 المعضععيةب ل،ي الّي سيقف عليها يف ،ها المتل .

 ولعل من أبرز تلك األسباب ما يأتي:

 :السبب األول: التشيع اجلامع 

لربلز تلك فالّ يع الهي يجمع ،هه ال   ب ل،ع جحد ج،م لجش ز الدلافع 

 الم رتكات العقدية يف ا مامة لالصحاشةب ليف غي ،ا م  جشعاب العقيدو.

حي  يقعة الّ يع علر جساس حق علي يف الخمفةب ل،ها االسّحقا  

ب فعيدما ات ق المعرل -شحي  ال لي ة ال يعية-الم ععة حاع للنه الصحاشة 

 ًيا.ميه تميعهم ظه  االارتاك يف تلك العقائد تل عاالهي هنل

 :السبب الثاني: الروايات املوضوعة 

ن اط محمعة لخصعة اليية الي عيةب مع ظهعر ت ام  ظهعر ح كة الّ يع 

يف عهد الّمكي   ارحالي  لالقصاصو لزال ذلك الي اط ض الوً  م  لّضاعي

ال يعيو جعيي زم  الدللة ال يدية يف اليم ب لالدللة ا سماعيلية لسيت هتا علر 

يف  جسهمللة ال عيهية لان قاقها ع  الخمفة الع اسيةو ارم  الهي شلدب لالد غي ِ 

ن   ارحالي  المكهلشةب لنيج ارسا ي  المع،عمةو ليص و العقائد ال يعية 

)ا مامة لالمعقف م   خادة فيما يّعلق شعمعل الّ يع العقديب الم ععمة

اق  آع ال يت لالمثال  )مي فعضععا ال لايات المكهلشة يف المياق ب الصحاشة(

َّّاب لالمؤرخع   ╚لمثال  الصحاشة الك اة  جتمعي (ب فعيدما تاء الُك

 ال يعة م  ،هه ال    اعّمدلا علر ذلك المعرل  يف تق ي  العقائد.
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دل ال فض جر  "ليف ذلك يقعع ايخ ا سمة اش  تيمية عليه رحمة اهلل: 

للي  ب لال سععب الق آ مقصعل،م التع  يف ب كا  م  لضع قعة زنالقة ميافقي 

ب فعضععا م  ارحالي  ما يكع  الّصديق شه  عيًا يف لي  ا سمةب ا سمة

للم ب لهعاه وفميهم م  كا  داح  ،عى لتهل فق لهاب لرلتع،ا علر جقعاة

ب فعتد،ا تقدح يف حق ا سمةب فّدش ،اب لميهم م  كا  له نظ ب ييظ  يف حقيقّها

ما علب ما ل يال اعّقاله يف الدي ع وي  ا سمةفقاع شمعت ها لقدح هبا يف ل

للهها ب لقدحت فيما كا  يعّقده م  لي  ا سمةب العّقاله ج  ،هه دحيحة

  ما تيقله ال افضة م  اركاذي  تيلتعا رف ولخلت عامة ال نالقة م  ،ها ال اب

ه لكا  عيدب ًها عيد م  لم يعلم جنه كهب   لدارت ُا ب شه علر التع  يف ا سمة

لضلت  عائف كثي و م  ا سماعيلية لاليصي ية لغي ،م ب خربو شحقيقة ا سمة

لكا  م دج ضملهم تصديق ال افضة يف جكاذي هم ب الممحدو الميافقي  م  ال نالقة

نما يقيمع  م دج ب عكأئمة الع يديي ب الّي يهك لهنا يف ت يي  الق آ  لالحدي 

ب عّم ضة لييّجي  لهم شهلك ال يعة الضُّ لععهتم شاركاذي  الّي اخّلقّها ال اف

ب ثم يف ملسو هيلع هللا ىلصثم يف الي ي ب ثم ييقلع  ال تل م  القدح يف الصحاشة علر القدح يف علي

للهها كا  ب (1)لاليامعس ارعظمب  ه لهم داح  ال مغ اركربكما رتَّ ب هيةا ل

 .(2)"عظم شاب لل،لي  علر الك   لا لحال جال فض 

                                                 

داح  كّاب ال مغ اركرب ،ع: ع د الع ي  ش  محمد ش  اليعما . ]نعاشغ ال لاو يف راشعة  (1)

 [. 150المةاتب آلغاش رك الته اينب ص

ين: ك ف ارس ار ل،ّك ارسّار يف ال ل عليه: انظ : ال داية لاليهايةب الش  لقد جلف ال اقم 

 . (7/18ب ل  قات الي كيب 2/268كثي )

 . 10-7/9ميهاج الييةب الش  تيميةب  (2)
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 على الروايات الضعيفة: السبب الثالث: االعتماد 

ال اك ج  ج،ل اليية لالجماعة عرب تاريخهم كانت لهم عياية فائقة شعلم 

سعاء يف الّحملب جل يف ب الحدي  رلاية للرايةب فعضععا له اردعع لالضعاشط

 ارلاءب فظه ت الصحاحب لاليي ب لالميانيد.

اب الصيعة لالّح ي الدقيق م  ق ل جدحب تلك العياية ال ائقة لمع  لتعل

ايء م  ارحالي  الضعي ة لالمعضععةو شاسّثياء الصحيحي   افيهشقي  والحديثية

و لك  ال ار  -رحمهما اهلل جعيي دحيح ا ماة ال خاريب لدحيح ا ماة ميلم-

 تصدلا لجعممها اليية علماء ج  ال يعي الحديثي لالرتا  الييي الحديثي الرتا  شي 

 ارحالي  علر لالحكم لالّخ يجب لالّحقيقب الدراسةب خمع م  ال لاياتب لّلك

 اعّمدلا الهي  ال يعة شخمج الم تلي و لتح يف الغالي ب انّحاع عيه في عا لال لاوب

 جسل يا. كما عقائد،م عليها لشيعا لالضعاجب المعضععات علر جساًسا

 لم  المغالتات الّي اسّخدمها ال يعة يف تق ي  عقائد،م لاالسّدالع علر

دحّها: االعّمال علر ارحالي  المعضععة لالضعي ةب الّي ظه ت يف شعض 

ب كالحلية رشي نعيمب لميّدرك الحاكم علر الصحيحي ب الكّ  الحديثية

لغي ،ماو رغم ج  ارمانة العلمية تقّضي عدة ارخه هباب جل االعّمال عليهاب ال 

 .جل الضعف عليها شالعضع العلمسيما شعد حكم ج،ل 

ها ايخ فيس يل المثاع: اعّمال،م علر م ليات جشي نعيمب الّي يقعع لعلر 

فر  جشا نعيم رلى كثيً ا م  ارحالي  الّي ،ي ضعي ةو شل "ش  تيمية: اا سمة 

معضععةب شات ا  علماء ج،ل الحدي  اليية لال يعةب ل،ع لع  كا  حافًظا كثي  

مثاله ي لل  تميع ما يف الحدي ب لاسع ال لايةو لك  رلى كما عالو المحدثي  ج
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 .(1)"ال ابو رتل المع فة شهلكب لع  كا  ال يحّج م  ذلك عال ش عضه

تمع الحاكم "ها اله، ي: فيلكهلك م ليات الحاكم الّي ييّ هدل  هبا يقعع 

جحالي ب لزعم جهنا دحاح علر ا ط ال خاري لميلمب ميها: حدي  التي ب لم  

 .(2)"ه جدحاب الحدي ب فلم يلّ ّعا الر قعلهكيت معاله فعلي معالهب فأنك ،ا علي

فاالكّ اء شمج ل لرلل تلك ال لايات يف مثل ،هه الكّ  ال يدع علر 

 دحّهاب لال ييعف يف االسّدالع هبا علر تق ي  العقائد.

 :السبب الرابع: اعتمادهم على الروايات التارخيية 

خادة تلك ال لايات الّي ظه ت عيد شعض المؤرخي و كالتربيب لاش  

عياك ب لغي ،ماب لالمّأمل يف تلك ال لايات يجد ج  جدحاهبا لم ي رت عا 

الصحةب لعنما اارت عا اليماعب لنقلعا تلك ال لاياتو شياء علر ج  م  جحاع فقد 

عع،او شل ع  ا ماة الترب ي قد جاار علر ذلك يف جسيدب للم ي رت عا الصحة جل يدَّ

لليعلم الياظ  يف كّاشيا ،ها ج  اعّمالي يف كل ما جحض ت "مقّدمة تاريخه فقاع: 

الّي جنا ب ذك ه فيه مما ا  ت جين راسمه فيه عنما ،ع علر ما رليت م  ارخ ار

ب لل  ما جلرك شحجج العقععب لاآلثار الّي جنا مييد،ا علر رلاهتا فيهب ذاك ،ا فيه

كا  العلم شما كا  م  جخ ار  عذ   وعال الييي  القليل ميهب ك  الي عسلاسّي ط ش 

للم ب غي  لادل علر م  لم ي ا،د،مب لما ،ع كائ  م  جن اء الحالثي ب الماضي 

ب لل  االسّخ اج شالعقععب لنقل الياقلي ب عال شرخ ار المخربي ب يدرك زماهنم

خرب ذك ناه ع  شعض  فما يك  يف كّاشي ،ها م ب لاالسّي اط ش ك  الي عس

                                                 

 . 7/52ميهاج الييةب الش  تيميةب  (1)

 . 3/1042تهك و الح اظب لله، يب  (2)
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م  جتل جنه لم يع ج له لتًها  وجل ييّ يعه سامعهب مما ييّيك ه قارئهب الماضي 

 تِ لعنما جُ ب يف ذلك م  ق ليا فليعلم جنه لم يؤت  ب لال معير يف الحقيقةب يف الصحة
 
 ي

 .(1)"علييا ي  لِّ لجنا عنما جلييا ذلك علر نحع ما جُ ب م  ق ل شعض ناقليه علييا

كمة ا ماة التربي ت  يقه شي  الصحة لاليماعب فهع ي لي  للاضح م 

 رلاية سماعب ال رلاية دحة.

فاعّمدت  ف   ال يعة الثم  كثيً ا علر تلك ال لايات الّاريخيةو ال سيما 

فيما اج  شي  الصحاشةب للم يقّص لا علر ال لايات الّاريخية الم ثعثة يف كّ  

الّاريخ يف لقت م ك ب لغل ت عليهم ار،عاء  ج،ل الييةو شل ع  ال يعة كّ عا يف

فلم يلّ معا ارمانة العلميةو حي  ش ز م  ال يعة مؤرخع  قدامر جمثاع: 

الهي اعّمد عليه التربي يف كثي   (4)لجشي مخيفب (3)لالميععليب (2)اليعشخّي

م  م لياته حعع جحدا  ال ّية شي  الصحاشةب لقد حص ت ما ي يد علر جرشعمائة 

رشي مخيف غال ها يف ،ها ال اب معلعة يف تاريخ ا ماة التربي عليه رحمة  رلاية

اهللب للم يك  التربي مّ  ًلا يف ذلكب فقد نقل اش  كثي  ع  جشي مخيف ما ي يد 

ب لظه  جشع مخيف يف كّاب (5)علر سّي  رلايةب كلها فيما اج  شي  الصحاشة
                                                 

 . 1/13تاريخ التربيب رشي تع   التربيب  (1)

علم تاريخ لفاته. ]سي  ،ع: جشع محمد الحي  ش  معسر اليعشخّي ال يعي المّ ليفب ال يُ  (2)

 [. 15/327جعمة الي مءب لله، يب 

،ع: جشع الحي  علي ش  الحيي  ش  علي الميععليب داح  كّاب: م لج اله،  لمعال   (3)

 [. 4/48د. ]معجم ارلشاءب لياقعت الحمعيب ،346الجع، ب تعيف عاة 

لارخ ار عليه ب كا  داح  جخ ار لجنيابب ،ع: لعط ش  يحير ش  سعيد ش  مخيف ش  سليم (4)

لقاع ب ه جشع حاتم: مرتلك الحدي فيقاع ب جغل ب ي لي ع  تماعة م  المجهعلي 

 [. 2/238 ،د. ]فعات العفياتب للكّ يب157خ اري ضعيفب تعيف عاة جالدارقتيي: 

ب 294 -142ب 8/115ب 320 -258ب 149ب 57ب 7/48ب 6/243ال داية لاليهايةب الش  كثي ب  (5)
= 
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 الكامل يف الّاريخ فيما يق ب م  ع  و معاضع.

ل،ع يّحد  ع  ال لايات المكهلشة -قعع اش  كثي  عليه رحمة اهلل ي

د ة  للل يعة لال افضة يف": -  لارسا ي  المييعتة حعع مقّل الحيي  

شعض ما جلرلناه  ليفب لفيما ذك نا ك ايةب لجخ ار شا لةب مص ع الحيي  كهب كثي 

لجكث ه م  ب سقّهللعال ج  اش  ت ي  لغي ه م  الح اظ لارئمة ذك له ما ب نظ 

ل،ع ضعيف الحدي  عيد ب لقد كا  ايعًياب مخيف لعط ش  يحير يرلاية جش

للهها ب عيده م  ،هه اراياء ما ليس عيد غي هب حافظ يللكيه جخ ارب ارئمة

 .(1)"لاهلل جعلمب ،ها ال أ  مم  شعده يرتامر عليه كثي  م  المصي ي  يف

 بالكذب: السبب اخلامس: اعتمادهم على رواة متهمني 

م  جس اب االارتاك العقدي شي  جمهات ف   ال يعة: اسّداللهم علر 

ّّهمع  شالكهب غي  ضاشتي  للحدي ب جمثاع اش   عقائد،م شم لياتس جدحاُشها م

تمع يف كّاشه م  الكهب ما ال يخ ر علر م  له جلنر مع فة  ب الهي(2)المغازلي

مج ل رلاية اش  المغازلي ال شل نقل ايخ ا سمة ش  تيمية ج   و(3)شالحدي 

 .(4)ييعغ االحّجاج هبا شرتماع ج،ل العلم

                                                 
= 

  تع عليها يف معا يها. ل،هه ا حاالت علر س يل الّمثيلب للييت علر س يل الحص ب فليُ 

 . 8/202ال داية لاليهايةب الش  كثي ب  (1)

،ع: جشع الحي  علي ش  محمد ش  محمد ش  التي  ش  جشي يعلر الجمشي ش  المغازلي  (2)

 ولخ ج الّخاريجب لتمع مجمععاتب سمع كثيً اب لكّ  شخته لحصل اردععب العاستي

ن ع علر لتلة يّعضأ ب ميها: الهيل علر تاريخ لاسطب لكا  كثي  الغلط قليل الح ظ لالمع فة

 [. 22/85]انظ : العايف شالعفياتب للص ديب . ،د483 سية القّه ميًّ فعقع يف الماء لجخ ج م  

 . 420ب لالميّقر م  ميهاج االعّداعب لله، يب ص 7/15ميهاج الييةب الش  تيميةب  (3)

 . 7/130ميهاج الييةب الش  تيميةب  (4)
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الهي ُرمي  (1)لمم  اعّمدت عليه ف   ال يعة الثم : جشع الجارلل

 س حعًشاب لذك  ج ّ  ال اق :  ه محمدم للقّ ب (2)شالكهبب للعيه تع   الصال 

عمر لكا  جشع الجارلل جعمر ال ص  جب س حعًشا ايتا  جعمر ييك  ال ح 

 .(4)ذك  اله، ي جنه مرتلك الحدي لب (3)ب كما ذك  ذلك اليعشخّيالقل 

لقاع اش  ب مرتلك :لقاع الييائي لغي هخ ي ب  كهاب :اش  معي  فيه قاع

 .(5)كا  رافضًيا يضع الحدي  يف المثال  :ح ا 

لجمثاع ،ؤالء قد ست لا كًّ ا لجحالي  اخّلقع،اب للضعع،ا يف مياق  آع 

ب فمقت ،عى يف ن عس ف   ال يعةب فّلق ّهاب ╚ال يتب لمثال  الصحاشة 

لاعّمدت عليها يف تق ي  عقائد،اب فّمقت العقائد لاارتكتو شي   لحدو 

 المعارل لالم ارب الّي اسّيدلا عليها.

االارتاك العقدي عيد جمهات ف   ال يعة  كل ،هه ارس اب جلت علر

الثم ب لتعلت القارئ ي ع  جنه جماة مدرسة لاحدوب مع شعض ال  ل  ال ييتة 

شي  تلك ال   ب الّي غال ها ي  ز،ا الص اع علر ال عامة الديييةب ليجمعها الحقد 

  .ملسو هيلع هللا ىلصعلر دحاشة الي ي 

                                                 

رلى ب داح  المه،  ال ليءب ،ع: جشع الجارلل زيال ش  الميهر الكعيف الع دي الثق ي (1)

]المييد الميّخ ج علر دحيح ميلمب . ت كعه. ع  ارعمش االمياكي  يف ال ضائل لغي ،

 [. 1/66رشي نعيم ارد هاينب 

 . 1/162الملل لاليحلب لل ه سّاينب  (2)

 . 55ف   ال يعةب لليعشخّيب ص  (3)

 . 9/140تاريخ ا سمةب لله، يب  (4)

 . 10/199تاريخ ا سمةب لله، يب  (5)
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 اخلامتة

 ج والتوصيات.يف ختام هذا البحث خرج الباحث بجملة من النتائ

 :أواًل: النتائج 

 ع  ية. اجدعع ف   ال يعة ثم ب ل،ي: ال يديةب لا سماعيليةب لاالثي (1

،ما جساس الّ يعب ب ات قت جدعع ف   ال يعة يف جش ز قضيّي  تهريّي  (2

 لالصحاشة.ب ل،ما: ا مامة

حد الّك ي و  ذلك حّر شلغ لع  اخّل ت فيما شييهاجمهات ف   ال يعةو  (3

فر  ما يجمعهم م  م رتك عقدي ،ع ما يجعلهم ي مع  اليية لج،لها ع  قعس 

لاحدوب فما يجمعهم ج،م لجكرب مما يخّل ع  فيهو فهم يجّمعع  يف العقائدب 

 ليخّل ع  يف المصالح.

لحدو المصالر الّي اعّمدت عليها جمهات ف   ال يعة ،ع ما جنّج  (4

 الصحاشة.الم رتك العقدي يف ا مامة ل

الم رتك العقدي ال يعي ي ك  علر قضيّي  تع، يّي  يف ال ياء العقديب  (5

 .╚لالغلع يف المعقف م  الصحاشة الك اة ب ما: الغلع يف ا مامة،

اعّمال ف   ال يعة علر المصالر المّت حةب لال لاو المج لحي ب  (6

 يف ظهعر الم رتك العقدي ال يعي. جسهمتجس اب  ولالمعضععات

لالصحيح ج   .غاعس  ما ،عمعّدع ل ما ،ع ّ يعال ع  م  :لما يقاعال دحة  (7

 ت يع جكث  غلًعا.ميه ما ،ع ت يع غاعس لالّ يع ميه ما ،ع 
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 :ثانًيا: التوصيات 

 يف ختام هذا البحث يوصي الباحث باآلتي:

جلدي ن يي شاسّكماع م  لع الم رتك العقدي يف شقية جشعاب العقيدوب  (1

ثم و عملية م  ثم ات ،ها ال ح ب شاعّ ار ذلك لقد شدجت شال ح  يف شعضهاو 

 لجسأع اهلل العع  علر عكماله.

ض لرو عش از الم رتك العقدي ال يعيب لتععية ج،ل اليية شهو للعقعج  (2

 علر حقيقة الّ يع.

الم رتك اليييب لعحياؤهو لمعاتهة المخا   العقدية  ض لرو ال ح  يف (3

 الم رتكةب لحماية جشياء اليية م  تعغل العقائد ال ا لة يف جلساط المجّمع.
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 فهرس املصادر واملراجع

عث ات ا مامةب رحمد ش  عش ا،يم الييياشعريب تحقيق: مصت ر غال ب لار  (1

 ،د.1416 -ة 1996ارندلسب شي لتب 

،د(ب تحقيق: 1182عتاشة اليائل ا ح شغية اآلملب الش  ارمي  الصيعاين)ت:  (2

حيي  اليياغي لحي  مق علي ار،دعب مؤسية ال سالةب شي لتب الت عة ارللرب 

 ة.1986

االحّجاجب رحمد ش  علي التربسيب تحقيق: عش ا،يم ال هالريب لمحمد ،الي  (3

 ت اعة لالي  ب عي ا .شِهب شرا اج: تع   الي حاينب لار ارسعو لل

،د(ب لار الكّ  العلميةب 450ارحكاة اليلتانيةب رشي الحي  المالرلي) (4

 ة.1985 -،د 1405شي لتب الت عة ارللرب 

،د(ب 631ا حكاة يف جدعع ارحكاةب رشي الحي  علي ش  محمد اآلمدي)ت:  (5

 ،د.1404تحقيق: سيد الجميليب لار الكّاب الع شيب شي لتب الت عة ارللرب 

،د(ب 351اخّمج جدعع المها، ب للقاضي اليعما  ش  حيع  المغ شي)ت:  (6

 ة.1983تحقيق: مصت ر غال ب لار ارندلسب شي لتب الت عة الثالثةب 

،د(ب تحقيق: محمد سعيد 1250عراال ال حععب لمحمد ش  علي ال عكاين)ت:  (7

 ة.1992 -،د 1412ال دريب لار ال ك ب الت عة ارللرب 

د اركياسب للقاسم ش  محمد ش  عليب تحقيق: جل ي  نص ي نالرب ارساس لعقائ (8

 ة.1980لار التليعة للت اعة لالي  ب شي لتب الت عة ارللرب 

جس ار ا مامةب للحي  ش  علي التربيب تحقيق: قيم الكمة لالحكمة  (9

 ه.1435ا سمميي  شمجمع ال حع  ا سمميةب م هدب الت عة الثانيةب 

يخ لعقائدب  حيا  علهي ظهي ب علارو ت تما  الييةب ال،عرب ا سماعيلية تار (10

 شاكيّا . 
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ا سماعيلية لف قها)ع ض لنقد(ب لع د ال حم  المجا،دب لار اآلفا  ديعاءب  (11

 ،د.1428الت عة ارللرب 

جدعع الكايفب لمحمد ش  يعقعب الكليييب تحقيق: قيم عحياء الرتا )م ك   (12

 ه.1429 اعة لالي  ب قمب شحع  لار الحدي (ب لار الحدي  للت

،د(ب تحقيق لتعليق: 381االعّقالاتب الش  شاشعيه القمي)الصدل ()ت:  (13

 ،د.1435مؤسية ا ماة الهاليب قمب الت عة الثالثةب 

جعمة ا سماعيليةب لمصت ر غال ب لار ارندلس للت اعة لالي   لالّعزيعب  (14

 شي لت. 

حيي  الهارلينب مكّ ة ج،ل ال يتب ا فالو يف تاريخ ارئمة اليالوب ليحير ش  ال (15

 ة.2014 -،د 1435دعدوب الت عة ال اشعةب 

،د(ب تحقيق: 460االقّصال فيما يج  علر الع الب رشي تع   التعسي)ت:  (16

 ،د. 1430محمد كاظم المعسعيب مت عة نكارشب قمب الت عة ارللرب 

لراسة نقدية مقارنةب لع د الحميد م ادب اآلفا   :ا ماة الهالي لآراؤه العقدية (17

 ة. 2010 -،د 1431للت اعة لالي  ب ديعاءب الت عة ارللرب 

ا مامةب المع لج شد)الم يعط يف ا مامة(ب لع د الي ي ش  سعد الدي   (18

الج ائ يب تحقيق: قيس هبجة العتارب المكّ ة المّخصصة شأمي  المؤميي  عليب 

 ،دب 1432م هدب الت عة ارللرب 

جلائل المقاالت يف المها،  المخّاراتب للم يد محمد ش  محمد  (19

 ة.1983 -،د 1403مميب شي لتب ه(ب لار الكّاب ا س412اليعما )ت: 

،د(ب ض ط 794ال ح  المحيط يف جدعع ال قهب ل در الدي  ال رك ي)ت:  (20

محمد محمد تام ب لار الكّ  العلميةب شي لتب  نصعده لخ ج جحاليثه لعلق عليه:

 ة.2000 -،د 1421الت عة ارللرب 
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 شعر سعيد. ال دء لالّاريخب للمته  ش   ا،  المقدسيب مت عة الثقافة الديييةب (21

 ال داية لاليهايةب الش  كثي ب مكّ ة المعارج شي لت.  (22

ال در الميي  يف مع فة اهلل العلي الك ي  لما ال ييّغير عيه مما يلحق شحكمه  (23

شأدعع الدي ب لمحمد ش  علي ش  جحمد ش  محمد ش  الحي  ش  محمد ش  علي 

ؤسية الّاريخ الع شيب ،د(ب تحقيق: ع د اهلل ع د اهلل الحييييب م1068اليماين)ت: 

 ة.008 -،د 1429شي لتب الت عة ارللرب 

شغية التل  يف تاريخ حل ب لكماع الدي  ش  جشي ت الوب تحقيق: سهيل سكارب  (24

 لار ال ك . 

 تاج الع لسب لم تضر ال شيديب تحقيق: مجمععة م  المحققي . (25

يق: تاريخ ا سمة للفيات الم ا،ي  لارعمةب ل مس الدي  اله، يب تحق (26

،د د 1407عم  ع د اليمة تدم يب لار الكّاب الع شيب شي لتب الت عة ارللرب 

 ة.1987

،د(ب تحقيق: 911تاريخ الخل اءب لع د ال حم  ش  جشي شك  الييع ي)ت:  (27

 -،د 1371محمد محيي الدي  ع د الحميدب مت عة اليعالوب مص ب الت عة ارللرب 

 ة.1952

 ر غال ب لار ارندلس للت اعة لالي   تاريخ الدععو ا سماعيليةب لمصت (28

 ة. 1965لالّعزيعب شي لتب الت عة الثانيةب 

تاريخ التربيب رشي تع   محمد ش  ت ي  التربيب لار الكّ  العلميةب  (29

 شي لت.

تاريخ مديية لم ق لذك  فضلها لتيمية م  حلها م  ارماثلب رشي القاسم  (30

فعيب تحقيق: مح  الدي  جشي سعيد عم  ش  علي ش  الحي  ش  ، ة اهلل ش  ع د اهلل ال ا

 ة. 1995غ امة العم يب لار ال ك ب شي لتب 
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تأليل الدعائمب رشي حيي ة اليعما  ش  محمد المغ شيب مؤسية ارعلمي  (31

 ة.2006 -،د 1426للمت ععاتب شي لتب الت عة ارللرب 

يعسف  س  اييييب تحقيق: كماعالّ صي  يف الدي  لتميي  ال  قة الياتيةب لأل (32

 ة.1983 -،د 1403الحعتب عالم الكّ  ا سمميةب شي لتب الت عة ارللرب 

 تهك و الح اظب لله، يب لار الكّ  العلميةب شي لتب الت عة ارللر. (33

ت يي  القميب لعلي ش  عش ا،يم القمي)الق   الثال  الهج ي(ب مؤسية ا ماة  (34

 ،د.1435المهديب قمب الت عة ارللرب 

معالم العدع لالّعحيدب ليحير ش  حم و العلعيب تحقيق: الّمهيد يف ا ح  (35

 ة.2011 -،د 1432، اة حي ي سيدب مكّ ة الثقافة الديييةب القا، وب الت عة ارللرب 

الّي يه لال ل علر ج،ل ار،عاء لال دعب رشي الحي  الملتيب تحقيق: محمد  (36

 .ة1997،د د 1417زا،د الكعث يب المكّ ة ارز، ية للرتا ب مص ب 

هتهي  ارسماء لاللغاتب لليعليب تحقيق: مكّ  ال حع  لالدراساتب لار  (37

 ة. 1996ال ك ب شي لتب ارللرب 

هتهي  اللغةب الش  فارسب تحقيق: محمد ععض م ع ب لار الرتا  الع شيب  (38

 ة.2001شي لتب الت عة ارللرب 

 ّاح تعتيه اليظ  علر جدعع ارث ب لتا،  الج ائ ي الدم قيب تحقيق: ع د ال (39

 ة.1995 -،د 1416جشع غدوب مكّ ة المت ععات ا سمميةب حل ب الت عة ارللرب 

،د(ب دححه لعلق عليه: 381الّعحيدب لل يخ الصدل  اش  شاشعيه القمي)ت:  (40

 ه.1430،اام الحيييي الته اينب مؤسية الي   ا سمميب قمب الت عة العاا وب 

 شالااه(ب لار ال ك ب شي لت.تييي  الّح ي ب لمحمد جمي  المع لج شد)جمي  (41

تمه و اللغةب لألز، يب تحقيق: رم ي ميي  شعل كيب لار العلم للمميي ب  (42

 ة.1987شي لتب الت عة ارللرب 
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الحدائق العرلية يف مياق  جئمة ال يديةب لحميد المحليب تحقيق: الم تضر ش   (43

لت عة الثانيةب زيد المحتعريب مكّ ة م ك  شدر للت اعة لالي   لالّعزيعب ديعاءب ا

 ة.2002 -هب 1423

حق اليقي  يف مع فة جدعع الدي ب لع د اهلل اربب مؤسية انّ ارات جنعار  (44

 ،د.1424الهدىب قمب عي ا ب الت عة الثانيةب 

حقائق المع فة يف علم الكمةب رحمد ش  سلميا ب م اتعة لتصحيح: حي   (45

 -،د 1424الت عة ارللرب ش  يحير اليعس يب مؤسية ا ماة زيد الثقافيةب ديعاءب 

 ة.2003

الحعر العي ب لي عا  ش  سعيد الحمي يب تحقيق: كماع مصت رب  ه ا ب  (46

 ة.1973

لامغ ال ا ل لحّف المياضلب لعلي ش  العليدب تحقيق: مصت ر غال ب لار  (47

 ة.1982 -،د 1403ع  الدي  للت اعة لالي  ب 

ل حم  ال  يعائيب ذخي و الح اظب لمحمد ش   ا،  المقدسيب تحقيق: ع د ا (48

 ة.1996 -،د 1416لار اليلفب ال ياضب الت عة ارللرب 

رتاع اليجاايب رشي الع اس جحمد ش  علي اليجااي الكعيفب تحقيق: معسر  (49

 ،د. 1418ال  ي ي ال نجاينب مؤسية الي   ا سمميب قمب الت عة اليالسةب 

الخعاتعئي)ت: ال سائل االعّقاليةب لمحمد ش  عسماعيل المازندراين  (50

،د(ب المجمععة ارللرب تحقيق: ،الي ال تائيب مؤسية عااعراءب قمب الت عة 1173

 ،د.1426ارللرب 

ز،  المعاينب لعمال الدي  الق اي)ت: ،د(ب تحقيق: مصت ر غال ب المؤسية  (51

 ة1991 -،د 1411الجامعية للدراسات لالي   لالّعزيعب الت عة ارللرب 

اهتا(ب للقاضي عسماعيل اركععب لار ال ك  المعاد ب ال يدية )ن أهتا لمعّقد (52
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 ةب 1997 -،د 1418شي لتب للار ال ك  المعاد ب لم قب الت عة الثالثةب 

ال يدية ق اءو يف الم  لع لشح  يف المكعناتب لع د اهلل ش  محمد حميد  (53

 ة.2006 -،د 1427الدي ب م ك  ال ائد للدراسات لال حع ب ديعاءب الت عة الثانيةب 

محمد ناد  ب لسليلة ارحالي  الضعي ة لالمعضععة لجث ،ا الييئ يف ارمة (54

 -،د  1412ب الت عة ارللرب ال ياضب لار المعارجب الدي  ش  الحاج نعح ارل اين

 .ة 1992

سمط اليجعة الععالي يف جن اء ارلائل لالّعاليب لع د الملك العادميب  (55

مععضب لار الكّ  العلميةب شي لتب تحقيق: عالع جحمد ع د المعتعل لعلي محمد 

 ة.1998،د د 1419

سي  اش  ماتهب رشي ع د اهلل محمد ش  ي يد الق ليييب تحقيق: محمد فؤال  (56

 ع د ال اقيب لار ال ك ب شي لت.

الييعج الم  قة لمخّص  الصعاعق المح قةب ليصي  الدي  ال هي  شخعاتة  (57

 ي اآللعسيب تحقيق: مجيد نص  اهلل الهيدي المكيب اخّص ه لاهشه: محمعل اك

 الخلي ة. 

،د(ب تحقيق: مجد الدي  المؤيديب 614ال ايفب لع د اهلل ش  حم و)ت:  (58

 ة.0082 -،د 1429مي عرات مكّ ة ج،ل ال يتب الت عة ارللرب 

ا ح جدعع العقائدب لع د الجليل علي ارمي ب تق يض: المي زا ع د اهلل  (59

 ة.2012 -،د 1433لتب الت عة ارللرب ا حقاقيب مي عرات الععي ا سمميب شي 

ا ح ارخ ار يف فضائل ارئمة ار هارب للقاضي اليعما  ش  حيع   (60

،د(ب تحقيق: محمد الحيييي الجمليب لار الي   ا سمميب قمب 363المغ شي)ت:

 ،دب .1431الت عة الثانيةب 

ار ا ح المقادد يف علم الكمةب ليعد الدي  ميععل ش  عم  الّ ّازاينب ل (61
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 ة. 1981 -،د 1401المعارج اليعمانيةب شاكيّا ب الت عة ارللرب 

ال  يعةب لآلت يب تحقيق: ع د اهلل ش  عم  ش  سليما  الدميجيب لار الع  ب  (62

 ة.1999،د د 1420ال ياضب الت عة الثانيةب 

ال يعة لالحاكمع ب لمحمد تعال مغييةب تحقيق: سامي الغ ي ي الغ لايب لار  (63

 ة.2012 -،د 1433لمي عرات ال ضاب شي لتب الت عة ارللرب  الّيار الجديدب

دحيح ميلمب لميلم ش  الحجاج الييياشعريب تحقيق: محمد فؤال ع د  (64

 ال اقيب لار عحياء الرتا  الع شيب شي لت. 

الصعاعق المح قة علر ج،ل ال فض لالضمع لال ندقةب الش  حج  الهيثميب  (65

كيب لكامل محمد الخ اطب مؤسية ال سالةب تحقيق: ع د ال حم  ش  ع د اهلل الرت

 ة.1997 -،د 1417ل يا ب الت عة ارللرب 

  قات ال يدية الكربىب  ش ا،يم ش  القاسمب تحقيق: ع د اليمة ع اس  (66

 -،د 1421العتيهب مؤسية ا ماة زيد ش  علي الثقافيةب ديعاءب الت عة ارللرب 

 ة. 2001

: دمح الدي  الميجدب مت عة حكعمة العرب يف خرب م  غربب لله، يب تحقيق (67

 ة1984الكعيتب الكعيتب الت عة الثانيةب 

العقائد الجع  يةب لجع   كااف الغتاب تحقيق: مهدي امس الدي ب مؤسية  (68

 ة2004 -،د 1425جنصاريا  للت اعة لالي  ب قمب الت عة الثالثةب 

ال ادب  العقيدو ارد هانيةب الش  تيميةب تحقيق: عش ا،يم سعيدايب مكّ ة (69

 ،د.1415ال ياضب الت عة ارللرب 

علم اليقي  يف مع فة جدعع الدي ب لمحي  ال يض الكاااينب تحقيق: شيدارق ب  (70

 ،د. 1418قمب الت عة ارللرب  -مي عرات: شيدار 

العي ب للخليل ش  جحمد ال  ا،يديب تحقيق: مهدي المخ لمي لعش ا،يم  (71
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 اليام ائيب لار لمكّ ة الهمع.

،د(ب تحقيق: فؤال ع د الميعم 478ارممب رشي المعالي الجعييي)غيا   (72

 ة.1979لمصت ر حلميب لار الدععوب ا سكيدريةب الت عة ارللرب 

 ة.1984 -،د 1404ف   ال يعةب لليعشخّيب لار ارضعاءب شي لتب  (73

ال    شي  ال    لشيا  ال  قة الياتيةب لل غداليب لار اآلفا  الجديدوب شي لتب  (74

 ة.1977الت عة الثانيةب 

ال صل يف الملل لار،عاء لاليحلب الش  ح ة الظا، يب مكّ ة الخانجيب  (75

 القا، و.

فعات العفياتب لمحمد ش  ااك  الكّ يب تحقيق: علي محمد ش  يععض اهلل  (76

 ة. 2000لعالع جحمد ع د المعتعلب لار الكّ  العلميةب شي لتب الت عة ارللرب 

ب لم عي ش  يعسف المقدسيب رحالي  المعضععةل عائد المعضععة يف اا (77

،د 1419تحقيق: محمد ش  لت ي الص اغب لار العرا ب ال ياضب الت عة الثالثةب 

 ة.1998

القامعس المحيطب لمحمد ش  يعقعب ال ي لز آشاليب مؤسية ال سالةب  (78

 شي لت.

،د(ب تحقيق: محمد 489قعا ع ارللة يف اردععب رشي المظ   اليمعاين)ت:  (79

 -،د 1418يي  محمد حيي ب لعسماعيل ال افعيب لار الكّ  العلميةب شي لتب ح

 ة.1997

قعاعد الّحدي ب لمحمد تماع الدي  القاسميب لار الكّ  العلميةب شي لتب  (80

 ة.1979 -،د 1399الت عة ارللرب 

الكامل يف الّاريخب لعلي ش  جشي الك ة ال ي اين المع لج شاش  ارثي ب تحقيق:  (81

 ،د.1415القاضيب لار الكّ  العلميةب شي لتب الت عة الثانيةب ع د اهلل 
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الكامل يف ضع اء ال تاعب لع د اهلل ش  عدي الج تاينب تحقيق: يحير مخّار  (82

 ة.1989 -،د 1409غ اليب لار ال ك ب شي لتب الت عة الثالثةب 

ك ف الم ال يف ا ح تج يد االعّقال)قيم ا لهيات(ب الش  المته  الحليب  (83

 ،د.1424لتعليق: تع   الي حاينب مؤسية ا ماة الصال ب قمب الت عة الثانيةب  تقديم

يب تحقيق: عدنا  لرليشب محمد المص يب عالكلياتب رشي ال قاء الك  (84

 ة. 1998 -،د 1419مؤسية ال سالةب شي لتب 

 -،د 1400الل اب يف هتهي  ارنيابب للج ريب لار دالرب شي لتب  (85

 ة. 1980

 مد ش  مك ة ش  ميظعرب لار دالرب شي لت. ليا  الع بب لمح (86

لعامع ارنعار يف تعامع العلعة لاآلثار لت اتم جللي العلم لارنظارب لمجد  (87

 -،د 1414الدي  ش  محمد المؤيديب مكّ ة الرتا  ا سمميب دعدوب الت عة ارللرب 

 ة.1993

 مجمعع الييد حميدا ب لحميدا  ش  يحير حميدا  القاسمي)ت: (ب تحقيق: (88

جحمد جحي  الحم يب ل،الي حي  الحم يب تقديم: مجد الدي  المؤيديب م ك  

 .1424 -ة 2003ج،ل ال يت للدراسات ا سمميةب دعدوب الت عة ارللرب 

المجمعع الميصعري)مجمعع رسائل ا ماة الميصعر شاهلل ع د اهلل ش  حم و(  (89

يد ش  علي الثقافيةب )القيم ارلع(ب تحقيق: ع د اليمة العتيهب مؤسية ا ماة ز

 ديعاء.

مجمعع كّ  لرسائل ا ماة المهدي لدي  اهلل الحيي  ش  القاسم العياين)ت:  (90

،د(ب تحقيق: عش ا،يم يحير الدرسي الحم يب مي عرات م ك  ج،ل ال يت 404

 ة.2004 -،د 1425للدراسات ا سمميةب دعدوب الت عة ارللرب 

ماة الهالي يحير ش  الحيي  المجمععة ال اخ و)مجمعع كّ  لرسائل ا  (91
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ال سي(ب تحقيق: علي جحمد ال ازحيب لار الحكمة اليمانيةب ديعاءب الت عة ارللرب 

 ة.2000 -،د 1420

المحكم لالمحيط ارعظمب الش  سيدهب تحقيق: ع د الحكيم ،يداليب لار  (92

 ة.2000الكّ  العلميةب شي لتب الت عة ارللرب 

ش  ع د القالر ال ازيب تحقيق: محمعل  مخّار الصحاحب لمحمد ش  جشي شك  (93

 ة. 1995 -،د 1415خا  ب مكّ ة ل يا  ناا ل ب شي لتب   عة تديدوب 

المدخلب لع د القالر ش  شدرا  الدم قيب تحقيق: ع د اهلل ش  ع د المحي   (94

 ،د.1401الرتكيب مؤسية ال سالةب شي لتب الت عة الثانيةب 

لياد  الق اريب لار  ي ةب الت عة  ميألة الّق ي  شي  ج،ل اليية لال يعةب (95

 ة.2013،د د 1434العاا وب 

الميلك يف جدعع الدي  لتليه: ال سالة الماتعةب ليجم الدي  تع   ش  الحي   (96

،د(ب تحقيق: رضا ارسّاليب مجمع ال حع  676المع لج شد)المحقق الحلي()ت:

 ،د.1414ا سمميةب م هدب الت عة ارللرب 

المييد الميّخ ج علر دحيح ا ماة ميلمب رشي نعيم ارد هاينب تحقيق:  (97

محمد حي  محمد حي  لعسماعيل ال افعيب لار الكّ  العلميةب شي لتب الت عة 

 ة. 1996 -،د 1417ارللرب 

المصاشيح يف عث ات ا مامةب رحمد حميد الدي  الك ماينب تقديم لتحقيق:  (98

 ة. 1996،د د 1416 عة ارللرب مصت ر غال ب لار الميّظ ب الت

،د(ب تحقيق: 381معاين ارخ ارب الش  شاشعيه القمي)ال يخ الصدل ()ت:  (99

 ،د.1431علي جكرب الغ اريب مؤسية الي   ا سمميب قمب الت عة اليالسةب 

معجم ارلشاء)عراال ارري  علر مع فة ارلي (ب لياقعت الحمعيب لار  (100

 ة.1991 -،د 1411رللرب الكّ  العلميةب شي لتب الت عة ا



 جملة الدراسات العقدية    206

،د(ب تحقيق: محمد 911معجم مقاليد العلعةب لجمع الدي  الييع ي)ت:  (101

 ة.2004 -،د 1424عش ا،يم ع الوب مكّ ة اآللابب القا، وب الت عة ارللرب 

م اتيح المع فةب لمصت ر غال ب لار ع  الدي  للت اعة لالي  ب شي لتب   (102

 ة.1982 -،د 1402

سّاينب تحقيق: محمد سيد كيمينب لار المع فةب الملل لاليحلب لل ه  (103

 ،د.1404شي لتب 

 الميّقر م  ميهاج االعّداعب لله، يب تحقيق: مح  الدي  الختي . (104

ميهاج اليية الي عيةب الش  تيميةب تحقيق: محمد راال سالمب مؤسية ق   ةب  (105

 ،د.1406الت عة ارللرب 

يحير الم تضرب تحقيق: الميية لارمل يف ا ح الملل لاليحلب رحمد ش   (106

 ة.1990،د د 1410محمد تعال م كعرب لار اليدىب شي لتب الت عة الثانيةب 

،د(ب تحقيق: ع د 756المعاقف يف علم الكمةب لعضد الدي  ا يجي) (107

 ة.1997 -،د 1417ال حم  عمي وب لار الجيلب شي لتب الت عة ارللرب 

ال يخ علي محمد مععض تحقيق: ب لله، يب مي ا  االعّداع يف نقد ال تاع (108

ب الت عة 1995ب شي لتب لار الكّ  العلميةب المعتعل لال يخ عالع جحمد ع د

 ة.1995ب ارللر

المي ا  يف ت يي  الق آ ب لمحمد حيي  الت ا  ائيب مي عرات ارعلمي  (109

 ة.1997 -،د 1417للمت ععاتب شي لتب الت عة ارللرب 

ة ال يعة(ب آلغاش رك الته اينب نعاشغ ال لاو يف راشعة المةات)  قات جعم (110

 -،د 1390تحقيق: علي تقي في ليب لار الكّ  العلميةب شي لتب الت عة ارللرب 

 ة.1971

العايف شالعفياتب لصمح لدي  الص ديب تحقيق: جحمد اررنؤلط لت كي  (111
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 ملخص البحث

 :موضوع البحث 

 ب لمياق ة جفكاره.(جحمد د حي ميصعر)نقُض ا هاِت رجس الق آنيي  الع ب 

 هدف البحث: 

 تث يُت حجيَّة الييَّة الي عيةب لالدفاُع عيها. -1

 نقُض ميتلقات )جحمد د حي ميصعر(  نكاره اليية  الي عية لشيا  هتافّها. -2

عِء فهم  -3 تعتيه اآليات الّي اسّدعَّ هبا الق آنيع ب تعتيًها دحيًحا يف ض 

 الصحاشة عيا،ا.

 مشكلة البحث: 

اه )الق آُ  لك رب مصدًرا  ج لَّف  زعيم الق آنيي  المعاد ي  يف مص  كّاًشا سمَّ

س  ا هاتس  سِّ يتعُ  م   للّ  يع ا سممي(ب انتلق فيه م  آيات ق آنيةب ليُؤ 

ّ  ُّ هبا م  يقُف  َّّ   شقداسة الق آ   خملها يف حجيَّة الييَّةب قد ي غ  ة جنَّه ت ي  عليهاب خادَّ

ظَّم يف ن عس الميلمي ب  لزعم ج َّ م  اعّقد شأ َّ الييَّة لحي فقد ج،ا  الق آ   الُمع 

 الك يم.

 نتائج البحث: 

انيع  يف ثعب ا عيب  -1 ل م  الق آنيع  ما ،م يف الحقيقة عال عقمنيُّع  ع 

غع  شعد ذلك علر تأليل الق آ  شما يهدفع  علر عزاحة اليية م  الّ  يعب ثم يّ  ّ 

 يعافق ج،عائهم.
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كِيك جلَّف  جحمد د حي ميصعر كّاش ُه شّكلي -2 فس م  تهات م  ع،ةب لّّ  

الميلمي  يف سيَّة ن يهم ب فليس كّاشه ،ها م  ق  ِيل اليقد العلمي الهالجب شل ،ع 

 خدمة رعداء ا سمة.

ر جحمد د حي يف كّاشِِه ا هات الميّ  قي ب لرلَّ تملة م  جحالي   -3 ك َّ

ًّا ه  مّهاف ا تعل   ح  ِل اسّ كاع معيا،اب مِمَّ  يف المي ا  العلمي.  ال خاري لمج َّ

 :الكلمات المفتاحية

جحمد د حي  -ال ل علر ميك ي اليية -ا هات الق آني  -حجية اليية 

 ميصعر.

 ل. ن يل ش  جحمد شلهي

Nabil.belhi@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

لعلر آله ب لالصمو لاليمة علر ن يِّيا محمدب الحمد هلل ربِّ العالمي 

يَّّهب لم  اتَّ عهم شرحيا  علر يعة الدي لدح هب   .لجزلاته لُذرِّ

ا شعد و سيِّدنا محمد و جمَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصفر َّ م  لالئل دد  ن عَّ يقع شعده سب عخ اُره عمَّ

ي ب فرذا هبا تقع كما جخرب لل   ا جخرب شه م  فّ  يف الدِّ ب ثم ملسو هيلع هللا ىلصف ق  ما قاعب لكا  مِمَّ

ف   د  َّّماةب ظهعرُ رآه الياس شأةِّ جعييهم علر ما ل  َّّكُِةع  علر  شال  ائ ة م  الياس ي 

َِّّخهل  م  شمل الك   مع يًا لهم ةب لي م  ّ اهتمب ثم ب اررائك ال خ  ليأكلع  م  ُف

عي  االكّ اء شما تاء ملسو هيلع هللا ىلصيجا، ل  شالّك ُّ  علر سيَّة الي ي  الق آ ب  يف لرفضهاب ُمدَّ

ُّّ ،مب يقعع الي لالق آ ُ  ُب لععا،م لي ضح تي َأاَل إِنِّي أ وتِيت  : »ملسو هيلع هللا ىلص ي يكهِّ

ٌل َشبَْعان  َعَلى َأِريَكتِهِ ، اْلكَِتاَب، َوِمْثَله  َمَعه   ْم بَِهَذا  :َيق ول  ، َأاَل ي وِشك  َرج  َعَلْيك 

ْرآنِ  وه   ؛اْلق  م  ْم فِيِه ِمْن َحَراٍم َفَحرِّ ، َوَما َوَجْدت  يِه ِمْن َحاَلٍل َفَأِحلُّوه 
ْم فِ  .(1)«َفَما َوَجْدت 

اليية الي عيةب  قِّ ح    جش ز ار  لحات ال ك ية المعاد و الّي جتح  ت يف مف

اءب  ت يد ب خ يَّة تهاتس م   مس ع  د  شِ لحاللت الحيلعلة شي  الميلمي  لسيَّة ن يِّهم الغ َّ

ع    ظه ت يف ال ما  ارخي  ييمُّ
الييت و علر عقعع اليااةةب ج  لحُة  ائ ةس

ت  شل عس الق آ ب جن يهم شالق آنيي  جل )ج،ل  ل  َّي  الق آ (ب ،هه التائ ة الّي ت 

َّّر جد ح ت  يف االنّ ار شي  الم ك ي ب ح ب لها تمعيات لميّديات تلجخه 

َِّّصُل  اسّقت ت  م  خملها شعض ال  اب لالمثق ي  المّعا  ي  مع كلِّ ما ي
                                                 

ِدي 12( لاش  ماته )2664( لالرتمهي )4604جخ ته جشع لالل ) (1) ع  ( م  حدي  المقداة ش  م 

بس ع  الي ي  (. 882لعسياله دحيح كما يف اليليلة الصحيحة )ملسو هيلع هللا ىلص.  ك   
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عمهم يف ،ها العص ب ايخ الق آنيي  )جحمد د ح ي شالق آ  الك يمب لقد ت َّ

ميصعر(ب داح  كّاب )الق آ  لك ر مصدًرا للّ  يع ا سممي(. الهي لخَّ  

 لعلغاء للر،ا يف الّ  يع.ب فيه آراء القعة لميتلقاهتم  نكار اليية الي عية

م  جتل ذلك تاء ،ها ال ح  المعسعة شد: )ميتلقات جحمد د حي ميصعر 

(ب ليك ف راسة نقدية: ل«الق آ  لك ر»م  خمع كّاشه   نكار اليية الي عية

حقيقة ،هه التائ ةب لييُقد    حها يف الّعامل مع اليية الي عيةب لذلك شرحصاء ج،مِّ 

ميتلقاهتم  نكار الييَّةب ثم مياق ّها مياق ًة علمية يف ضعء تعتيهات الق آ  

ا علر محكم العقل لالعاقع الم ا،دب ل   ِّه  فق الضعاشط العلمية الك يمب لمحاكم 

م عليها ال احثع ب كلُّ ذلك م  جتل الدفاع ع  اليية الي عيةب لرلِّ الّي يحّك

يَّ  ب شرزاحة ال ُّ   االعّ ار لحجِّ اب لتع يِ  ثقة الميلمي  شييَّة ن يِِّهم   ه الّي تثي  ال كَّ ِّه 

ي    يف شعض القلعب.  يف  شعض الي عسب لال َّ

 :مشكلة البحث 

ات م  الق آ  الك يمب انتلقعا تكم  م كلة ال ح ب يف اعّمال الق آنيي  آي

 عا مه، هم يف عنكار الييةب فاليؤاع المت لح:ُي لهاب ليؤسِّ  م  فهمهم الخاصِّ 

ميتلقات الق آنيي   نكار اليية الي عيةب لما الجعاب ع  ا ههم يف  ما ج،مُّ 

عا هبا علر عسقاط حجية ،ها ال اب؟ لما الّ يي  الصحيح لآليات الّي اسّدلُّ 

 اليية؟ 

 :أهمية البحث وأسباب اختياره 

ق شّعظيم العحي الثاين لعث ات تكم  ج،مية ،ها ال ح  يف كعنه يّعلَّ  -1

 ي  حجِّ 
 .هِ ِّ
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م  للاعي الكّاشة يف ،ها المجاع اغرتار شعض ال  اب شاتجا،ات معاد و  -2

ة تدعع علر م اتعة معقف الميلم م  ارحالي  الي عيةب لععالو اليظ  يف حجيَّ 

 لي عية.ة االييَّ 

م  جس اب اخّيار ،ها المعضععب انّ ار جفكار الق آنيي  ميك ي اليية شي   -3

 ي ب حي  جد حت لهم معاقع لميّديات يت حع  فيها ا هاهتمب شعض المثقَّ 

 عليهم. ال لُّ  م  َّّ ح  ّ  ف  

ة اليية الي عيةب لمصدريّها يهدج ،ها ال ح  علر تع ي  الثقة شحجيَّ  -4

،ا عقل ت المعاد ي  الميك ي  لهاب شأللة م  الق آ  الّي يق ُّ لألحكاةب شدفع ا ها

 ا نيا .

  :منهج البحث 

الميهج االسّق ائي الّحليليب ثم الميهج اليقدي لمياق ة جفكار  اسّخدمُت 

 الكات .

 :الدراسات السابقة، واجلديد الذي يقدمه البحث 

ا نقد كّاب ا ماب لجمَّ للراسات قليلة نععً  ا هات الق آنيي  كّ م  يف رلِّ  ت     ِّ كُ 

علر  -شعد ال ح  لالّ ّيش - رحمد د حي ميصعرب فلم جعث    (الق آ  لك ر)

قة يف مياق ة جفكار ،ها الكّابب عال شعض المقاالت المخّص و لراسة علمية معثَّ 

 علر ا كة ا نرتنتب جذك  ميها:

 مع كّاب الق آ  لك رب رحمد د حي ميصعر. ل. عش ا،يم ععض. -1
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نقد كّاب الق آ  لك ر رحمد د حي ميصعرب مقاع مي عر يف ميّدى  -2

 .(شيت اهلل)

 (الق آ  لك ر)ميتلقات كّاب  ج،مِّ  ه ال ح ب ،ع نقدُ مُ لالجديد الهي يقدِّ  

ل عيم الق آنيي  جحمد د حي ميصعرب لذلك شدراسّه لراسة علمية نقديةب تكع  

ية اليية لم  ا ل اب اليقي  شحجَّ ا لم  جرال مياق ة جفكار الكات ب لم ّاًح م تعً 

   ش  هات ميك ي اليية. تأثَّ 

 :اخلطة املفصََّلة للبحث  

 ها:ُص ة مخّص وب ،ها ،ع ملخَّ انّظم ،ها ال ح  يف ختَّ 

مة  مه.فيها شال ح  لم كلّهب لج،دافهب لالجديد الهي يقدِّ  ُت ف  ع َّ  :المقدِّ

 (.الق آ  لك ر) لكّاشهب : الّع يف شالق آنيي ب لجحمد د حي ميصعرتمهيد

 : نقد ميتلقات ال صل ارلع م  الكّاب.المبحث األول

 للميلمب لما سعاه فهع ظ ٌّ  كاجس   م قَّ ي  ّ  الميتلق ارلع: الق آ  كّاب مُ 

 مهمعة. لحدي م 

ط يف ايءب فم حاتةالميتلق الثاين:  ا سعاه م  علر م الق آ  الك يم ما ف َّ

 الكمة.

 ميتلقات ال صل الثاين م  الكّاب.: نقد الثاين مبحثال

 لاخ  ال سعع للعازمه. الميتلق ارلع:
ِّ
 الّ  يق شي  اخ  الي ي

  مأمعع شّ ليغ الق آ  فحي . ملسو هيلع هللا ىلص ال سعُع  الثاين: الميتلق
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 نقد ميتلقات ال صل الثال  م  الكّاب. :المبحث الثالث

تاريخ ش  ّي للميلمي ب ل  يقة  ع ارو ع  الحدي  الي عي ارلع: الميتلق

 .تمعه غي  معثعقة

امِِهب  ملسو هيلع هللا ىلصالميتلق الثاين: سي و الي ي  ق  يف جحالي  ال خاري تييئ علر م 

  لتخالف الق آ .

 تعدياته. ب لج،مُّ : نّائج ال ح الخاتمة
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 متهيد

 ق ل الخعض يف مياق ة ج  لحات  ائ ة الق آنيي  حعع اليية الي عيةب م 

العقعج علر ،هه  ج  نقف علر تع يف م  لات عيعا  ال ح و ر َّ  المهمِّ 

 :الّع ي ات يعي  علر فهم المعضععب لمع فة تهلر ارفكار الّي يياق ها ال حُ  

ُه المنطلقات) َّّخ  ل ياء اآلراء لارفكار  جرضية ُ( ،ي: القعاعد لارسس الّي ُت

 عليها.

تيالي شاتخاذ الق آ  الك يم مصدًرا لحيًدا  ،م: ف قة معاد و( القرآنيُّون)

لعقعع الخمج لال  قة شي   اللّ  يع ا سمميب لن ه اليية الي عية لاعّ ار،ا س    ً 

ةب تيحدر تهلر ،هه ال  قة م  ا ه القارو الهيدية حي  ن أ ت  يف ظِلِّ ب ارمَّ

 -  ميملهناية الق   الّاسع ع - االسّعمار ا نجلي ي للهيد لشريعاز ميه

ال ِعي(  ك    لمحارشة ا سمة لالميلمي ب م  جش ز زعمائها )ع د اهلل ش  ع د اهلل الج 

ِلي ( الهي قاة شي اطس لاسع ك (ب ل)غمة جحمد ش    س تماعة )ج،ل الهِّ لن   ب مؤسِّ

س تمعية )ج،ل الق آ (ب كًّ ا كثي و يف عنكار اليية لجددر مجلًة نا قة ب لجسَّ

ر فّ يَّاه يف ب  لعع ا سمة(ب ثم انّقل ،ها ال ك  علر ال مل الع شية) :شاسمها تيمَّ

ب م  جش ز،م: )جحمد د حي ملسو هيلع هللا ىلصمص  شعض الم ك ي  الحاقدي  علر سية الي ي 

دُّ اربَّ  ال لحي للق آنيي  يف مص ب كهلك: )جمي  يعسف عليب  ميصعر( الهي ُيع 

جشع ريةب تعفيق  علي الميدلو الييييب عيهاب ع دهب دالح جشع شك ب محمعل

 .(1)دديقيب جحمد زكي جشع االي(

لماين مص يب يعدُّ ل(: ،ع لكّعر جز، يب أحمد صبحي منصور)  م ك  ع 

                                                 

 . (384 -374 صليعد رسّم: )ييظ : ال    االسممية ميه ال داياتب  (1)
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ة( 1949رجس  ائ ة الق آنيي  ميك يِّ الييَّة يف العص  الحاض . للد سية )

ب ثم  عُّ س    ّ س  م احله ارللر شمص  شِ لّحق شعد اشمحافظة ال  قية شمص ب ل ر 

علر الثانعية العامةب شقيم الّاريخ لالحضارو ا سممية الّاشع لكلية اللغة  حصعله

ل ،ياك علر ا تازو العلمية سية )فالع شية شجامعة ارز، ب  ة(ب ثم 1973حصَّ

ة( لكانت ج  لحّه شعيعا : )لحدو العقيدو الدييية يف 1975الماتيّي  سية )

 سممي(ب الّي القت رفًضا م  مص  يف عصعر،ا الثمثة: ال  ععينب الِق تيب ا

ق ل جساتهو القيمب ثم لخل يف د اع مع جساتهو ارز،  شي   انّقاله للّصعج يف 

ل عليها سية ) ة(ب الّي كانت شعيعا : )جث  1981رسالّه للدكّعراه الّي حصَّ

 الّصعج يف مص  يف العص  المملعكي(.

تعلَّر جحمد د حي ميصعر عدو لظائف لانخ ط يف عدو تمعياتب فّعلر 

ج  هب حّر ااع عيه عنكار اليية الي عيةب ف ُتِ ل  فيالّدريس شقيم الّاريخ الهي تخ َّ

ا عاما لجماعة )لععو الحق ة(. لعمل سك تي ً 1987م  ارز،  سية )

سِّ ا لّح ي  مجلّهاب كما كا  عضعً ا سممية(ب لمدي ً  ًيا للجمعية المص ية ا ُمؤ 

. لانّي  لعدو م اك  (ة1994ة/ 1993)لارمي  العاة لها سية ب للّيعي 

 .)كم ك  اش  خلدل ( ال  هاتلتمعيات تحعة حعلها 

سمة لتحعله ليية خي  ارناةب لشعد انك اج ن ا ه يف ازلراء لي  ا 

 (،ارف ل)رًسا شجامعة لُعيِّ   مدّ ب ، ب علر العاليات المّحدو ارم يكية

ِعي الي عو فكا  حعاِريَُّه ييهل م  ب ارم يكيةب لاتّمع ،ياك مع )راال خلي ة( مدَّ

ا تحت اسم ا خادًّ جفكاره يف ميجد )تعسا (ب لشعد اسّق اره ،ياك جن أ  م ك ً 

 )الم ك  العالمي للق آ (.

ب لالّ كيك يف الميلَّمات  له مجمععة م  المؤل ات يف تق ي  فك ِه ال اذِّ
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مثل: )حدُّ ال لو الم ععة(ب )ال ناسخ لال مييعخ يف الق آ (ب ب  عيةال 

)الميكعت عليه يف تاريخ عم  ش  الختاب(. لالمؤلف مقيم اآل  يف جم يكاب 

لي  ج علر معقع ج،ل الق آ ب لكّاشاته كلُّها مّعتهةم للتَّع  يف اليية 

نية للّ كيك يف كمات لي  ا سمةب للدل شه ارم  للظهعر يف قيعات نص المح  

 .(1)اردعع ال  عيةب مما يثي  ال كَّ يف م  يقف لراءه لما ج،دافه م  كّاشاته

،ع كّاب جلَّ ه جحمد د حي )القرآن وكفى مصدًرا للتشريع اإلسالمي(:  

ح المؤلِّف شهلك يف مقدمة - شتل س م  العقيد اللي ي )معم  القهايف( كما د َّ

للما كا  يحعي رجيه ال اذَّ المخالف لإلتماعب ُميِع  ،ها الكّاب م  الي    -كّاشه

لجعيد   عه م  ق ل مؤسية يف مص ب لُدعِلر يف كثي  م  ال لدا  ا سمميةب 

ب لددرت ميه الت عة ارللر ل،ي (ة2005 )االنّ ار الع شي ش ي لت سية 

 يف ،ها ال ح .المعّمدو 

لفك ُو ،ها الكّاب قائمة علر جساس االكّ اء شالق آ  الك يم مصدًرا  

للّ  يع يف تميع اؤل  الحياوب لن ه اليية الي عية الّي ،ي س   ال قا  لالي اع 

 شي  الميلمي  علر حدِّ زعمه. 

الق آ   ج َّ  فيه ر  : فق َّ الفصل األولا مة لثمثة فصععب جمَّ  ه علر مقدِّ مؤلِّ  هُ م  يَّ ق  

 ال حاتة علر ايء سعاه ي يِّ 
جل  هُ يُ الك يم ،ع الكّاب العحيد للميلمب ل،ع كاجس

                                                 

جحمد  -ال ك  العلماين المعاد  يف: سليلة رمعز (جحمد د حي ميصعر)انظ  ت تمة  (1)

دب ،1432ب تمالى اآلخ و 96 جسامة الهّيميب مجلة ال اددب العدل -د حي ميصعر

. لكّاب: الق آنيع  يف مص  لمعقف ا سمة ميهمب ل. ع د ال حم  (10 -05ص )

 . لالرتتمة الّي لضعها لي يه يف معقع ج،ل الق آ (123ص )يعسف:  محمد

 www.ahl-alquran.com  

http://www.ahl-alquran.com/
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لّق ي  م دج الّ  يق شي  اخصية الي ي  هُ د  ق  ع  : ف  الفصل الثاينا ب لجمَّ هُ حُ يعضِّ 

 ة اخ  ال سعع علر ت ليغ الق آ  فحي . مَّ هِ مُ   ِ ص  ب لق  ملسو هيلع هللا ىلصلاخصية ال سعع 

ا  ر  فيه ج َّ  :الفصل الثالثلجمَّ ي ع    له شيؤاع: كيف ن أ المصدر الثاين؟ ق  َّ ع  ف 

لُ   لللميلمي ب لددى لثقافّهمب لج َّ معيار  اليية الي عية مج َّ
ِّ
تاريخس ش  يٍّ للي ي

ثع  ب اشي  شييهملعتعل الميافقي  الكهَّ  وخا ئم  عدالة الصحاشة الهي اعّمده المحدِّ

جحالي  م  دحيح ال خاري تخالف الق آ  ثم جخه يربِ،ُ  علر ذلك شاسّع اض 

 علر حد زعمه. ملسو هيلع هللا ىلصلتييُء علر اليَّ ي ب لالعقل

 

 املبحث األول

 نقد منطلقات الفصل األول من الكتاب

 القرآن كتاب ُمَتَيقٌَّن كاٍف للمسلم، وما سواه فهو املنطلق األول :

 ظنٌّ وحديٌث مذموٌم.

يف مقدمة ،ها ال صل سا  المصيف آيات ق آنية ي عم جنَّها تدعُّ علر ك اية 

ط يف ايء م  ارحكاةب لي تِّ   علر ،هه المقدمة جنَّه  الق آ  الك يمب لجّنه لم ي  ِّ

فاهلل "يقعع جحمد د حي ميصعر: ال يجعز للميلم ج  يلجأ علر غي  الق آ ب 

 
ُّ
اب لالق آ  لحده الكّاب الهي جحدً الهي ال ي  ك يف حكمه  لحده ،ع العلي

 
ِّ
  ع  ب لال م دِّ ُجلحي للي ي

ُّ
غي  الق آ  كّاًشا يلجأ عليه...ب  لكلماتهب لل  يجد الي ي

 
ُّ
 هل مل خل حل جل﴿ا لملًجاب جيًضا ليس لديه عال الق آ  ملّحدً  لالي ي
ب ،ها [27]الكهف:  ﴾مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم
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 .(1)" ؟شاليي ة للي ي عليه اليمة.. فكيف شيا نح

الّي تحضُّ علر االكّ اء شاهلل رشًّا لعلر "ليمحظ ج َّ اآليات الك يمة 

نكار جي ا و نكاري...االكّ اء شالق آ  كّاًشا تاءت كلُّها شأسلعب االسّ هاة ا 

علر م  يّخهل  جللياء لجرشاًشا مع اهللب لالهي  يّخهل  كًّ ا جخ ى مع كّاب 

 .(2)"اهلل

ر ميتلقً  آخ  م اُلُه ج َّ الميلم يج  عليه ج  يكّ ي شالق آ  الك يم ا كما ق َّ

ما سعاه م  الكّ ب يقعع جحمد د حي علر اب لال حاتة اب كما يكّ ي شاهلل رشًّ كّاشً 

ا يكّ ي شكّاب اهلل يف ا فهع جيًض لالمؤم   الما يكّ ي شاهلل تعالر رشًّ "ميصعر: 

 جخ مح جح مج حج مث هت﴿: الهداية لالّ  يعب يقعع تعالر
 .[51]العيك عت:  ﴾جض مص خص حص مس خس حس مخجس

ا لّق ي  مه، هب : اتخه الكات  م  ،اتي  اآليّي  الك يمّي  ميتلقً قلُت 

 لالجعاب علر ذلك كما يلي:

ا تعلُّقه شقعع اهلل تعالر: -  جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل﴿ جمَّ
ب فم ييّقيم االسّدالع شه [27]الكهف:  ﴾مه جه هن من خن حن

العحيد الهي ُيلجُأ عليه لل  اليية الي عيةب لذلك م  علر ج  الق آ  ،ع الكّاب 

 لتهي :

( لليس )الكّاب(ب األول : ج َّ ضمي  )الهاء( يف اآلية يععل علر ل ظ )ال بِّ

                                                 

. لانظ  ال ل علر ،هه ال  هة يف: ا هات (14ص)الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر:  (1)

 . (455ص )الق آنيي  حعع الييةب محمعل م رلعة: 

 . (15ص الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: ) (2)
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ميه ملًجا ع  لم يُّل كّاشه لي عل ما جم هب  ملسو هيلع هللا ىلصفاهلل ع َّ لتلَّ ،ع الهي ال يجد الي ي 

 .(1)جي: يميعك ميه تلَّ لع َّ  وملًجا" قاع مجا،د:

ّ ُل ما جلحي عليك م  "لقاع التربي يف ت يي  اآلية:  لع  جنت يا محمد لم ت 

هب  أ ت مَّ شهب فيال ك  لعيد اهلل الهي جلعد فيه المخال ي  حدلل  ُه لت  َّّ ِع   ّ لن كّاب رشِّك ف 

داًل تعدُع عيه عليه تجَد من دون اهلل موئاًل  ةُِل عليهب لمع  ر َّ قدرو اهلل محيتةم شك  ؛ت 

ِدُر جحد ميهم علر اله ب م  جم  جرال شهل  .(2)"شجميع خلقهب ال يق 

ُ  شعُضُه شعًضا- (3)دعُّ علر ،ها المعير اآلية ارخ ىت الّي تاء  -لالق آ  ي يِّ

ل،ي قعله ب اب لليس فيه ذك  الكّابل  يجد م  لل  رشِِّه ملّحدً  ملسو هيلع هللا ىلصفيها ج َّ الي ي 

 .[22]الج :  ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿س حانه: 

: لع افرتضيا ج َّ )،اء( الضمي  تععل علر الكّابب فيكع  المعير ج َّ الي ي الثاين

ال يجد م  لل  الكّاب ملجأ يلجأ عليهب فم يدعُّ ،ها علر شتم  اعّمال اليية  ملسو هيلع هللا ىلص

ّخه مع الق آ  مصدًرا للّ  يعب للم يّخه،ا للّ  يعو ر َّ اليية تُ  امصدرً 

 ب لل  الق آ ا م  الميلمع  مصدرً 
م
لم  لجأ علر الييَّة فقد لجأ ب فكم،ما لحي

 .[80]اليياء:  ﴾حمخم جم يل ىل مل خل ﴿علر ما لعَّ عليه الق آ ب قاع تعالر: 

فالكات  ي يد ج  ي  ض فهمه اليقيم علر معير اآليةب ل،ع جنَّه م  الّجأ علر 

شااللّجاء علر الييَّة فقد ضيَّع الق آ ب ل،ها ليس شمزةب فالق آ  ،ع الهي جم  

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي ﴿ :ا قاع تعالرالق آ  لاليية معً 

                                                 

 (. 4/229س: )انظ : معاين الق آ ب اليحا (1)

 (. 15/234تامع ال يا ب التربي: ) (2)

 . (3/262)انظ : جضعاء ال يا ب محمد ارمي  ال يقيتي:  (3)
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ا يحهر [92]المائدو:  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ . فلع كانت الييَّة مِمَّ

الدععو علر  ،علب اللجعء عليهب لعقع الّحهي  ميها ،ياب للكيَّيا ن ى العكس

ِد م  تعلَّر عيها. عُّ ك هباب لت ع   الّميُّ

ُقُه شاآلية  - ا تعلُّ  مج حج مث هت﴿ ل،ي قعله تعالر:ب ارخ ىلجمَّ
 ﴾جض مص خص حص مس خس حس مخجس محجخ جح

ب فليس له فيها جلنر لليلب شل ،ع تحميل لآلية ما ال تحّملب [51]العيك عت: 

 لذلك م  جتل جم ي  اثيي :

 خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿ل،ع قعله تعالر: - : سيا  اآليةاألول
 جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ

]العيك عت:  ﴾جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح

يدعُّ علر ج َّ الكمة يّعلَّق شال لِّ علر الم  كي  الهي   ل عا م  الي ي  -[51 - 50

ُ لَّ عليهم شأ َّ اآليات شيد اهلل ،ع الهي  ملسو هيلع هللا ىلص اآليات المعج اتب فأم  اهلل ن يَُّه ج  ي 

اب لج َّ اآلية العظمر  ُله   ال -يي ِّ
ٍّ
يق ج الّي ،ي عن اع الق آ  المعِج  علر رتلس جمي

 .(1)كافية لم  اسّ ص  ل ل  الحق -لال يكّ 

 عوب علر دد  اليُّ  فالمقصعل شالك ايةب ك اية عن اع الق آ  علر جنه آية تدعُّ 

ر لع ف ضيا ج  المعير ك اية الق آ  لليس ك اية الق آ  يف ت  يع ارحكاةب لحَّّ 

الكّ  الياشقة ا سعاه م  الكّ ب فهها ا  م  يف مقاشل م  اشّغر الهدى يف عمَّ 

كالّعراو لا نجيل الّي نيخها الق آ  ل،يم  عليهاب لهلك تاء يف س   ن لع 

شكّ  قد كّ عا فيها شعض ما يقعع  ملسو هيلع هللا ىلصج َّ ناًسا م  الميلمي  جتعا ن ي اهلل "اآلية: 

                                                 

 (. 1/60ت يي  الق آ  العظيمب اش  كثي : )ب (18/429تامع ال يا  للتربي: ): انظ  (1)
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ا ج  ب ج  » نظ  فيها جلقا،اب ثم قاع: اليهعلب فلمَّ ب جل ضملة قعةس ك ر هبا حماقة قعةس

ا : «تاء،م شه ن يهمب علر ما تاء شه غيُ  ن يِّهمب علر قعة غي ،م ي غ عا عمَّ ب في لت 

 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت﴿
 .(1)"[51]العيك عت:  ﴾جض مص خص

كيف تيألع  ج،ل الكّاب ع  "اش  ع اس قاع:  ليف دحيح ال خاري ج َّ 

ًضا لم ُي   ؤجحد ب ت ق     ملسو هيلع هللا ىلصايء لكّاشكم الهي جن ع علر رسعع اهلل  ح  ب لن ُه م    

ث ُكم  ج  ج،ل الكّاب شدلعا كّاب اهلل لغي لهب لكّ عا شأيديهم  لقد حدَّ

 .(2)"..الكّاب

للّ  يع لل   ا: لع كا  م ال اهلل م  ،هه اآلية االكّ اء شكّاشه مصدرً ثانيا

ال تعع علر سية ن يِِّهب لما جم   ع اله يف غي  ما آية شتاعّه ل اعة رسعلهب لمعلعةم 

جلام هب لشعد مماته تكع  التاعة شالّ اة  امّثاعج   اعة ال سعع يف حياته ،ي 

 يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلسيّه لات اع ،ديهب قاع تعالر: ﴿
 ﴾يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن حن جن

 .[54]اليعر: 

لكيف يكّ ي الميلم شالق آ  فقطب لاهلل جم ه يف ،ها الق آ  ش لِّ ما تيازع فيه 

 جل مك لك خك حك جكالياس علر اهلل لعلر ال سععب قاع س حانه: ﴿
 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل
 .[59]اليياء:  ﴾مب هئ مئ هي خيمي حي

                                                 

 (. 18/429تامع ال يا ب للتربي: ) (1)

 . (7363)جخ ته ال خاري يف دحيحه ش قم  (2)
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ج  ال لَّ علر اهلل ،ع ال لُّ علر كّاشهب لال لَّ علر رسعله ،ع ال لُّ  العلماء    يَّ ش  لقد  

هب قاع ميمع  ش  مه ا :  ال لُّ علر اهلل: ال لُّ علر كّاشهب لال لُّ علر رسعله "علر ُسيَّّ

 .(1)"ع  كا  حياب فر  ق ضه اهلل عليه فال لُّ علر اليية

ييةب ذلك ،ع الخي  لذلك فم  مقّضيات ا يما  رلُّ ارمعر علر الكّاب لال

،ع ال هم الصحيحب علر ،ها اليحع فهم العلماء آية االكّ اءب يقعع اش  ع د الرب: 

ِعيه اليهعل لاليصارى يف الّعراو لا نجيل..." فكيف ب للييا علر يقي س مما يدَّ

ب  عليه لتحد لاسّكرب؟ قاع اهلل تعالر: ﴿ مَّ  م  خا  اهلل لكه   مث هتُيؤ 
ب لقد اكّ ييا لالحمد هلل شما [51العيك عت: ]﴾ مخ جخ مح جح مج حج

 .(2)"وما سنَّه لنا عليه السالمم  الق آ ب  ملسو هيلع هللا ىلصجن ع اهلل علر ن ييا 

  ما إىل : القرآن الكريم ما فرَّط يف شيء، فال حاجة املنطلق الثاني

 سواه من الكالم.

الة علر كماع ق شاآليات الق آنية الدَّ يف ،ها الم ح  حالع الكات  الّعلُّ 

  علر ،ها ب لي تِّ -ال ري  فيه ل،ها حقٌّ -الق آ  لعظمّهب لك ايّه لعدة ت  يته 

ه ال حاتة علر اليية مع ه ال لحي سعى الق آ ب لجنَّ لعازمه ال ا لةب ل،ي: جنَّ 

ي  الهي م  الدِّ  ط يف ايءس الق آ  لم ي  ِّ  له لال ت  حهو ر َّ الق آ ب ل،ي ال تكمِّ 

 يحّاج الياس عليه.

 َّّ الة علر ج  الق آ : ل ك ته يف ثعب ق آينب تمع اآليات الدَّ  ج  ي لِّ ر لح

ه الهك  الهي ُجن ع م  عيد اهللب ل،ع ذاته ت صيًمب لجنَّ  ل  صِّ ه فُ كّاب م ي ب لجنَّ 

                                                 

 ي. دّ (. لقد لرل ذلك ع : مجا،دب لقّالوب لاليُّ 7/186تامع ال يا ب للتربي: ): انظ  (1)

 (. 2/789تامع شيا  العلم لفضلهب اش  ع د الرب: ) (2)
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 الص اط الميّقيمب لالحكمة الّي جن ع اهلل علر ع اله.

ط  يف ايء"يقعع جحمد د حي ميصعر:  لكلِّ  لن ع ت ياًناب الق آ  ما ف َّ

ب يقعع تعالر: ًم لكلِّ ايءس  ﴾يت ىت نت مت زت رت﴿ ايءب لتاء م صَّ
 مق حق﴿ب [89اليحل:] ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ب [38]ارنعاة: 
يعسف: ] ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

طب لتاء غامًضا يحّاج [111 ب لالمؤم  شالق آ  ال ي الر شاهتاة كّاب اهلل شأنه ف َّ

لالمؤم  شالق آ  يؤم  شأ َّ اهلل ب ي صله...لتاء مجمًم يحّاج لم  ب لما ي يِّيُهُ 

ط يف ايءب لجنَّه ن ع ت ياًنا لكلِّ ايءس  تعالر دال  فيما يخرب شه م  ج  الق آ  ما ف َّ

 .(1)"لت صيًم لكلِّ ايء

 شال يا ،ها االسّدالع ج   يقاع: ع َّ لدف الق آ   ع لالجعاب المجمل 

حكاة لارخم ب فم  ععجاز الق آ  لالّ صيلب عنَّما ،ع يف جدعع العقائد لار

ِرِهب قد حعى جدعع العلعة لجدعع الهداية الّي يحّاج  ِة ُسع  الك يم جنَّه علر قِلَّ

ل الق آ  شعض ارحكاة ت صيًمب لجحاع ت صيل ال عض لقد فصَّ عليها ال   ب 

صت عمعمهاآلخ  علر اليية الي عيةب  لت مجملهب لخصَّ ت  متلقهب ب ف صَّ لقيَّد 

ةل،ي  فهي اقيقة ب يف تميع ذلك ال تخ ج ع  رلح الق آ  لمقادده العامَّ

الق آ ب مي عهما لاحد ،ع العحي ا لهيب لهلك نجد ج،ل  العلم الهي  عيد،م 

لييَّة لمقادد الق آ ب يج مع  ج  ما دحَّ ع  رسعع اهلل معتعل جدُلُه ااسّق اء 

ُُّكم  شحدي  جن أتكم عذ"لما يدعُّ عليه يف كّاب اهللب فيقعع اش  ميععل:  ث  ا حدَّ

                                                 

 (. 25الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)
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 .(1)"شّصديقه م  كّاب اهلل

يِي حدي  ع  رسعع اهلل "ليقعع سعيد ش  ت ي :  علر لتهِهب عال  ملسو هيلع هللا ىلصما ش ل غ 

ُت مصداقه يف كّاب اهلل  .(2)"لتد 

م  شه الي ي "لقاع ال افعي:  ك  ا فهمه م  الق آ  ملسو هيلع هللا ىلصتميع ما ح   .(3)"فهع مِمَّ

فقيل له:  .دحيح عال جدله يف الق آ حدي   ما م "لقاع العيك ي: 

 ﴾ىك مك لك﴿جي  ،ع يف الق آ  قاع: « رجس العقل... علخ»فحدي  
 .(4)"[10الم مل: ]

َّّر العقدية ليس لها ذك   الالعاقع يدعُّ علر ج َّ كثي ً  م  الّ صيمت ال قهية لح

ا يعي ُُهب شل تاء ت صيلها يف اليية الي عية الّي جم نا  يف الق آ  الك يمب ل،ها ليس مِمَّ

اهلل تعالر شاالحّكاة عليهاب فهي عِذ   يف كّاب اهلل شت يق ا حالةب ل،ها ،ع فهم 

: ع د اهلل ش  ميععل جنه قاعف ي دحيح ال خاري ع  الصحاشة عليهم ال ضعا ب 

ع    اهلل»" لِّجاِت لِل ُحي  ِ  ل     ّ صاِت لالُم ّ ي مِّ ب العاِاماِت لالُمعت ِ ماِتب لالُم

ل ق  اهلل اِت خ  يِّ   ف لغ ذلك ام جو م  شيي جسد يقاع لها جة يعقعبب فجاءت ب «الُمغ 

فقالت: عنه شلغيي عيك جنك لعيت كيت لكيتب فقاع: لما لي جلع  م  لع  رسعع 

ب لم  ،ع يف كّاب اهللب فقالت: لقد ق جت ما شي  اللعحي ب فما لتدت فيه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 زي ري ٰى﴿ما تقععب قاع: لة  كيت ق جتيه لقد لتدتيهب جما ق جت: 
                                                 

ب قاع (9145)ش قم  (9/233)ب لالترباين يف الك ي  (3589)جخ ته الحاكم يف ميّدركه  (1)

 ب للافقه اله، ي. "،ها حدي  دحيح ا سيال للم يخ تاه"الحاكم: 

 (. 6/2015: )ت يي  الق آ  العظيمب اش  جشي حاتم (2)

 (. 4/28االتقا  يف علعة الق ءا ب الييع ي: ) (3)

 (. 3/575فيض القدي ب الميالي: ) (4)
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 .(1)"؟ قالت: شلرب قاع: فرنَُّه قد هنر عيه[7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني مي

 شه داح  الكّاب م  آيات فهع ما يأيت: ا الجعاب الّ صيلي عما اسّدعَّ لجمَّ 

ا اسّدالله شقعله تعالر:  -1  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿جمَّ
]ارنعاة:  ﴾ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب

 علر فهم  وع  الييَّة فم ييّقيم علر االكّ اء شالق آ  لاالسّغياء[ب 38
ٌّ
رنه م يي

ط اهلل تعالر  ت ئي سقيم لآليةب رتَّ  عليه لعازة شا لةو فر َّ الكّاب الهي لم ي  ِّ

 يي ىي ني مي زي ري﴿ ،ع )اللعح المح عظ(ب كما قاع تعالر:فيه م  ايءب 
]الحج:  ﴾مت خت حت جت هب خبمب جبحب هئ خئمئ حئ جئ

 مت زت رت﴿"ب حي  قاع: ¶ ل،ع الهي فهمه الصحاشي اش  ع اسب [70
 .(2)"«ا عال قد كّ ياه يف جةِّ الكّابما ت كيا ايةً »ب [38]ارنعاة:  ﴾يت ىت نت

أ  الكّاب ،ع الق آ  الك يمب فالمعير الهي تيّقيم شه اآلية يف شلعلر القعع 

ا عليه حاتة عال لشيَّيه يف لم يرتك ايةً  ظلِّ معاين اآليات ارخ ىب ،ع: ج  اهلل س حانه

ا مجمًم جل شا ااروب لعلر ،ها فكلُّ ما شيَّي ُه ال سعع  ا نًصا لعمَّ يف  ملسو هيلع هللا ىلصالكّابب عمَّ

ِمل  يف جم  اهلل تعالر شتاعّه يف الق آ ب قاع ال عكاين:  ِِه فهع مما ُجت  لقيل: ع  "سيَّّ

ا ت صيًم جي: ما ت كيا يف الق آ  م  ايء م  جم  الد والم ال شه الق آ   جل ي  عمَّ

 ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ ب لمثله قعله تعالر:عتمااًل 
اليحل: ] ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي: ﴿علهب لق[89اليحل:]

 مي زي ري ٰى﴿ب لم  تملة ما جتمله يف الكّاب الع ي  قعله: [44

                                                 

 . (4886)ال خاري يف دحيحه ش قم جخ ته  (1)

 . (9/234تامع ال يا ب اش  ت ي  التربي: ) (2)
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فأم  يف ،هه اآلية شات اع ما سيَُّه رسعع اهلل ب [7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني

ب رمّه قد ذك ه اهلل س حانه يف كّاشه الع ي  هبهه اآليةب فكلُّ حكم سيَُّه ال سعع ملسو هيلع هللا ىلص

لشقعله: ب [31آع عم ا : ] ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّلشيحع قعله تعالر: ﴿

 .(1)"[21ارح اب: ] ﴾حك جك مق حق مف خف حف جف﴿

و هُ   م  اليية الي عيةب فالعاقع ي لُّ ف للّخلُّ ا المعير الهي جراله المصيِّ لجمَّ 

الع الات ال نجد ت صيلها لحكمها يف الكّابب شل فكثي  م  ارحكاة المهمة يف 

ق شالدلاب لالتيعر المهكعري  يف ددر اآلية ال نجد يف الق آ  جحكامهب ما تعلَّ 

ب لجي  ت اديل جحكاة الصمو ( هارو رل  الحيعاناتب لتعاز جكلها)مثل 

مع  ال يمك  االكّ اء هبا -علر لف و نصعدها-ة الي عية لال كاو لالحج؟ شل الييَّ 

ا عيب فاضت  العلماء  الق آ و لكث و الميّجدات الّي لم ي ل فيها ن ٌّ 

ل،ل لمتّهال لالعمل شالقياس لاالسّصحاب لالع ج لغي ،ا م  ارللة. 

عا الميلمع  تميعً  عا لحجُّ كُّ ز  ا كانعا علر ضمع م  عهد الصحاشة حي  دلُّعا ل 

 فق ما تاء يف الييَّة؟ علر ل  

ُد  ج َّ المعير الهي فهمه الكات  م  اآليةب شعيد ع  رلح الق آ  ،ها كلُّه يؤكِّ

كأشي المظ َّ  اليمعاين ب لرلح ا سمةب جما المعير اليليم فهع ما ذك ه الم يِّ ل 

ا م  ارحكاة لييت يف الكّابب فما معير قعله: فر  قاع قائل: ن ى كثي ً "حي  قاع: 

ء عال لجدله يف ؟ قيل: ما م  اي[38]ارنعاة:  ﴾يت ىت نت مت زت رت﴿

الكّابب لقيل: ما قاله ال سععب فرنما قاله م  الكّابو رنَّه قد قاع يف خرب مع لج: 

 ىه مه جه ين * من خن حن جن﴿ لقد قاع اهلل تعالر:ب «ُجلتِيُت الق آ  لمِث ل هُ »

                                                 

 (. 2/130فّح القدي ب ال عكاين: ) (1)
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 .(1)"فكلُّ ما ث ت شالييةو فكأنَّه ثاشت يف الكّابب [4 - 3اليجم: ] ﴾يه

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ شقعله تعالر:لجما تعلُّق الكات   -2
ب فم  المعلعة عيد العقمء ج  [89]اليحل:  ﴾ىئ نئ مئ زئ

الق آ  الهي شي  جيدييا ليس فيه ت اديل تميع ارحكاة لالج ئيات الّي يحّاج 

ب جنه ش يَّ  الحمع  اعليها الميلمب لعلر ،ها فمعير كع  الق آ  ت يانً 
لكلِّ ايءس

ا شالي ِّ جل شا حالة علر الييَّة.   لالح اةب عمَّ

ءس؟ فر  قلت: كيف كا  الق آ  ت يانً "ال مخ  ي:  تار اهلل يقعع
 
ي ا لُِكلِّ ا 

ا علر شعضها لعحالة  ُقل ُت: المعير جنه ش يَّ   ُكلَّ ايء م  جمعر الدي ب حي  كا  نصًّ

 خن حن جن﴿ل اعّه. لقيل:  ملسو هيلع هللا ىلصيه شات اع رسعع اهلل علر الييةب حي  جم  ف
 ﴾رب يئ ىئ نئ﴿ا علر ا تماع يف قعله: . لحثًّ [3اليجم: ] ﴾من

رمّه ات اع جدحاشهب لاالقّداء شآثار،م  ملسو هيلع هللا ىلصلقد رضر رسعع اهلل ب [115اليياء: ]

ُّم  : »ملسو هيلع هللا ىلصيف قعله  ي ّ د  ُّم  اِ،  ي  ّ د  اشِي كاليُُّجعِة شأيِِّهم  اِق  ح  اتّهدلا لقاسعا لقد ب (2)«ج د 

لل ةعا     القياس لاالتّهالب فكانت اليية لا تماع لالقياس لاالتّهالب 

 .(3)"ميّيدو علر ت يا  الكّابب فم  ثّم كا  ت ياًنا لكلِّ ايء

                                                 

الق آنيع  لا هاهتم حعع الييةب خالة حيي  علهي : (. لانظ 2/101ت يي  اليمعاين: ) (1)

 (. 211شخش: )ص 

 حدي  م ب (82/ 6ا حكاة ) لاش  ح ة يفب (91/ 2العلم ) شيا  رلاه اش  ع د الرب يف تامع (2)

. ل،ها عسيال ضعيفب لحار  ش  غصي ب ع  ارعمشب ع  جشي س يا ب ع  تاش  م فععا شها

. لقد لرل "ر  الحار  ش  غصي  مجهعع و،ها عسيال ال تقعة شه حجة"قاع اش  ع د الرب: 

. "ال يصح ،ها الحدي "الحدي  م  رلايات جخ ى ال يصح ميها ايءب قاع ا ماة جحمد: 

 . 143انظ : الميّخ  م  علل الخمع: ص 

 (. 2/628الك اجب تار اهلل ال مخ  ي: ) (3)
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 املبحث الثاني

 نقد منطلقات الفصل الثاني من الكتاب

 املنطلق األول: التفريق بني شخص النيبِّ وشخص الرسول ،

 ولوازمه.

ليًّاب لي ع  خهاتَّ  ( ل)ال سعع( ميتلقا جلَّ ِّ
المصيُِّف قضية الّ  قة شي  )الي ي

عجي  غ ي  ع  ،دي الق آ ب   يءس ب فأتر شملسو هيلع هللا ىلصالقداسة ع  تص فات الي ي 

 العالية الّي ال ُتعِتُ   اعةب لاخصية ال سعع الّي   حي  ف َّ 
ِّ
شي  اخصية الي ي

الياس يف فهم ارم   يختُئ ": تاء ارم  شتاعّهاب يقعع جحمد د حي ميصعر

هم يختةع  يف فهم ال ار  شي  مدلعع  اع ال سععب لذلك جنَّ شتاعة ال سعع لاتِّ 

 الي ِّ 
ُّ
يف حياته  (د ش  ع د اهللمحمَّ ) ،ع اخُ   ي لمدلعع ال سعع...ب الي ي

لاؤلنه الخادة لعمقاته ا نيانية شم  حعلهب لتص فاته ال   ية...ب جما 

 
ُّ
 .(1)"غ العحيمحمد حي  ييتق شال سالةب لحي  ي لِّ  ال سعع فهع الي ي

 "لقاع يف معضع آخ : 
ِّ
العحي الق آينب لالّي كّ ها ال لاو  خارج   لجقعاع الي ي

 
ِّ
لال ا لب لالصحيح لال ائفب  فيه الحقُّ  ب ،ي تاريخم يف اليي و شعد لفاو الي ي

 .(2)"ا م  الدي  علر اال م للييت ت ءً 

 القضية يكع  م  لتهي :: الجعاب ع  ،هه قلُت 

سة علر اخصيّي ب عحدا،ما مقدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصتقييم اخصية محمد  : ع َّ الوجه األول

                                                 

 (. 41الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)

 (. 56المصدر الياشق: )ص  (2)
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سةب جم  غ ي  عجي ب جا ه ما يكع  شم ض عقلي لن يي لارخ ى غي  مقدَّ 

ب الهي م  جع اضهب ج  (ان صاة ال خصية)ي  ر عيد المخّصِّ يصي  ا نيا ب ييمَّ 

  اخصية جخ ى يف معيية يف شعض ارحيا ب ثم يّقمَّ  الم يض اخصيةً     مَّ ق  ّ  ي  

 
ّ
علر  ع   ِ ب الهي  ُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل محمد  جحيا  جخ ىب ل،ها م  جق ح ما يكع  يف لدف ن ي

ةب ل ذلك علماء الحدي  يف امائله ال كيَّ جحي  ،يةة ن يانية لتيمانيةب كما فصَّ 

 خم حم جم ﴿ :الهب فقاععه يف جقعالهب لن ر عيه الضملة يف فِ ر ن يَّ فاهلل تعالر زكَّ 
 .[4-2]اليجم: ﴾يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

ا رسعاًلب لعصمه اخصية لاحدوب لهلك شعثه اهلل ن يً  ملسو هيلع هللا ىلصف خصية ال سعع 

 يب ىب نب مب زب رب﴿ م  ال لل يف الّ ليغ لالّ  يعب فقاع س حانه:
]المائدو:  ﴾يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت

شمقّضر  ملسو هيلع هللا ىلصم  العحيب عال ما فعله  ناشعةم ملسو هيلع هللا ىلصفات ال سعع ب كهلك تص ُّ [67

 هُ لُ اهلل ييدِّ   للقدلوب لمع ،ها فر َّ ة جل كا  م  خصائصهب فليس ،ها محمًّ لَّ الج ِ 

ه يحمل مما ييايف مقاة الي عو لال سالة. كما يمحظ علر ،ها الّقييم جنَّ  هُ ليعصمُ 

 علهم  -عليه اليمة-المييح  شصمات العقيدو اليص انيةب حي  يعّقد الكاثعليك ج َّ 

ب ل،ها يثي  ال كعك حعع مصدرية ،هه ال ك وب (ال،عتيةب لناسعتية)ذل   يعّي : 

ة ج  الكات  يقيم يف جم يكا لله اتصاع شم اك  م  ع،ة تحارب ا سمة خادَّ 

 
َّ
 ا سمة. لن ي

: الق آ  الك يم الهي ي عم ال اح  تعظيمه لاالحّكاة عليهب الوجه الثاين

 )ة تل ،هه الّ  قة شي  ال خصيّي ب ليجعل اخصيَّ ي 
ِّ
 للقدلو محمًّ  (الي ي

 
ِّ
جقعاع الي ي  علر ج َّ  لتعظيم اأنهب ل،ها يدعُّ  لاالت اعب لي  ض  اعة الي ي

و فك و ن ع القدسية لالص ة الّ  يعية ع  مقاة الي عَّ  م  الدي ب لج َّ  لجفعاله ت ءم 
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 رت يب﴿: ليس م  عيد اهللب قاع س حانهغ ي ة مّياقضةب لما كا  جم ه كهلك ف
اآل   ب لشي  يديَّ [82]اليياء:  ﴾مث زث رث يت ىت نت مت زت

 
ِّ
لال سعع يف التاعة  نماذج م  اآليات الق آنية الّي ت تل قاعدو الّ  يق شي  الي ي

 م  جساسها:

 )الق آ  الك يم يجمع شي  ل ظّي  -1
ِّ
ب ليثيي علر م  (ال سعع)ل (الي ي

 مئ زئ رئ﴿ اب فيقعع:شمقّضر العد ي  معً  (اهلل محمد ش  ع د) ع اتَّ 
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 .[157]ارع اج:  ﴾ىت نت مت زت

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري﴿ لقاع س حانه: 
 مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ
 .[158]ارع اج:  ﴾حص مس خس حس جس مخ جخ

م   ملسو هيلع هللا ىلصلقد تمع اهلل شي  ،هي  العد ي  )الي عو لال سالة( لغي  محمد 

 ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه﴿ ارن ياءب فقاع:
 .[54]م يم: 

َّّ  -يف عمه تلَّ - ف ي اآلية ارللر: يثيي ال بُّ   علر الهي  ي
َّ
  عع  ال سعع الي ي

 
َّ
مهب ليف اآلية الثانية: يأم  اهلل تعالر ب ليحكم شال مح علر م  آم  شه لعظَّ ارمي

ليأم  شرت اعه ل،ع علر ذلك العدف لّحصيل اب ا جميًّ شا يما  ش سعله شعد ه ن يًّ 

عسماعيل شعد ه  هِ علر ن يِّ  -ت ارك لتعالر-انيةب ليف اآلية الثالثة: يثيي اهلل الهداية ال شَّ 

ق شه ال    الهي ال تّعلَّ  (محمد ش  ع د اهلل)،ع  ملسو هيلع هللا ىلصا لرسعاًلو فلع كا  الي ي ن يًّ 

 ا.شص ّه ن يًّ  هِ اعِ    ّعظيمه لاتِّ التاعةب لال يكّي  د ة الّ  يعب ل ما جم  الق آ  ش
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شارحكاة ال  عية ليأم ه شّ ليغها  ملسو هيلع هللا ىلصا الق آ  الك يم يخا   محمدًّ  -2

 رت يب﴿ ب م  ذلك قعله تعالر:(رسعاًل )ال شعد ه  (ان يًّ )لتي يه،ا شعد ه 
 جم يل ىل مل خل﴿ لقعله:ب [65]ارن اع:  ﴾يتىت نت مت زت
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
 ٰى ين ىن نن﴿ لقعله:ب [70]ارن اع:  ﴾ىي مي خي جيحي
 لقعله:ب [59]ارح اب:  ﴾جئحئ يي ىي ني مي زي ري

ب [12]الممّحية:  ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

ا غي  الزمةب ل ما جم ه اهلل تعالر هبهه ارحكاة شعد ه ن يًّ  ملسو هيلع هللا ىلصفلع كانت  اعة الي ي 

آثار ،ها الّ  يق اه شعدف الي عوب فأي  ،ي ا عيَّ ال  عية ليعمل هبا لي لغهاب مياليً 

 الم ععة يف ،هه اآليات العاضحات؟

   ُّ خُ الق آ  الك يم ي   -3
َّ
اب شل ش عض ارحكاة ال  عية شعد ه ن يًّ  ملسو هيلع هللا ىلص الي ي

  ع  علر الي يو ثياء علر مقامهب ثم يعت  ال بُّ لممئكّه يصلُّ  اهلل 

ق شه رفيع تّعلَّ ا مقاة اب فالي عو عذً علر المؤميي  الصمو لاليمة عليهو لكعنه ن يًّ 

 ِّ﴿ م  الدي ب يقعع اهلل تعالر: شعدف الي عو ت ءم  ملسو هيلع هللا ىلصجحكاة ا عيةب لتص فاته 
 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ
 نن من زن رن مم﴿ :هُ ليقعع مخا ً ا ن يَّ ب [56]ارح اب:  ﴾يب
]ارح اب:  ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ﴿ :ليقعع لهب [50
 .[28]ارح اب:  ﴾جح مج حج مث هت

محمد )  يعق  ج  فك و الّ  يق شي  فالمّأمل يف ،هه اآليات شّدش  لتمعُّ 

ق شه ارحكاة ا الي ي ال تّعلَّ محمدًّ  شا لةب لج  القعع شأ َّ  (محمد ال سعع)ل (الي ي
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ه الق آ ب لعنما اخّلق الكات  ،ها الّقييمب ال  عية م  جشتل ال ا ل الهي ي لُّ 

ب ثم يّ  غ لّأليل ملسو هيلع هللا ىلصئ عليها يف عسقاط حجية جقعاع الي ي كِ َّّ ليجعله قاعدو ي  

 . ختاب اهلل ل سعله شما ي همه عقلهب ليّعافق مع تعتهاته العلمانية

  املنطلق الثاني: الرسول مأمور بتبليغ القرآن فحسب، فال اجتهاد له

 يف التشريع.

د سعء قصد الكات  يف تقييم اخصية الي ي  ا يؤكِّ ل الي ي ملسو هيلع هللا ىلصممَّ  ملسو هيلع هللا ىلصب جنَّه ت َّ

ت ليغ يف  ملسو هيلع هللا ىلصب ثم ثيَّر شحص  لظي ة ال سعع جلاًل  االت اع م  القدسية للتعب

فجميع جقعاع ال سعع لتعتيهاته  لعلر ،هانقصا ب ال الق آ  م  غي  زيالو ل

خارج ميمر الق آ  ليس لها حظٌّ م  االعّ ارب يقعع جحمد د حي ميصعر: 

َّّر ال يقعع قائل " دً  َّ ال سعلح عليه اليمة قد مات لت ك ليا غي  الق آ   اعع محمَّ

ا نحّكم عليهب فر َّ الق آ  الك يم جلضح ليا ج َّ ال سعع كا  يف حكمه ييتق كممً 

ِّ لغياشه عيَّا فر َّ الق آ  ال ي اع شيييا لم  جرال 
شالق آ  لحدهب لشعد معت الي ي

 .(1)"الهدى لاالحّكاة عليه

 ج   يجّهد يف الّ  يعب للك  كا  عليه ج  لم يك   "لقاع كهلك: 
ِّ
للي ي

 .(2)"يجّهد يف  اعة اهلل لتت يق جلام ه لتي يه ا يعّه

 لالجعاب ع  ،ها م  لتهي : 

: يظه  ج  الكات  شعد ج  حالع الّخلُّ  م  الّ  يعات الّي الوجه األول

ِهُ  اآل  علر الّ  يعات الّي تاء هبا محمد   ملسو هيلع هللا ىلصتاءت شعدف الي عوب ُيج 
                                                 

 (. 60الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)

 (. 78المصدر الياشق: )ص  (2)
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ّه  هللاًل شعد ه رسع ت ليغ الق آ  لل  غي ه م  الكمة للع كا   علرب فيقصُ  مهمَّ

 لحًياب ل،ها الّأديل شا ل يصالة الق آ  لالعاقع.

ا الق آ  فر َّ اهلل تعالر جم  ع اله المؤميي  شات اع الي ي  لل  ب ل اعّه متلًقا ملسو هيلع هللا ىلصجمَّ

كممهب فّقييد المصيِّف اسّدراكم علر تقييد شأ  تكع  التاعة آلي الق آ  لل  سائ  

ب الق آ  ال ُيق   ُل ميه شحاعب لاهلل تعالر تعل  اعة ال سعع المتلقة م   اعة اهلل

 ﴾خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل﴿فقاع: 
 زي ري ٰى ﴿ :ب لجم  شارخه شكل ما تاء شه ال سعع فقاع[80]اليياء: 
ب لجنك  اهلل علر الميافقي  عدة  احّكامهم [7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني مي

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ﴿علر كّاب اهللب لعلر رسعله فقاع: 
ب ل،ها يعيي ج  [61 ]اليياء: ﴾يب ىب نب مب زب رب

  االحّكاة علر ال سعع ايء آخ  غي  االحّكاة علر كّاب اهلل.

ا اسّدالع المصيف شقعع اهلل تعالر:   خي حي جي يه ىه مه جه ﴿ لجمَّ
ب علر ح مة اتِّ اع اليية [3]ارع اج:  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي

ُه اآليات ارخ ىب جفيؤمُِ   الي عية فم  جشتل ال ا لو رنَّه فهمم سقيم لآلية ال ُتِق ُّ

الهي يييجم مع ب الصعاب يف معير ،هه اآليةشل ش عض الكّاب لنك   ش عض؟ 

ب ا جن ع عليهم م  رهبمسياقهاب لاآليات ارخ ى يف شاهباب ج َّ اهلل جم  الياس شات اع م

 حن جن﴿  شقيميه الق آ  لالييةب فكم،ما مما جن ع اهللب قاع س حانه: الوحيل،ع: 
)الهي جن ع(: "ب قاع ال تاج: [4 - 3]اليجم:  ﴾يه ىه مه جه ين ىن من خن

 
ّ
 ري ٰى﴿رنَّه مما جن ع عليهب لقعله تعالر:  وملسو هيلع هللا ىلصالق آ  لما جتر ع  الي ي
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 .(1)"[7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني مي زي

ارع اج: ] ﴾ٰذ يي ىي مي خي﴿: تماة اآلية ل،ي قعله س حانهليف 

لِيه جللياء الم  كي  الهي   علرشيا م لاضح ج  اليهي ميص ٌّ ب [3 اتِّ اع ما ُيم 

 
ُّ
 للمؤميي  فم ي مله حكم ،هه اآليةب  ملسو هيلع هللا ىلصيأم ل  شال  ك لالعثييةب لالي ي

ٌّ
للي

ُّه معافقة لجع،  الق آ ب فلييت مما نُ   .(2)اتِّ اعه هي ع لسيَّ

أحكاة ش تاء ملسو هيلع هللا ىلص: قد ث ت شالّعات  الهي ال ييك ه العقمء ج َّ الي ي الوجه الثاين

لها ذك  ت صيلي يف الق آ ب كّح يم الجمع شي  الم جو لعمّها  ا عية ليس

ج اعه للالم جو لخالّهاب للتعب عخ اج رشع الع   يف زكاو ارمعاع لنحع،اب 

  يالصحاشة لالّاشع ج َّ قعع الكات   مزةفب الميلمع  يف ذلك تيًم شعد تيل

الق آ ب  لم يأت شهلجئمة ا سمة علر يعميا ،ها كانعا علر ضملة حي  اتَّ  ُععا ما 

َّّر تاء الكات  فاكّ ف ،ها الج ة !! فك ر شلعازة ،ها  لالختيةة المّعارثة ح

يف  ملسو هيلع هللا ىلص علر شتمنه لسقع ه يف الحضيضب لكيف ال يجّهد الي ي القعع لليًم 

د ض لرو ،ها االتّهال لكث و العقائع  تق ي  ارحكاة ال  عية لالعاقع يؤكِّ

و ا  فم  المعلعة ج َّ  ؟الميّجدَّ الق آ  الك يم جتر شأدعع ال  ائع لارحكاةب لجمَّ

َِّّ ُقع     علر ج  الق آ  لم ييّقصها.الّ  يعات لالج ئيات فالعقمء م

 ل،كها  
ُّ
ة للق آ  الك يمب ثم  يحكم ليجّهد يف ع ار ملسو هيلع هللا ىلصالي ي المقادد العامَّ

لم م  رشِِّه ال ُيق  ُّ علر الختأ ع  جختأ يف ايءب لجما ت ليغ الدي   ،ع مؤيَّدم ميدَّ

ة ضامية جهنا ل  تضلَّ عذا  لجحكاة ربِّ العالمي  فهع معصعة م  ،هه الجهةب لارمَّ
                                                 

 (. 2/101)زال الميي  الش  الجعزي: : انظ  (1)

(. لت يي  الق آ  العظيم الش  كثي : 57 -10/56تامع ال يا  الش  ت ي  التربي: ): انظ  (2)

(3/387 .) 
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 خم جمحم يل ىل مل خل ﴿  ج اعت ن يَّها يف كلِّ ما يقععب قاع س حانه:
 مي خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم
 .[54]اليعر:  ﴾يي ىي

س    علر عنكار اليية لالك   شكل حدي   كّاشه لم  تياقض المصيِّفب جنَّه جسَّ

سعى الق آ ب ثم نجد يف اسّدالله يعّمد علر جس اب الي لع المدلنة يف كّ  

لِ  يف  الم ليات  شليا  حاله جنَّه ال غير له ع    الحدي  يف فهم شعض اآلياتب ُلُيع 

فهم الق آ ب لم  عجائ ه كهلك جنه ييّدعُّ شارحالي  الّي فيها اليهي ع  كّاشة 

ُر ج َّ تميع ارحالي  عنَّما ،ي  ثمايء مع الق آ  علر شتم  حجية الييةب  يق ِّ

ي  للييت ميه. ت  شالدِّ ِصق   جسا ي  ارلليي  ُجل 

 املبحث الثالث

 الكتاب.نقد منطلقات الفصل الثالث من 

  ،املنطلق األول: احلديث النبوي عبارة عن تاريخ بشرّي للمسلمني

 وطريقة مجعه غرُي موثوقة.

ّ ي ِقي ِِّه للضع "يقعع جحمد د حي ميصعر:  لالهي  تمععا الحدي  لقامعا شِ

جسانيد لهب جددرلا ق اًرا شأ َّ الصحاشة كلُّهم عدلع فع  ميّعى ال  هاتب ثم لم 

دي  لميتعقه ل،ل يّ قُّ مع الق آ  جة ال؟ لنح  لع   كيَّا نعّرب ييظ لا يف مّ  الح

ب لا يعة ال حم ب للي  اهلل ارعلرب فرنَّي ا  ِّ
الق آ  ،ع المصدر العحيد لييَّة الي ي

نضع تلك ال لايات الحديثية معضعها الصحيحب ل،ي جنَّها تاريخم ش  يٌّ للي ي 
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 .(1)"ات قت جة لم تّ ق مع الق آ سعاء ب لللميلمي ب لددى لثقافّهم لجفكار،م

ك اًرا الممحظ علر ما جلرل جحمد د حي يف ،ها الميتلقب جنه ليس عال ت  

 آلراء الميّ  قي  الياشقي ب الهي  حملعا راية التع  يف الدي  لمصالره مًّ مِ مُ 

تعزيف )ب لالميّ    (تعلد تييه )ارساسيةب كالميّ    اليهعلي 

آرائهم حعع اليية يف     خَّ ش يء تديدب لعنما ل   ِت ب لغي ،ماب فلم يأ(ااخت

 و ،ي:رئييةس  ثم  ا هس 

 ل تاريخ ش  ي للميلمي  لثقافّهمب ليس لها قداسة العحي.اليية مج َّ  -1 

 الصحاشة كلهم عدلع يتع  يف مصداقية اليية. اعّ ار المحدثي  ج َّ  -2

جحالي  مكهلشة علماء الحدي  لم يعّيعا شيقد المّ ب ف اتت عليهم  -3

 تخالف الق آ .

 ولالحقيقة ج َّ ،هه ال  ه قد تيالع علماء الحدي  رل،ا شالّ صيل يف كّ هم

محمد مصت ر ل (ككّاب: )لراسات يف الحدي  الي عي لتاريخ تدلييه

لكّاب: )لفاع ع  اليية لرل ا هات الميّ  قي  لالكّاب ب ارعظمي

)اليية لمكانّها يف الّ  يع لكّاب: ب محمد محمد جشع اه ةل (المعاد ي 

ر،ا ،يا لتعلها ميتلًقا له ل (االسممي مصت ر الي اعي. لشما ج  الكات  ك َّ

ُجتِمُل ال لَّ عليها م  شاب الّي يه شال لِّ المخّص  علر فرين  نكار اليية الي عيةب 

ل.  ال لِّ الم صَّ

ا زعم الكات  ج َّ اليية الي عية لييت  عال تاريًخا ش    لللميلمي ب فأمَّ
ِّ
ًيا للي ي

                                                 

 (. 107الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)



  منطلقات أمحد صبحي منصور إلنكار السنة النبوية  243
 

فهع اترتارم لمقعلة الميّ    اليهعلي )تعلد تييه (ب لغي ه م  جعداء 

لنح  يف ،ها المقاة ال يمكييا العثع  يف ،هه ": (تييه )يقعع عذ سمةب ا 

يمك  ج  ن ُعدَّ الج ء  اركرب م  تلك  -علر حدٍّ شعيد -للك ب ارحالي ...

ر ا سمة الدييي لالّاريخي لاالتّماعي خمع ارحالي  علر جنه نّيجة لّتع

 .(1)"الق ني  ارلع لالثاين الهج يي 

: الت يقة فهع غعي(للامعير ال)جما ب  ِ ي  ي  ي  ع  ة م  للييَّ لالصعاب يف ذلك ج َّ 

ا )المعير االدتمحي ال  عي( لالمعّالو المألعفةب حيية كانت جة سيةةب  جمَّ

ِج الصحاشة لم  شعد،مب فهع: )  يقة ملسو هيلع هللا ىلصالهي كا  ميّ ً ا يف عهد الي ي  ب لُع  

 ملسو هيلع هللا ىلصلاسّخداة الي ي ب الّي جم  اهلل تعالر ع اله شاليي  عليها(... ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

د ذلكب يقعع الي ي  لالصحاشة ،ها المصتلح   نَّتِي َفَلْيَس من : »ملسو هيلع هللا ىلصيؤكِّ َرِغَب َعْن س 

 .(2)«ِمنِّي

ُهب  ملسو هيلع هللا ىلصش ع    عليه رسعع اهلل للما جرال عثما  ش  مظعع  ج  يخّصي  اء  ف ج 

 : اع  ق  نَّتِي»"ف  ، َأَرِغْبَت َعْن س  ْثَمان  : ال  «َيا ع  ُسعع   لاهللب ق اع  ل كِ   ُسيَّّ ك  اهللي ا ر  ب ل 

 .(3)"ج   ُلُ  

ا  ش  عتية يقعع:  كا  تربيل ييِ ُع شاليية علر رسعع »ل،كها الّاشعي حيَّ

 .(4)«كما يي ع عليه شالق آ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                 

 (. 2/18لراسات محمديةب تعلد تييه  )الرتتمة الع شية(: ) (1)

 (. 1401( لميلم )5063جخ ته ال خاري ) (2)

: ح ا ب انظ ب لدححه اش  ▲م  حدي  عائ ة  (1369جشع لالل يف سييه ) جخ ته (3)

 (. 1239دحيح سي  جشي لالل )

 (. 1/346ا شانة الكربىب اش  شتة: ) (4)



 جملة الدراسات العقدية    244

 ملسو هيلع هللا ىلصج َّ اليية شمعيا،ا ال  عي مع لفة يف عهد الي ي  علر فههه اآلثار تدعُّ 

ا ال قداسة لهب لكا  جم  ا ثقافيًّ لالصحاشة لالّاشعي ب للع كانت اليية الي عية معرلثً 

ب عذ يأم  اهلل -تعالر اهلل ع  ذلك -اهلل شتاعة ن يِّه لاالقّداء هبديه ع ًثا م  القعع

ب [132]آع عم ا :  ﴾حم جم هل مل خل ﴿شتاعة رسعله فيقعع: 

 مي خي حي جي ىهيه مه جه ﴿ ليضم  الهداية لم  فعل ذلك فيقعع:
ُع لع اله االقّداء شالي ي [54]اليعر:  ﴾يي ىي  خف حف جف ﴿ فيقعع: ملسو هيلع هللا ىلصب لي  ِّ
 .[21]ارح اب:  ﴾حك جك مق حق مف

ا  عيه يف مصداقية اليية الي عية شي   اعّمال المحدثي  علر م دج عدالة  لجمَّ

لعقمنيي  يف مخّلف العصعرب لالجعاب عيها يكع  لا ا هة جيًض  عالصحاشةب فه

ر الصحاشة لحكم شعدالّهم الظا، و  لال ا يةب شاالحّكاة علر الق آ ب الهي زكَّ

 ىل مل خل﴿يقعع اهلل تعالر:  .لك ر شّ كية الق آ  ا ًفا لهم
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم

]الّعشة:  ﴾يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن

ا لهم علماء الحدي ب لعنما ن عا عيهم [100 ِعه  ب لجما العصمة م  الختأ فلم يدَّ

ع علر رسعع اهلل  ُلعا ه  ش    ل،م الهيب عذ كيف يّقّعل  ملسو هيلع هللا ىلصد ة الكهب لالّقعُّ

 -يقعع قّالو: قاع رتل رنس ؟ملسو هيلع هللا ىلصجن يهم لجمعالهم م  جتل نص و رسعع اهلل 

نعمب لحدثيي م  لم "؟ قاع: ملسو هيلع هللا ىلص: جسمعّه م  رسعع اهلل -القد سمع ميه حديثً 

ما "لقاع الرباء ش  عازب: ب (1)"يكهبب لاهلل ما كيَّا نكهبب لال ندري ما الكهب

ثكم ع  رسعع اهلل  ثيا جدحاشياب ملسو هيلع هللا ىلصسمعياه م  رسعع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكلُّ ما نحدِّ ب لحدَّ

                                                 

 . (37 -36م ّاح الجية لمحّجاج شالييةب الييع ي: )ص : انظ  (1)
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 .(1)"للكيَّا ال نكهب

ثي  قامعا شاسّق اء الم ليات فلم يجدلا فيها ما  ُد ،ها الم دج ج َّ المحدِّ ليؤكِّ

لها علر رسعع اهلل م  أ َّ جحًداشيدعع لل كِّ  ب شل لتدلا جهنا ملسو هيلع هللا ىلص الصحاشة تقعَّ

الكّاب لالييةب يقعع ع د  م لية م  ق ل دحاشي آخ ب جل ت هد لها نصعص

ا الصحاشة فقد زكا،م اهلل يف كّاشه لعلر ليا  رسعلهب "ال حم  المعلِّمي:  جمَّ

لارحالي  عنَّما ث ّت م  رلاية م  زكاه اهلل لرسعله عييًاب جل ال ري  يف لخعله 

اه اهلل لرسعله تملة. نعم تاءت جحالي  قليلة ع  شعض م  قد يمك   فيم  زكَّ

فيهب لك  جركا  الدي  م  سلف ،هه ارمة تدشَّ لا جحالي  ،ها الض ب ال كُّ 

لاعّربل،اب فعتدل،ا قد ث ّت ،ي جل معيا،ا ش لاية غي ،مب لشعد  عع ال ح  

 .(2)"لالّحقيق ت يَّ   رئمة اليية ج  الصحاشة كلهم عدلع يف ال لاية

عليهم جحالي  لجما الِّعاؤه ج َّ المحدثي  لم يعّيُعا شيقد المّ ب ف اتت 

،ا الميّ  قع ب لقد رلَّ،ا علماء  ل  تخالف الق آ ب ف  ية جخ ى  الما رلَّ

ثي  شيقد الحدي  كّاب م  ج،مهاب اذلك كّ ً يف  عا الحدي  لجلّ  : )ا،ّماة المحدِّ

لمحمد لقما  اليل يب  اب للحض م اعم الميّ  قي ب لجت اعهم(ا لمّيً سيدً 

 لمصت ر الي اعي. (ا سممي اليية لمكانّها يف الّ  يع)لكّاب 

ا خملها ج  نقد المّ  لع ضه علر اردعع ال  عية كا  حاض ً  م شييعا  

فق م  زم  الصحاشة علر زم  تدلي  اليية لتميي  دحيحها لتضعي هاب ل  

علر دعيد لاحد م  ب اضعاشط لجدععب م يية علر اليظ  يف الييد لالمّ  تميعً 

                                                 

 (. 2/410: )-رلاية اشيه ع د اهلل-العلل لمع فة ال تاعب جحمد ش  حي ل (1)

 (. 89ارنعار الكاا ةب ع د ال حم  المعلمي: )ص  (2)
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صي ب لليس شر،د ل كما ،ي اليقال المّخصِّ ار الييد لتقعيم المّ  شالعقل المج َّ

  يقة الميّ  قي ب ليك ي يف ذلك تق ي  علماء الحدي  ج َّ العلة تكع  يف المّ  

 وكما تكع  يف الييدب لجهنم اعّيعا شّ  يع جنعاع م  علعة الحدي  لض ط المّع 

ّصحيف يف مثل: )ال يالو يف المّ ب االضت اب يف المّ ب اليكارو يف المّ ب ال

المّ (ب لاعّيعا كهلك شعلم )مخّلف الحدي ( ل)م كل الحدي ( لّعتيه 

ارحالي  الّي ظا، ،ا يعارض الق آ  جل الييةب جل الحقائق الّاريخيةب ل،م يف 

ذلك كله يرتيثع ب لال ي الرل   نكار ما اسّ كلعا م  جحالي  شدععى مخال ّه 

 . (1)للعقل جل الق آ  جل العاقع

  يف أحاديث البخاري تسيئ إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالثاني: سرية النيب املنطلق

 مقامه، وختالف القرآن. 

لنح  علر مععدس مع دحيح ال خاري يف "يقعع جحمد د حي ميصعر: 

ج ميها علر ختعرو ما جسمعه شالمصدر الثاين... وق اءو س يعة نح  ال ب ليّع َّ

الق آ ب فلع كا  نعافق علر المقعلة ال هي و شأ َّ ال خاري جدحُّ كّاب شعد 

ال خاري دحيًحا يف كلِّ ست  فيهب فم يصحُّ جشًدا ج  نضعه يف معضع مقارنة 

ا ج   نعقد مقارنة شييه لشي  الق آ  الك يمب فرنَّيا ال نقصُد متلقً ب شكّاب اهلل الع ي ...

نععذ شاهلل م  ذلكب لعنما نقصد م  ،ها الم ح  ردد  تلك ال جعو شي  سي و 

 .(2)"آ ب لشي  سي ته المّياث وب شي  ستعر ال خاريالي ي يف الق 

ثم اسّع ض الكات  مجمععة م  ارحالي  م  دحيح ال خاري تّعلَّق 

                                                 

 (. 109ال  هات الثمثع  المثارو  نكار اليية الي عيةب ع د العظيم المتعيي: )ص : انظ  (1)

 (. 108 -107ص الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: ) (2)
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مع جزلاتهب لج،ل شيّهب لجق شائهب زعم جهنا ميك و مّياقضة لال  ملسو هيلع هللا ىلصشحياو الي ي 

 .(1)الهي جخرب عيه الق آ  ملسو هيلع هللا ىلصتليق شمقاة الي عوب ل،ي خمج ُخُلِق ال سعع 

ُععا ج َّ كلَّ ست س يف لالجعا ب ع  ،ها ج  ُيقاع: ع َّ علماء الحدي  لم يدَّ

ال خاري ،ع دحيح مّيق ب شل ،ها م  هتعيمت الكات  لاتط قلِمِهب فالصحيح 

ع   فقط ،ي  ملسو هيلع هللا ىلصج َّ ارحالي  الم فععة المييدو للي ي علر ج  ج،ل الحدي  ييصُّ

مع ،ها ييّثيع  فيقعلع : الّي علر ا ط ال خاريب لل  المعقعفات لما للهناب ل

اظب يقعع  كلُّ ما يف الصحيحي  فهع دحيح عال شعض ارح ج الّي انّقد،ا الح َّ

ِّهِ ما ان  ل شه ال خاري جل ميلم ميدرج يف ق يل ما يُ "اش  الصمح:   وقتع شصحَّ

ي اه م  حالهما  ل  ة كل لاحد م  كّاشيهما شالق عع علر العته الهي فصَّ لّلقي ارمَّ

اظب فيما س  قب سعى جح ج ييي و تكلَّم عليها شعض ج،ل اليقد م  الح َّ

 .(2)"ل،ي مع لفة عيد ج،ل ،ها ال أ ب كالدارقتيي لغي ه

ش تمهنا م   عُ ت  ق  ه ال يعتد يف ال خاري جحالي  يُ   ميه جنَّ قَّ لال يء المّي  

جحاليثه  ارساسب شي   مخال ّها لألدعع ال  عية جل المحكمات العقليةو ر َّ 

 ي ب فجازت القيت و.العلماء المخّصِّ  لِ    م  قِ  ت  ل  شِ    غُ 

 هُ عر جهنا ت عِّ لالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصا ما جلرله الكات  م  جحالي  مّعلقة شحياو الي ي لجمَّ 

جدحاب  اهُ ي  ح  سمعّهب فهع م  مك لر الكمة الهي تاء شه المعّ لة قديًماب لج  

ب (جضعاء علر اليية المحمدية)كّاشه المدرسة العقلية حديًثاب كما فعل جشع رية يف 

علر تميع نيائه شغيل لاحدب  ملسو هيلع هللا ىلصالكات  شحدي :  عاج الي ي  فقد اسّدعَّ 

                                                 

 (. 132 -109المصدر الياشق: )ص : انظ  (1)

 (. 29مع فة جنعاع علعة الحدي ب اش  الصمح: )ص  (2)
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شام جو  ملسو هيلع هللا ىلصميها خلعو الي ي  م  هِ لحدي  م اا ته للحائضب لارحالي  الّي ف  

ق شالعمقة جتي يةب لارحالي  الّي لقع فيه الّص يح شأل اظ العقاع لماله تعلُّ 

ب لر،يه لدرعه عيد ملسو هيلع هللا ىلصالخادة شي  ال لتي ب ل،كها حدي  سح  الي ي 

  اليهعليب لرتمه ال اين المحص .

اظ لارحالي  الّي ذك ،ا دحيحة ال غ ار عليهاب لم ييك  ايةً  ا ميها الح َّ

ب اليقال ج،ل الصيعة اليقديةب لعنما اسّيك ،ا العقمنيع  شي   قصعر،م العلمي

المعلعة جنَّه كما تعتد يف الق آ  الك يم فم  ال  يعةب  عةعل م ّهم لقلَّة شضاع

يف ارحالي  كهلك ما ظا، ه ا اكاعب للع  دفرنَّه يعتيف الظا، ب  آيات م كلة

جنَّيا ذ، يا نقتع ش تم  كلِّ ما جاكل علييا رشتليا آيات الق آ ب ل،هه   يقة 

ِضي علر نّائج خا ةةب فم كلة ُت    ب عذلخيمة يف الّعامل مع اليصعصعاق ّها 

ُقع  شي  -شمخّلف انّماءاهتم-العقمنيي   ارحالي  الم كلة  جهنم ال ي  ِّ

لاعلم ج  الياس تخّلف مداركهم "لارحالي  المكهلشةب يقعع المعلِّمي: 

لجفهامهم لآراؤ،م لال سيَّما يف ما يّعلق شارمعر الدييية لالغي يةب لقصعر علم 

لم اهلل تعالر لحكمّهب للهها كا  يف الق آ  آيات كثي و الياس يف تان  ع

ا كثي  م  الياسب لقد ُجلِّ  ت  يف ذلك كّ . لكهلك اسّ كل  كثي م م   كُِله     ّ ي ي 

ب ميها ما ،ع رلاية ك ار الصحاشة جل ملسو هيلع هللا ىلصالياس كثيً ا م  ارحالي  الثاشّة ع  الي ي 

ب  . للتعل ل النصِّ ال يعني بطالنهوبهذا يتبيَّن أنَّ استشكاعدل ميهم كما م  َّ

ُل ظا،ُ ،ا لم يقع يف الكّاب لاليية ع ًعاب لعنما ،ع جم م  ك     ّ اليصعص الّي ُيي 

لييي  ب مقصعل ا ًعاو لي لع اهلل تعالر ما يف الي عسب ليمّح  ما يف الصدلر
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 .(1)"ا م  الجهال العلمي ي فعهم اهلل شه لرتاتللعلماء جشعاشً 

لِهِ للع ج َّ الكات   ك  ب لعتد (2)رتع علر كّ  ا لح الحدي  لتعتيه ُم  

،ا العقععب للك   المعير الصحيح لّلك ارحالي  الّي تعافق اردعع لتق ُّ

ال غ ة يف عسقاط الييةب لالحيدو ع  الميهج العلمي جلقعّه يف مت َِّة الّعجل يف 

 مض خض حض جض مص﴿فيصد  عليه قعع اهلل تعالر: عنكار ارحالي  المّ اهبةب 
 خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط
م  غي   -شالي ال جي-ب شّلك ارحالي  ه كهَّ رنَّ  و[39: يعنس] ﴾لك

ة هباب فصد  عليه لعيد ا حا ة شمعيا،اب لال لراية شيياقهاب لالق ائ  المحّ َّ 

 الق آ  الك يم.

ب ل،ي ا يما  شه الكات  خالف تعتيه الق آ  يف الّعامل م  المّ اشه ثم ع َّ 

ه علر المحكمب يقعع اهلل تعالر:   نن من زن رن مم ام يل﴿لرلِّ
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن
 مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب
ا ج  [7]آع عم ا :  ﴾حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس . فرمَّ

لا المّ اشه علر المحكمب  نكع  مع ج،ل  لعما ج نكع  مع ج،ل العلم الهي  رلُّ

ي   ا لّي ال يغ الهي  يّ عع  المّ اشه اشّغاء ال ّيةب لجي فّية جعظم م  عنكار اليُّ

 جتمع العلماُء علر ق  علها؟!

 
                                                 

 (. 223ارنعار الكاا ةب ع د ال حم  المعلمي: )ص  (1)

الجعاب علر تملة ،هه ارحالي  يف: لفاع ع  اليية لرل ا ه الميّ  قي ب محمد : انظ  (2)

 (.246 -181محمد جشع اه ة: )ص 
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 اخلامتة ونتائج البحث

ب ارناةِ  يا محمد خي ِ ب لالصمو لاليمة علر ن يِّ لالخّاةِ  الحمد هلل يف ال دءِ 

ة الي عيةب م  ميتلقات الق آنيي   نكار الييَّ  ا شعدو ف عد ،هه الجعلة يف مياق ةجمَّ 

نّائج ،ها     نلخِّ     ا ج  ي  رحمد د حي ميصعرب يمكيُ  (الق آ  لك ر)خمع كّاب 

 ال ح  يف ما يلي:

لمانية حداثيةب ت مي علر عزاحة اليية الق آنيي  ما،ي عال ف قة ع    ائ ةُ  -1

ةب السّخ اج معا  تمئم الحضارو    الي عيةب ثم الّ  غ لّأليل الق آ  شت يقة مّعيِّ 

 للّل يس علر الياس. غتاءس  لُ الغ شية. لانّياهبم علر الق آ  مج َّ 

يك الميلمي  يف لّ كِ  (الق آ  لك ر) هُ جحمد د حي ميصعر كّاش   ف  جلَّ  -2

يل اليقد العلمي  ِ هم ل،دة مصدر،م الّ  يعي الثاينب فليس كّاشه ،ها م  ق  ة ن يِّ سيَّ 

 ع خدمة رعداء ا سمة الهي  يقيم شي  ظه انيهم ليعمل لحياهبم.الهالجب شل ،

حالع جحمد د حي االنتم  م  اآليات الق آنية العارلو يف تعظيم  -3

 يا ب لالّ صيلب لعدة الّ  يطب ليصل علر لتعب الق آ  للد ه شالك اية لالِّّ 

 هُ تخالف الق آ  ذات  ة يف الّ  يعب فأتر ش هم سقيم لّلك اآليات االسّغياء ع  الييَّ 

 عليه لشيا  المعير الصحيح لّلك اآليات. ل ال ح  شال لِّ لعتماع العلماءب تك َّ 

ة الييةب اخرتاعه ت  يًقا غ يً ا م  ميتلقات جحمد د حي  سقاط حجيَّ  -4

شي  لظي ة الي ي للظي ة ال سععب ثم قص  لظي ة ال سعع علر ت ليغ الق آ  

ا شهلك اآليات الص يحةب لالعاقع الميقعع شالّعات ب لعتماع فحي ب مخال ً 

 خارج العحي الق آين. ملسو هيلع هللا ىلصالعلماء علر ا عية جقعاع الي ي 

جحمد د حي علر ال  هات القديمة للميّ  قي  لالعقمنيي ب  أ  ك  تَّ اِ  -5
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تدلي  الييةب لنقد المّ ب لعدالة )ة الي عيةب ك  هة قة شالييَّ ل ع عة الثِّ 

عليها علماء الحدي  المعاد ل ب فم  قد رلَّ  وم لر   ُ ك  م   لا،يةم  ل،ي ا هم  ب(الصحاشة

 ا ل فض االحّجاج شاليية الي عية.تصلح ميتلقً 

الق آنيع  لجدحاب المدرسة العقلية شي  ارحالي  الم كلة  ُ  ال ي  ِّ  -6

جحمد د حي يف كّاشه مجمععًة م   لَّ لارحالي  الميك و المكهلشةب لهلك ر  

سي تهب  هُ لت عِّ  ملسو هيلع هللا ىلصلل سعع  ها تييءُ   دحيح ال خاريب شدععى جنَّ جحالي

 المّ اشه علر المحكم لليس عسقا ه. لِّ    ا شهلك تعتيه الق آ  الهي جم  شِ مخال ً 

علر هتافت جفكارهب  لقع داح  ،ها الكّاب يف تياقضات علمية تدعُّ  -7

 ليف المقاشل ييّدعُّ  ا للّ  يعبفيجده يهاتم ش  اسة م   تعل اليية الي عية مصدرً 

ة علر تقعية مه، هب شل جكث  م  ذلك ييك  اسّخداة شأحالي  اليهي ع  كّاشة الييَّ 

 !ة يف ت يي  الق آ ب ليجي  ارخه شارع اج لالعالات يف فهمه لالعمل شهالييَّ 

علر  فب لال لِّ ،ها المؤلِ  ِ  ُّ لكُ  عس  ُّ ّ  شم يد ت   ليف الخّاة يعدي ال احُ  

    م  ُا  هُ ثَّ  ُ اته فيما ي  جدعله لميتلق
ب مع الرتكي  علر فضح ملسو هيلع هللا ىلصة الي ي حعع سيَّ  هس

ما جنه قد جد ح يف اآللنة ارخي و ب لشيا  الجهات الّي تقف لراءهب ال سيَّ هِ لمانيِّ ع  

  !!علر علماء ا سمة  لل لِّ  )اليصارى(يظه  علر قيعات 
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 قائمة املصادر واملراجع

المع لج شاش  شتَّة ب جشع ع د اهلل ع يد اهلل ش  محمدب الكبرى البن بطَّةاإلبانة . 1

لار ب ال ياض، لآخ ي : رضا معتيب لعثما  ارثيعشيب ب تحقيق،د(387 ي )الُعك   

 .ال اية

ب ع د ال حم  ش  جشي شك ب تمع الدي  الييع يب تحقيق: اإلتقان يف علوم القرآن .2

 ة.1974،د/ 1394ب ةة المص ية العامة للكّابمحمد جشع ال ضل عش ا،يمب الهي

ب محمد ارمي  ش  محمد المخّار ال يقيتيب أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .3

 .ة 1995 -،د  1415ب لار ال ك  للت اعة لالي   لالّعزيعشي لتب 

ع د ب األنوار الكاشفة لما يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة .4

 . ة1986،د / 1406شي لتب عالم الكّ ب ال حم  ش  يحير ش  علي المعلميب 

ب جشع المظ   ميصعر ش  محمد اليمعاينب تحقيق: ياس  ش  عش ا،يم تفسير القرآن .5

 .ة1997،د/ 1418ب 1ال ياضب لار الع  ب طلغييم ش  ع اس ش  غييمب 

محمد اش  جشي حاتم ال ازيب ب جشع محمد ع د ال حم  ش  تفسير القرآن العظيم .6

  .،د 1419ب 3طمكّ ة ن ار مصت ر ال ازب ب تحقيق: جسعد محمد التي 

ب عمال الدي  جشع ال داء عسماعيل ش  كثي  الدم قيب تحقيق: تفسير القرآن العظيم .7

 ة.1999،د / 1420ب 2ب طسامي ش  محمد سممةب لار  ي ة للي   لالّعزيع

ب جشع تع   محمد ش  ت ي  التربيب تحقيق: ل. ي القرآنجامع البيان عن تأويل آ .8

 .ة2001،د/ 1422ب 1لار ،ج ب القا، وب طع د اهلل ش  ع د المحي  الرتكيب 

 يب جشع عم  يعسف ش  ع د الرب اليم يب تحقيق: جشجامع بيان العمل وفضله. 9

 .ة1994،د/ 1414ب 1الدماةب لار اش  الجعزيب طارا اع ال ،ي يب 

ب تعلد تييه ب ت تمة ل. الصديق ش ي  ات محمدية )مع: التعليقات النقدية(دراس .10

  .ة2009ب 2ليد ب طنص ب م ك  العالم ا سممي لدراسة االسّ  ا ب 
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ب محمد ش  محمد ش  دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين .11

 ة.1989ب 1ب القا، وب طسعيلم جشع ُاه ةب مكّ ة اليية

ب تماع الدي  جشع ال  ج ع د ال حم  ش  الجعزيب زاد المسير يف علم التفسير .12

 .،د1422ب 1ب طلار الكّاب الع شيشي لتب تحقيق: ع د ال زا  المهديب 

ب محمد ناد  الدي  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. 13

 ة.1990 ،د/1415ب مكّ ة المعارج للي   لالّعزيعارل اينب ال ياضب 

ب جسامة أحمد صبحي منصور، (12سلسلة رموز الفكر العلماين المعاصر) .14

 .د،1432تمالى اآلخ وب  ( 96 )الهّيميب مجلة ال اددب العدل 

ب 3ب طب مصت ر ش  حييي الي اعيالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي .15

 ،د. 1402ب شي لت/ ل يا 

ب ع د العظيم  دع ضم لت يي :السنة النبوية الشبهات الثالثون المثارة إلنكار .16 لنقضم

 .ة1999/ د،1420ب 1ب القا، وب طعش ا،يم المتعييب مكّ ة ل، ة

عياية )ب ل. عثما  ش  معلم محمعلب شح  مي عر ضم  ندلو شبهات القرآنيين .17

مجمع الملك فهد لت اعة ب (د،1421المملكة الع شية اليععلية شالق آ  الك يم لعلعمه 

 . المديية الي عيةحف ال  يفب المص

ل. محمعل ش  محمد م رلعةب شح  مي عر  ب ج.شبهات القرآنيين حول السنة .18

مجمع ب (د،1421عياية المملكة الع شية اليععلية شالق آ  الك يم لعلعمه )ندلو ضم  

 .المديية الي عيةالملك فهد لت اعة المصحف ال  يفب 

 ملسو هيلع هللا ىلصلجامع المييد الصحيح المخّص  م  جمعر رسعع اهلل ا)ب صحيح البخاري. 19

: ب تحقيق(،د256) اهلل ال خاري الجع ي محمد ش  عسماعيل جشع ع دب لسييه لجيامه(

 . ،د1422ب 1ب طلار  ع  اليجاوب محمد ز،ي  ش  ناد  الياد 

ييد الصحيح المخّص  شيقل العدع ع  العدع علر رسعع اهلل الم)صحيح مسلم . 20
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محمد  تحقيق:، ،د(261  الق ي ي الييياشعري )يميلم ش  الحجاج جشع الحي، (ملسو هيلع هللا ىلص

 .لار عحياء الرتا  الع شيب شي لتب فؤال ع د ال اقي

(ب جشع ع د اهلل جحمد ش  محمد ش  ش  جحمد )رلاية ع د اهلل العلل ومعرفة الرجال. 21

لار ،د(ب تحقيق: لدي اهلل ش  محمد ع اسب 241حي ل ش  ،مع ش  جسد ال ي اين )

 .ة 2001،د /  1422ب 2الخاينب ال ياضب ط

ب محمد ش  علي ش  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .22

،دب لار اش  كثي ب لار الكلم 1414ب 1 ب طب لار الكلم التيمحمد ال عكاينبب لم ق

 التي / لم قب شي لت.

 .ة2005ب 1لم قب لار ارلائلب طب سعد رسّمب الفرق اإلسالمية منذ البدايات .23

ب زي  الدي  محمد المدعع شع د ال ؤلج فيض القدير شرح الجامع الصغير .24

 ،د.1356ب 1ب طالمياليب المكّ ة الّجارية الكربىب مص 

ب مؤسية االنّ ار الع شيب جحمد د حي ميصعرب ا للتشريعالقرآن وكفى مصدرً  .25

  ة.2005

ب ل. ع د ال حم  محمد يعسفب القرآنيون يف مصر وموقف اإلسالم منهم .26

 .1القا، وب لار ال يا  للي   لالّعزيعب ط

التائفب مكّ ة ب خالة حيي  علهي شخشب القرآنيون وشبهاتهم حول السنة .27

 .ة2000/ د،1421ب 2الصديقب ط

اف عن حقائق غوامض التنزيل .28 ب جشع القاسم محمعل ش  عم ل ش  جحمدب الكشَّ

 .،د 1407ب 3شي لتب لار الكّاب الع شيب طال مخ  ي تار اهللب 

،د( تحقيق: اعي  اررناؤلط 241جشع ع د اهلل جحمد ش  محمد ش  حي ل )المسند، . 29

  .ة2001،د/ 1421ب 1لم قب مؤسية ال سالةب ط ب يدب لآخ عالع م ا -

ب جشع تع   اليحاس جحمد ش  محمدب تحقيق: محمد علي الصاشعينب معاين القرآن .30
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 .،د1409ب 1مكة المك مةب تامعة جة الق ىب ط

عثما  ش  ع د ال حم ب جشع عم ل اش  الصمحب معرفة أنواع علوم الحديث،  .31

 .ة1986 -،د 1406لم قب لار ال ك ب تحقيق: نعر الدي  عرتب 

ب ع د ال حم  ش  جشي شك ب تمع الدي  مفتاح الجنَّة يف االحتجاج بالسنة .32

 .ة1989،د/ 1409ب 3المديية الميعروب الجامعة ا سمميةب طالييع يب 

 www.ahl-alquran.com موقع )أهل القرآن( .33
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 يف الوثنية والديانات الثقافات أثر
 مشابهة وأوجه ،واملقاالت الفرق نشأة

 ،منهم السلف وموقف ،هلم الفرق
 االعتقاد يف السلف مصنفات خالل من

  اهلجري اخلامس القرن نهاية إىل
 

 السنيدي مصلح بنت شريفةد. 

 أصول كلية، مشارك أستاذأكادميية سعودية، 

 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة الدين
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 ملخص البحث

ن ييا محمد لعلر آله لدح ه  رسعع اهللبلالصمو لاليمة علر الحمد هللب 

 .تمعي ج

لم   بفقد ذك  اهلل يف محكم كّاشه عدالو الم  كي  لإلسمة لج،لهلشعُدو 

المخال ة لشي  ال     لال لي ات العثيية شي  الديانات ت اهبًانظ  يف الّاريخ لتد 

اليلف جث  تلك الديانات يف ن أو ال    لجلته  شي لقد  ر،ل اليية لالجماعةب

 .م اهبة ال    لهم

ج   : ي القدرب لقد رلي يف ارث القعع شييف  ويتبين أثر المجوس يف القدرية:

ب كما شي  اليلف ج  جلع م  تكلم يف القدر ،ع (مجعس ،هه ارمة)القدرية ،م 

 .(سييعيه)د الجهيي الهي جخه قعله ،ها م  رتل م  جشياء المجعس يقاع له مع 

 بكّ  اليلف ج  عامة ال  س قد جظه لا الّ يعلرل يف  قدف يف الشيعة:أما أثرهم 

ّ ي ك بحّر جخ تعا شعضهم ع  ا سمة تا، تا   ّيلالق امتة لا سماعيلية ال  ق

 لقالّا شالمجعسية المحضة. شرتك ا سمة تملةً 

م  قعله:     فيما لرل ع  سعيد ش  ت ي  رجئة:ابئة يف الم  الّص  ن أثر  ويتبيّ 

ب كما نقل ع  اليلف ج  القعع شا رتاء تاء م  "عنما الم تةة مثل الصاشةي "

ج  ظه  يف في يف الجهمية:ا أثرهم أمّ  الع ا  شالق ب م  مع   الصاشةة يف ح ا .

-لج  الجعد ش  لر،م  تيل للص ات عنما ،ع مأخعذ ع  الصاشةةبجدل مقالة الّع

 ب   كما قاع ا ماة جحمد بم  ج،ل ح ا  ،ع -جلع م  جظه  الي ي يف ا سمة

 لكا  شح ا  جئمة الصاشةة ال مس ة.

م  خمع انّقالها عرب م  تأث  هبا  ويتبين أثر الفلسفة اليونانية يف نشأة الفرق:
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م  جت اع الديانات م  اليهعل لاليصارىب لالصاشةة لالمجعسب لكهلك ع    يق 

لتلق ها  بت تمة الكّ  اليعنانية الّي جلخلت المعرلثات ال لي ية يف لي  الياس

لكانت س ً ا م ااً ا يف ن عء المدارس الكممية شي  الميلمي   بج،ل ال   

 عّ اع يف العص  الع اسي.لظهعر اال

يف ج  قعًما م  ارعاتم قد تملكهم  ويتبين أثر الشعوبية يف نشأة الفرق:

فأظه لا ا سمة ل،م زنالقةب للخلعا  بالّعص  لاحّقار الع ب لالحقد عليهم

ل عيعا يف  بف الل،ا ضماًل لشعًدا ع  اليية بشل كانعا م  رؤلسها بيف ال   

هم علر جدحاب الحدي  نقل عيهم اليلف تحامل  لقد  ارحالي  الصحيحةب

 لاسّحقار،م لهم.

م  خمع ما لرل يف مصي ات االعّقال  :ويتبين األثر الهندي يف نشأة الفرق

ال دع الصعفية يف  كهال،ي م  الديانات الهيديةب ل بمييةم  تأث  تهم شاليُّ 

 لال ع  ال دعيب لالم الغة يف ال ،د. بكالّيععب لت ك الكي 

 

 ا ي ة شيت مصلح اليييدي ل.

smsu22@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

ع  الحمد هلل نحمده لنيّعييه لنيّهديهب لنععذ شاهلل م  ا لر جن ييا لم  

لم  يضلل فم ،الي لهب لجاهد ج  ال  بسيةات جعمالياب م  يهده اهلل فم مضل له

ب دلر اهلل عليه ع ده لرسعله اعله عال اهلل لحده ال ا يك لهب لجاهد ج  محمدً 

 . كثيً اا تيليمً لسلم  لعلر آله لدح ه

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿قاع تعالر: 

 * ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ قاع تعالر: ل ب[102آع عم ا : ]

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[71-70]ارح اب:  ﴾ٴۇ

جش ز،ا العامل لشعدو فر  لمفرتا  لاالشّداع جس اًشا لععامل  عديدوو م  

الخارتيب الهي يّمثل يف الديانات لالعقائد لال لي ات الّي كا  لها تأثي  يف 

 الميلمي  شي   الخلتة لالجعار لغي  ذلك.

لقد انربى اليلف رحمهم هلل يهللل  ع  العقيدو الحقةب لي هلع  كل 

 تهد،م يف شيا  الحق لرلع ال ا ل لفضح المّآم ي .

يف شيا  جث  ج،ل الكّاب يف ن أو ال   ب ثم رجيت  لقد خصصت شحًثا ساشًقا

ج  جلحق شه ،ها ال ح  الهي يعير ش يا  جث  الديانات لالثقافات العثيية تحديًدا يف 

ن أو ال   ب لجلته م اهبة ال    لهمب لمعقف اليلف ميهمب م  خمع 

 مصي ات اليلف يف االعّقال علر هناية الق   الخامس الهج ي.
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  املوضوع:أهمية 

 تّضح ج،مية ،ها المعضعع لجس اب اخّياره م  خمع ما يلي: 

كانت م حلة تدلي  المه،   -محل الدراسة-الم حلة ع  ،هه  أواًل:

ليص و الحق لرفع رايّهب لتحهي  ارمة  اليل يب حي  ،  علماء اليية 

 الضالة. لال    م  تلك المها، 

ب لاقّ اء ،دي اليلف مميهب للتعب الحهر الم ّدعةختعرو  :ثانًيا

  .ب لالح ة يف ذلكفعر ظهعر،اب دغي ًو كانت جل ك ي وً شالّحهي  م  ال دع 

ل شاعهو فيع ج جلاًل يت  م  جرال الّصدي ر،ل ال دع فعليه ج  يُ ع ا:لثً ثا

ال   ب لميهج ج،ل ار،عاءب ليّ هم الخل يات الّاريخية لالعقدية و ن أ جس اب  

 ل اليية يعّيع  هبها ارم  ق ل معالجة ال ل علر ج،ل ال دعبلهاب لقد كا  جئمة ج،

جنا جعلم كل شدعة حدثت يف ا سمةب لجلع : »اش  تيمية  هقال لم  ذلك ما

 .(1)«م  اشّدعهاب لما كا  س   اشّداعها

 :هدف البحث 

المّمثل يف الديانات -تمع جقعاع اليلف الّي ت ي  جث  العامل الخارتي 

يف ن أو ال   ب لجلته م اهبة ال    لهمب لمعقف اليلف  -العثييةلالثقافات 

 ميهم م  خمع مصي ات اليلف يف االعّقال علر هناية الق   الخامس الهج ي.

                                                 

 (.3/184مجمعع ال ّالى ) (1)
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 :حدود البحث 

االعّقال المييدوب اليلف م  مصي اهتم يف جمع جقعاع ش -شرذ  اهلل- عةسأق

 لغي  المييدو. لميها علر س يل المثاع: 

لكّاب ا ماة  (بال ل علر ال نالقة لالجهمية)ب ل(اليية) :ماة جحمدا  اشاكّ

–ا شانة ) االش  خ يمةب لكّاش (الّعحيد)ب لكّاب (خلق جفعاع الع ال)ال خاري: 

ال ل علر ش   ) االش  شتةب لكّاش (تيةاليا ال  قة ا يعة ع  -لالكربى الصغ ىب

ل)تأليل مخّلف الحدي ( الش   للدارميب (ال ل علر الجهمية)ب ل(الم ييي

للخمعب  (جحكاة ج،ل الملل)ب ل(اليية): االش  ل، ب لكّاش (القدر)ل قّي ةب

عقيدو اليلف )لآلت يب ل (ال  يعة)لع د اهلل اش  ا ماة جحمدب ل (اليية)ل

ا ح )ب لهالش  ميد (الّعحيد)ل (ا يما ا )للصاشعينب لكّاشي (لجدحاب الحدي 

 (اليية)لله ليب ل (ذة الكمة لج،له)لملكائيب ل (ييةجدعع اعّقال ج،ل ال

الش   (ال دع)لل  ياشيب ل (القدر)للربهباريب ل( ا ح اليية)لإلماة ح بب ل

رسالة اليج ي ر،ل )للمقدسيب ل (مخّص  الحجة يف شيا  المحجة)لضاحب ل

 لليمعاينب لغي ،ا. (رسالة جدحاب الحدي )ل (بزشيد

 :منهج البحث 

لذلك شاسّق اء و اسّق ائًيا تحليلًيا: -شرذ  اهلل-سيكع  ميهجي يف ال ح   

لشيا  فقه اليلف يف  بارقعاع لتمعها م  كّ  اليلفب ثم تصيي ها لتحليلها

لالمقاالتب لجلته م اهبة ال     ال    ن أو يف المجعس لالصاشةةمع فة جث  

 ا.لمآالهت الجدعله اشداياهتهيدي لهمب لجث  ال لي ة اليعنانية لال ععشية لارث  ال

كما تتل ت ض لرو ال ح  ال تعع علر كّ  الّاريخ لالرتاتم لالت قات 
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لال   ب جل نقل كمة شعض اليلف م  غي  مصي ات االعّقالب للم جلجأ علر 

 ذلك عال يف نتا  ضيق. 

يف ت تي  ال    الّيليل الّاريخي لعنما كا  الرتتي  شحي   لم جراعِ كما 

 للته ال  ه. ظهعر ارث قعو 

 :خطة البحث  

علر اليحع  بلخاتمةب لفهارس لجرشعة فصععب سيكع  ال ح  يف: مقدمةب 

 الّالي:

 لالميهج المّ ع فيهب بحدلل ال ح لفيها شيا  ج،مية المعضععب ل المقدمة:

 .ّهلخت لالهدج م  لراسّهب

 لهم.الفصل األول: أثر المجوس يف نشأة الفرق وأوجه مشابهة الفرق 

الّمهيد: لفيه الّع يف شالمجعسب لشيا  ختعرهتم يف الّاريخ 

 ا سممي.

 الم ح  ارلع: جث  المجعس يف القدرية لجلته م اهبة القدرية لهم.

 الم ح  الثاين: جث  المجعس يف ال يعة لجلته م اهبة ال يعة لهم.

 لهم.الفصل الثاين: أثر الصابئة يف نشأة الفرق وأوجه مشابهة الفرق 

 .الّمهيد: لفيه الّع يف شالصاشةة لشيا  ف قهم

 الم ح  ارلع: جث  الصاشةة يف الجهمية لجلته م اهبة الجهمية لهم.

 الم ح  الثاين: ت  يه الم تةة شالصاشةة.
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 الفصل الثالث: أثر الفلسفة اليونانية يف نشأة الفرق وأوجه مشابهة الفرق لهم.

 لمعقف اليلف ميها.  الّمهيد: لفيه الّع يف شال لي ةب

 الم ح  ارلع:     انّقاع ال لي ة اليعنانية علر الميلمي .

الم ح  الثاين: جث  ال لي ة اليعنانية يف ن أو ال    لجلته م اهبة ال    

 لهم.

الفصل الرابع: أثر الشعوبية واألثر الهندي يف نشأة الفرق وأوجه مشابهة 

 الفرق لهم.

 ة يف ن أو ال   .الم ح  ارلع: جث  ال ععشي

 الم ح  الثاين: ارث  الهيدي يف ن أو ال    لجلته م اهبة ال    لهم.

 لفيها ج،م اليّائج. الخاتمة:

 الفهارس. 

 لاهلل  جسأُع ج  يعّفق لييّدل.
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 الفصل األول

 أثر اجملوس يف نشأة الفرق وأوجه مشابهة الفرق هلم

 :متهيد 

ال ارسية الّي  (مغعس)شت ع  ل ظة  ّ شةب عُ المع ّ م  الكلمات  المجعس:

 . (1)«عاشد اليار»تعيي 

علر اعّ ار  باسما  يتلقا  علر ليانة لاحدو (الثانعية)جل  (المجعسيةل)

 -ل،ع اليعر-ب للّعظيمهم لألدل ارلع (2)قعلهم شاردلي  اليعر لالظلمة

  . فعا شع الو اليارسعا اليار لع دل،ا فعُ قدّ 

ّّاب ال    ا سممية ييمع  ليانات فارس علر عمعمها: الديانة  لُك

المجعسية الثانعيةو رهنا تؤم  شاالثيي  اليعر لالظلمةب فيدخلع  فيها ف ًقا كثي وو 

 .(5()4)ب لالم لكية(3)ميها: الميانية

الّي كالت م  الععامل الخارتية  امهمً  عامًم شص ّه لقد ظه  جث  المجعس 

                                                 

 (.3856الم صل يف تاريخ الع ب ق ل ا سمة )ص:  (1)

 (.90-1/88انظ : ال دء لالّاريخ ) (2)

ُسّمعا الميانية ش تل كا  يقاع له: ماينب كا  يدعع علر االثيي ب ف عمعا جنه ن يهمب لكا  يف  (3)

(. لنقله ع  خ يش ش  جد ة 379-1/377زم  اركاس وب فقّله شعضهم. ا شانة الكربى )

 ي يف الّي يه لال ل.الملت

ف قة م  ف   المعتلةب ل،م ديف م  ال نالقةب لُسّمعا الم لكيةو رنه ظه  يف زم  اركاس و  (4)

(ب 107رشي الحيي  الملتي ) "الّي يه لال ل علر ج،ل ار،عاء لال دع"رتل يقاع له: م لك. 

 (.1/190) "الملل لاليحل"

 (.1/37(. نقًم ع  المدخل لدراسة ارليا  لالمها،  )31انظ : تهلر الّ يع لجس اهبا )ص (5)
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ب فأظه  شعض (1)د ال ّح ا سممي ل ارس لسقعط الدللة الياسانيةلإلسمة شع

علر     ال  س ا سمة لكاللا لهب لقد شدج مك ،م شقّل عم  ش  الختاب

يد جشي لؤلؤو المجعسيب ثم اتخه جكث ،م الّ يّع سّاًرا ييرتل  شه ك  ،م 

م  اليلف ذلكب لحهرلا شي  قد للزندقّهمب فأد ح الّ يع متية كل حاقد. 

حدثيا ": ،د(280)ت: يالدارم ،ؤالء الميافقي  ال نالقة لك  عا كيد،مب قاع

ال ، اين جشع ال شيعب قاع: كا  م  ،ؤالء الجهمية رتلب لكا  الهي يظه  م  رجيه 

ب فقاع رتل مم  يخالته    الرتفضب لانّحاع ح  علي ش  جشي  ال 

ب لال تعّقدلنهب فما ليع ج مه، ه: قد علمت جنكم ال ت تعع  علر لي  ا سمة

؟ قاع: عًذا جددقكو عنَّا   ضب لانّحاع ح  علي الهي حملكم علر الرتفّ 

ا ييّحلع  ع  جظه نا رجييا الهي نعّقده ُرمييا شالك   لال ندقةب لقد لتدنا جقعامً 

لاب ليقعلع  ما ؤلاب ليعّقدل  ما ااؤح  علي ليظه لنهب ثم يقعع  شم  اا

فض لالّ يعب فلم ن  لمه، يا جمً ا جلتف م  انّحاع لاب فيي عا شهلك علر الرتؤاا

ح  ،ها ال تلب ثم نقعع ما اةياب لنعّقد ما اةياب لنقع شم  اةياب فأل  يقاع ليا: 

 
ٌّ
عيدنا جحي  حااًل  رافضة جل ايعةب جح  علييا م  ج  يقاع: زنالقة ك ارب لما علي

 م  غي ه مم  نقع هبم.

ع  ن يه للم ي الغب لقد اسّ ا  : لدد  ،ها ال تل فيما عرب قاع 

ا لكممهم ًّ  يثذلك م  شعض كربائهم لشص ائهمو جهنم ييّرتل  شالّ يع يجعلعنه ت
                                                 

لللة فارس لعادمّها المدائ ب سميت شالياسانية ني ة علر ملعكها )آع ساسا (ب لكا   (1)

جللهم )جرلاي  ش  شاشك ش  ساسا (ب لقد سقتت المدائ  يف عهد الخلي ة عم  ش  الختاب 

م  الهج و يف لقعة القالسيةب الّي قال،ا سعد ش   14ب لقيل: 15يل: ب لق16عداة    

 3/491لما شعد،ا(ب تاريخ التربي ) 7/67. انظ : ال داية لاليهاية )  جشي لقاص 

 لماشعد،ا(.
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لخت همب لسلًما لذريعة الدتيال الضع اء لج،ل الغ لةب ثم ي هرل  شي  ظه اين 

خت هم شهر ك  ،م لزندقّهمب ليكع  جنجع يف قلعب الجهاعب لجشلغ فيهمب للة  

لال حعع لال  بجهل يف اك م  جم ،م ع  ج،ل العلم ميهم لعلر يقي كا  ج،ل ال

 .(1)"قعو عال شاهلل

 م لكية :محاللة عحياء المعّقدات المجعسية م كما ظه  خت  المجعس ش

يدع علر ذلك ما قاله المهدي الخلي ة الع اسي  بلتم ي ،ا بلغي ،ما (2)لمانعية

 :ا لتدت كّاب زندقة قط عال "،د(: 169)ت ب ثم "(3)علجدله اش  المق ّ م 

مثل ا سماعيليةب ب ا سمةالّي تدعي شعض ال    ت يت ،هه المعّقدات 

ع  س  "شقعله:  ،د(456)ت:  ب ل،ها ما جاار عليه اش  ح ة(4)لالق امتة

  .(5)"،اتي  التائ ّي  يععل علر الم لكية

حعع محاللة االلّ اج لكا  م  جخت    قهم لجس عها يف تحقيق م ال،م 

شالعالءب ثم اسّغمع ،ها الي عذ شرفيال لهم الخل اء ع    يق جععا  يّظا، ل  

ب لقد شي  اليلف ،ها الدلر لحهرلا ميهب (6)مثل ما فعلت الربامكة بعقائد الياس
                                                 

 (.206ال ل علر الجهمية )ص:  (1)

 (.268المانعيةب لقيل: الميانيةب س ق الّع يف هبم )ص  (2)

 (.271سيأيت الّع يف شه )ص  (3)

ا سماعيلية لالق امتة ،ما  ائ ّا  مجا، تا  شرتك ا سمة تملةب قائلّا  "قاع اش  ح ة:  (4)

شالمجعسية المحضةب ثم مه،  م لك المعشهب لا سماعيلية جاه  جلقاهبم: ال ا ييةب لعنما 

ا،  شا يًاب للكل تي يل تأليًمب للهم جلقاب كثي و ل مهم ،ها اللق  لحكمهم شأ  لكل ظ

 ."سعى ،ههو ف الع ا  ييمع : ال ا ييةب لالق امتةب لالم لكية

 (.1/191(ب الملل لاليحل )2/91انظ : ال صل يف الملل لار،عاء لاليحل )

 (.2/91ال صل يف الملل لار،عاء لاليحل ) (5)

الربامكة: لزراء الدللة الع اسيةب ُييي ع  علر خالد ش  ش مك ش  تاماس ش  ي ّاسفب ل،ع  (6)
= 
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شيع جمية لم يك  "يف شيا  ذلك: ،د( 310)ت: زيد القي لاين    جشيشايقعع 

لكا  جكث  عمالهم لجدحاب لاليّهم  فيهم قط خلي ة اشّدع يف ا سمة شدعةب

الع بب فلما زالت الخمفة عيهم شالم    للارت علر شيي الع اس قامت لللّهم 

شالعجمب لكانت ال ئاسة فيهم ليف قلعب جكث  ال ؤساء ميهم الك   لال غض 

للع ب للللة ا سمةب فأحدثعا يف ا سمة الحعال  الّي تؤذ  هبمك ا سمةب 

ج  ملّه لج،لها ،م الظا، ل  علر يعة القيامة  ملسو هيلع هللا ىلص عالر لعد ن يهللعال اهلل ت

 .(1)«لا جركانهب لاهلل ميج  لعدهرشتلعا ا سمةب للكيهم ثلمعه ل،دّ 

 (2)كع د اهلل ش  المق ع بثم لخل م  ،ها ال اب لن ط فيه زنالقة المجعس

 :ليقاعب ا سمةا لجظه  كا  مجعسيً  باذليه(للاسمه )رلزشة ش   ،د(:145)ت:

 نه م  ش يت نار المجعس فّمثل شأشيات عاتكة:ع

 ععاتكددة الددهي جتعدد ّ  يددا شيددت  
  ـ د

 ُل معّكدد حددهر العدددى لشدده ال ددؤالُ 
 ـ

 يديلعنّ  عين رميحيك الصدلل  

  ـ
 (3)ُل مي دقيًما عليدك مدع الصددلل ر   

 ـ

 علي ش  عيير علر المق ع اش  تاء: ،د(207)ت: عدي ش  الهيثم قاعل"

                                                 
= 

جشع الربامكةب لجلع م  تمك  ميهم يف لللة شيي الع اس.كا  جشعه )ش مك( م  مجعس شلخب 

(ب ارعمة 6/104(ب ال دء لالّاريخ )4/350مم  يّعلع  شيت اليار. انظ : تاريخ ا سمة )

(2/295.) 

 (.662-2/658مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (1)

ع د اهلل ش  المق ع جحد ال لغاء لال صحاءب م  مجعس فارسب جسلم علر يد ارمي  عيير عم  (2)

الي احب ل،ع الهي عّ ب )كليلة للمية(ب لكا  يّهم شال ندقةب فقّله يف ال ص و جمي ،ا 

 (.3/366(ب ليا  المي ا )6/309ش  معالية المهل ي. سي  جعمة الي مء ) س يا 

 (.8/56الميّظم ) (3)
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 غًداب الياس لتعه م  شمحض  ذلك ليك : فقاع يديكب علر جسلم ج  جريد: فقاع

: عيير له فقاع بالمجعسية لي  علر لي م ة يأكل ل،ع المق ع اش  تلس ثم

 المق ع اش  لكا  .لي  غي  علر جشيت ج  جك ه: قاع ؟تيلم ج  ت يد لجنت جت م ة

 .(2)"(1)شال ندقة همّّ يُ 

ب لالم هعر م  ارقعاع جنه (ال ندقة) ل ظاخّلف ال احثع  يف جدل لقد 

ج لقع،ا علر كل ملحد ال يؤم  يف لل،ع المّ ع لماين ش  فاتكب  بفارسي مع ب

 ملة علر ليس م  كل ،ع"،د(: 544ب قاع القاضي عياض )ت:نظ ،م شال رالاّية

 بغي ه لجس ّ  ا سمة جظه  م  ليف بمعتل كل يف اسّعمل ثم بالمع لفة الملل م 

 الّعتيل يف لضعه الهي كّاشه علر لني عا برجيه علر ماين ت ععاا الهي  لجدله

 .(3)"زنديق :فقالعا بالع ب شّهلع ّ  بعليه فيي عا الي عو لجشتل

يقصدل  شه الد، ية الهي  ال رهنم ف (ال نديق) ل ظ لاليلف عيدما يتلقع 

سعاء  بب لقد يعيع  شه كل م  كا  له لي  فارسيا سمةيؤميع  شارليا  ليظه ل  

ن تت قد     مب لكانت ح كات ال ندقة يف الاجل داشةً  اجل مانيً  اكا  مجعسيً 

 م يّمكيعا ميه ق ل ذلكبل ممالما مكيّهم  بن اً ا لاسًعا شعد قياة الدللة الع اسية

ب (4)عال محمد ش  خالد ش  ش مك بلكا  يهك  ع  الربامكة شأس ،م جهنم كانعا زنالقة

فافرتقت ال نالقة »حاتم ال ازيب قاع:  ع  جشي شرسياله،د( 387)ت:رلى اش  شتة 
                                                 

 يف سي  جعمة الي مء ) (1)
ُّ
(ب لاش  حج  يف ليا  المي ا  6/309مم  نقل ذلك: اله، ي

(ب لاش  كثي  يف ال داية لاليهاية 2/151(ب لاش  خلكا  يف لفيات ارعيا  )3/366)

 (.8/56(ب لاش  الجعزي يف الميّظم )384ب13)

 (.3/910 سمة )تاريخ ا (2)

 (.3/173(ب مالو: زند. لانظ : ارنياب )611م ار  ارنعار علر دحاح اآلثار )ص  (3)

 (.1/401(ب ال ه ست )6/492انظ : تاريخ التربي ) (4)
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علر عحدى ع  و ف قةب لكا  ميها المعتلةب لميها الميانيةب لعنما سمعا الميانية 

ف عمعا جنه ن يهمب لكا  يف زم   بش تل كا  يقاع له: ماين كا  يدعع علر االثيي 

زم  اركاس و يقاع له   ظه  يفر  رتًم  واركاس وب فقّله شعضهمب لميهم الم لكية

ع دك ،ع الهي جحد  لهم ،ها  ر ّ  وم لكب لميهم الع دكيةب لعنما سمعا الع دكية

 .(1)"ال جي للعا،م عليهب لميهم ال لحانيةب لسمعا ال ك ية

،د( عدًلا مم  اهتم 438كانت ال ندقة يف ال  سب لقد ذك  اش  اليديم )تل

ب للما عظم خت ،م لظه  ا ،م تّ عهم الخلي ة الع اسي (2)ميهم شال ندقة

 م  للخل"،د(: 728المهديب لجن أ ليعا  ال نالقة لقّلهمب يقعع اش  تيمية )ت:

 لتّ عهم بلال نالقة ال دع ج،ل م  ا سمة علر غل قل ه يف لم  المجعس جشياء

 . (3)"الع اس شيي خل اء خيار م  لكا  بك ي  ا ّ  شهلك اندفع حّر بشقّلهم المهدي

 كا  لعّنماب لحي  لييي ُشعد ذات تك  لم ال ندقة ظا، و ج ّ  ما م ّ  خمدة

 ح كة" :شأّنها ،هه ال ندقة ظا، و جحد ال احثي  ليلّخ . ختي و سياسّية جشعالم  لها

ا ا سممّية الديار م  ال    يف س ت  جرالت اّلّي ال ارسّية الجماعات شي  س ًّ

ب الملك
ّ
 الدييّية م الئهم عحياء جراللا اّلهي  ال    يف اردياة عّ ال لشي  ال ارسي

 قّعض اّلّي الدلع ،هه شقايا م  الجهعل اف تضلت ا سممّيةب الدللة لاخل يف

   يق ع  القديم ملكهم ععالو ع  عج لا لقد نعرهب    اء جركاهنا ا سمة

 الديانات لعحياء ج،لهب قلعب يف قّعته عضعاج علر يعملعا ج  عال ي ق   فلم القّعوب

 ن   علر ال  سعمل م  تظا،  شالدخعع يف ا سمة م  ف .شييهم لن  ،ا القديمة

                                                 

 (. لنقله ع  خ يش ش  جد ة الملتي يف الّي يه لال ل.379-1/377ا شانة الكربى ) (1)

 لما شعد،ا. 410ال ه ست ص (2)

 (.8/240ميهاج اليية الي عية ) (3)
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 آراء شعض لرّشما بمجعسّية لم الئ مييحيّة م الئ شي  الجامعة (ماين) م الئ

 لم الئ القّعو علر للعت المجعسيّةب نظمت اّلّي "زرالات" آراء لن   ،يدّيةب

 كانت اّلّي( م لك) م الئ عحياء علر لاّتجهعا لغي ،ماب (م قيع )ل (ليصا )

ا جحد يكع  لال لاليياء ارمعاع ايععيّة علر ت مي  شهلك جراللا قّطب ش يء مخّصًّ

 لقد. فيها انّ   عيدما فارس ليار المه،  خّ ب كما ا سممّية الدللة تخ ي 

  شاشك) ظه 
ّ
 . (2)"ليي  ه المه،  ،ها علر يدعع (1)(الخ مي

 املبحث األول

 وأوجه مشابهة القدرية هلم القدرية يفأثر اجملوس 

 بفرهنم يقصدل  الي او ال الجربية (القدرية) اليلف مصتلح عيدما يتلق 

 هلل يجعله لغي ،م بفرهنم جضافعا القدر علر جن يهم": ،د(276)ت: قاع اش  قّي ة

 بلغي ه تعله مم  عليه ييي  شأ  جللر لي يه ال يء لمدعي بن يه لل  تعالر

ر   وشالمجعس قعة جا ه ل،م بارمة ،هه مجعس شأهنم تاءنا الحدي  لر 

 ې ې ۉې ې ۅ ۅ ۉ﴿المجعس تقعع شرلهي ب لعيا،م جرال اهلل شقعله: 

لقالت القدرية: نح  ن عل ما ال ي يد اهلل تعالرب لنقدر علر ب [51اليحل: ] ﴾ى

قاع ل تل م  ج،ل الهمة: جال   م  جدحاب الكمةبما ال يقدر. لشلغيي ج  رتًم 

تيلم يا فم ؟ فقاع: حّر ي يد اهلل تعالر. فقاع له: قد جرال اهللب للك  عشليس ال 

                                                 

ظه  فِي ت ل اليدي  شياحية جذرشيجا ب لكث  هبا اتِّ اعهب لاسّ احعا المح ماتب لقّلعا الكثي   (1)

م  الميلمي ب لته  عليه خل اء شيي العّ اس تيعًاا كثي وب لشقي يحارهبم ق اشة ع  ي  سيةب 

ًقا ك يً ا لايتاًنا رتيًماب لقد شقيت كا  زندي"حّر دل  يف جياة المعّصم. قاع اش  كثي : 

 (.10/282(ب ال داية لاليهاية )1/251. انظ : ال    شي  ال    )"شعده تماعة م  ال اشكية

 (.187ن عء الحضارو االسممية )ص:  (2)
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  .(1)"يدعك. فقاع له الهمي: فأنا مع جقعا،ما

لقد شيّ  اليلف ج  مي أ القعع شالقدر كا  يف ال ص وب قاع اآلت ي 

 اهلل جتل قد: له قيل مها، هم؟ يف القدرية جئمة م : قائل قاع فر "،د(: 360)ت:

 مع د: القهرو مها، هم يف جئمّهم لعنما مها، همب ع  الميلمي    

 .(3)"لالّاشعع  الصحاشة عليه رل لقدب شال ص و ،د(80)ت: (2)الجهيي

 ع  ش يدوب جشي ع  كهمسب   يق م  ،د(261يف دحيحه )ت: ميلم جخ جل

شال ص و مع د الجهييب فانتلقت جنا : كا  جلع م  قاع يف القدر قاع يعم  ش  يحير

ا م  فقليا: لع لقييا جحدً  -جل معّم ي -لحميد ش  ع د ال حم  الحمي ي حاتي  

ق ليا ع د اهلل ش  فِّ ب فيألياه عما يقعع ،ؤالء يف القدرب فعُ ملسو هيلع هللا ىلصجدحاب رسعع اهلل 

جحدنا ع  يمييهب لاآلخ   و الميجدب فاكّي ّه جنا لداح يعم  ش  الختاب لاخًم 

الكمة عليب فقلت: جشا ع د ال حم  عنه قد  ُل امالهب فظييت ج  داح ي سيكِ  ع 

ل  الق آ ب ليّق  ل  العلمب لذك  م  اأهنمب لجهنم ي عمع  ؤليا ناس يق    ظه  قِ 

فرذا لقيت جللةك فأخرب،م جين ش يء ميهمب لجهنم »فب قاع: نُ ج  ال قدرب لج  ارم  جُ 

اب فأن قه ما لع ج  رحد،م مثل جحد ذ، ً  :ش  عم  ش آء مييب لالهي يحلف شه ع د اهلل

 .(4)«ق ل اهلل ميه حّر يؤم  شالقدر

                                                 

 (.138تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (1)

،ع جلع م  تكلم شال ص و يف القدرب فيلك ج،ل ال ص و شعد ميلكه فيهاب قّله الحجاج ش   (2)

يعسف دربًا. قاع اش  جشي حاتم: كا  رجًسا يف القدرب قدة المديية فأفيد هبا ناًسا. انظ : 

 (.8/280(ب الج ح لالّعديل )3/441ارنياب )

 (.5/2535ال  يعة ) (3)

 .1( حدي  رقم: 1/36جخ ته ميلم يف دحيحهب شاب مع فة ا سمة لا يما  ) (4)
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كما ذك ت اآلثار ج  مع ًدا الجهيي جخه القعع ع  رتل م  ارسالرو يقاع  

 ب قاع ال خاري(2)ب ارسعاريب لارسالرو م  ال  س(1)له: سييعيهب جل سعس 

 پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: لمعسر قاع الهي ال ب كمة ،ع فالمق لء"،د(: 398)ت:

 جفعاع لج ب مخلع  اهلل فعل ج  الععا فرهنمب المعّ لة عالب [14 ه: ] ﴾ڀ ٺ

 ال ص يي  م  تعلق م  عال بالميلمي  علم خمج ،هاب (3)مخلعقة غي  الع ال

                                                 

عيه»ب لع  م حعة جنه: «سيلعا»ج  اسمه:  لقد لرل ع  ا ماة جحمد  (1) ب «ِسي 

ب لكلها جسماء مّقارشةب لقد يكع  يف شعضها تصحيف م  اليياخ. لقد شّعب «سييعيه»جل

القدرب ع  علي ش  سعيد قاع: سمعت جحمد يقعع: ذك  جلع م  تكلم يف "الخمع يف كّاشه: 

. لارسالرو م  "جلع م  تكلم يف القدر شال ص و مع د الجهييب لسيلعا رتل م  ارسالرو

ال  سب ل،ها ما ي ي  ني ه للمجعسو ر  غال  لي  ال  س المجعسيةب فلعل جدله كا  

ليص انيةب لا سمة. لقد م  ارسالروب للييه نص اينب لقد يكع  تيقل شي  المجعسيةب لا

. انظ : "ع  سعس  ،ها كا  نص انيًّا ثم جسلم ثم تيص "جاار علر تيقله ارلزاعي لما قاع: 

(ب معجم 1/226(ب القدر )2/391(ب اليية لع د اهلل ش  جحمد )3/526اليية للخمع )

 (.16المصتلحات لارلقاب الّاريخية )ص 

ردل جسالرو ال  س: قعال،اب لكانعا رماو الحد ب لا"(: 1/454قاع يف جساس ال مغة ) (2)

شيعا "(: 76: 16. لقاع داح  ارغاين )"ل،م الهي  شعثهم كي ى لت ل الح  ة م  اليم 

ارح ار: ،م ال  س الهي  قدمعا مع سيف ش  ذي ي  . ل،م علر اآل  ييمع  شيي ارح ار 

شال ص و: ارسالروب لشالج ي و: شصيعاءب لييمع  شاليم : ارشياءب لشالكعفة: ارحام وب ل

. ليهك  شعض المؤرخي  ج  ارسالرو   قة م  جعلر   قات "الخضارمةب لشال اة الج اتمة

مجّمع ال  سب فيقعع ال ي لين يف تحقيق ما للهيد م  مقعلة مق علة يف العقل جل م ذللة )ص: 

لحدل ارسالرو  عيد تجديده ملك فارس تدل الت قاتب« جرلاي  ش  شاشك»حّر ع  "(: 70

لجشياء الملعك يف جلال،اب لاليياك لسدنة اليي ا  لجرشاب الدي  يف ثانيّهاب لار  اء 

 ."لالميجمي  لجدحاب العلعة يف ثالثّهماب لال ّراع لالصيّاع يف راشعّها

يقصدل  شهلك: ج  الكمة الهي ،ع د ة اهلل مخلع ب لجما جفعاع الع ال فلييت لاخلة يف  (3)

 مخلعقات اهلل.
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 ج،لكّهم: الحي  فقاعب ا سمة فالعرب امجعسيً  كا ب سييعيه شكمة

لقد رلي ج  جلع م  ": ،د(728)ت: قاع ايخ ا سمة ب (1)"العجمة

لتلقاه  بم  جشياء المجعس بسييعيه :اشّدعه شالع ا  رتل م  ج،ل ال ص و يقاع له

 .(2)"عيه مع د الجهيي

ل،ها له لاللة شّأث  المقالة شالديانات الّي كانت يف ال ص وب حي  كانت م  

ل  س لشمل ل قةجق ب ميتو رهنا الّي اشّدج ظهعر ال دع فيهاجلع شمل ا سمة 

جسلمعا حديًثا م  ال  س لالهيعلب للديهم شقايا لكا  فيم  ييكيها مم  الهيدب 

شدعة الغلع يف  ب مثلم  معرلثاهتم لمعّقداهتم.فظه ت يف ال ص و جلع ال دع

 .(3)القدر الع الوب لال ،د علر حد الّصعجب لشدعة

ش  عم  ع  ع د اهلل  بيف ميائله ع  مكحعع ،د(280)ت: لرلى ح ب 

قاع:  ب«جل قد جظه له لتكلمعا شه؟»فقاع:  -لذك لا عيد،م القدرية- ¶

 . (4)«جللةك نصارى ،هه ارمة لمجعسها: »¶نعمب فقاع اش  عم  

للعل انح اج اليصارى يف القدر كا  شي   تأث ،م شم  ق لهم م  جدحاب  

 ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ الديانات ال ا لةب كما قاع تعالر:

 اني ً  ق جت" :قاع همي ّ  ش  ل،  ع ،د( 418لرلى الملكائي )ت: .[30]الّعشة: 
                                                 

 (.75خلق جفعاع الع ال )ص:  (1)

 (.384/ 7ال ّالى ) (2)

 (.358-10/357انظ  مجمعع ال ّالى ) (3)

(ب اليية الش  جشي عادم 3/969(ب ميائل ح ب )136تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (4)

(ب ا شانة ع  جدعع 173(ب القدر )ص: 2/433(ب اليية لع د اهلل ش  جحمد )1/144)

(ب ا ح جدعع اعّقال ج،ل 3/216(ب ا شانة الكربى )2/738(ب ال  يعة )17الديانة )ص: 

 (.4/707اليية لالجماعة )
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 ال لع  ل  لنيف بالكيائس يف ظا، و س عع  ميها باهلل كّ  م  اكّاشً  لتيعي 

 م  اايةً  ن يه علر لكل م »: كلمات فيها للتدت بالياس م  قليل عال يعلمها

 .(1)"«ك   فقد الم يةة

القدر ،ع م اشه لقعع المجعسب لانّقل لالحادل ج  قعع القدرية يف ن ي 

 للميلمي  ع    يق جشياء المجعس جل ع    يق م  ث ت تأث ه هبم.

يف ذة القدرية  ملسو هيلع هللا ىلص ي يالع   م فععة لقد رلى اليلف عدو جحالي 

للد هم شأهنم مجعس ،هه ارمةب ل،ي لع  كانت ال تخلع م  مقاعب عال ج  

ة علر الصحاشة الهي  جلركعا لتصح معقعفيصل علر لرتة الحي ب قد شعضها 

ُجعس  : »ملسو هيلع هللا ىلصما رلي ع  الي ي ميها مقالة القدريةب  جعًساب لعِ َّ م   م 
ع َّ لُكلِّ ُجّمةس

ُدلُ،مب لعِ ك  ُجّمّي الم ه  ِرب فر  ماتعا فم ت    د  ُشع   شالق  ِ ُضعا فم ت ُععُللُ،م    هِّ  .(2)«م 

ِةب ع  »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص ب ج  الي ي¶لع  اش  عم   ُجعُس ،هِه ارُم  ِرّيُة م  د  الق 

ُدلُ،م   ه  ب لعِ   ماُتعا فم ت    ِ ضعا ف م ت ُععُللُ،م   . (3)«م 

                                                 

 (.4/646اعّقال ج،ل اليية ) (1)

(ب لع د 1/150ي عادم يف اليية )(ب لاش  جش174(ب لال  ياشي )ص: 9/415رلاه جحمد ) (2)

(ب لاش  شتة يف ا شانة 2/804(ب لاآلت ي يف ال  يعة )2/418اهلل ش  جحمد يف اليية )

 "(. قاع اش  القيم: 4/96الكربى )
ّ
د  ُرِلي  ع    اليَّ ِي ا المعي ر ق  ِدي  اش  ُعم  ب  ،ه  مِ   ح 

اِصب لرافِع  م  ل ش  الع  وب لع   د اهلل ش  ع  ي    اش   ع  َّاسب لتاشِ  ش  ع  د اهللب لجشِي ُ،   ةب ل  ي    ُحه  ل 

ِديج  (.347/ 2. هتهي  سي  جشي لالل )"ش  خ 

ب لرلاه اش  جشي عادم يف ( معقعًفا علر اش  عم  153رلاه ال  ياشي يف القدر )ص:  (3)

(ب 4/97(ب لاش  شتة يف ا شانة الكربى )2/801(ب لاآلت ي يف ال  يعة )1/149يية )ال

(. لدححه الحاكم يف 4/707لالملكائي يف ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة )

. لدححه ارل اين "،ها حدي  دحيح علر ا ط ال يخي "( لقاع: 1/159الميّدرك )
= 
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م  ذلك جنه يعا جيًضا معقف الصحاشة لالّاشعي  م  ،ؤالء القدريةب شيّ كما 

 :فقاع ؟ناس يّكلمع  شالقدر :فقاع ¶تاء رتل علر ع د اهلل ش  عم  

  .(1)«لجللةك يصي ل  علر ج  يكعنعا مجعس ،هه ارمة بجللةك القدريع »

يقعع: يكع  مكهشع   ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسعع اهلل »يقعع:  ¶كا  اش  عم  ل

شالقدرب جال عهنم مجعس ،هه ارمةب لما ،لكت جمة شعد ن يها عال ش  كهاب لال كا  

 .(2)«شدء ا كها شعد عيماهنا عال الّكهي  شالقدر

ج  رتًم قدة علييا  ¶  اش  ع اس ع ،د(418)ت: الملكائيلرلى 

فقالعا له: ما تصيع شه؟ فقاع:  -ل،ع يعمةه جعمر-يكهب شالقدر فقاع: للعين عليه 

لالهي ن يي شيده لة  اسّمكيت ميه رعض  جن ه حّر جقتعهب للة  لقعت رق ّه 

مس ي ُت   »يقعع:  ملسو هيلع هللا ىلصفرين سمعت رسعع اهلل  ويهاشيدي رلقّ     كأنِّي شِيِياِء ش يِي ف ه 

ِج خ  شِال كس فِي ا س بت صت كُّ جلياُتُه َّ  ب ر  ب ل،ها جّلُع ِا  
اتس ِيي مُم ِ ك  ِةب لالَِّهي ن   

ر  ال دِّ ِ تعا اهلل  م  ج   ُيق  َّّر ُيخ  جيِِهم  ح  ّ ِهي شِِهم ُسعُء ر  ي  ِ ُتعُه خ  شِي ِدِه ال ي  ا ج خ  م  ي   ك 

ر  ال َّ َّ  دِّ  .(3)«مِ   ج  ي ق 

عيد ع د اهلل ش  ع اس  اقاع: كيت حاض ً  ،د(105)ت:   عك مة لع

فر  الياس قد اخّل عا  وفجاءه رتل فقاع: يا جشا ع اس جخربين م  القدرية ¶

القدرية قعة يكعنع  يف آخ  ال ما ب لييهم »فقاع اش  ع اس:  ؟عيدنا شالم   

قدر  الكمةب يقعلع : ع  اهلل لم يقدر المعادي علر خلقهب ل،ع معههبم علر ما
                                                 

= 
 (.2/818ع الصغي  لزيالته )يف دحيح الجام معقعًفا علر اش  عم  

 (.2/433(. لانظ : اليية لع د اهلل ش  جحمد )224/ 1ا شانة الكربى ) (1)

 (.143/ 1اليية الش  جشي عادم ) (2)

 (.4/691ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (3)
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لجللةك ملععنع   بفأللةك ،م مجعس ،هه ارمة بعليهمب فأللةك ،م القدرية

علر ليا  الي يي  جتمعي ب فم تقاللع،م في ّيعكمب لال تجاليع،مب لال تععللا 

م ضا،مب لال ت هدلا تيائ ،مب جللةك جت اع الدتاعب لخ لج الدتاع جاهر 

 ب فقاع ال تل: يا جشا ع «عليهم م  الماء ال ارل
ّ
ب فرين سائل م ّلر اسب ال تجد علي

ب قاع: كيف دار يف ،هه ارمة مجعس ل،هه ارمة م حعمة؟ قاع: «قل»قاع: . هبم

ع  المجعس زعمت ج  اهلل لم يخلق »ب قاع: افعلب قاع: «جخربك لعل اهلل يي عك»

ا يض ب لعنما يخلق الميافع لكل ايء ا م  الهعاة لالقهرب للم يخلق ايةً ايةً 

ا القدر ،ع ال  ب لال   كله خلق عشليس لفعلهب لقالت القدرية: ع  حي ب لعنم

 .شهب لعشليس رجس ال   كلهب ل،ع مق  شأ  اهلل خالقه  ّل  اهلل لم يخلق ال   للم نُ 

ا لم يك ب لجخ تعه ع  ملكه قالت القدرية: ع  اهلل جرال م  الع ال جم ً 

يد القدرية جقعى لجع ب عشليس ع .ا لكا لقدرتهب لجرال عشليس م  الع ال جم ً 

لكهشعا جعداء اهللب ع  اهلل ي ّلي ليعهب علر ما اشّلرب ل،ع غي   .فهؤالء القدرية

اع لما ي يدب ه عيا،مب ل،ع فعّ ليثي  علر ميّ  ظالمب ال ييأع عما ي علب ليم ّ 

لقالعا: نح  العاملع   با فحققعا ظيهم عيد جن يهمللكيهم جعداء اهللب ظيعا ظيًّ 

لالمعهشع  شأعمالياب ليس رحد علييا ميةب لذ،  عليهم م  اهلل لالمثاشع  

 .(1)«...لجداهبم الخهال 

فّ ي  هبها ارث  لته م اهبة القدرية للمجعسب لسؤاع اليائل يدع علر 

 ."اخّل عا عيدنا شالم   "ارث  المجعسيو رنه قاع: 

 علر مكحععتاء رتل كما نقلعا اآلثار ع  الّاشعي  لتاشعيهمب م  ذلك جنه 

                                                 

 (.4/691ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (1) 
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 م  يا جشا ع د اهللب جال جعج ك جين عدت اليعة رتًم "ب فقاع: ،د(114)ت:

ب فقاع: (1)عخعانكب فقاع: م  ،ع؟ قاع: ال عليكب قاع: جسألكب قاع: ،ع غيم 

ع  لعاك غيم  فم تج هب لع  م ض فم تعدهب لع  مات فم تمش يف تيازتهب ثم 

 لذك لا عيد،م القدريةب فقاع:ب ¶حدثهم مكحععب ع  ع د اهلل ش  عم  

جللةك نصارى ،هه ارمة »قاع: نعمب فقاع اش  عم : « جل قد جظه له لتكلمعا شه؟»

  .(2)"«لمجعسها

كيا "،د( ع  عثما  ش  ا ي  قاع: حدثيي جشي قاع: 387لرلى اش  شتة )ت:

عيد س يا  الثعري فجاءه رتل فقاع: ما تقعع يف رتل قاع: الخي  شقدر لال   

 .(3)"شقدر؟ فقاع له س يا : ،هه مقالة المجعسليس 

ل  فيكم م تةةب ثم يكعنع  قدريةب ثم يصي ل  ؤي د»ع  مجا،دب قاع: ل

 .(4)"امجعًس 

محمد ارغ ش  :يقعع ل تل يقاع له -يعيي اش  سلمة-حمال كما رلى ع  

  .(5)"فرنه يقاع عهنم مجعس ،هه ارمةب يعيي: القدرية واتق اهلل"داح  ال ص ي: 

                                                 

ب جشع م لا : كات ب م  ال لغاءب تيي  عليه ف قة )الغيمنية( م   (1)
ّ
غيم  ش  ميلم الدم قي

القدرية. ل،ع ثاين م  تكلم يف القدر مم  ييّي  علر ا سمةب للعا عليهب لم يي قه سعى 

ب فقد رلي ع  ارلزاعي جنه قاع: 
ّ
جلع م  تكلم يف القدر: مع د الجهييب ثم "مع د الجهيي

(ب لارعمة 4/424ب دل ه ، اة ش  ع د الملك ش اب لم ق. انظ : المي ا  )"دهغيم  شع

 (.484(ب لالمعارج )ص5/124)

 (.216/ 2ا شانة الكربى ) (2)

 (.257/ 2الم تع الياشق ) (3)

 (.714/ 4(ب ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة )123/ 2الم تع الياشق ) (4)

 (.259/ 2ا شانة الكربى ) (5)
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 قاع اآلت يكما بينوا ضاللهم، ونهوا عن مجالستهم، ومجادلتهم: 

ب ملسو هيلع هللا ىلص،هه حجّيا علر القدرية: كّاب اهلل تعالرب لسية رسعله ": ،د(360)ت:

لالّاشعي  لهم شرحيا ب لقعع جئمة الميلمي ب مع ت كيا  لسية جدحاشه 

لية للجداع لالم اء لال ح  ع  القدرب فرنا قد هنييا عيهب لجم نا شرتك مجا

 ل  ليهانع  هج  القدريةب لج  ال نياظ ،مب لال ن اتحهم علر س يل الجدعب شل يُ 

صلر خلف لاحد ميهمب لال تق ل اهالهتم لال ي لجب لع  م ض ع ب لال يُ هلّ ليُ 

لم يعدب لع  مات لم يحض  تيازتهب للم تج  لععته يف لليمة ع  كانت لهب فر  

فر  رتع فالحمد هللب لع  عال علر  تاء ميرتاًدا جراد علر معير اليصيحة لهب

م للم ييلم شاب الجدع لالم اء لم نلّ ت عليهب ل  ل لحهر ميهب للم يكلّ 

 .(1)"عليه

جشعاًشا يف القدر لال ل علر القدرية ،د( 418)ت: ذك  الملكائي ل

لما رلى م  سية  سيا  ما في  م  اآليات يف كّاب اهلل "ها شقعله: لمعيعًنا 

يف عث ات القدرب لما نقل م  عتماع الصحاشة لالّاشعي  لالخال ي   ملسو هيلع هللا ىلصرسعع اهلل 

 اعاهتا  لهم م  علماء ارمة: ج  جفعاع الع ال كلها مخلعقة هلل 

يف ج  جلع ا ك يظه  يف ا سمة:  ملسو هيلع هللا ىلصع  الي ي  يلسيا  ما رُ "ب (2)"لمعاديها

 ة ج،ل القدر لالصحاشة لالّاشعي  يف مجان ملسو هيلع هللا ىلصلي ع  الي ي سيا  ما رُ "ب (3)"القدر

يف ج  القدرية مجعس ،هه  ملسو هيلع هللا ىلصسيا  ما رلي ع  الي ي "ب (4)"لسائ  ج،ل ار،عاء

                                                 

 (.2/934ال  يعة ) (1)

 (.3/589ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (2)

 (.4/690الم تع الياشق ) (3)

 (.4/701الم تع الياشق ) (4)
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  .(1)"ارمة لم  ك  ،م لتربج ميهم

كا  "الحيي  ش  يحيرب قاع: سمعت ال ضل ش  م لا ب يقعع:  لرلى ع 

ا: المعّصم يخّلف علر علي ش  عادم المحد  لكيت جمضي معه عليهب فقاع يعمً 

ش  ع يد لكا  قدرًياب فقاع: المعّصم: جما تدري ج  القدرية مجعس  حدثيا عم ل

عيه؟ قاع: رنه ثقة يف الحدي  ددل ب قاع: فر  كا   يت ل م  ،هه ارمة؟ فلِ 

 .(2)"المجعسي ثقة فيما يقعع جت لي عيه؟ فقاع له علي: جنت اغاب يا جشا عسحا 

ا،ًدا يقعع: ع  رتاء المكيب قاع: سمعت مج،د( 301لرلى ال  ياشي )ت:

القدرية مجعس ،هه ارمةب ليهعل،اب فر  م ضعا فم تععلل،مب لع  ماتعاب فم "

  .(3)"ت هدل،م

 قاع اش  شتة  :ثم بينوا سبب ضاللهم، ووجه مشابهتهم للمجوس

لجما العته اآلخ  م  علم القدر الهي ال يحل اليظ  فيه لال ال ك  ": ،د(387)ت:

مما ،ع س  اهلل  ؟لما الي   ؟م  للِ  ؟كيف :يهشهب لح اة علر الخلق القعع ف

المخ ل  لعلمه المكّعة الهي لم يتلع عليه ملًكا مق ًشا لال ن ًيا م سًمب لحج  

العقعع ع  تخيل كيه علمهب لالياظ  فيه كالياظ  يف عي  ال مسب كلما ازلال فيه 

كيف  اب فهع الّ ك  يف ال ب ً اب لم  العلم شكي يّها شعدً ا ازلال فيه تحيّ نظ ً 

ا ش عل ع الهب فما رآه م  فعل الع ال تعرً  فعل كها لكهاب ثم يقيس فعل اهلل 

يظ  ج  ما كا  م  فعل مثله تعرب فيي ي ذلك ال عل ع  اهللب فيصي  شي  جم ي و 

شقضائه لقدره لي ى جنه تعر م  فعلهب لعما ج  ي ى جنه  عما ج  يعرتج هلل 
                                                 

 الم تع الياشق. (1)

 (.4/819الم تع الياشق ) (2)

 (.4/207(ب لا شانة الكربى )2/908(ب لال  يعة )166القدر )ص:  (3)
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 ع  الجعرب فيي ي عيه قضاءه لقدرهب فيجعل مع اهلل آلهة كثي و مم  يي ه اهلل

يحعلع  شي  اهلل لشي  م يةّهب ف ال ك  يف ،ها لا هه لالّ ك  فيه لال ح  لالّيقي  

اب حي  قاسعا فعل ال ب عيه ،لكت القدرية حّر دارلا زنالقة لملحدو لمجعًس 

ٹ ا  هم شهب حي  يقعع شأفعاع الع ال لا هعا اهلل شخلقه للم يععا عيه ما خ

  لههه ع :لم  قاع"لقاع:  .(1)"[23ارن ياء: ] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ وئ وئ﴿

اراياء خالًقا غي  اهلل فقد ك  ب ل،ها قعع ال نالقة لالمجعس ل ائ ة م  

  .(2)"القدرية

فأما قعع التائ ة الّي قالت شالقدرب ": ،د(481)ت: قاع اله لي ل

قعت فيها فضا،ت المجعسية ارللرب ل،م ليف ال شعشيةب ل ّهفأرالت ميازع

ال نالقة الّي كانت ت عش علر ارللي  لييهمب للعيهم اهلل تعالر علر ليا  

  .(3)": جنا آخ ،مملسو هيلع هللا ىلصس عي  ن يًّا قاع رسعع اهلل 

نفي كما بينوا ارتباطهم بالمجوس من خالل بعض الروايات التي تؤكد أن 

  سليما  ش  حميد جنه كا  ع  يحير ش  جيعب عف: المجوس دينالقدر هو 

فحدثهم ع  ام جو قدمت م   ،د(108)ت: مع محمد ش  كع  الق ظي اتالًي 

المجعس لمعها اش  لهاب فأسلمت لحي  عسممهاب فكرب اشيها فكهب شالقدرب 

يا شيي ،ها لي  آشائك المجعس! جفرتتع علر "للعر جمه علر ذلكب فقالت: 

: كا  نافع معلر اش  -يعيي اش  حميد-ة شعد عذ جسلميا؟ قاع سليما  يالمجعس

عم  ق ي ًا م  مجليه فيمع حديثهب فأق ل علر الق ظي فقاع: ددقت لالهي 

                                                 

 (.228/ 1ا شانة الكربى ) (1)

 (.251/ 1الم تع الياشق ) (2)

 (.2/884(ب لا شانة الكربى )2/691(ب لال  يعة )5/123ذة الكمة لج،له ) (3)
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 .(1)"ن يي شيده عنه لدي  المجعسية

ج  رتًم كا  م  ع ال ج،ل  ،د(108)ت: لع  محمد ش  كع  الق ظي"

ضةب فكلمه م  الم ع الكعفةب لكا  يل ة الميجدب فقعد عليه ذات يعةب ف آه رتلم 

شيي عجلت  ش يء م  الّ عيضب فيهض لرتع علر ج،لهب فقالت له جمه: جي

،ها الكمة.  (2)ال تععب فأخرب،اب فقالت: قم عيهب فرنه جلع ما ت ّح شه ال م مة

 .(3)"لكانت جد هانية

لالمقصعل شالّ عيض ،يا: ج  يكع  القدر معكًم للع ال م للًلا عليهمو كما 

ثم القعع يف جعماع الع ال  اعّها لمعاديها "ي  قاع: ح ذك  ذلك التربي 

لكها قاع ال ازي  .(4)"ل،ل ،ي شقضاء اهلل لقدره جة ارم  شهلك الم هم م عض

 :" لميهم القدريةب افرتقعا علر ست ع  و ف قةب لميهم الم عضةب لميهم

                                                 

 (.210/ 2ا شانة الكربى ) (1)

م مة الكمة الهي ال ي هم. لقيل: ،ع الكّاب الهي تاء شه  (2) ،ي: زم مة المجعسب لجدل ال َّ

لييمر ذلك الكّاب "ب قاع اش  خلدل : "شيّاه زرالات ش  جس يما ب لاسمه عيد المجعس

نيياه ل،ع كّاب ال م مةب ليدلر علر سّي  ح ًفا م  ح لج العجمب لفي ه زرالات 

لسمر ت يي ه زندب ثم في  الّ يي  ثانًيا لسماه زنديهب ل،هه الل ظة ،ي الّر ع شّها الع ب 

 ض كممهم علر معير (. ليهك  علماء اللغة يف مع2/161. تاريخ اش  خلدل  )"زنديق

ل ظة )ال م مة(: ج  م  عالو المجعس ال م مة عيد االشّداء شاركلب جي ق اءو ايء م  كّ هم 

الدييية ق اءو خافّة علر المأكعع تقديًيا لاكً ا له. لقد هنر الخلي ة عم  ع  ال م مةو رهنا 

ب م لج (12/274(ب ليا  الع ب )1/201م  عمئم المجعس. انظ : تمه و اللغة )

 (. 3860(ب الم صل يف تاريخ الع ب ق ل ا سمة )ص: 1/99اله،  )

 (.210/ 4ا شانة الكربى ) (3)

(. ل،ها اليعع م  الّ عيض مع لج عيد اليلف. لع  كا  ااّه  ل ظ 17د يح اليية )ص:  (4)

 يف ت عيض معاين الص اتب للععى عدة العلم شمعيا،ا. "الّ عيض"
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 .(1)لذك  د ات مقاالهتم حّر عد ست ع  و ف قة ب"المعّ لة

مثير ش   شييده ع  ،د(290)ت: ش  ا ماة جحمد  كما رلى ع داهلل

سعيدب خّ  يحير ش  شدرب لكا  م  ج،ل الهيةةب قاع: لما قدة ثمامة ش  ارا س 

 :ا فلقييي مؤشه م ل فقاع لي شال ارسيةخ تت يعمً  م ل  ،د( 213)ت: (2)الجهمي

 . (3)"نح  جق ب علر ا سمة م  ،ها"

ب لثمامة ش  ارا س (4)«ُمعش ها معش ه »لكا  المجعس ييمع  قاضيهم 

لكا  يقعع شالقدرب رلى ع د اهلل ش  ا ماة ب ،د( م  رؤلس ج،ل ار،عاء213)ت:

سمعت عم ل ش   :ع  عيير ش  جشي ح ب قاع ،د(290)ت: جحمد 

ما جتل اهلل "سمعت ثمامة ش  ارا س الجهمي يقعع:  :قاع بعادم الكمب

 طب للع كا  جتله ما كا  علر القاتل ايءب جحًدا قط جتًمب لال رزقه رزًقا ق

 .(5)"للع رزقه ما كا  علر اليار  ايء

                                                 

 (.174(. لذك ه الملتي ع  خ يش ش  جد ة يف الّي يه لال ل )ص1/385ا شانة الكربى ) (1)

ثمامة ش  جا س جشع مع  اليمي ي م  ك ار المعّ لة ال ص يي ب لكا  مم  يقعع شخلق الق آ ب  (2)

لرل شغدالب كا  له اتصاع شال ايد ثم شالمأمع ب لجت اعه ييمع  )الثمامية( ني ة عليه. تاريخ 

(ب لانظ : تأليل مخّلف 2/100(ب ارعمة )1/371االعّداع )(ب مي ا  8/20شغدال )

 (.99الحدي  )ص: 

 (. 1/171اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (3)

ي عيُع  شهلك: قاضي القضاو. فالكلمّا  م  اعائ ،م. اليهاية يف غ ي  الحدي  لارث   (4)

(4/369.) 

لها علر )مع( شمعير لقد في  الميععلي ل ظة )المعشه( شمعير حافظ الدي . لرتع جد

)لي ( يف رجيهب ل)شه( شمعير )حافظ(. لرجى اليعقعشي ج  )المعشها ( شمعير: عالم العلماء. 

 (. 3861انظ : الم صل يف تاريخ الع ب ق ل ا سمة )

 (.1/172اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (5)
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ي ي  ما رلاه اش  شتة  "م  ،ها ا سمةنح  جق ب علر "للعل قعع المعشه: 

 :ال »ك  عيده القدريةب فقاع: ع  جشي كثي  اليماميب لذُ  ،د(387)ت

كا  كي ى يصل  تجاللع،م لال تجاليع،مب فرهنم اع ة م  الميانية قد 

 . (1)«فيها

زنالقةب ل،م جت اع ماين  :ي ل  ج  الميانية -كما س ق شيانه-  المجعس عجي: 

رهنم ي عمع  ج   لجت اعهو  ى ال  س )هب اة ش  ، م (يالهي قّله ك (2)ش  فاتك

فرهنم قالعا شحدل  الظمةب  باليعر لالظلمة جزليا  قديما ب شخمج المجعس

 . (3)لذك لا س   حدلثه

لميها ال نالقة الميانيةب لعنما سمعا " ،د(:271)ت: قاع جشع حاتم ال ازي

الميانية ش تل كا  يقاع له ماينب كا  يدعع علر االثيي ب ف عمعا جنه ن يهم لكا  يف 

 .(4)"زم  اركاس وب فقّله شعضهم

ب قاع: جرسليي خالد ش  ع د اهلل ،د(171)ت: ال عييي لع  الحكم ش  عم ل

جخربين ع  قعع "فكا  فيما سألت قلت:  بقّالو ل،ع شالحي و جسأله ع  ميائلعلر 

                                                 

 (.4/221ا شانة الكربى ) (1)

المع لج شأشي عيير العرا ب لكا  يف اردل -حكر محمد ش  ،ارل  "ال ه سّاين: قاع  (2)

ج  الحكيم ماين زعم ج  العالم مصيعع م ك  م  جدلي   -مجعسيًا عارًفا شمها،  القعة

قديمي : جحد،ما نعرب لاآلخ  ظلمةب لجهنما جزليا  لم ي اال لل  ي االب لجنك  لتعل ايء عال م  

  سميعي  شصي ي ب ل،ما مع ذلك يف جدل قديم. لزعم جهنما لم ي اال قعيي  حياسي  لاركي

. الملل "الي س لالصعرو لال عل لالّدشي  مّضالا ب لىف الحي  مّحاذيا  تحاذي ال خ  لالظل

 (.2/49لاليحل )

 (.2/49الملل لاليحل ) (3)

 (.1/380(ب لا شانة الكربى )92الّي يه لال ل علر ج،ل ار،عاء لال دع )ص:  (4)
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ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: تعالراهلل 

،م م  كع الع ب؟ قاع: الب للكيهم ال نالقة الميانية  [17: الحج] ﴾ٿ

قالعا: ع  اهلل يخلق الخي ب لع  ال يتا  يخلق  .ا يف خلقهالهي  يجعلع  هلل ا يكً 

 .(1)"ال  ب لليس هلل علر ال يتا  قدرو

،م ال نالقة لجنّم تدععهنم " ،د( جنه قاع:571لرلى عيه اش  عياك  )ت:

 .(2)"شال اة الميانية

ب (3)"جشعتال ال ندقة"نه: عالكمة يف القدر  يفيقعلع    لها كا  اليلف

جي: ع  جلع الت يق لّعلم ال ندقة ،ع الكمة يف القدرب كما ج  جلع     تعلم 

ب ،د(124)ت: ال ، ي ع  مالكباللغة الع شية تعلم الح لج ارشجديةب لرلى 

يعضح ذلك ايخ االسمة ب (4)"،ملج فيه لخل م  بال ندقة رياض يةالقدر": قاع

حكمة ا رالوب للم فعل ما  ل،هه الحجة لما كا  جدلها ،ع ال ح  ع ": فيقعع

ظه  هبا ما كا  اليلف يقعلعنه: ع  الكمة يف القدر  (بميألة القدر)فعل؟ ل،ي 

لما رآ،م يّيازعع  يف القدر  ملسو هيلع هللا ىلصب لعلم شهلك حكمة هنيه (جشع تال ال ندقة)،ع 

هبها ،لكت ارمم ق لكمب ج  تض شعا كّاب »قاع لهم:  بع  مثل ما ،لك شه ارمم

ب لع  ،ها ن أ مه،  المجعس لالقدريةب مجعس ،هه (5)«اهلل شعضه ش عض

                                                 

 ."الم ايية"(. ليف رلاية 322(ب القضاء لالقدر )ص: 4/747اعّقال ج،ل اليية ) (1)

 (.15/33تاريخ لم ق ) (2)

 (.4/221(ب ا شانة الكربى )32(ب خلق جفعاع الع ال )ص: 165القدر )ص:  (3)

 (.4/139ا شانة الكربى ) (4)

رلاه اش  ماته يف سييه ع  عم ل ش  اعي  ع  جشيه ع  تدهب كّاب ا يما  لفضائل  (5)

 (.1/33الصحاشة لالعلمب شاب يف القدر )
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 . (1)"حي  خاضعا يف الّعديل لالّجعي  شما ،ع م  ف لع ،هه الحجة بارمة

 ل،ؤالء ال نالقة ،م الهي  ي يدل  لي  الياسب رلى اله لي 

ما ،لك لي  قط حّر تخلف فيهم " :ش  المعّم  قاع: ع  ميصعر ،د(418)ت:

 .(2)"الميانيةب قلت للحجاج: لما الميانية؟ قاع: ال نالقة

متعاًلب فقاع:  «ا شانة الصغ ى»،د( يف 387)ت: لرلاه عيه اش  شتة 

شال  يعةب فكا  الياس علر ا يعة آلة حّر ظه ت  ♠شع  اهلل آلة "

شال  يعةب فكا  الياس  ♠اهلل نعًحا  ال ندقةب فه، ت ا يعة آلةب ثم شع 

فكا  الياس  ♠علر ا يعة نعحب فما جذ، ها عال ال ندقةب ثم شع  اهلل عش ا،يم 

حّر ظه ت ال ندقةب فه، ت ا يعة عش ا،يم  ♠علر ا يعة عش ا،يم 

ب فكا  الياس علر ا يعة عيير حّر ♠ب ثم شع  اهلل عيير ♠

محمًدا شال  يعةب فم  ظه ت ال ندقةب فه، ت ا يعة عييرب ثم شع  اهلل 

 .(3)"يخاج علر ذ،اب ،ها الدي  عال شال ندقة

ما انيلخت جمة قط عال خلف شعق ها "لع  الععاةب ع  الحكمب قاع: 

 .(4)"الميانية

شالمجعسب لظهعر ذلك عيد  فههه اآلثار ت ي  قعو ارت اط مقالة القدرية

 اليلف.

                                                 

 (.481 -1/479شيا  تل يس الجهمية يف تأسيس شدعهم الكممية ) (1)

 (. 1/72(ب ذة الكمة لج،له )260(ب القدر )ص: 25ال ل علر الجهمية )ص:  (2)

 (.90ا شانة الصغ ى )ص:  (3)

 (.2/530ا شانة الكربى ) (4)
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 املبحث الثاني

 أثر اجملوس يف الشيعة وأوجه مشابهة الشيعة هلم

ع  عامة م  يّكلم يف ال    يهك  جث  المجعس يف ال يعةب لي ييع  ج  لخعع 

 شعض المجعس يف الّ يع كا  كيًدا لإلسمةب لم  ذلك ما قاله الملتي 

 جدحاب ،م ا مامية م  ع  و الثانية ل  قةا"،د( يف )الّي يه لال ل(: 377)ت:

 يلرُ  الهي  ال افضة ل،م بشاله امية يع فع  ب(1)،د(221)ت: الحكم ش  ، اة

 علي شح  م ّه ل  ،مجهنم ي فضع  الدي ب ل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسعع ع  (2)الخرب فيهم

 يح  لعنما بلجدحاشه رسعله لجعداء اهلل جعداء لكهب بي عمع  فيما   

 انّقل ثم بال، يً  املحدً  كا  ا، امً  ر  وملحدل  اجيًض  ل،مب غي ه يح  م  اعليًّ 

 يف قعله فكا  باكار،ً  ا سمة يف فدخل ا سمة غل ه ثم بلالمانية الثيعية علر

 لال بالّ يع قصد ا مامة يف شقعله ، اة قصد لما..ب .لال فض شالّ  يه ا سمة

 فأرال بلالي عو لالّعحيد ا سمة جركا ،دة  شهلك  ل  للك  بال يت ج،ل مح ة

 الخالق شي  لسالى بالّعحيد رك  فهدة الّ  يه الّعحيد يف لانّحل ب،دمه

                                                 

، اة ش  الحكم الكعيفبكا  ملحًدا ل، ًياب ثم انّقل علر الثيعية لالمانيةب ثم غل ه ا سمةب  (1)

 م  ط يف الّ  يه لالّجييمب تيي  عليه ف قة اله امية ال افضيةب تعيف سية )
ّ
(. د،221رافضي

،ها الحي  المّكلم ال ارع ، اة ش  الحكم الكعيف ال افضي لكا  يف "قاع فيه اله، ي: 

 ."الم  ه المعث ب لله نظ  لتدع لتعاليف كثي و

(ب 5/717(ب تاريخ ا سمة )8ب530(ب سي  جعمة الي مء )1/24انظ : الّي يه لال ل )  

 (.414ب13ارنياب )

ُكع»لفيه:  قد يكع  ي ي  علر الخرب الهي ي لى ع  الي ي  (2) ةم ُيي   ُ ل   ي  اِ  ق ع  م  ُ  فِي آِخِ  ال َّ

ِ ُكع    و فرنَُّهم  ُم   ُُّلعُ،م  ُ ُظعن ُهب فاق  ل  ُفُضع   ا سمة  لي  ب ي    ة  افِض  ب ل،ع ضعيف. انظ  ذخي و «ال َّ

 (.13/568(ب لاليليلة الضعي ة )1/284(ب لالضع اء للعقيلي )5ب2787الح اظ )
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 بلاليية الكّاب علر ل ع  عيهم لن   ال يت ج،ل مح ة انّحل ثم بلالمخلع 

 لني   ،مفك ّ  باهلل رسعع لفاو شعد خلقه علر اهلل حجة ،ي الّي ارمة  لك ّ 

 م  جحد عليه يقدة لم الهي العمل با سمة ،دة علر فعمل بلالي ا  ال لو عليهم

  .(1)"كيده شيعء القيامة يعة فيه يحكم فاهلل با سمة جعداء

،د( ع  كيد 456)ت: لقد يكع  م  جاه  المقعالت ما ذك ه اش  ح ة 

 ليانة ع  التعائف ،هه خ لج جكث  يف لاردل"ال  س المجعسب حي  قاع: 

 الختي  لتملة ارمم تميع علر اليد لعلع الملك سعة م  كانعا ال  س ج  ا سمة

 سائ  يعدل  لكانعا بلارشياء ارح ار جن يهم ييمع  كانعا جهنم حّر بجن يهم يف

 الع ب لكانت- الع ب جيدي علر عيهم الدللة ش لاع امّحيعا فلما بلهم اع يدً  الياس

 لرامعا بالمصي ة لديهم لتضاع ت بارم  تعاظمهم -اخت ً  ال  س عيد ارمم جقل

 لتعالر س حانه اهلل يظه  ذلك كل ف ي باّر جلقات يف شالمحارشة ا سمة كيد

 ج،ل لاسّمالعا ا سمة ميهم قعة فأظه  بجنجع الحيلة علر كيده ج  ف جلا ...بالحق

 سلكعا ثم ب   علي ظلم  ياعّلاس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسعع شيت ج،ل مح ة شرظهار  يعّال

 الملععنة اردعع ،هه لم  ..ب.ا سمة ع  جخ تع،م حّر باّر ميالك هبم

 بتملة ا سمة شرتك مجا، تا   ائ ّا  ل،ما بلالق امتة ا سماعيلية حدثت

 جنعا لا  عهد علر كا  الهي المعشه لك م مه،  ثم بالمحضة شالمجعسية قائلّا 

 جشع قاع .لارمعاع اليياء يف الياس سيآت شعتعب يقعع لكا  بال  س ملك قيما ش 

 ،ها عذ والااؤ كيف ا سمة ع  جخ تعه ال ع ي  ،هي  علر الياس شلغ فرذا :محمد

 .(2)"فقط غ ضهم ،ع

                                                 

 (.24الّي يه لال ل ) (1)

 (.2/91ال صل يف الملل ) (2)
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ارث   -حي  ما ا لعت عليه-جما مصي ات اليلف يف االعّقال فلم تهك  

الم اا  للمجعس يف عقائد ال يعةب للك  ذك لا ج  عامة ال  س جظه لا الّ يع 

لما لقعت ال ّية الظلماءب ": ،د(375)ت قاع جشع زرعة ال ازيب (1)ا لكيًدامك ً 

لثال  الخل اء عثما  ش  ع ا  اهيد  ملسو هيلع هللا ىلصلالمحية الد،ياء شمقّل ده  رسعع اهلل 

ب رك  الياس الصع  لالهلععب ل،اتعا لماتع لللجعا ال ّ    الدار 

جخه رؤلس ال ّ   المعادي ملّ ية شثياب التاعاتب -لعيه اهلل-لزي  لهم عشليس 

لم ايعع،م يضعع  ارحالي  ليص و مه، همب لل يالو سعال،مب لعضمع 

الياس ع  لييهمب عضافة علر ذلك للر ال نالقة لال ععشيي  لجشياء المجعس 

لغي ،م مم  العر مح ة ج،ل شيت الي ي الك يمب ل،م يضم ل  لإلسمة ال   

 .(2)"هاع م  الصالحي صاصب لالجُ الدفي ب لكها القُ 

كما ذك لا شعض العقائد الّي يدي  هبا المجعس لتدي  هبا شعض ف   

ال يعة الغموب لقد ييي ع  ذلك لل نالقةب جل لل افضةب جل الش  س أ شاعّ ار جنه جلع 

 علر ال نالقة فافرتقت"م  قاع شالمقعالت الك  يةب لم  ذلك ما قاله ال ازي: 

 العجم م  ديف ل،مب الي ةية لميهم ..ب.المعتلة ميها لكا ب ف قة ع  و عحدى

 .(3)مقاالهتم شص ات ىجخ  اف قً  لذك ب "خ اسا  شياحية يكعنع 

لعقيدو لم  ،هه العقائد: القعع شالّياسخ الهي ي عمه شعض ال افضة. 

الّياسخ م  عقائد الهيعل الّي كا  يدي  هبا ال  سب لي ى شعض ال احثي  ج  ،ها 

                                                 

ل،ها ال ييايف ج  م  ال  س م   حُي  عسممهب لكا  مِ  ح ظة الدي ب شل للق عا يف لته  (1)

 زنالقّهم لتصدلا لهم.

 (.1/7الضع اء رشي زرعة ال ازي يف جتعشّه ع  جسةلة الربذعي ) (2)

 ( م  ،ها ال ح .273س ق ذك ه. انظ  )ص  (3)
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ب جل لعل اش  س أ جظه ،ا لييّميل هبا (1)الديانة اليهعلية يفم  ارث  ال ارسي 

كما ج  ": ،د(440) ل،ماء ال  س لعامّهمب لالمعتعري  ميهمب قاع ال ي لين

خمص اعار عيما  الميلمي ...ب كهلك الّياسخ علم اليحلة ال هالو شكلمة ا 

 .(2)"فم  لم ييّحلها لم يك ميها للم يعد م  تملّها بالهيدية

تقديس ارئمةب ل،ع م  جاه  عقائد المجعسب يقعع داح  كّاب  لكها

ليف الحقب جنا نعّقد ج  ال يعة قد تأث لا شارفكار ")تاريخ المها،  ا سممية(: 

ال ارسية حعع الملك لالعراثةب لالّ اشه شي  مه، هم لنظاة الملك ال ارسي 

ج  ال يعة ارللي  جكث  ج،ل فارس علر اآل  م  ال يعةب ل ج  لي كي ،ها بلاضح

 كانعا م  فارس.

لجما اليهعلية فرذا كانت تعافق شعض آرائهمب فأل  ال لي ة ال يعية اقّ يت 

لع  اسّيدلا علر جقعاع  بم  نعاح مخّل ةب لكا  المي ع فارسًيا يف تملّه

 . (3)"عسممية

 دًالجما ال افضة فأاد الياس اخّمف"،د(: 387)ت: قاع اش  شتة 

ا لي يه يلع  م  خال ه عليهب ليك   لت اييًا لتتاعيًاب فكل لاحد ميهم يخّار مه، ً 

م  لم يّ عهب لكلهم يقعع: عنه ال دموب لال دياةب لال تهالب لال تمعةب لال 

عال شرماةب لعنه م  ال عماة له فم  وعيدي ب لال نكاحب لال  م ب لال شيعب لال ا اء

 عماة لها فا مامية ارئمةب يف يخّل ع  ثمفم لي  لهب  لي  لهب لم  لم يع ج عمامه

 عماة غي  عماة لها ال يدية لكهلك لتك  هب بغي ه ا ماة ع : قاع م  لتلع  تيعله
                                                 

 (.141انظ : تهلر الّ يع لجس اهبا )ص (1)

 (.19الّحقيق لما للهيد م  مقعلة ) (2)

 (.50- 46ب 36 - 32تاريخ المها،  ا سممية )ص  (3)
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 تيّحل  ائ ة لكل لال رتيةب الكييانيةب لكهلك ا سماعيلةب لكهلك با مامية

 العلم ديانة م  نؤث ه ما للعال بلتك  ه عليه خال ها م  لتلع  لعماًما مه،ً ا

 لق يح ال يغب ج،ل نجاسات شه يخلط ج  لن ،ه قدرهب لا ج جم هب اهلل جعلر الهي

 اسّماعهاب م  الي عس لتج ع ذك ،اب م  الجلعل تق ع  الّي لمها، هم جقعالهم

 عربو فيه ما ذلك م  لهك ت ل ظهاو ع  لجسماعهم جل اظهم العقمء ليي ه

 علر جين لعال: قاع ب   مص ج ش   لحة ع  رلي قد للكيه للمعّربي ب

 .(1)"ال لافض تقعله شما رخربتكم  هارو

 فهم ال يعة لجما"،د( ع  س يا  الثعري: 360)ت:  آلت يرلى ا

 الق لة ج،ل م  جرشعي  قّل م : يقعلع  الهي  ل،م الميصعريةو ميهم: كثي و جدياج

 لميهم جمعالهمب لييّحلع  الياس يخيقع  الهي  الخياقع  لميهمب الجية لخل

 م  ييّ ع  ل،م ال يدية لجفضلهمب شال سالة تربيل جختأ: يقعلع  الهي  (2)الخ ييية

 خ ج م  مع القّاع لي ل ب  المؤميي  جة لعائ ة لال شي  ل لحة عثما 

 تميع م  ل ؤيّرب الهي  ال افضة لميهم يغل ب جل يغل  حّر ال يت ج،ل م 

 . (3)"لسلما  لالمقدال العمارً  اعليًّ : جرشعة عال كلهم الياس ليك  ل  الصحاشة

 الحكم ش  ، اة علر نصي  ثم"،د(: 276)ت: لقاع اش  قّي ة 

 لالحدللب شارقتار تعالر اهلل يف ليقعع باغاليً  ارافضيً  فيجدهب (4)،د(221)ت:

                                                 

 (.2/556ا شانة الكربى ) (1)

م   ملسو هيلع هللا ىلص جا ه شالي ي   عيد اش  قّي ة: الغ اشّية. ل،ع الصعابب رهنم يقعلع : ع  علّيا  (2)

 (.125الغ اب شالغ ابب لها جختأ تربيل. تأليل مخّلف الحدي  )ص: 

 (.5/2552ال  يعة ) (3)

 (.290تقدة الّع يف شه ص ) (4)
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 بهبا الكمة ج،ل علر خ اء ال لذك ،اب حكايّها م  يّح ج لجاياء لارا ارب

 .شاليية القائلع  ي لغه ال الهي ال ديدب شا ت ار ليقعع

 -لعدله لحكمّه لرحمّه رجفّه مع- تعالر اهلل جت ى: فقاع سائل لسأله

 ال للكيا فعلب -لاهلل- قد: فقاع ليعهشيا؟ لشييهب شيييا يحعع ثم ابدًاية يكل يا

 .(1)"نّكلم ج  نيّتيع

ل، اة ش  الحكم ،ها ،ع جلع م  قاع شالّجييم يف جمة محمدب يقعع اش  

 لعمق لع ض  عع له تيم اهلل ج  شعييه الل ظ ،ها"،د(: 728)ت: تيمية 

 ش  ل، اة الحكم ش  كه اة ا مامية ايعخ ا سمة يف قاله جنه  جعُ   م   جلع

 الملل يف للمقاالت الياقلي  نقل عليه ات ق مما ل،ها بذك ه تقدة كما سالم

 . (2)"التعائف تميع م  لاليحل

ل،ع م  معالي كيدو م  ال  سب للد يف الكعفةب لت شر علر يد جشي ااك  

   ........................................................ ب م  ال نالقة(3)الديصاين

                                                 

 (.98تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (1)

 (.2/501ميهاج اليية الي عية ) (2)

..فلّما يةس "قاع اش  ارثي  يف شيا  حقيقة اش  ليصا  لغي ه م  مؤسيي مه،  ال ا يية:  (3)

جعداء ا سمة م  اسّةصاله شالقّعو جخهلا يف لضع ارحالي  الكاذشةب لت كيك ضع ة 

ليل لالتع  عليهب العقعع يف لييهمب شأمعر قد ض تها المحّدثع ب لجفيدلا الصحيح شالّأ

فكا  جّلع م  فعل ذلك جشع الخّتاب محّمد ش  جشي زيي  معلر شيي جسدب لجشع ااك  ميمع  

ب لغي ،ماب فألقعا علر م  لثقعا شه جّ  "المي ا  يف نص و ال ندقة"ش  ليصا ب داح  كّاب 

ئّمة لكّل ايء م  الع الات شا ًياب لجّ  اهلل تعالر لم يعت  علر جلليائه لم  ع ج ار

لارشعاب   دمًوب لال زكاًوب لال غي   ذلكب لال حّ ة عليهم ايًةاب لجشاحعا لهم نكاح 

ارّمهات لارخعاتب لعّنما ،هه قيعل للعاّمة ساقتة ع  الخاّدة. لكانعا يظه ل  الّ ّيع آلع 
= 
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ب ثم ن أ يف لاسطب ثم انّقل علر شغدالب لانضعى (1)ل،ع داح  الديصانية

 .(2)خالد الربمكيتحت سقف الربامكةب لكا  ،ع المقيم علر مجلس يحي ش  

 د عا  ش  الجهم جدحاب م  جلاًل  لكا "،د(: 438قاع اش  اليديم )ت:

 علر اميقتعً  لكا ب لاليظ  شالدالئل شا مامة القعع علر انّقل ثم،د(ب 128)ت:

 كممه شمجالس القيم لكا ،د(ب 190)ت: خالد ش  ليحير اممزمً  بالربامكة

 شمدو الربامكة نك ة شعد لتعيف .عليه فانقتع ب♠ الصال  ت ع ثمب لنظ ه

 م  اهلل لاله م  علر عمدلا مخال ييا مثل رجيت ما :يقعع ، اة لكا  ...ييي و

                                                 
= 

 
ّ
ال ،د ب لييرتلا جم ،مب لييّميلعا العاّمةب لت ّ   جدحاهبم يف ال ملب لجظه لا ملسو هيلع هللا ىلصالي ي

لالع الوب يغّ ل  الياس شهلك ل،م علر خمفهب فُقّل جشع الخّتاب لتماعة م  جدحاشه 

شالكعفةب لكا  جدحاشه قالعا له: عّنا نخاج الجيدب فقاع لهم: عّ  جسلحّهم ال تعمل فيكمب 

ؤلا يف ض ب جعياقهم قاع له جدحاشه: جلم تُقل  عّ  سيعفهم ال تعمل فييا؟ فقاع: عذ ا فلّما اشّد 

كا  قد جرال اهلُل فما حيلّي؟ لت ّ قت ،هه التائ ة يف ال مل لتعّلمعا ال ع هوب لاليارنجياتب 

ّّ ق عليهم لعلر العاّمة شرظهار  لال ر ب لاليجعةب لالكيمياءب فهم يحّالع  علر كل قعة شما ي

ر جس ار ،هه ال ،د. لن أ الش  ليصا  اش م يقاع له: ع د اهلل القّداحب عّلمه الحيلب لج لعه عل

 (.6/581. الكامل يف الّاريخ )"اليِّحلةب فحه  لتقّدة

ل،م ف قة م  ف   الثانعيةب زعمعا ج   يية العالم كانت  يية خ يةب لكانت تحاكي تيم  (1)

زماًنا فّأذى هباب فلما  اع ذلك عليه قصد تيحيّها عيهب  -الهي ،ع ال اري عيد،م-اليعر 

  م  شييهما ،ها العالم الم ّمل علر الظلمة لاليعرب فما كا  فّعحل فيهاب لاخّلط هباب فرتك

ل،ؤالء "م  تهة الصمح فم  اليعرب لما كا  م  تهة ال يال فم  الظلمة. قاع اش  القيم: 

يغّالع  الياس ليخيقعهنم لي عمع  جهنم يحييع  عليهم شهلكب لجهنم يخلصع  ال لح 

 (.2/245) . اغاثة الله ا "اليعرانية م  الجيد المظلم

ب لانظ  ع  اله امية: 6/194ب لانظ : ليا  المي ا : 280-255انظ : رتاع الك ي: ص  (2)

 (.24الّي يه لال ل: )ص 
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 .(1)"فعلعه سمائه م  ع له م  ب لعلرفع لعه سمائه

 د عا ب ش  لتهم": ليقعع داح  مخّص  الّح ة االثيي ع  ية 

ب فهك  ج  (2)"الديصاين ااك  رشي اغممً  كا  الهي الحكم ش  ، اة لتلميهه

ا فهها يؤكد كيد االثيي  علر ا سمة.  ، اًما تلميه الجهمب فر  كا  تلميهه حقًّ

 تيم القديم ج  ا سمة يف قاع م  جلع"،د(: 728)ت: قاع ايخ ا سمة 

 ش  الجهم ،ع الجيم ن ي ا سمة يف جظه  م  جلع ج  كما بالحكم ش  ، اة ،ع

 .(4)"(3)د عا 

ل،ها ،ع -لع  كا  المقصعل شالّلمهو جنه جخه عيه للافقه علر مه، ه 

فم ييّ عد جيًضا ج  يكع  قاع هبها القعع عااعًة لمضت اب لال  قةو  -اررتح

ر  االنّقاع شي  مه، ي  مّياقضي  يف الظا،  )الّعتيل لالّجييم( عذا احّ ت شه 

كّاب فيهاب يقعع داح  ق يية الّلمهو علر ال نالقة ت تح الغ ض الكيدي 

فرًذا ، اة ش  الحكمب لايتا  ": (ثيي ع  يةجدعع مه،  ال يعة ا مامية اال)

  بالتا  لجت اعهما
ّ
ثم  ب،م الهي  جحيعا نظ ية اش  س أ يف جمي  المؤميي  علي

                                                 

 (224ال ه ست )ص:  (1)

 (.4مخّص  الّح ة االثيي ع  ية )ص: (2)

تهم كا  م  ج،ل شلخب ظه ت شدعّه شرتمهب لقّل شم ل: لقّله سلم ش  جحعز المازين يف آخ   (3)

ال يعدف شأنه ايء  ملك شير جميةب لالميك  يف عقيدته كث ب لجفظعها كا  ي عم ج  اهلل 

لال شأنه حي عالم لال يعدف شما يجعز ع م  شعضه علر غي هب عليه تيي  )الجهمية( الّي 

ما الجهمية عيدنا م  ج،ل "ب حي  قاع:   جئمة اليلفب ميهم ا ماة الدارمي قاع شك  ،ا 

ب قّل الجهم علر يد سلم ش  "الق لةب لما نك  ،م عال شكّاب ميتعرب لجث  مأثعرب لك   م هعر

 (1/179(. ال ل علر الجهمية )د، 132جحعز المازين شم ل يف آخ  ملك شيي جمية سية )

 (.13/124مجمعع ال ّالى ) (4)
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 ج،ل علر ت ى ما عمعمها علر آخ ي  م  سملة ج،ل ال يتب لاسّغلعا شعض

 علر لالدخعع لععا  همب الياس م اع  عثارو يف لالحيي ب علي كمقّل ال يتب

ليقعع:  .(1)"اليّار ،ها ظل يف ا سممية الدللة ضد جغ اضهم لّحقيق قلعهبم

 عليه جلع  لقد.. ييّغ ب ال معدنه م  لال يء ال نالقةب جحضا  يف ت شر قد فهع"

 شّّ ع الع اسي المهدي تدّ  حي  الصمت شل لة -الك ي رتاع يف كما-

 .(2)"ال نالقة

لعليه فر  اليلف يف مصي اهتم لم ي ي لا علر ذك  الّ اشه شي  عقائد 

عال جهنم ذك لا ج  جغل  ال  س اسّرتلا شالّ يع للكيد ب المجعسب لعقائد ال يعة

 علر ا سمةب لكا  جكث ،م زنالقة.

 الفصل الثاني

 أثر الصابئة يف نشأة الفرق وأوجه مشابهة الفرق هلم

 :متهيد 

ع  الّداخل يف ارفكار لالمعّقدات الّي كانت عليها ال    يصع  معه 

ف قة معييةب يضاج علر ذلك لخعع ال نالقة  يفالج ة شان  ال نحلة جل ملة شارث  

ل،ؤالء ال يدييع  شدي  لال يّمه، ع  شمه، ب لقد يكع   بلال ا يية يف ال   

مما يصع  معه  بالياسي يدل  عااعة ال عضر لفّية  بل عضهم جغ اض كيدية

،هه ال  قة جل تلكب لجكث  م  اهتم شال ندقة  يفتحديد ملة جل نحلة شاالن  ال شارث  

                                                 

 (.2/665جدعع مه،  ال يعة ا مامية االثيي ع  ية: ع ض لنقد ) (1)

 (.1/206الم تع الياشق ) (2)



  أثر الثقافات والديانات الوثنية يف نشأة الفرق واملقاالت  299
 

 يف ليانّهم للر يف ذلك. (2)لالغيعدية (1)لقد يكع  ردل ال ا يية بالصاشةةُ 

 الصابئ يف اللغة: 

 المهمعز يدعُّ علر خ لجس لش لز. يقاع د أ" ،د(:395)ت: قاع اش  فارس

. لالخارُج م   :جي وم  لي س علر لي  خ ج. ل،ع قعلهم: د أ ناُب ال عي ب عذا  لع 

 .(3)"داشئب لالجمع داشةع  لُد َّاءم  :لي س علر لي 

ف قة: اخّلف الياس فيهم اخّمًفا كثيً اب لجاكل جم ،م شاعّ ار،ا لالصاشةة 

   ع  مجا،دب فهك  س يا  ع  لي(4)لعدة ا حا ة شمه، هم للييهم وعلر ارئمة

                                                 

لميهم م  ني  ال ا يية علر الصاشةي  الهي  ،م شحّ ا ب لاسّدع علر ذلك شأ  "قاع ال غدالي:  (1)

الصاشةة الح انيةب لاسّدع جيًضا شأ  حمدا  ق مط لاعية ال ا يية شعد ميمع  ش  ليصا  كا  م  

داشةة ح ا  يكّمع  جلياهنم لال يظه لهنا عال لم  كا  ميهمب لال ا يية جيًضا ال يظه ل  لييهم 

عال لم  كا  ميهم شعد عحمفهم عياه علر ج  ال يهك  جس ار،م لغي ،م. قاع ع د القا، : الهى 

قعلع  شقدة العالمب لييك ل  ال سل يصح عيدي م  لي  ال ا يية: جهنم ل، ية زنالقةب ي

 (. 278. ال    شي  ال    )ص: "لال  ائع كلهاو لميلهم علر اسّ احة كل ما يميل عليه الت ع

الغيعص ل ظة يعنانية اردلب تعيي الع فا  الخاصب لالمع فة الك  ية ال لحانية الّي يدعي  (2)

الي ية المحجعشة يف الكّ  المقدسةب  ال ا ييع  م  تميع الملل العدعع عليها تّ ًعا للحكمة

(ب تاريخ 2/664س ية مّعارثة خادة. انظ : المعجم العسيط ) -تقاليد-شعاستة تعاليم 

 (. 187ب 1/186(ب ن أو ال ك  ال لي ي يف ا سمة )102ال ك  ال لي ي عيد الع ب )ص

الثال  للميملب تتلق علر المه،  الهي انّ   يف الق ني  الثاين ل"ليف المعجم ال لي ي: 

لامّد شت يق ارفم عنية الحديثة علر فمس ة ا سمةب لخمدّه: ج  العقل ال   ي قالر 

علر مع فة الحقائق ا لهيةب لج  الحقيقة لاحدو لع  اخّلف تعليمهاب لج  المعتعلات 

فاضت ع  العاحدب لجنه ال خمص للي س عال شالمع فةب لالخمص شالمع فة جفضل م  

 (.1/72شا يما  لارعماع الصالحة. ) الخمص

 (.3/332مقاييس اللغة ) (3)

 (.1/231جحكاة ج،ل الهمة ) (4)
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ع  لب (1)"،م قعة شي  اليهعل لالمجعسب ليس لهم لي "قاع:  ،د(104)ت:

ال تؤكل ذشائحهم  بشي  المجعس لاليهعل :الصاشةع "قاع:  ،د(104)ت: مجا،د

 .(2)"لال تيكح نياؤ،م

الصاشةع  ج،ل ": ،د(182)ت: قاع اش  زيد ،د(:197)ت: لقاع اش  ل، 

يقعلع  ال عله عال اهللب لليس لهم عملب  بمعدلكانعا شج ي و ال بلي  م  ارليا 

فم   بملسو هيلع هللا ىلصللم يؤميعا ش سعع اهلل  :قاع .عال قعع ال عله عال اهلل بلال كّابب لال ن ي

ي  هعهنم  و،ؤالء الصاشةع  :جتل ذلك كا  الم  كع  يقعلع  للي ي لجدحاشه

 .(3)"هبم

علر ،م يع دل  الممئكة ليصلع  " ،د(:118)ت: لقاع سعيد ع  قّالو

 .(4)"الق لة ليق ؤل  ال شعر

ب (داشئ)لالصاشةع  تمع ": ،د(310)ت:لقاع جشع تع   التربي  

اب كالم تد م  ج،ل ا سمة ع  لييه. لكل خارج ل،ع الميّحد  سعى لييه لييً 

 .(5)"ايه الع ب: داشةً م  لي  كا  عليه علر آخ  غي ه تيمّ 

داشةة حي اء  :نععا ،د( ج  الصاشةة 728لذك  ايخ ا سمة )ت: 

فارللع  ،م الهي  اثير اهلل عليهم شقعله تعالر:  بلداشةة م  كع  بمعحدل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

                                                 

 (.10/122مع فة اليي  لاآلثار ) (1)

 (.6/125مصيف ع د ال زا  الصيعاين ) (2)

 (.2/147ت يي  التربي ) (3)

 (.6/124مصيف ع د ال زا  الصيعاين ) (4)

 (.2/145ت يي  التربي ) (5)
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 ال ق و:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 :ا م  ،هه الملل اررشعآم  شاهلل لاليعة اآلخ  لعمل دالحً   فأثير علر مب [62

 لالصاشةي . بلاليصارى بلاليهعل بالمؤميي 

لكهلك الهي  لانعا  بفهؤالء كانعا يدييع  شالّعراو ق ل الييخ لالّ ديل 

كالمّ عي  لملة  بلالصاشةع  الهي  كانعا ق ل ،ؤالء بشا نجيل ق ل الييخ لالّ ديل

دلر اهلل عليه لدلر اهلل علر محمد لعلر آع محمد كما -عش ا،يم عماة الحي اء 

ق ل ن لع الّعراو  -نه حميد مجيدعا،يم دلر علر عش ا،يم لعلر آع عش 

 لا نجيل.

فلهها قاع اهلل  بنه ليس فيهم مؤم رف بل،ها شخمج المجعس لالم  كي 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ تعالر: ﴿

 الحج:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

لم يهك  يف  بلجخرب جنه ي صل شييهم يعة القيمة بفهك  الملل اليت ،ؤالء ب[17

 (1)عنما ذك  ذلك يف اررشعة فقط. بامؤميً  اليت م  كا 

 بل،ؤالء كانعا قعة عش ا،يم الخليل": ،د(751)ت: لقاع اش  القيم 

داشةة حي اءب  :لكانعا قيمي  لار الصاشةة. يا ب فهلكانعا شح ّ  بل،م ج،ل لععته

لداشةة م  كي ب لالم  كع  ميهم يعظمع  الكعاك  الي عةب لالربلج االثير 

 يللّلك الكعاك  عيد،م ،ياكل مخصعدةب ل،ب ،ياكلهميف  ع  ب ليصّعرلهنا

لالمقصعل: ج  ،هه ...ب المّع دات الك ارب كالكيائس لليصارى لال يع لليهعل

 لحي اء ميهم ااركعا ج،ل ا سمة يفارمة قد ااركت تميع ارمم لفارقّهمب فا

                                                 

 (1ب287ال ل علر الميتقيي  ) (1)
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لجكث  ب ال اردياةب لرجلا جهنم علر دعابلالم  كع  ميهم ااركعا ع ّ  بالحيي ية

محاس  ما للت  -ش عمهم-لال مس ة يأخهل  م  كل لي   ب،هه ارمة فمس ة

 . (1)"عليه العقعع

لعقد جم ،م جهنم يأخهل  شمحاس  ما عيد ج،ل ": آخ  لقاع يف معضع

لال يّعص ع  لملة علر  ب ائع ش عمهمب لال يعالع  ج،ل ملة ليعالل  جخ ىال 

شل  باملةب لالملل عيد،م نعاميس لمصالح العالمب فم معير لمحارشة شعضها شعًض 

عا للهلك سمّ  بيؤخه شمحاسيها لما تكمل شه الي عس لتّههب شه ارخم 

للهها قاع  بلاالنّياب عليهالا ع  الّع د شكل ملة م  الملل ؤكأهنم د  بداشةي 

ل،م نععا : داشةة  باا لال نصارى لال مجعًس غي  لاحد م  اليلف: لييعا يهعلً 

 .(2)"حي اءب لداشةة م  كع 

مع  با : ،ي شمل الصاشةةب لقد الّقت يف تلك المديية ال لي ة اليعنانيةلح ّ 

م يص ع  اهلل عهن"داشةة ح ا :  ،د( يف440)ت:قاع ال ي لين ب لثيية ج،ل ال مل

 ى لال يظلم لال يجعرب لال يُ  حدّ كقعلهم: ال يُ  بس حانه شاليل  ال شا يجاب

عذ ليس عيد،م د ة شالحقيقةب لييي ع   بلييمعنه شارسماء الحيير مجاًزا

 .(3)"الّدشي  علر ال لك لجت امه

 ل،ؤالء الصاشةة )الم  كع ( ،م الهي  نعييهم يف ،ها المقاة.

                                                 

 (.2/251عغاثة الله ا  م  مصايد ال يتا  ) (1)

 (.1/241جحكاة ج،ل الهمة ) (2)

 (.205اآلثار ال اقية ع  الق ل  الخالية )ص  (3)
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 املبحث األول

 وأوجه مشابهة اجلهمية هلم اجلهميةيف الصابئة  أثر

،د( 728)ت: فيما ذك ه اش  تيمية -الجهمية  يفيّمثل جث  الصاشةة 

ثم جدل ،هه "قاع: يف ج  جدل مقالة الّعتيل مأخعذ م  الصاشةةب عذ  -لغي ه

اليهعل لالم  كي ب تممهو عنما ،ع مأخعذ ع   -مقالة الّعتيل للص ات-المقالة 

م  ُح ظ عيه جنه قاع ،هه المقالة يف ا سمة ،ع جلع ع الصاشةي ب فر  لُضّم 

الجعد ش  لر،مب لجخه،ا عيه الجهم ش  د عا  لجظه ،اب فيُي ت مقالة الجهمية 

 .(1)"عليه

 شخلق قاع م  جلعتعد ش  لر،م ": ،د(571)ت: قاع اش  عياك  ل

 محمدب ش  م لا  عليه ييي  الهي ل،ع لارب هبا لله لم قب ييك  كا . الق آ 

 اهلل ع د ش  خالد قّله الهي ،ع ا بح ّ  ج،ل م  كا  عنه :لقيل بمعلمه كا  رنه

 جمة يف الق آ  شخلق القعع جظه  م  جلع لكا  ارضحرب يعة شالكعفة القي ي

 ش  الجهم تعلم لميه الكعفةب لسك  لم ق م  فه ب بجمية عشي فتل ه محمدب

 جحعز ش  سلم لقّله عليهب الجهمية تيي  الهي ل،ع الق آ ب خلق شالكعفة د عا 

 .شأد ها 

سةل جشع عسحا  عش ا،يم ش  محمد الغييلي: م  جي  كا  تهم؟ قاع: م  

ب ثم دار داح  تيش الحار  ش  س يج (2)ت مهب لكا  يه،  يف شدء جم ه

لقربه شم ل. لسةل: مم  جخه اش  جشي  بشم لب فقّله سلم ش  جحعز يف المع كة

                                                 

 (.232ال ّعى الحمعية الكربى )ص:  (1)

 ،كها ذك ت يف كل ما لق ت عليه م  المصالر. (2)
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لؤال؟ فقاع: م  ش   الم يييب لش   الم ييي جخهه م  تهم ش  د عا ب لجخهه 

لر،م م  جشا  ش  سمعا ب لجخهه جشا  تعد ش  تهم م  الجعد ش  لر،مب لجخهه 

م   العت اش  جخت ل يد لخّيهب لجخهه  العت م  ل يد ش  جعصم اليهعلي 

لكا  ل يد يق ج الق آ ب لكا  يقعع شخلق الّعراوب لجلع م  . ملسو هيلع هللا ىلصالهي سح  الي ي 

 .(1)"ا لجف ر ال ندقةديّف يف ذلك  العتب لكا   العت زنديقً 

لقد شييت مصي ات اليلف يف االعّقال جدل مقالة الّعتيلب لج  م  تاء هبا 

قاع ب لشييعا ختعرهتاب لمايرتت  عليها م  ،دة ا سمةب ملسو هيلع هللا ىلصليس م  جمة محمد 

و فألع م  زرعها لجما فّية عنكار الكمة هلل ": ،د(418)ت:  اله لي

: -هِ ةل،ع جسّاذ جئمة ا سمة زمان-قاع ال ، ي  تعد ش  لر،مب فلما ظه  تعد

  .(2)"ملسو هيلع هللا ىلصليس الجعدي م  جمة محمد "

ا كا  يأخه قاع قّي ة: شلغيي ج  تهمً ": ،د(398)ت: لقاع ال خاري 

 .(3)"الكمة م  الجعد ش  لر،م

الق آ   :لال خمج شي  ارمة ج  جلع م  قاع"،د(: 418لقاع الملكائي )ت:

ثم تهم ش  د عا ب فأما تعد  بتعد ش  لر،م يف سيي نيف لع  ي  مخلع ب ،ع

ّل شم ل يف خمفه ، اة ش  ع د لجما تهم فقُ  بفقّله خالد ش  ع د اهلل القي ي

 .(4)"الملك

 فرذا كا  جدل المقالة يععل علر الجعد ش  لر،م فما للر العامل الخارتي فيها؟ 
                                                 

 (.6/149لانظ : الكامل يف الّاريخ )(. 72/100تاريخ لم ق ) (1)

 (.5/114ذة الكمة لج،له ) (2)

 (.3خلق جفعاع الع ال )ص:  (3)

 (.2/344ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (4)
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شييت مصي ات اليلف ج  الجعد لم يك  م  جمة محمدب لجنه قّل شي   

ع د ال حم  ش  محمد ش  ح ي  ش  جشي  ك  ه لزندقّهب رلى ح ب يف ميائله ع 

ع د اهلل  اهدت خالد ش "ح ي ب قاع: حدثيي جشيب ع  تدي ح ي  قاع: 

فقاع: جيها الياس ارتععا فضحعا تق ل  بالقي ي لخت  الياس شعاسط يعة اليح 

لم يّخه  فرنه زعم ج  اهلل  وشالجعد ش  لر،م فرين مضحٍّ  باهلل ميكم

عّما يقعع الجعد ش   ب للم يكلم اهلل معسر تكليًما عش ا،يم خليًم 

 .(1)"لر،مب ثم ن ع عليه فهشحه

لكانعا يص ع  اهلل  -ل،ي جرض الصاشةة-نه م  حّ ا  ثم شييت المصي ات ج

ب لذك  (3)جنه م  ج،ل ح ا  ،د(241)ت: فهك  ا ماة جحمد  ب(2)شاليلعب

فأما الجعد ": ،د(418)ت: . لقاع اله لي(4)ذلك غي  لاحد م  ج،ل العلم

 .(6)"اردل (5)فكا  ت ري

ب فقاع: ،د(728)ت: اش  تيمية  ا سمةلقد جاار علر ذلك ايخ 

كالك دانيي  لالكيعانيي  لاليعنانيي   بشةي ال،ها لي  الم  كي  م  الص"

                                                 

(ب لاليية رشي شك  ش  الخمع 21(ب لال ل علر الجهمية )ص: 29خلق جفعاع الع ال )ص:  (1)

(ب لا ح جدعع اعّقال ج،ل 6/120نة الكربى )(ب لا شا3/1122(ب لال  يعة )5/88)

 (.3/1147(ب لميائل ح ب )2/352اليية لالجماعة )

 (.287ال ل علر الميتقيي  )ص:  (2)

 (.1/313نقل ذلك عيه اش  تيمية يف لرء الّعارض ) (3)

 (.3/218(ب تاريخ ا سمة )72/99تاريخ لم ق ) (4)

ني ة علر الج ي و: ل،ي شمل شي  لتلة لال  اتب فيها عدو شملو ميها: المعدلب لح ا ب  (5)

 (.3/269لال قةب لغي ،ا. ارنياب لليمعاين )

 (.5/113ذة الكمة لج،له ) (6)
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لجرستع لجمثاله م  ج،ل ،ها الدي ب لكممه مع لج يف اليح  الت يعي لاليح  

ال لحاينب لالكّ  المع لفة شهخي و ا سكيدر ش  فلي س الهي يؤرخع  شهب 

 ائة سية.لكا  ق ل المييح شيحع ثمثمِ 

ليعنا  م  كي  يع دل  ارلثا ب كما كا  قعة عش ا،يم م  كي  لكانت ا

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ :يع دل  ارلثا ب للهها قاع الخليل

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ :ب لقاع[27 - 26: ال خ ج] ﴾ک ک 

ب لجمثاع [77 - 75: ال ع اء] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ه مما يع دلنه غي  اهلل.ؤ  ذلك مما ي ي  تربُّ

القعة عامّهم م  ن او د ات اهلل لجفعاله القائمة شهب كما ،ع مه،  ل،ؤالء 

ال مس ة الم ائي ب فرهنم يقعلع : ع  ليس له د ة ث عتيةب شل د اته عما سل ية 

لعما عضافيةب ل،ع مه،  الق امتة ال ا يية القائلي  شدععو الكعاك  لال مس 

  شيي ع يد ملعك القا، و لالقم  لاليجعل لهاب كما كا  علر ذلك م  كا  عليه م

 لجمثالهم.

عيه الخليل لعالى ج،له عليه كا  جدحاشه ،م جئمة ،ؤالء  رفال  ك الهي هن

الي او للص ات لارفعاعب لجلع م  جظه  ،ها الي ي يف ا سمة: الجعد ش  لر،مب 

 معلم م لا  ش  محمد.

ب «ا عنه م  ج،ل ح ّ  :لكا  يقاع: »،د(241)ت: قاع ا ماة جحمد 

ا  جئمة ،ؤالء لعيه جخه الجهم ش  د عا  مه،  ن او الص اتب لكا  شح ّ 

الصاشةة ال مس ةب شقايا ج،ل ،ها الدي  ج،ل ال  ك لن ي الص ات لارفعاعب 

للهم مصي ات يف لععو الكعاك ب كما دي ه ثاشت ش  ق و لجمثاله م  الصاشةة 

هب لكا  لهم هبا ،يكل ا ب لكما دي ه جشع مع   ال لخي لجمثالال مس ة ج،ل ح ّ 
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ل،يكل العقل ال عاعب ل،يكل الي س الكليةب ل،يكل زحلب ل،يكل  بالعلة ارللر

ل،يكل الم يخب ل،يكل ال مسب ل،يكل ال ، وب ل،يكل عتارلب  بالم رتي

 .(1)"يط ،ها يف غي  ،ها المعضعل،يكل القم ب لقد شُ 

ةب ف لى كما نقل اليلف ما يدع علر ج  الجعد كا  داح  تدع لخصعم

 علر قدة لر،م ش  الجعد ج  جشيه ع  معقل ش  الصمد ع د ش  يعنس ع  الصاشعين

! تعد يا ليلك": فقاع تعالرب اهلل د ات ع  ييأله ،د(110)ت: مي ه ش  ل، 

 له ج  كّاشه يف اهلل يخربنا لم لع! تعد يا الهالكي ب م  رظيك عين الميألةو شعض  

 .(2)"ل لُد  ّلقُ  ج  تعد يل   لم ثم! اهلل فاتق ذلكب قليا لما اللتهً  العييً  ايدً 

 لكا "،د( جنه الجعد كا  زنديًقاب فقاع: 630)ت: لذك  اش  ارثي  

 يف مه، ه لر،م ش  الجعد م  تعلم رنه(و الجعدي)ل (شالحمار) يلق  م لا 

 .(3)"ذلك لغي  لالقدر الق آ  شخلق القعع

الجهمية قد تلّقف المقالة ع   لقد شي  اليلف ج  الجهم الهي ُتيي  له

 م  جلع ج  ارمة شي  خمج لال": ،د(418)ت: الملكائي  الجعدب قاع

 د عا ب ش  تهم ثم لع  ي ب نيف سيي يف لر،م ش  تعد بمخلع  الق آ : قاع

 خمفة يف شم ل ّلفقُ  تهم لجما القي يب اهلل ع د ش  خالد فقّله تعد فأما

 . (4) "الملك ع د ش  ، اة

فكا  جلع م  جظه ه يف آخ  ال ما  ": ،د(280)ت: الدارمي  لقاع
                                                 

 (.313-1/312لرء تعارض العقل لاليقل ) (1)

 (.190عقيدو اليلف جدحاب الحدي  )ص  (2)

 (.5/21الكامل يف الّاريخ ) (3)

 (.426-3/425ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (4)
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فقّلهما اهلل ش   قّلةب لفت  الياس  بالجعد ش  لر،م شال ص وب لتهم شخ اسا 

لك  ،ماب حّر كا  س يل م  جظه  ذلك يف ا سمة القّل دربًاب حّر كانعا 

 .(1)"ال نالقة :ييمعهنم شهلك

ال نالقةب لعذا كا  جدل المقالة ارت ط فيه فيي  الدارمي ،هه المقالة علر 

ارفم عنية تأث  المقالة شال لي ة  ما مّ  ساشًقا م  الصاشةة لاليهعل فهها يؤكد

 با  علر يد جفم ي  اليهعليلخلت علر لي  اليهعل يف جرض ح ّ الّي جُ الحديثة 

  ا لليهعل المّ عيييك ل  الص اتب خمفً الهي  لكانعا علر مه،  اليعنا  

 .فقد كا  انح افهم شالّ  يه كما شي  ذلك الق آ  عيهم بللّعراو

ذلك عال لما علمعه م  خ   ،ؤالء  ق   العلماء الّجهم شال ندقةب لما لقد

حّر قاع شعض اليلف ع  مقالّهم يف عنكار كمة اهللب  بلغايّهم يف عشتاع ال  ائع

قاع الدارمي ب (2)"نه جيي  لجحي  ما يظه ل ع"نكار الص ات مع ختعرته: عل

 :ال نالقة لالجهمية جم ،ما لاحدب لي تعا  علر  :فقلت": ،د(280)ت

لليس قعة جا ه شقعة ميهم شعضهم ش عضب لعنما ي  ه  بمعير لاحدب لم ال لاحد

ا يف ايء كل ديف لتيس شجييهم لدي همب فقد كا  يي ع شعض الق آ  خادًّ 

تهم لجدحاب تهم يف زم  جدحاب ا يف مثله لما جا ههب فلم يظه  فيكع  عامًّ 

ميصعص ميمرب  في لى عيهم فيها جث م  لك ار الّاشعي   ملسو هيلع هللا ىلص رسعع اهلل

 ّلعا كما ق  للع كانعا شي  جظه ،م مظه ي  آراء،م لقُ 
ٌّ
ال نالقة الّي     ّل علي

ّل ج،ل ال لوب عال ت ى ج  الجعد ش  لر،م جظه  ّلعا كما قُ ظه ت يف عص هب للقُ 

لم يّخه عش ا،يم خليًم  د القي ي ف عم ج  اهلل شعض رجيه يف زم  خال
                                                 

 (.532-1/530رل ا ماة الدارمي علر الم ييي ) (1)

 (.1/130(ب لاليية لع د اهلل ش  جحمد )1/576رل ا ماة الدارمي علر الم ييي ) (2)
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يعة ارضحر علر رؤلس م   للم يكلم معسر تكليًماب فهشحه خالد شعاسط  

شل اسّحييعا  بحض ه م  الميلمي ب لم يع ه شه عائ  للم يتع  عليه  اع 

 ملسو هيلع هللا ىلص لكهلك لع ظه  ،ؤالء يف زم  جدحاب رسعع اهلل بذلك م  فعله لدعشعه

لكما قّل  بكي يل ج،ل ال ندقة بما كا  س يلهم عيد القعة عال القّللك ار الّاشعي  

 
ٌّ
 .(1)"م  ظه  ميهم يف عص ه لجح قه    علي

ل،ؤالء المح فة الم دلة يف ،هه ارمة ": ،د(728)ت: لقاع اش  تيمية 

م  الجهمية لغي ،م ات ععا سي  م  كا  ق لهم م  اليهعلب لاليصارىب لفارسب 

فت و اهلل تعالرب لشدلعا كّاب اهللب لقد ذك نا يف غي  ،ها المعضع ج  لال لةب فغي لا 

م دج الّجهم يف ،هه ارمة كا  جدله م  الم  كي ب لم دلة الصاشةي  م  الهيد 

لكا  م  م دلة ج،ل الكّاب م  اليهعلب لج  الجعد ش  لر،م ثم الجهم  بلاليعنا 

ائة الثانية ذلك جلاخ  المِ  ش  د عا  لم  ات عهما جخهلا ذلك عيهمب لجنه شعد

شت لق يلها لشعد،ا اتّل ت كّ  اليعنا  لغي ،م م  ال لة م  شمل اليصارى لع ّ 

 بظه  يف ذلك ال ما  الخ ميةل بلذليه (2)لانّ   مه،  م دلة الصاشةة مثل جرستع

يأخهل  شعض لي  الصاشةي   بل،م جلع الق امتة ال ا يية الهي  كانعا يف ال ا  

 بكما جخهلا ع  ،ؤالء كممهم يف العقل لالي س بلشعض لي  المجعسالم دلي  

لكيعا ذلك ع ارات لتص فعا فيه  بلجخهلا ع  ،ؤالء كممهم يف اليعر لالظلمة

                                                 

 (.203ال ل علر الجهمية )ص:  (1)

 . ةب م  مّأخ ي فمس ة اليعنا ب ل،ع  384جرستع اليس للد سية  جرستا اليسب ليقاع: (2)

مع ذلك المقدة الم هعرب للق  شالمعلم ارلعو رنه لاضع الّعاليم الميتقية لمخ تها م  

القعو علر ال عل. تلمه رفم ع ب لكا  جرستع يلقي لرلسه علر تمميهه ل،م يم ع ب لها 

ب المعجم 73ب قصة ال لي ة ص2/119لل لاليحل ُلّق  جت اعه شالم ائي . انظ : الم

 .2/373ال لي ي 
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ل،م كانعا  بلجخ تعه علر الميلمي ب لكا  م  الق امتة ال ا يية يف ا سمة ما كا 

 بليف زميهم دي ت رسائل عخعا  الص ا با علر   يقة الصاشةة الم دلي يميلع  كثي ً 

لكانعا  بم  ج،ل لععو المص يي  ميهم بلذك  اش  سييا ج  جشاه كا  م  ج،ل لععهتم

لشي   ذلك ااّغلت يف  قاع اش  سييا: عذ ذاك قد ملكعا مص  لغل عا عليها.

لظه  شهلك  بلظه  يف غي  ،ؤالء م  الّجهم ما ظه  .لكعهنم كانعا ي لهنا وال لي ة

كما ث ت يف الصحيحي  ع  جشي سعيد الخدري  ملسو هيلع هللا ىلصديق ما جخرب شه الي ي تص

 بوهّ و شالقُ هّ لّّ ع  سي  م  كا  ق لكم حهل القُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسعع اهلل  قاع:   

 :قاع ؟يا رسعع اهلل اليهعل لاليصارى قالعا: لدخلّمعهب حّر لع لخلعا تح  ضّ  

ال »: جنه قاع ملسو هيلع هللا ىلصي ي لرلى ال خاري يف دحيحه ع  جشي ، ي و ع  ال ب(1)«؟فم 

يا  :فقيل با شهراعا ش رب لذراعً اربً بتقعة الياعة حّر تأخه جمّي مأخه الق ل 

 .(2)«فم  الياس عال جللةك :قاع ؟رسعع اهلل ك ارس لال لة

ُجلِّ  ت فيه رسائلب ل،ع تدي  شهلك حّر ج  فقد جث  الجهم يف ال    جما 

جس الضملةب رجشع مح ز ال اس ي معال،مب ": فيهقاع  ،د(748)ت: اله، ي 

يف سي ته  اليلف ب لقد تمع المصي ع  م (3)"اا عظيمً لرجس الجهمية لفّح ا ً 

ال يء الكثي ب لكله ذة لتك ي  لت ييع م  جئمة ا سمة لرتاع اليقدب تمع ذلك 

اش  ب لاش  خ يمةب لالدارميب لال خاريب لجشع ع يدب لع د اهللب لاشيه جحمدا ماة 

ب اراع يب لال يهقييما و كف يف ال    جل الص ات جل ا ب لسائ  م  جلّ جشي حاتم

                                                 

(ب لميلم شاب ات اع 169ب4جخ ته ال خاري يف دحيحهب شاب ما رلي ع  شيي عس ائيل ) (1)

 (.2669سي  اليهعل لاليصارى حدي )

 (.2/471شيا  تل يس الجهمية يف تأسيس شدعهم الكممية ) (2)

 (.6/204سي  جعمة الي مء ) (3)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000016
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000207
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000069
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000058
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000086
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000241
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000489
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000489
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000489
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  ب لكها المؤرخع  لجدحاب الرتاتم.الملكائيب لال غداليل

لالهي يعيييا يف ،ها المخّص  نقل شعض ما ذك ه اليلف يف مصي اهتم ع  

نقلعا ع  ، اة ش  ع د الملك جنه قد الجهمب ف يفللر العامل الخارتي يف الّأثي  

ع  محمد ش  دالح ش   ،د(418)ت: مه شالد، ية لال ندقةب ف لى الملكائياهت

ش  ع د الملك علر عامله جشي ع يد اهلل ع  جشيه قاع: ق جت يف للالي  ، اة 

لك رتل م  الد، ية م  ال نالقة    فقد نجم قِ  وجما شعد" :شخ اسا  نص  ش  سيار

لسس عليه م  ال تاع افر  جنت ظ  ت شه فاقّله لعال ف بيقاع له تهم ش  د عا 

 .(1)"ليقّلعه غيلة

 .(2)لليس له حظ م  العلمب لجنه تأث  شاليمييةلذك لا جنه جعجميب 

                                                 

 (.3/424ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (1)

ل،ي ملة تدعر اليمييةب ع الاهتم نحع م  "اليميية ،ي الديانة ال عذيةب قاع الميععلي:  (2)

ع الات ق يش ق ل مجيء اِ سمةو يع دل  الصعرب ليّعتهع  نحع،ا شالصلعاتب لالّل ي  

  ل ةب لالجا،ل ميهم ميهم يقصد شصمته الخالقب ليقيم الّماثيل م  ار
دياة لالصعر مقاة قِ

لم    ال علم له ي  ك اردياة شرلهية الخالقب ليعّقد،ما تميًعاب لج  ع الهتم اردياة تق هبم 

رب لج  مي لّهم يف الع الو تيق  ع  ع الو ال ارئو لجملّه لعظمّه لسلتانهب  علر اهلل ُزل   

ليهب ل،ها الدي  كا  شدء ظهعره يف خعادهم م  لج  ع الهتم لههه اردياة  اعة له للسيلة ع

 (.1/136. م لج اله،  )"الهيدو لمجالرهتم عيا،مب ل،ع رجي الهيد يف العالم لالجا،ل

لق جت يف كّاب الميالك ج  اليميية "(: 4/19لقاع اش  مته  المقدسي يف ال دء لالّاريخ )

 عم ج  ال د ،ع ال ارئب ت اءى للياس يف ف قّا : ف قة ت عم ج  الُ د كا  ن يًّا م سًمب لف قة ت

 . "تلك الصعرو. لنععذ شاهلل

،م الهي  يحكي ج،ل المقاالت عيهم جهنم جنك لا م  العلم ما سعى الحيياتب "لقاع اش  تيمية: 

للهها سألعا تهًما: ،ل ع فه ش يء م  الحعاس الخمس؟ فقاع: ال. قالعا: فما يدريك جنه عله؟ 

المحيعسب لليس م ال،م ج  ال تل ال يعلم عال ما جحيهب شل ال يث ّع  عال ما فرهنم ال يع فع  عال 
= 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000338
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000189
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ت ك ": قاع اش  اعذب ع ع  ضم وب ،د( 398)ت: لرلى ال خاري 

 با علر لته ال كب فخادمه شعض اليمييةب ف كجرشعي  يعمً  الصمو   الجهمُ 

 .(1)"ا ال يصليب قاع ضم و: لقد رآه اش  اعذبفأقاة جرشعي  يعمً 

ع  كمة تهم د ة شم معيرب ": ،د(164)ت: لقاع ع د الع ي  ش  جشي سلمة

احهر م  الم ييي "لقاع:  .(2)"م جساسب للم يعد قط م  ج،ل العلملشياء ش

فلم يث ت  بافر  كممهم ييّجل  ال ندقةب لجنا كلمت جسّاذ،م تهمً  ولجدحاشه

 ."اب لكا  عسماعيل ش  جشي جليس ييميهم زنالقة الع ا لي ج  يف اليماء علهً 

يف غي  ك  ت الجهمية "لقاع علي ش  الحي : سمعت اش  مصع ب يقعع: 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿قعلهم: ع  الجية ت يرب لقاع اهلل: و معضع م  كّاب اهلل

 ﴾ڀ ٺ ٺ ﴿لقاع:  . فم  قاع: عهنا تي د فقد ك  .[54: ص] ﴾ڭ

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ :لقاع فقد ك  . وعهنا ال تدلة :ب فم  قاع[35: ال عد]

: ،عل] ﴾حت خت مت  ﴿ :لقاع فقد ك  . وعهنا تيقتع :ب فم  قاع[33: العاقعة]

لقاع: جشلغعا الجهمية جهنم ك ارب لج   فقد ك  . وب فم  قاع: عهنا تيقتع[108

 .(3)"نياء،م  عالق

سمعت جشا نعيم ال لخي اجاع ش   بيحير ش  جيعب ع ": (اليية)تاء يف ل

شهب ثم  ام  جدحاب تهم كا  يقعع شقعلهب كا  خاًد  سمعت رتًم  بجشي نص 

                                                 
= 

 (.5/168. انظ : لرء تعارض العقل لاليقل )"،ع محيعس للياس يف الدنيا

(ب اليية رشي شك  ش  الخمع 1/167(ب اليية لع د اهلل ش  جحمد )31خلق جفعاع الع ال )ص:  (1)

 (.3/422 ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة )(ب ا6/94(ب ا شانة الكربى )5/87)

 (.7خلق جفعاع الع ال )ص:  (2)

 (.9خلق جفعاع الع ال )ص:  (3)
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فلما جتر علر ،هه  ب ه ا افّّحيعمً  اقاع: رجيت تهمً  بت كهب لتعل يهّف شك  ه

قاع: لع لتدت الي يل علر حكها ب [5 ه: ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ﴿اآلية: 

ا حي  لحككّهاب ثم ق ج حّر جتر علر آية جخ ىب فقاع: ما كا  جظ ج محمدً 

فلما انّهر علر ذك  معسر قاع: ما ،ها؟ ذك  قصة  بقالهاب ثم ق ج سعرو القص 

يف معضع فلم يّمهاب ثم ذك ،ا ،هيا فلم يّمهاب ثم رمر شالمصحف م  حج ه 

 .(1)"ش تليهب فعث ت عليه

لقد لرل يف كّ  اليلف جنه مع عنكاره للص اتب قاع شالجرب يف القدرب لقاع 

ال تل كانت له جغ اض  ش ياء الجية لاليارب لمجمععة م  التعاة الّي تؤكد ج 

لالعر "فقاع:  ،د(280)ت: لقد شي  ذلك الدارمي  كيدية علر الميلمي ب

ل،ها ،ع اردل الهي شير  با جنه ليس هلل حد لال غاية لال هنايةالمعارض جيًض 

عليه تهم تميع ضمالتهب لااّق ميها جغلع اتهب ل،ي كلمة لم ي لغيا جنه س ق 

ب فقاع له قائل مم  يحالره: قد علمت م الك هبا جيها ا عليها جحد م  العالمي تهمً 

لتعيي ج  اهلل ال ايءو ر  الخلق كلهم علمعا جنه ليس ايء يقع عليه  بارعجمي

اسم ال يء عال لله حد لغاية لد ةب لج  ال ايء ليس له حد لال غاية لال د ةب 

علك ال فال يء جشًدا معدعج ال محالةب لال ايء يعدف شم حد لال غايةب لق

 .(2)"حد له يعيي جنه ال ايء

لتح يضه للياس للععته  ارمعيةب كما ذك  اليلف خ لته علر الدللة

                                                 

 (.1/167(ب اليية لع د اهلل ش  جحمد )38خلق جفعاع الع ال )ص:  (1)

نقض ا ماة جشي سعيد عثما  ش  سعيد علر الم ييي الجهمي العييد فيما افرتى علر اهلل  (2)

 ( 1/223م  الّعحيد.) 
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 .(1)"كا  فيم  خ ج مع الحار  ش  س يج"ع  اش  اعذب قاع: فلهلكب 

ع  فاسّعانّه ش لتّه جيًضا علر قضاء مآرشهب كما ذك لا ن ا ه يف لععته ل

علر ام جيت جة عش ا،يم لكانت ام جو لخلت ام جو تهم "مكي ش  عش ا،يم: 

ت دل جسياهناب فقالت: يا جة عش ا،يم ع  زلتك ،ها الهي يحد  ع   (2)ليدانية

 .(3)"الع شب م  نج ه؟ فقالت لها: نج ه الهي نج  جسيانك ،هه

فأخه تهم ش  د عا  الرتمهي ميه " ،د(:418)ت:  اله لي قاعل

ار شه مه،ً ا لم ي ع ،ع يدعع عليه ،ها الكمةب ف يته ل  اهب للعا عليهب فص

 .(4)"ال تاعب لام جته ُز، و تدعع عليه اليياءب حّر اسّهعيا خلًقا م  خلق اهلل كثيً ا

ل يا  ج  ،ها م  جسماء الصاشةة لّعظيمهم  لكأ  ،هه ا لماحة م  اله لي 

 .الكعاك 

 :قاعفب (5)مياظ ته مع اليميية ،د(241)ت:  ماة جحمدنقل ا كما 

م  ج،ل ت مهب  بكا  مما شلغيا م  جم  الجهم عدل اهللب جنه كا  م  ج،ل خ سا "

لكا  داح  خصعمات لكمةب لكا  جكث  كممه يف اهلل تعالرب فلقي جناًسا م  

فع فعا الجهم فقالعا له: نكلمكب فر  ظه ت حجّيا  بالم  كي  يقاع لهم: اليميية

قاع: فكهلك .ب ..لخليا يف لييكعليك لخلت يف لييياب لع  ظه ت حجّك علييا 

                                                 

 (.6/90ا شانة الكربى ) (1)

كًة. القامعس المحيط  (2) اِ  مح َّ د  ي  ِد لالدَّ ي  ا لالدَّ ل  ِل لالدَّ ُع لاللَِّعُ ب كالدَّ كًة: اللَّه  ُ  مح َّ ل  الدَّ

 (.1541)ص: 

 (.7/189ا شانة الكربى ) (3)

 (.5/114ذة الكمة لج،له ) (4)

 (.311اليميية: س ق الّع يف هبم )ص  (5)



  أثر الثقافات والديانات الوثنية يف نشأة الفرق واملقاالت  315
 

اهلل ال ي ى له لتهب لال ييمع له دعتب لال ي م له رائحةب ل،ع غائ  ع  

 ﴿قعله:  ارشصارب لال يكع  يف مكا  لل  مكا . للتد ثم  آيات م  المّ اشه:

ارنعاة: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ب [11ال عرى: ] ﴾ٺ ٿ ٿ

ف ير جدل كممه ب [103: ارنعاة] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ب [3

ع الق آ  علر غي  تأليلهب لكهب شأحالي  رسعع اهلل  ب ملسو هيلع هللا ىلصعلر ،هه اآلياتب لتألَّ

مما لدف شه ن يه يف كّاشه جل حد  عيه رسعله كا   لزعم ج  م  لدف اهلل ش يءس 

هةب فأضل شكممه ش ً ا كثيً اب لت عه علر قعله رتاع م  م  الم  ّ  كافً اب لكا 

 .(1)"للضع لي  الجهمية باب عم ل ش  ع يد شال ص وجدحاب جشي حيي ةب لجدح

الحي  ب فع  (2)لقد ك   تمع م  اليلف الجهمية لاسّ اض عيهم ذلك

 معلر ع د اهلل ش  الم ارك قاع: كا  اش  الم ارك ،د(240)ت: ش  عيير

يقعع: جنه الحي  ش  عييرب  لع  .(3)"الجهمية ك ار"يقعع:  ،د(181)ت:

 .(4)"لم  ي ك يف ك   الجهمية؟ ؟!الجهمية"

جحمد ش  عش ا،يم الدلرقيب لعلي ش  ميلم التعسيب قاال: حدثيا  لع 

                                                 

 (.6/86(ب لانظ : ا شانة )97-93ال ل علر الجهمية لال نالقة )ص:  (1)

فقيل الش  الم ارك: لالجهمية؟ فأتاب "،ها جحد القعلي  يف حكم الجهميةب قاع اش  تيمية:  (2)

ليحكي كمة اليهعل لاليصارى لال نيّتيع شأ  جللةك لييعا م  جمة محمد. لكا  يقعع: عنا 

ج  نحكي كمة الجهمية. ل،ها الهي قاله ات عه عليه  ائ ة م  العلماء م  جدحاب جحمد 

لغي ،مب قالعا: ع  الجهمية ك ار فم يدخلع  يف االثيّي  لالي عي  ف قة. لقاع آخ ل  م  

. مجمعع ال ّالى "  ف قةجدحاب جحمد لغي ،م: شل الجهمية لاخلع  يف االثيّي  لالي عي

(3/351.) 

 (.1/109اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (3)

 (.1/109الم تع الياشق ) (4)
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: لذك ب ،ؤالء ،د(179)ت: سليما  ش  ح بب قاع: سمعت حمال ش  زيد

 .(1)"ليس يف اليماء ايء :عنما يحاللع  ج  يقعلعا"الجهميةب قاع: 

ع د اهلل محمد ش  الع اس داح  ال امة قاع: سمعت ي يد ش   يجش لع 

،م لاهلل زنالقة عليهم لعية "فقاع:  -لذك ت الجهمية-  ،د(206)ت: ،ارل 

 .(2)"اهلل

،م ك ار ال "فقاع:  -لقد ذك  الجهمية-،د( 206)ت: ي يد ش  ،ارل ع  ل 

 .(3)"ايع دل  ايةً 

فقد ذك ت م  جخ ار تهم لايعّه م  ": ،د(387)ت: اش  شتة قاع ل

رؤساء الك   لجت اعه م  جئمة الضمع الهي  انّحلعا االعّ اعب عخعا  ال يا ي  

لجا اه جسمفهم م  ع دو ارلثا  م  الم  كي ب ما فيه معّرب للعاقلي  لم لت  

للم رتي ب لذلك علر اخّصار م  ا كثار لاقّصار علر م لغ لسع اليامعي ب 

انّهر علييا م  ق ح جخ ار،م لسعء مها، هم يكث  علر ا حصاءب فر  الهي 

ليتعع ا حه لمسّقصاءب ل عيت م  جقعالهم ما تق ع  ميه الجلعلب لال تث ت 

قاع: عنا  ،د(118)ت: ليماعه القلعبب لقد رلي ع  ع د اهلل ش  الم ارك 

دد  ليحكي كمة اليهعل لاليصارىب لما نيّتيع ج  نحكي كمة الجهميةب ل

فر  الهي تجالع عليه ،هه التائ ة الضمعب لتّ عه شه م  ق يح المقاع يف  وع د اهلل

                                                 

(ب ا شانة الكربى 5/91(ب اليية رشي شك  ش  الخمع )1/118اليية لع داهلل ش  جحمد ) (1)

 (.7/194(ب )6/95)

 (.6/100(ب ا شانة الكربى )1/122اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (2)

 (.6/100(ب ا شانة الكربى )5/91اليية رشي شك  ش  الخمع ) (3)
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 .(1)"ب اليهعل لاليصارى لالمجعس ع  الّ عه شهتّحعّ ب اهلل 

لاعلم ج  "،د( مؤكًدا جهنم جدحاب فّية: 329)ت: لقاع الربهباري 

ة لالمعّ لة لجرلؤ،ا لجك  ،ا ال افض بار،عاء كلها رلية تدعع علر الييف

 .(3()2)"فرهنم ي يدل  الياس علر الّعتيل لال ندقة ولالجهمية

 لثانياملبحث ا

 تشبيه املرجئة بالصابئة

للصاشةة يف الم تةةب لال م  يهك   يف مصي ات اليلف ذك  جث  م اا  لم جتد

 عذ ا ه ،د(و95لته م اهبة الم تةة للصاشةةب عال ما لرل ع  سعيد ش  ت ي  )ت:

ب لع  عتاء ش  (4)"مثل الم تةة مثل الصاشةي ": يف قعلهالم تةة شالصاشةة 

مثلهم كمثل "ب فقاع: اليائ ب قاع: ذك  سعيد ش  ت ي  الم تةة فض ب لهم مثًم 

الصاشةي ب عهنم جتعا اليهعل فقالعا: ما لييكم؟ قالعا: اليهعلية ب قالعا: فم  ن يكم؟ 

كم؟ قالعا: الجيةب ثم جتعا اليصارى فقالعا: ما قالعا: معسرب قالعا: فماذا لم  ت ع

                                                 

 (.2/763ا شانة الكربى ) (1)

 (.120ا ح اليية )ص:  (2)

لُنقل ك  ،م ع : ع دال حم  ش  مهديب لع د الع ي  المات ع ب ليحير ش  معي . انظ :  (3)

(ب 3/1153(ب )3/1149(ب )3/1147(ب ميائل ح ب )1/168اليية لع د اهلل ش  جحمد )

(ب خلق جفعاع 11(ب ال ل علر الجهمية لال نالقة )ص: 5/103اليية رشي شك  ش  الخمع )

(ب ا شانة 5/84(ب اليية رشي شك  ش  الخمع )3/1154(ب ميائل ح ب )34الع ال )ص: 

 (.6/92الكربى )

(ب ال  يعة 4/135(ب اليية رشي شك  ش  الخمع )1/312اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (4)

(ب ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة 2/887(ب ا شانة الكربى )2/681)

(5/1063.) 
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لييكم؟ قالعا: اليص انيةب قالعا: فما كّاشكم؟ قالعا: ا نجيلب قالعا: فم  ن يكم؟ 

 .(1)"قالعا: عييرب قالعا: فماذا لم  ت عكم؟ قالعا: الجيةب قالعا: فيح  شي  ذي 

لسًتا شي   الم تةة اتخهلا قعاًل للم يظه  لي لته الم اهبة عال ج  يكع  

ج،ل اليية لشي  الخعارج يف ميألة لخعع ارعماع يف ميمر ا يما ب لحكم 

. ل،ها القعع يف ا رتاء م تك  الك ي وب ف اهبعا الصاشةة يف تعستهم شي  الدييي 

 .ا  م  تهة الع ا لمع   الصاشةة يف ح ّ  بكانت شدايّه م  الع ا 

،د(ب 157لزاعي )ت:ليدع علر ذلك ما نقل يف مصي ات اليلف ع  ار

شعض  عليهملقد كا  ج،ل ال اة يف غ لة ع  ،هه ال دعة حّر قهفها ": ل،ع قعله

 رلى ع داهلل ش  ا ماة جحمد ل ب(2)"مم  لخل يف ،هه ال دعةالع ا   ج،ل

 .(3)"حد  ا رتاء شعد ، يمة اش  االاع ع  قّالوب قاع: عنما جُ ": ،د(290)ت:

مم  خ ج مع اش  اراع  لقّله الحجاج  ،د(95)ت: لكا  سعيد ش  ت ي  

ا ىف حاتة جتاه يعمً  (5)ب حّر ج  ذًرا(4)ا علر الم تةة ارلائلذلكب لكا  اديدً شعد 
                                                 

(ب لرلاه الملكائي شل ظ: )فيح  شي  لييي (. ا ح جدعع اعّقال 2/888ا شانة الكربى ) (1)

 (.5/1063ج،ل اليية لالجماعة )

دعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة (ب لا ح ج2/882(ب لا شانة الكربى )2/674ال  يعة ) (2)

(1/174.) 

(ب لا شانة الكربى 4/87(ب لاليية رشي شك  ش  الخمع )1/319اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (3)

(2/889.) 

 (.234تق ي  الّههي  )ص:  (4)

،ع ذر ش  ع د اهلل ش  زرارو الهمداين الم ، يب جشع عم  الكعيفب قاع جشع للالل: كا  م تًةا.  (5)

لعيد الخمع: قاع عسحا  ش  عش ا،يم ش  ،انئ: سألت جشا ع د اهللب قلت: جلع م  تكلم يف 

(. 3/563ا يما  م  ،ع؟ قاع: يقعلع  جلع م  تكلم فيه ذر. اليية رشي شك  ش  الخمع )

 (.8/511 : هتهي  الكماع )لانظ
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ب فرندك ال -جنت اليعة رجيس  :جل-علر جي لي  جنت اليعة  الب حّر تخربين"فقاع: 

 .(1)"م  رجي جندت جكرب ميه؟ يال تيّحيجا قد جضللّدهب تد اع تدلّمس لييً 

ب قلت: شلرب (3)رجيّك مع  لق"قاع: قاع لي سعيد ش  ت ي :  (2)لع  جيعب

ب قاع جيعب: لما االرته يف ذلكب ليحق ئفما له؟ قاع: ال تجاليه فرنه م ت

 .(4)"للميلم عذا رجى م  جخيه ما يك ه ج  يأم ه لييهاه

م   ،د(ب لغي ،ماب100)ت: ب ل لق ش  ح ي ،د(90)ت: لذر ش  ع د اهلل

،د(ب لجشي حيي ة اليعما  120كحمال ش  جشي سليما  )ت: ة ارلائلالم تة

: ات قعا مع سائ  ج،ل اليية «م تةة ال قهاء»،د(ب ل،م الهي  ييمع : 150)ت:

علر ج  اهلل يعهب م  ي اء م  ج،ل الك ائ  شاليار ثم يخ تهم شال  اعةب لعلر جنه 

م  لضة لات ة لتاركها ال شد يف ا يما  م  نتق الليا ب لعلر ج  ارعماع ال

ب (5)ا يما ميمر  ميّحق للهة لالعقاب. لخال عا شأ  جخ تعا ارعماع ع 

للك  اليلف لكماع فقههم ادللا شاليكي  علر ،ؤالء لعلمهم شما يرتت  عليه 

ما اشّدعت يف ا سمة شدعة جض  علر ": ،د(124)ت: قعلهمب قاع ا ماة ال ، ي
                                                 

(ب 4/139(ب اليية رشي شك  ش  الخمع )1/334(ب )1/326اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (1)

 (.2/890ا شانة الكربى )

اِرّي ي لي ع  سعيد ش  ُت  ي . قاع اش  ح ا :  (2) ب لقاع "ال جلري م  ،ع لال اش  م  ،ع"ج يُّعب ارن ص 

 (.2/260(ب ليا  المي ا  )1/407(ب الّاريخ الك ي  )6/60). الثقات "مجهعع"اش  حج : 

ي  يب م  ج،ل ال ص وب تحعع علر مكةب لكا  م تًةاب لكا  ثقة. رلى  (3) ،ع  لق ش  ح ي  الع 

كا  م  "(. قاع اش  قّي ة: 7/169ع  اش  ع اس لتاش  ش  ع د اهلل. الت قات الكربى )

 (.1/468. المعارج )"رؤلس الم تةة

(ب اليية رشي شك  ش  الخمع 1/323(ب اليية لع د اهلل ش  جحمد )2/105دع )ال  (4)

 (.3/1328(ب ميائل ح ب )2/450(ب ا شانة الكربى )2/681(ب ال  يعة )4/133)

 (.48ب13/38مجمعع ال ّالى ) (5)
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 .(1)«ا رتاء :يعيي وج،له م  ،هه

ت كت  قاع عش ا،يم:"قاع سمعت س يا  يقعع:  ،د(206)ت: لع  مؤمل 

 . (2)"م  ثعب ساش ي الم تةة الدي  جر َّ 

لقد كا  لمعقف اليلف لتهد،م يف الّصدي لههه المقالةب لمعالاو م  

يف جلع  ا رتاء جعظم ارث  يف عدة انّّ ار   مم  ال يّهم يف لييهحّر قاع هبا 

 ج،لللم ييّ   عال يف زم  الدللة الع اسية مع ما انّ   م  مها،   بظهعره

لقالمعه لعظمت جقعالهم الهي  عاد لهب الكمةب لمع ذلك تصدى له اليلف 

لج ة آثارهب للعازمه ال ا لةب لقد تّاشع علماء اليلف علر ك ف آثاره الييةة  وفيه

قدة علييا سالم "يب قاع: علر ا سمة لالميلمي . فع  معقل ش  ع يد اهلل الع ي

شا رتاء فع ضهب قاع: في   ميه جدحاشيا ن اًرا اديًداب لكا  جاد،م  (3)ارفتس

جال  ميمع  ش  مه ا ب لع د الك يم ش  مالكب فأما ع د الك يم فرنه عا،د اهلل 

 .(4)"يأليه لعياه سقف شيت عال الميجد

لسةل ع  -قاع: سمعت جشا ع د اهلل  ،د(231)ت: لع  ال ضل ش  زيال

                                                 

 (.2/885ا شانة الكربى ) (1)

ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية  (ب4/138(ب اليية للخمع )1/313اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (2)

 (.5/1061لالجماعة )

،ع سالم ش  عجم  الج ري ارفتس جشع عم لب قاع جحمد ش  حي ل: سالم ارفتسب  (3)

ت ريب ثقةب لع  ع د ال حم  قاع: سألت جشي ع  سالم ارفتسب فقاع: ،ع سالم ش  

لانظ : الت قات (. 4/186عجم ب ددل  لكا  م تًةا نقي الحدي . الج ح لالّعديل )

 (.4/117(ب لالّاريخ الك ي  )7/481الكربى )

 (.1/382اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (4)
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لشي  الزة ،ها القعع ال اسد يف  .(1)"م  قاع: ع  ا يما  قعع"فقاع:  -الم تةة

ليل مه ج  يقعع: ،ع مؤم  شرق ارهب لع  جق  ": ( حي  قاعال ل علر الم تةة)

شال كاو يف الجملة للم يجد يف كل مائّي لر،م خمية: جنه مؤم ب فيل مه ج  يقعع: 

جق  ثم اد ال نار يف لستهب لدلر للصلي  ب لجتر الكيائس لال يعب لعمل عذا 

ا. ل،هه اراياء الك ائ  كلهاب عال جنه يف ذلك مق  شاهللب فيل مه ج  يكع  عيده مؤميً 

 .(2)"م  جايع ما يل مهم

قلت: ،ها الهي  ": ،د(728)ت: ثم قاع شعده ايخ ا سمة اش  تيمية 

 يقعع   ما احّج الياس شه عليهمب تمع يف ذلك تمًم ذك ه ا ماة جحمد م  جحي

 .(3)"غي ه شعضها. ل،ها ا ل اة ال محيد لهم عيه..

عال شعد ذلكب لها  لال عم شأ  ا يما  ،ع المع فة لم يظه  الغلع يف ا رتاءل

الغموب لكانعا ييمع  الغمو شي  م  اليلف شي  الم تةة ارلائل ل جلركهف   م  

قاع:  جنه ع  لكيع ب ف لى اآلت ي ميك  لهنكانعا ل. تهمية :م  الم تةة

 .لالم تةة يقعلع : ا يما  قعع .قعع لعمل :ج،ل اليية يقعلع : ا يما "

  .(4)"لالجهمية يقعلع : ا يما  مع فة

،هه شعض معاقف علماء اليلف م  الم تةةب لما ذاك عال لعظم خت ،م 

 .مدعاو لرتك العمل لالّكاسل ع  التاعاتلتليل ا ،م علر ارمةب فدععا،م 

علر خمج ذلكب فقد  لالهداو م  اليلف  لقد كا  الصحاشة 

                                                 

 (.3/565اليية رشي شك  ش  الخمع ) (1)

 الم تع الياشق. (2)

 (.7/401مجمعع ال ّالى ) (3)

 (.2/684(ب ال  يعة )5/122اليية رشي شك  ش  الخمع ) (4)
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اش  جشي مليكة  ذك  .كانعا ي شتع  رشًتا م ااً ا شي  عمل الجعارحب لعيما  القل 

 :كلهم كا  يخاج ": ملسو هيلع هللا ىلصجنه جلرك ثمثي  م  جدحاب الي ي  ،د(117)ت

 (1)"عنه علر عيما  تربائيل لميكائيل :جحد يقععالي ا  علر ن يهب ما ميهم 

ما ع  ضُت قعلي علر عملي عال خ يت ": ،د(94)ت: لقاع عش ا،يم الّيمي

ا علر ما علمعه م  عرتاء . لما ذك لا ،هه ارقعاع عال رلًّ (2)"اشً ج  يكع  مكهّ 

 العمل.

 ثالثال فصلال

يف نشأة الفرق وأوجه  الفلسفة اليونانيةأثر 

 رق هلممشابهة الف

 :متهيد 

 ععب ل تلما فّح الميلمع  شمل ال اةب لالع ا ب لفارسب لمص ب كان

تلك الميا ق جفكار لمدارس فلي يةب جد حت فيما شعد م  ج،م الععامل 

ب لقد تي ه اليلف الصالح علر (3)الخارتية الّي جث ت يف ن أو ال    ا سممية

                                                 

 يف ا يما : شاب خعج المؤم  م  ج  يح ط عمله ل،ع ال ي ع .( 1/19رلاه ال خاري ) (1)

 الم تع الياشق. (2)

شمل ال اة لالع ا  لفارس لمص  كانت مهًدا لثقافات ك ي و لاسعةب لفيها مدارس قديمة  (3)

يع فها الياسب كانت تؤلَّف فيها الكّ  لترتتمب ااّه ت ميها مدرسة ال ،اب لنصي ي ب 

 سكيدرّيةب ليف الع ا  مدرسة للصاشةةب ليف فارس مدرسة تيديياشعر. لحّ ا ب ليف مص  لا

كانت ،هه المدارس تّ اعل شثقافة يعنانّية لشعلعة لييّية مييحّيةب لكانت جاه  ،هه المدارس 

ا سكيدرّيةب ل،ي مدرسة للتّ  للعلعة اليعنا . لقد جحدثت ،هه المدرسة مه،ً ا فلي ًيا 

 (.261 -1/253 عيّن الحدي . انظ : ضحر ا سمة )تديًدا لعي شالمه،  ارفم
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 فقد ُرلي ع ختعرو ،ها العامل يف حصعع الّ    لاالخّمج شي  الميلمي ب 

ما تهل الياس لال اخّل عا عال " ،د( جنه قاع:204)ت: ا ماة ال افعي 

ليا  جرستا . ل(2)"(1)لرتكهم ليا  الع بب لميلهم علر ليا  جرستا  اليس

لفهمهم ال ت يب حّر لع  ليا  الع ب ل الفالمخ ب الميتق المحد    اليس:

 لل ظ"،د(: 728)ت: اش  تيمية  ا سمة ايخ قاعت اهبت الع اراتب 

 شالعقل يعيع  فرهنم والع ب لغة يف معياه غي  كممهم يف لنحع،ما لالمالو العقل

ض الع ب لغة يف لالعقل بشي يه قائًما مج ًلا تع،ً ا  شالعلم عمل جل علم ،ع بع   

عّ  جمّيا ج،ل ا سمة ما زالعا " يف معضع آخ :ع اق. ل(3)"ذلك تقّضي لغ ي و

نع  شدالمعازي  العقليةب للم ييمع سلً ا شهك  ،ها الميتق اليعناينب لعّنما ظه  ي ِ 

 .(4)"يف ا سمة لمدا ع ّشدت الكّ  ال لمية يف عهد لللة المأمع  جل ق يً ا ميها

ليا  غي ه لخّ ج العارل م  نصعص ال  ع فم  عدع ع  ليا  ال  ع علر 

قلت رشي "ع  نعح الجامع قاع:  ،د(409)ت: رلى المقدسي .عليهو تِهل لضلَّ 

حيي ة: ما تقعع يف ما جحد  الياس م  الكمة يف ارع اض لارتياة؟ فقاع: 

  .(5)"فرهنا شدعة ومقاالت ال مس ة! عليك شاآلية ل  يقة اليلفب لعياك لكل محدثة

لتعيي:  ب(سعفيا فيم)ل،ي  م ك ةب لي ة: ل ظ م ّق م  كلمة يعنانيةلال 

 مح  الحكمة. فيمو جي: مح ب لسعفياو جي: الحكمة.
                                                 

 .40س ق الّع يف شه ص (1)

،هه حكاية نافعةب لكيها ميك وب ما جعّقد ج  "(. لقاع اله، ي: 10/74سي  جعمة الي مء ) (2)

ه هباب لال كانت جلضاع جرستع اليس ُعّ شت شعُد ال ّة    . "ا ماة ت عَّ

 (.5/363لرء الّعارض ) (3)

 (.374 ل علر الميتقيي  )ص: ال (4)

 (.2/685مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (5)
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 .(1): العلم شحقائق اراياءب لالعمل شمدا ،دع جدلحتعيي ال لي ةل 

 املبحث األول 

 طرق انتقال الفلسفة اليونانية إىل املسلمني

 :لسيلّي الميلمي  م  خمع  لدلت ال لي ة اليعنانية علر

: جت اع الديانات الياشقة م  اليهعل لاليصارى لالمجعس لالصاشةةب األولى

سعاء كانعا مم  شقي علر لييه لخالط مم  تأث لا هبهه ال لي ات للانعا هباب 

الميلمي  لنقل ذلك عليهمب جل كانعا مم  نافقعا لجظه لا ا سمة ل،م ارغل ب 

لغيم  الدم قيب لالجهم ش  د عا ب  بلالجعد ش  لر،م كع د اهلل ش  س أب

 تًدا مع شدء ال ّعح ا سممية لانّ ار ا سمة. ال،ؤالء كا  جث ،م مّقدمً 

لاسّم  الّأثي  شعد ذلك م  ،هه ال ةة كما فعل اش  سيياب لالحمجب لعخعا  

  الص اب لغي ،م.

ك شعض ليؤكد ذلكا  ل عضهم جغ اض كيدية لاضحةب ل،هه ال ةة 

  العالم يف ال ك ّية الحياو ال لي ة لخلت»ال احثي ب فيقعع: 
ّ
 الق   ميه ا سممي

 بالع شّية اللغة علر لالهيدّية اليعنانّية العلعة ت تمة ن تت حييما الهج ّيب الثاين

 لفك  العقيدو تحّدى آخ  ا اشعً  اتّخهت الهج ّي  ال اشع الق   ميه ال لي ة ج ّ  غي 

 القيالو ععالو علر ال امية اليياسّية شار،داج لارت ط ا سمةب يف لال سالة الي ّعو

  ال ّح ، مها الّي لألرسّق ا ّيات
ّ
 سييا اش  ،ع االتجاه ،ها لمؤّسس. ا سممي

 .(2)«الميلمي  فمس ة جعظم يعّرب الهي( ،د428ت:)

                                                 

 (.2/160(ب لالمعجم ال لي ي )153(ب لم اتيح العلعة )ص: 1/822القامعس المحيط ) (1)

 (.238ن عء الحضارو االسممية )ص:  (2)
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لفيهم  بيحي  جنه يحي  ديًعاهم م  لخل يف ا سمة للكيه ضل ل،ع فيل

قاع ايخ ا سمة اش   الهي  ي يدل  عا اع رغ اهتم شاالنحمع م  الدي ب ال يقة

ّّ عع  ": ،د(728)ت: تيمية لال مس ة المّظا، ل  شا سمة يقعلع : عهنم م

لل سععب لك  عذا ك  ت ع  حقيقة ما يقعلعنه يف اهلل لممئكّه لكّ ه لرسله 

ه ال سعع لما يقعلعنه يف ن س ارم  ج  لاليعة اآلخ  ت ّي  لم  يع ج ما تاء ش

 .(1)"قعلهم ليس ،ع قعع المؤميي 

ت تمة الكّ  اليعنانيةب فدخلت م  خملها المعرلثات ال لي يةب  الثانية:

ت يف جشدالرتتمة ح كة لقعيت شعد،ا ال ّ  لااّدت. لفأفيدت لي  الياسب 

 بلعة الصيعةالميلمع ب كعم  العلعة ما يحّاج عليه نقلت  ب للكيهاالدللة ارمعية

خالد ش  ي يد ش  "ج   ،د(438)ت: للم تيقل العلعة ال لي يةب ذك  اش  اليديم

معالية ييمر حكيم آع م لا ب لكا  فاضًم يف ن يهب لله ،مة لمح ة للعلعةب 

 بخت  ش اله الصيعة فأم  شرحضار تماعة م  ال مس ة مم  كا  ييد ع مديية مص 

لجم ،م شيقل الكّ  يف الصيعة م  الليا  اليعناين لالق تي لقد تص ح شالع شيةب 

علر الع شيب ل،ها جلع نقل كا  يف ا سمة م  لغة علر لغةب ثم نقل الديعا  لكا  

 . (2)"شاللغة ال ارسية

 بفألع الحعال  الّي جحدثع،ا عخ اج كّ  اليعنانية علر جرض ا سمة"

ب لس   خ لتها م  جرض ال لة لت تمت شالع شيةب لااعت يف جيدي الميلمي 

علر شلد ا سمة يحير ش  خالد ش  ش مكب لذلك ج  كّ  اليعنانية كانت ش لد 

                                                 

 (.2/326الص دية ) (1)

(ب 2/252(ب لجشجد العلعة )1/681(. لانظ : ك ف الظيع  )338ال ه ست )ص:  (2)

 (.277لالّ كي  ال لي ي يف ا سمة )ص: 
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ال لةب لكا  ملك ال لة خاج علر ال لة ع  نظ لا يف كّ  اليعنانية ت كعا لي  

فّّ ّت كلمّهم لتّ    تماعّهمب فجمع  باليص انيةب لي تعع  علر اليعنانية

حّر ال يعدل  وعليها شياء متمًيا شالحجارو لالحصر الكّ  يف معضع لشير

شلغه  بعليهاب فلما جفضت رئاسة لللة شيي الع اس علر يحير ش  خالدب لكا  زنديًقا

لقاع:  .بخرب الكّ  يف الم ير ش لد ال لةب فصانع ملك ال لة الهي كا  يف لقّه..

ض ما جحّاج حاتّي عليك الكّ  الّي تحت ال ياء ي سلها عليب جخ ج فيها شع

قاع: قد علمت جنه ما شيي ب ل..لجرل،ا عليهب فلما ق ج ال لمي كّاشه اسّتار ف ًحا.

عليها م  كا  ق ليا عال جنه خاج ع  لقعت يف جيدي اليصارى لق ؤل،ا كا  س ً ا 

 بلهمك لييهم لت ديل تماعّهمب لجنا جرى ج  جشع  هبا عليهب لجسأله ج  ال ي ل،ا

ا ،اب فرين ال آم  ج  يكع  م  شعدي م  يجرتئ علر ي ّلع  هبا لنيلم م  

عخ اتها للياس فيقععا فيما خيف عليهمب فقالعا: نعم ال جي ما رجيت جيها الملك 

فلما لدلت عليه تمع عليها كل  به! ف ع  شالكّ  علر يحير ش  خالدفأمِض 

 .(حد الميتق) :زنديق لفيليعجب فمما جخ ج ميها كّاب

: لقلَّ م  جمع  اليظ  فيه ،د(310)ت:  -اينالقي ل-قاع جشع محمد 

لسلم م  ال ندقة. لقاع: ثم تعل يحير المياظ و يف لاره لالجداع فيما ال يي غيب 

 . (1)"فيّكلم كل ذي لي  يف لييهب ليجالع عليهب آميًا علر ن يه

 جت اع الملل لالدياناتاليقلة كانعا م   جكث لالهي زال م  ختعرو الرتتمة ج  

جل مم  ع ج شال ندقةب م  جمثاع: يعقعب ال ،الي اليص اينب يعحيا ش   الياشقةب

ماسعيه اليص اينب حيي  ش  عسحا  لاشيه عسحا  ل،م نصارىب لقيتا ش  لعقاب لجشع 

 شك  جشع القاضي اعب ق(2)ش   مّر ش  يعنسب لاش  المق ع المجعسيب لغي ،م كثي 
                                                 

 (.662-2/658مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (1)

(ب   قات ارمم )ص: 342-340انظ  جسماء تملة ميهم لجخ ار،م يف: ال ه ست )ص: (2)
= 
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 اجيًض  ارخ ا  كل عا شأ  عظيمة  امة مكةالربا جن أت ثم" ،د(:543ش  الع شي )ت:

 رجس ال ملحد جل نص اين جل يهعلي ذلك فّعلر بشالع شية ل  يعةً  ا  ًّ  كّ هم ت تمة

 لتعارض شا لحالب تّعلق لعقائد شأل اظ الت  م  نقل ما فم ج ا سمةب يف له ماع

 الّي ال اضلة ارمم ،هه ج  له متتت  م  ليّع،م ولجدعلها ف لعها يف ةال  يع

 مع فة علر ن عسهم فتمحت ليحلبا ،هه علر كانت الغ ي ة عةلالع ،هه تعلت

 يف اقاضيً  يقدمعا للم جغ اضهمب كانت كما آراء،مب لتمععا فاتّمععاب ت اديلهاب

 يف مييظّ  لال فيهاب ل،ع عال ابكات ً  لال اجمي ً  لال العقيدوب ،هه علر يكع  ج  عال ال مل

 .(1)"رمثالهم عال العتاء يف يّعسع لال هباب اقائمً  كا  م  عال الخادة سلك

 :لقد نقلت الرتتمة ال ك  ال لي ي اليعناين لكا  علر نععي 

لالم ال ميها: العدعع علر حقائق اراياء العلمية علر ما ،ي ، فلسفة علمية

 .(3)لتلميهه جرستع (2)ل،ي ال لي ة الّي ذ،  عليها جفم ع  بعليه

الّي كانت تعفق ب (4)ارفم عنية الحديثة :لتيمر بعملية إشراقيةفلسفة و

 .شي  جراء جفم ع  المثاليةب لجرستع المالية

                                                 
= 

 (377لال دع )ص: (ب لراسات يف ار،عاء لال    68

 (.70الععادم م  القعادمب )ص:  (1)

 .ةب م  م ا،ي  فمس ة اليعنا ب ل،ع تلميه  347 .ة لتعيف نحع  427جفم ع ب للد نحع  (2)

 (.54(ب لالميجد يف ارعمة )ص 52سق اط لمعلم جرستع. المعسععة ال لي ية )ص 

 (.309س ق الّع يف شه )ص  (3)

ارفم عنية الحديثة: ،ي عقيدو فلي ية تّلخ  يف ج  العالم يف تكعييه لتدشي ه ددر ع   (4)

-العقل الهي تعلد ميه كما يّعلد االش  م  جشيه. -المي ئ ارزلي ارلع. -ثمثة عياد : 

ال لح الهي يّكع  ميه تميع اررلاحب لالهي يّصل شالمي ئ ارلع ع    يق العقل. لكا  

 (.44يدرية. محاض ات يف اليص انية )صمع يها ا سك
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 املبحث الثاني

 أثر الفلسفة اليونانية يف نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم

ب لتلق ها م  تلق ها م  ال    بر شمل الميلمي عل ال لي ة شيععيها لخلت

تلق ها العقمنيع  م  المعّ لةب في أ م  خليط ما عيد ج،ل  فال لي ة العلمية

  .(1)االعّ اع لما عيد ال مس ة لما يف اليصعص ما ييمر شعلم الكمة

كانت مّ  عة جما ال لي ة العملية فهي المدرسة ال لي ية اركث  ايعًعاب لل

ية لمانعية م  زرالاّ بشالمعّقدات الدييية المييحية لاليهعلية لارفكار العثيية

 .(2)لالغيعديةلشعذيةب فانّ  ت الم الئ الصعفية لالع فانية 

لظه  اال،ّماة شاليح  لالّيجيم لالغي يات لا يما  شالخعار . لم   

لجفلع ي ب ب (3)جاه  مدارسها مدرسة ا سكيدريةب لم  جاه  فمس ّها فيلع 

 .(5)ة ا سمميي لتلق ها عيه م  ييمع  شال مس  .(4)الهي تاء شيظ ية ال يض

 ،ؤالء للك "يف ذك  ،هي  اليععي : ،د( 728)ت: قاع اش  تيمية 

                                                 

 (.33-1/32(ب لالملل لاليحل )24انظ : علم الكمة لشعض م كمته )ص (1)

 (.299س ق الّع يف هبا )ص  (2)

ب افّّ  شال لي ة جحد فمس ة اليهعلب م  ا سكيدريةب م  معاد ي المييح  (3)

: الّعفيق شي  الكّاب المقدس لاآلراء اليعنانيةب لخادة اليعنانيةب لتعل ،دفه يف الحياو

 (. 11/103(ب قصة الحضارو )247فلي ة جفم ع . انظ : تاريخ ال لي ة اليعنانية )ص

ل،ي نظ ية فلي ية جث ت يف ال    ا سمميةب لفيد،ا العلماء. لمعياه: ج  العالم ي يض ع   (4)

اهلل كما ي يض اليعر ع  ال مس جل الح ارو ع  اليار فيًضا مّدرًتاب ل،ع م الج للصدلرب 

فاعل الكلب شمعير جنه المعتعل الهي ي يض عيه كل لتعل فيًضا م ايًيا "قاع اش  سييا: 

 (. 2/172لمعجم ال لي ي ). ا"لهاته

 (. 13/179انظ : قصة الحضارو ) (5)
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 جل شك  هم بال سعع ع  لمسّغياء الميعغع  ميهم الميافقع  الضالع 

 شمي لة ذلك يف ،م بالمؤميي  تميع ع  هبا ان  للا شخادة لمخال ّه جل م ا،دهتم

 ع  شه ييّغيع  ما علر العقلية شارللة يصلع  جهنم الظاني  الكمة ج،ل م  كثي 

 ل،هه بال سعع شه جخرب ما نقيض العقلية شمقايييهم يدركع  لجهنم بال سعع

 ،هه لنحع لال ا يية المّ لي ة حاع م  ،ي التائ ّي  يف لالي ا  ال ندقة

 .(1)"شالي ا  المع لفي  اردياج

 ،ع لم  راد لاش  سييا لاش  ال اراشي جمثاع- المّ لي ة ،ؤالء  ع حي ل

 بال مس ة م  س قهم م  جفكار شرش از قامعا شال لي ة مؤميع  -ااكلّهم علر

 اآلراء تلك كانت للما الم ائيةب ال لي ة جدحاب لجت اعه جرستع لخادة

 المّ لي ة ،ؤالء حالع اوجشدً  معها تلّقي لال الدييية الحقائق تياقض ال لي ية

 حي  لتح ي ها لتأليلها ال  عية اليصعص شرخضاع لذلك بشييهما الّعفيق

 لكا  بالي عية الميميات علر ال لي ية االدتمحات تت يق لمحاللة بج،عائهم

 اليصعص تح يف يف ال ا يية   يق سلعكهم ،ع ،ها ،دفهم يحقق   يق جفضل

 .(2)لالق متة الّ ليف شي  ،ؤالء فجمع

ب ل،  قات -جفم ع لثييات جرستع ل-لشعد ج  ت تمت العثييات 

لفارسب حدثت ال ّية العقدية المّم مة الّي عص ت شالدللة  الهيدفمس ة 

ا سممية يف العص  الع اسيب لن أت المدارس الكممية شي  الميلمي ب لن أ ما 

يع ج شعلم الكمةب لظه  االعّ اعب لف ض م  تمه،  شه م  الخل اء الع اسيي  

ء يف اليجع ب لامّحيعا الياس علر ذلكب لزتعا شالعلما بمعّقد،م علر ارمة
                                                 

 (.1/267شيا  تل يس الجهمية ) (1)

 (.74-64انظ : مقدمة تحقيق شغية الم تال )ص (2)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000041
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000015
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محمد ش  ب لجحمد ش  حي لا ماة القليل م  جمثاع للم يث ت يف ،هه ال ّية عال 

 . (1) نعح

 الهي للعهد الّق ي ية ال داية كانت"يقعع لع ليعرانت يف )قصة الحضارو(: 

 معضعع حعع ثار الهي الجدع ،ي با سممية االسّيارو عهد :نيميه ج  نيّتيع

 عهنا :لقعله الكلمة يف فيلع  عقيدو ج  ذلك (بالق آ  خلق معضعع) ،ع عجي 

 العقل جل اهلل كلمة ،ع المييح  ج م  ال اشع ا نجيل شهِ  تاء لما ارشديةب اهلل حكمة

 الهي  الحديثة ارفم عنية لجت اع ب(2)العارفي  المييحيي  لعقيدو ...بالقدسي

 يف اليهعل لعقيدو ال عالةب الخلق جلاو ،ي عهنا :يقعلع  با لهية الحكمة يجيدل 

 مماثلة عقيدوً  اليييي  الميلمي  عيد جلتدت قد اآلراء ،هه ل  ك الّعراو جزلية

 كا  محمد علر ن لله لع  اهللب عقل يف امعتعلً  الدلاة علر كا  الق آ  ع  :تقعع

 يد علر ا سمة يف ال لي ة ن أو لكانت معي ب زما  يف احالثً  غي ه لل  ،ع

 اهلل لكّاب شاحرتامهم ل  يجه ل،م الق آ ب قدة ييك ل  الهي  المعّ لة

 جال لت  العقل مع الحدي  جل ،ع تعارض عذا عنه :يقعلع  للكيهم ب(الك يم)

 هبا يحاللع  الّي الجهعل ،هه يد علر لج لقعا بامجازيًّ  شل اح فيًّ  ات يي ً   ي يَّ 

 كا  فقد ،ها ع  لفضًم  ..ب.الميتق :جي والكمة اسم لالدي  العقل شي  الّعفيق

 كما يؤميعا  ج لجعمالهم الياس جخم  علر ال ديد الخت  ج  ي ل  المعّ لة

 لج  اهللب عيد م  كامًم  اتقديً   مقدرو كلها الحالثات شأ  بالميلمي  عامة يؤم 

 .سيعهب لم  سيثاب م  ارزع ميه اخّار قد اهلل

 ارخ ى الصعر م  عليها جلخل لشما الصعرو هبهه المعّ لة عقائد لانّ  ت
                                                 

 (.3/180انظ : الكامل يف الّاريخ ) (1)

 القائلي  شأ  الخمص شالمع فة ال شا يما . (2)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000016
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1001119
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1001119
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1001119
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 لاعّيق بلالمأمع  ال ايدب ل،ارل  الميصعرب خمفة جثياء الحص  يختةها الّي

 علر لالخارتي  العلماء م  عدل ارم  شالئ يف اِس ًّ  الجديدو العقلية الم الئ ،هه

 يف عليها يدعع م  لتدت ثم الميائيةب الخل اء ندلو يف رتاع هبا  ته ثم الدي ب

 علر مّ  قة جماك  يف تغل ت شل لالمياتدب المدارس يف تلقر الّي المحاض ات

 لشيط القعوب يف اآلخهو العقلية الي عة هبهه ن يه المأمع  لافّّ . اآلراء م  غي ،ا

 .(1)"ال سمي الدللة مه،  المعّ لة عقائد تعل شأ  ارم  لانّهر حمايّهب عليها

ف ّي  هبها الي  للر المعّ لة يف انّ ار ال لي ة شي  الميلمي ب لن أو علم 

القعع شخلق "الكمةب كما شّي  ج  جخت  مقالة مهدت النّ ار ،ها ال ك  ل،ي: 

ب ل،ها ي ي  حكمة اليلف يف الّ ديد يف رل ،هه المقالة لما علمعه م  "الق آ 

فرنه م  ا  قعلهمب عنما  وآ  مخلع الق  :ال تيّخ عا شقعلهم"مؤلا،اب قاع لكيع: 

 .(2)"يه، ع  علر الّعتيل

ب ل  يقّهم يف علقاء ال  هات ج،ل الكمة مجالس اليلف لدفلقد 

لما فيها م  مخال ة ميهج اليلف الصالحب لعامة لت كيك الميلمي ب 

 ،د(310القي لاين )ت: لم  ذلك ج  جشا محمد ع د اهلل ش  جشي زيدالميلمي ب 

عيد لدعله علر القي لا     جحمد ش  محمد ش  سعد المالكي سأع جشا عم

م  ليار الم   ب لقد كا  جشع عم  لخل شغدال يف حياو جشي شك  محمد ش  ع د 

،ل حض ت مجالس ج،ل الكمة؟ "ب فقاع له يعًما: اهلل ش  دالح ارهب ي 

قاع: شل حض هتم م تي ب ثم ت كت مجاليّهم للم جعد عليهاب فقاع له جشع محمد: 

للم؟ فقاع: جما جلع مجلس حض ته ف جيت مجلًيا تمع ال    كلهاب الميلمي  
                                                 

 (.200 -13/197قصة الحضارو ) (1)

 (.21جفعاع الع ال )ص: خلق  (2)
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م  ج،ل الييةب لال دعةب لالك ارب م  المجعسب لالد، يةب لال نالقةب لاليهعلب 

تياس الك  ب للكل ف قة رئيس يّكلم علر مه، ه ليجالع لاليصارىب لسائ  ج

عيهب فرذا تاء رئيس م  جي ف قة كا  قامت الجماعة عليه قياًما علر جقدامهم حّر 

المجلس شأ،لهب لرجلا جنه لم ي ق جحد  غ يجلس فيجليع  شجلعسهب فرذا 

علييا ييّظ لنه قاع قائل م  الك ار: قد اتّمعّم للمياظ و فم يحّج الميلمع  

شكّاهبم لال شقعع ن يهمب فرنا ال نصد  شهلك لال نق  شهب لعنما نياظ  شحجج العقل 

لما يحّمله اليظ  لالقياسب فيقعلع : نعمب لكم ذلك. قاع جشع عم : فلما سمعت 

ذلك لم جعد علر ذلك المجلسب ثم قيل لي: مجلس آخ  للكمة فه، ت عليهم 

 فقتعت مجالس الكمة للم جعد عليها. ب اءفعتدهتم علر مثل سي و جدحاهبم سع

قاع اش  جشي زيد: لرضي الميلمع  هبها م  ال عل لالقعع؟! قاع جشع عم : 

فجعل جشع محمد يّعج  م  ذلكب لقاع: ذ،   ب،ها الهي اا،دت ميهم

العلماءب لذ، ت ح مة ا سمةب لحقعقهب لكيف ي يح الميلمع  المياظ و شي  

ا ال يجعز ج  ي عل ر،ل ال دع الهي  ،م ميلمع ب الميلمي  لشي  الك ار؟! ل،ه

ب لعنما يدعر م  كا  علر شدعة م  ميّحلي ا سمة علر ملسو هيلع هللا ىلصليقّدل  شالي ي 

ال تعع علر اليية لالجماعةب فر  رتع ُق ل ميهب لع  جشر ض شت عيقهب لجما 

يف  الك ار فرنما يدعع  علر ا سمة فر  ق لعا كفَّ عيهمب لع  جشعا لشهلعا الج ية

عيهم لُق ل ميهمب لجما ج  يياظ لا علر ج  ال نحّج  معضع يجعز ق علها ُكّف 

 .(1)"عليهم شكّاشيا لال ن ييا فهها ال يجعزب عنا هلل لعنا عليه راتعع 

لقد زال ارم  ختعرو لما جلت  ج،ل الكمة تعلم الميتق لل ل لالمياظ وب 

                                                 

 (.660-2/658مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (1)
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مياظ ات الّي كانت س ً ا فعقع ما حهر ميه اليلف م  فّح شاب المجالالت لال

  ا ماة اليج ي قاعب يف تح يك العقائدب لالّ كيك يف الميلمات

 لاليهعلي لالمجعسي الملحد ج  -جي: م  شدعهم- لميها" :،د(444)ت:

 قد س حانه لاهلل بلجدالهم الكمة ليّعلم المياظ و علر يدعر ج  يي غي لاليص اين

 علر العلماء م  لالعقد الحل ج،ل لات ق بآياته يف الخائضي  مع الجلعس م  ميع

 علر جكث ،م لجتمع بتدالهم يل ميا ال اليحل سائ  لج،ل لالمجعسي الملحد ج 

 يف هبا ا ههم النّ ار فيال جكرب مياظ هتم ليف بشالقّاع شارم  المييعخ الجداع ج 

 . (1)"الحاع يف حلها علر يصل م  عدة لتعاز الياس

يف التصدي لهذا العامل  واضٌح  نٌ بيّ  منهٌج  لهمكان أما السلف الصالح ف

 :الخارجي من خالل

  :التحذير من علم الكالم، والنهي عن اجلدال واملناظرة 

قد اسّ اض اليقل ع  اليلف شالّحهي  م  علم الكمة شما يتعع ذك هب 

 هعيد ُذك قد ل-،د( 198)ت:ليصع  حص هب فع  ع د ال حم  ش  مهدي 

تجاليع،مب لال جدحاب الكمة عليكم شأدحاب ال "قاع:  -الصعفية

،ها يخ ج لروب ل،ها يخ ج  بمثل الغعاص بب فرنما ،م شمي لة المعال (2)القما  

ب ،د(323)ت: قاع جشع نعيم ع د الملك ش  محمد الج تاينل .(3)"قتعة ذ، 

لناظ ه رتل م   ،د(204)ت: سمعت ال افعي "سمعت ال شيع يقعع: 
                                                 

 (.44رسالة ا ماة اليج ي يف ال ل علر م  جنك  الح ج لالصعت )ص:  (1)

كل ايء تمعّه فقد قمت ته. لالقمت  لالقمت و: ما تصا  فيه الكّ . ليا  الع ب  (2)

 (. لالمقصعل ،يا: جدحاب الحدي .5/116)

 (.2/472ا شانة الكربى ) (3)
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 .(1)"ج،ل الع ا ب فخ ج علر ايء م  الكمةب فقاع له: ،ها م  الكمةب لعه

 جما ما لرل م  اليهي ع  مياظ هتم فيتعع ذك هب ميه ما رلاه اش  شتة 

 جشي علر رتل كّ : قاع حي ل ش  عسحا  ش  حي لع  "،د( شييده 387)ت:

 لج ب ال دع ج،ل علر ال ل فيه ي  ح اكّاشً  يضع ج  فيه ييّأذنه اكّاشً   اهلل ع د

 اهلل شيم: اهلل ع د جشع عليه فكّ ب عليهم ليحّج فيياظ ،م الكمة ج،ل مع يحض 

 كيا الهيب لمحهلر مك له كل عيك للفعب عاق ّك اهلل جحي ب ال حيم ال حم 

ب الكمة يك ،ع  كانعا جهنم بالعلم ج،ل م  جلركيا م  عليه لجلركياب نيمع

 كّاب يف كا  ما علر لاالنّهاءب الّيليم يف ارمعر لعنماب ال يغ ج،ل مع لالجلعس

 فرهنمب عليهم لرتل لال يغ ال دع ج،ل مع الجلعس يف ال باهلل رسعع سية جلب اهلل

ب مجاليّهم ت ك يف اهلل ااء ع  فاليممةب ي تعع  ال ل،مب عليك يل يع 

 عليه يععل ما علر لليص ب ام ؤ اهلل فليّقب لضملّهم شدعّهم يف معهم لالخعض

 خ ج ،ع فرذاب اجم ً  يحد  مم  يك  لالب لي يه يقدمه دالح عمل م  اغدً  ن عه

 شحق ميه خ ج لما الحجة ل ل ب فيه المحاع علر ن يه فيحملب الحجة جرال ميه

 كّاب يف لضعه قد يكع  ج  ذلك م  لجادب جحد  لما شدعّه شه لي ي  بش ا ل جل

 يف الحق له لضح لع ب لال ا ل شالحق ذلك ي ي  ج  ي يد فهعب عيه حمل قد

 . (2)"عليك لاليمةب للك ليا الّعفيق اهلل لنيأعب غي ه

 ا من النصوصدوا به كثرًيفضح املنهج الذي اعتمدوه ور: 

اش   قاعل،ع قياس الغي  علر ال ا،دب لكيف انّهر هبم علر عشتاع ال  عب 

                                                 

 (.1/165ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (1)

 (.2/472ا شانة الكربى ) (2)
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لنقعع: ع  م  حمل جم  الدي  علر ما اا،دب فجعل "،د(: 276)ت:قّي ة 

ال هيمة ال تقععب لالتائ  ال يي حب لال قعة م  شقاع اررض ال ت كع علر جخّهاب 

لالهشاب ال يعلم معضع اليم لمعضع ال  اءب لاعرتض علر ما تاء يف الحدي ب 

كيف يّكلم شيت "ل ب"كيف يكع  قي اط مثل جحد؟"مما ال ي همهب فقاع: 

 ب"جي اماع له؟"ل ب"كيف يأكل ال يتا  ش مالهب لي  ب ش ماله؟"لب "دس؟المق

معسر دلر اهلل تعالر عليهما لسلمب حّر تيازعا يف القدرب لشييهما  كيف لقي آلةُ "ل

 (1)غي  جنه ييّعد بفرنه مييلخ م  ا سمة معتل   "لجي  تيازعا؟"ل ب"جحقاب؟

مخالف لما تاء  بلفع ارخ ار لاآلثارشمثل ،ها لا ههب م  القعع لاللغع لالجداعب ل

لم  كهب ش عض ما   .يب للما لرج عليه الخيار م  دحاشّه لالّاشعملسو هيلع هللا ىلصشه ال سعع 

ا ييك  ،ها عال قعة لما علمت جحدً ..ب ب كا  كم  كهب شه كله.ملسو هيلع هللا ىلصتاء شه رسعع اهلل 

 .(2)"م  الد، يةب لقد ات عهم علر ذلك قعة م  ج،ل الكمة لالجهمية

ب عشليس قاس م  جلع": قاع،د( 110)ت: سي ي  اش  ع  ،يد يجش ش  لالل لع 

 ،د(109ي )ت:ال ع  ع  لرلي .(3)"شالمقاييس عال لالقم  ال مس ع دت لما

 لقاع .(4)"الح اة  ّ حلُّ للُّ  الحمع  ّ مُ  ِّ لّح   شالمقاييس جخهتم لة  لاهلل": قعله

 .(5)" محد   الدي  يف لالجداع الميازعة" ،د(:157)ت: ارلزاعي

 لالمقاييس الم اء جدحاب": ،ؤالء لدف يف،د( 106)ت: سل ال قاعل

                                                 

 . "ييّرت"،كها لرلتب للعل الصعاب  (1)

 (.335-334تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (2)

 .(2/892(ب لاش  ع د الرب يف تامع شيا  العلم لفضله )1/280رلاه الدارمي يف اليي  ) (3)

 (.1/281رلاه الدارمي يف اليي  ) (4)

 (.16االنّصار ردحاب الحدي  )ص:  (5)
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 .(1)"اليية ليخال عا ال ؤية يجحدلا حّر لالمقاييس الم اء هبم ي اع ال

لشييعا كيف انّهر هبم علر معارضة ال  عب لاالسّخ اج شاليصعصب لم  

ثم نصي  علر محمد ش  الجهم ": ،د(276)ت: اش  قّي ة  ذلك ما ذك ه

تاليس يف الكع  لال يال لالكيا ب لحدلل ّفيجد مصح ه كّ  جرس بالربمكي

ال يقدر علر  -فيما ذك -رنه  ويصعة اه  رمضا ال الميتق هباب يقتع ل، هب 

ا علر ايء فعله شهب جل خي  لكا  يقعع: ال ييّحق جحد م  جحد اك ً  الصعة.

ب م  اهلل تعالرب فرنما علر ا للثعارنه ال يخلع ج  يكع  فعل ذلك  ل ً ب جسداه عليه

جل يكع  فعله للهك  ب جل يكع  فعله للمكافأوب فرنه علر ال شح ذ، ب ن يه قصد

جل فعله رحمة لهب لرقة لضعت يف قل هب ب لالثياءب ف ي حظه سعرب ليف ح له حت 

ال : »ملسو هيلع هللا ىلصل،ها خمج قعع الي ي  فرنما سك  شّلك العتية علّه للالى هبا م  لائه.

ُكُ  اهلل   ُكُ  اليَّاس  ي    لذك  رتل م  جدحاب الكمة عيه جنه جلدر  .(2)« م  ال ي   

ثِي م  بالثُُّلُ  »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصعيد لفاتهب فقاع: ع  رسعع اهلل  لجنا  .(3)«ك  ِي م  :ج ل   بلالثُُّلُ  ك 

جقعع: ع  ثل  الثل  كثي ب لالمياكي  حقعقهم يف شيت الماع ع   ل عه  ل  

 .(4)"يه قععل اليياء ح معهب فم رحم اهلل م  ي حمهمال تاع جخهلهب لع  قعدلا ع

ل،ها قاعدو جدحاب ج،ل ": ،د(409)ت: المقدسي  قاع ال يخ نص 

مما لم ي ل شه ا ع لال س ق عليه جحد  بالكمةب لقعاة لييهم الجداع لالخصعمات
                                                 

 (.3/500رلاه الملكائي يف جدعع االعّقال) (1)

( يف ارلب: شاب يف اك  المع لج. لدححه 4/255(ب لجشع لالل )13/322رلاه جحمد ) (2)

م  فقهها  ارل اين لقاع: دحيح علر ا ط ميلم. سليلة ارحالي  الصحيحة لايء

 (.1/776لفعائد،ا )

 ( يف العدايا: شاب العدية شالثل .4/3رلاه ال خاري ) (3)

 (.100تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (4)



  أثر الثقافات والديانات الوثنية يف نشأة الفرق واملقاالت  337
 

 .(1)"م  جئمة الدي ب فعلم شتمنه لفياله

كما ج  اليلف لحضعا ا هاهتم الّي سعغعا هبا ميلكهمب لم  ذلك لحض 

،د( ل  ية تقديم العقل علر اليقل لزعمهم ج  ،ها المعقف 280الدارمي )ت:

ب شالصحيح لاخّم ها بالضعي ة ارحالي  لانّ ار العضع كث و م  رجله ماشي   

 (2)كههبم يف زعمهم لنيف حجّهمب فقاع يف ال ل علر اش  الثلجي ف ّي  

 حدي  جلف ع   اثيي لضععا قد ال نالقة ج  العيت قد ليس جل"،د(: 266)ت:

 ميها فألتدنا باليح ي  ال ارس ال صي  الياقد جيها فدلنك بالمحدثي  علر لليع،ا

 الجهاع جعي  يف لالدي  العلم هتج  فلم عليها تقدر لم فر  باحديثً  ع   اثيي

 فم  بفقه كل لجدل بالق آ  شعد اهلل لي  ،ع عنما الحدي  ،ها ر  و،هه شخ افاتك

 تعل جنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسعع قعع تيمع لمجل   بتعالر اهلل لي  يف يتع  فرنما فيه  ع 

 علر فقه حامل ّب ف ُ  بفععا،ا مقالّي سمع اع دً  اهلل  نّض » :فقاع بال قه جدل حديثه

 كله ال قه جدل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسعع فجعل ب«فقيه غي  فقه حامل لرب بميه جفقه ،ع م 

 .(3)"الم ييي لعمامك جنت تدفعه الهي حديثه الق آ  شعد

 م والتحذير منهم:، ورجاهلملرموزه التصدي 

ج،ل الكمة مما لرل يف مصي ات اليلف ما يتعع  سلم  الّصدي ل ؤل 

                                                 

 (.1/225مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (1)

محمد ش  اجاع جشع ع د اهللب يع ج شاش  الثلجيب كا  فقيه ج،ل الع ا  يف لقّهب لكا  جحد  (2)

لي  شالعقف يف الق آ  لالمصي ي  يف ذلكب لكا  يضع ارحالي  يف الّ  يه. الجهمية القائ

(. هتهي  الكماع د، 266ب مات سية )"م ّدع داح  ،عى"سةل عيه جحمد ش  حي ل فقاع: 

 (.3/315(بتاريخ شغدال )25/363)

 (.2/639نقض الدارمي ) (3)
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قاع ،د(و رنه رجس يف الكمةب 144)ت:عمرو بن عبيد ذك هب ميه ما ذك له ع  

لجما عم ل ش  ع يد: ل،ع عم ل ش  ع يد ش  كييا  ش  شاب ": ،د(418)ت: اله لي

جشع عثما ب معلر شيي تميم ال ص يب فرنه ،ع م  شيط جساسهب فأد ح رجسه لنظم 

له كمًماب لنص ه عماًماب للعر عليه للع عليهب فصار مه، ًا ييلكب ل،ع عماة الكمة 

العّ اله حلقة الحي  ال ص يب  وعا شهللاعية ال ندقة ارللر لرجس المعّ لةب سمّ 

ل،ع الهي لعيه عماة ج،ل ارث  مالك ش  جنس ارد حيب لعماة ج،ل ال جي اليعما  

ش  ثاشت الق لي جشع حيي ةب لحهر ميه عماة ج،ل الم    ع د اهلل ش  الم ارك 

عليه لعلر م  اسّّ ع  يلو فيلط اهلل الحيظليب لقد قدميا جسانيد تلك ارقال

لاخرتع سيً ا م  سيعج ا سمةب ل،ع جشع شك  جيعب ش  جشي تميمة اليخّياينب 

لاسم جشيه كييا ب م  ج،ل ال ص وب فهّك جسّارهب لجظه  ععارهب للسمه شاللعية 

 عذا رجيت ال تل م "قّي ة ش  سعيد:  فيه لجلحق شه شمء تلك ال ّيةب ل،ع الهي يقعع

 .(1)"،ل م  ال ص و يح  جيعبو فاعلم جنه علر الت يقج

لخلت علر مالك ش  ": ،د(198)ت: لقاع ع د ال حم  ش  مهدي 

ب لعيده رتل ييأله ع  الق آ  لالقدرب فقاع: لعلك م  جدحاب   جنس 

عم ل ش  ع يد؟ لع  اهلل عمً اب فرنه اشّدع ،هه ال دعة م  الكمةب للع كا  الكمة 

 بب كما تكلمعا يف ارحكاة لال  ائعا لّكلم شه الصحاشة لالّاشعع  علمً 

 .(2)"للكيه شا ل يدع علر شا ل

 :-يعيي اش  الم ارك-قلت لع د اهلل "علي ش  الحي  ش  اقيقب قاع: لع  

قلت: فلم ال تيميه لجنت  .سمعت م  عم ل ش  ع يد؟ قاع ،كها شيدهب جي كثيً ا
                                                 

 (.113-5/112ذة الكمة لج،له ) (1)

 (.1/220مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (2)
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 .(1)"«ار  ،ها كا  رجًس » تيمي غي ه م  القدرية؟ قاع:

ش اءته م  اليلف لذمهمب ف لى ،د( 276)ت: ييقل عيه اش  قّي ة ل

م رت شعم ل ش  ع يد فجليت عليهب فهك  ايةاب "ع  عم ل ش  اليض  قاع: 

فقلت: ما ،كها يقعع جدحاشيا. قاع: لم  جدحاشك؟ قلت: جيعبب لاش  عع ب 

 ليعنسب لالّيمي. فقاع: جللةك جرتاس جنجاسب جمعات غي  جحياء. 

قاع جشع محمد: ل،ؤالء اررشعة الهي  ذك ،مب غ و ج،ل زماهنمب يف العلمب 

الع الوب ل ي  المتعمب لقد لرتعا علر ما كا  عليه م  ق لهم لال قهب لاالتّهال يف 

 .(2)"ا عيده جرتاس جنجاسم  الصحاشة لالّاشعي . ل،ها يدع علر ج  جللةك جيًض 

 ل،ع م  رؤلس ج،ل الكمة جيًضا.هـ(: 213وثمامة بن األشرس )ت:

سمعت مثير ش  سعيدب "،د(: 290)ت: قاع ع داهلل ش  ا ماة جحمد 

لما قدة ثمامة ش  ارا س »ش  شدرب لكا  م  ج،ل الهيةةب قاع: خّ  يحير 

نح  جق ب  :فقاع لي شال ارسية (3)ا فلقييي مؤشه م لالجهمي م ل خ تت يعمً 

 .(4)"«علر ا سمة م  ،ها

عم ل ش  عادم الكمشيب قاع: سمعت ثمامة ش  ارا س الجهميب  لع  

للع كا  جتله ما كا   با قطرزقه رزقً  لال ا قط جتًم جحدً  ما جتل اهلل »يقعع: 

 .(5)«للع رزقه ما كا  علر اليار  ايء بعلر القاتل ايء

                                                 

 (.5/221ذة الكمة لج،له ) (1)

 (.140تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (2)

 (.286س ق الّع يف شه ص) (3)

 (.1/171اليية لع د اهلل ش  جحمد ) (4)

 الم تع الياشق. (5)
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: ع  اهلل تعالر ُيصّي  الك ار لالملحدي "ع  اش  لضاح: ل  قاع ُثمامة ش  جا س 

لج  اع الم  كي  لالمؤميي  لالمجاني  ت اشًا يعة القيامةو ال ُيعههبمب لال 

الك ار لالملحدي  خ  م  تماع ارمة م  ج،ل ا ث اتب ُيعّعضهم! لقعله ،ها يف 

 .(1)"لج،ل القدرب لغي ،م

غي  ،ؤالءب كأشي الههيل العمجب ،د( يف 276)ت: قاع اش  قّي ة ل

فرذا نح  جتييا جدحاب الكمة لما ي عمع  جهنم عليه م  "لاليظاةب لالجاحظ: 

لجرلنا ج  نّعلق ش يء م  مها، هم  بمع فة القياس لحي  اليظ  لكماع ا رالو

يغدل علر سك  لي لح  بلتدنا اليظاة اا ً ا م  ال تار بلنعّقد ايًةا م  نحلهم

لي تك  ال عاحش  بليدخل يف ارلناس بلي يت علر ت ائ ،ا بعلر سك 

 ل،ع القائل: بلال ائيات

 تددفس يف لُ   ِّ الدد ِّ  رلح   آخددهُ  مددا زلددُت 
  ـ ـ

 مجد لِح  لًما مد  غيد ِ  لجسّ يُح 
 ـ

 يف تيدي للي رلحا ِ  حّر انثييُت 
  ـ

 شددم رلِح  تيددمم   حم مّتدد  ُّ لالدد ِّ 
 ـ

يحد  الدنيا لما فيها  ع  اهلل "ثم نجد جدحاشه يعدل  م  ختةه قعله: 

للع تاز عيجال  بقالعا: فاهلل يف قعله يحد  المعتعل بيف كل لقت م  غي  جفيائها

 .(2)"ل،ها فاحش يف ضعف ال جي لسعء االخّيار بالمعتعل لجاز ععداة المعدلة

 .(3)"ثم نصي  علر قعع جشي الههيل العمج فيجده كهاًشا"قاع: ل

لهبها يّ ي  شيا  اليلف الصالح يف مصي اهتم ع  جث  ال لي ة يف ظهعر 

 المقاالت الم ّدعةب لمعق هم م  رؤلس ،ؤالءب لتحهي  الياس ميهم.

                                                 

 (.35الحعال  لال دع )ص:  (1)

 (.67تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (2)

 (.94الم تع الياشق )ص:  (3)
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 الفصل الرابع

 ألثر اهلندي يف نشأة الفرق،وا الشعوبيةأثر 

 وأوجه مشابهة الفرق هلم

 املبحث األول

 أثر الشعوبية يف نشأة الفرق

 :متهيد 

ل،ع: م  يحّق  جم  الع بب لييك   -شالضم-ععشي ععشية: تمع ُا ال ُّ 

 .(1)عا: اععشيةو رهنم ييّص ل  لل ععب ارخ ى غي  الع بمّ لُس  .فضلهم

ارمم  ا سممية الّي جسقتت حضارات لل ّعح ن أت ال ععشية نّيجةً لقد 

م  لم يك   رلجييهم لاحّقالما لقع شه شعض الع ب م  الّعص  ب ارخ ى

جي احّقار ارمم -ال خ  لالعص ية م   الرو ،هه اللاليلف عيدما رجلا ع شيًاب 

 ،د(109)ت هنعا ع  ذلك لحهرلا م  ،هه الي عةب فقد لرل ع  ال ع ي -ارخ ى

ما لم تعلم  لارُج  باالمؤميي  لدالح شيي ،اام لال تك  ايعيًّ  دالح    َّ جحِ "قعله: 

 بالاعلم ج  الحيية م  اهلل لالييةة م  ن يك لال تك  قدريً  بالال تك  م تةً 

 .(2)"اسيديًّ  لجح   م  رجيّه يعمل شالخي  لع  كا  جخ ة  

لس ق  بال  سجكث  م  نقل عيه ذلك ررلمّهمب ل ال ععب ت تعّص كما 

                                                 

 (.90/ 1انظ : القامعس المحيط ) (1)

 (.6/261الت قات الكربى ) (2)
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اش  ح ة يف شيا  س   حقد شعض ال  س علر ا سمة لج،لهب لاحّقار،م قعع 

ب لقد تي ه لهها الخت  م  كا  ق يً ا ميهمب يتلع علر كيد،م لتآم ،مب (1)للع ب

ليتل   يحهر،مبخل اء شيي جمية علر جرسل الهي  بيص  ش  سيار لالي خ اسا ك

 لمما قاع فيهم:ميهم الجيعش. 

 جحددددا كمُ ا قددددد جترتكددددع  عدددددلًّ 

 

دُ ؟!   مم  تأّاد  ال ليد م لال حي 

 
ددد  بس ميدددا فيعددد فهم   لييدددعا علدددر ع 

 

 لال دددميِم المددعالي ع  ،ددُم ُنيدد عا 

 قعًمددا يدددييع  لييًددا مددا سددمعت شدده 

 

 ع  ال سعع لال تاءت شده الكّدُ   

 فم  يك  سائلي ع  جددل ليديهمُ  

 

 ليدددددي ُهم ج  ُتقّدددددل العددددد ُب  فدددددر َّ  

 جسً الُيقيم الخمس م  جمعالكم  

 

 (2)مد  العلددعج لال ي قدر لكددم نيددُ   

لكانت ال ععشية م  ج،م جس اب سقعط الدللة ارمعية لانّقاع الخمفة  

ل ت ،هه الي عة م  العص ية لجذكر ني اهنا مياندو الع اسيي  للدللة الع اسيةب عذ غ

شيع " الهي  قامت لللّهم هبمب كما ذك  ذلك جشع محمد القي لاين يف قعله:للمعالي 

جمية لم يك  فيهم قط خلي ة اشّدع يف ا سمة شدعةب لكا  جكث  عمالهم لجدحاب 

لاليّهم الع بب فلما زالت الخمفة عيهم شالم    للارت علر شيي الع اس 

قامت لللّهم شالعجمب لكانت ال ئاسة فيهم ليف قلعب جكث  ال ؤساء ميهم الك   

 سمة الحعال  الّي تؤذ  هبمك لال غض للع ب للللة ا سمةب فأحدثعا يف ا

ج  ملّه لج،لها ،م الظا، ل  علر يعة  ملسو هيلع هللا ىلصا سمةب للعال اهلل تعالر لعد ن يه 

                                                 

 ( م  ،ها ال ح .291انظ  )ص  (1)

 (.2/472الكامل يف الّاريخ ) (2)
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 .(1)"لا جركانهب لاهلل ميج  لعدهالقيامة رشتلعا ا سمةب للكيهم ثلمعه ل،دّ 

ي ط ال  س يف الهجعة علر الع ب لالّ ّيش ع  ب فعلر الع ب فقدمع،م

كًّ ا يف مثال  الع ب لمياق   عافصي ب م  كل مي و لفضيلة مثال همب لتج يد،م

لزال « مثال  الع ب»جشع ع يدو معم  ش  المثير: الهي تدل كّاب لميهم  العجمب

 .(2)«جلعياء الع ب»ل« لصعص الع ب»ب لجلف كّاب فيه

لقد شّي  اليلف جث  لخعع ال ععشية يف ال   ب مما زال،ا ضماًل لشعًدا ع  

 م  العجم احّج لشلغيي ج  رتًم ": ،د(276)ت: اش  قّي ة ع اقالييةب 

 ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ :شقعع اهلل تعالر

ب لقاع: ال ععب م  العجم لالق ائل م  الع ب لالمقدة جفضل [13: الحج ات]

ع  ال ععشية ش  ط الحيد للغ  الصدر تدفع "جيًضا:   ليقعع .م  المؤخ 

هبم كل رذيلةب لتغلعا يف القعع يف الهةب لت هت الع ب ع  كل فضيلةب لتلحق 

 .(3) "شالكهبب لتكاش  العيا  لتكال تك  ب ثم يميعها خعج الييف

ل،ها المعقف م  الع ب ،ع يف الحقيقة رفض لإلسمة لشغض لل سعع 

ب لها كا  عامة ال ععشية م  ال نالقةب كما ذك  ذلك الجاحظ ملسو هيلع هللا ىلصالع شي 

 م  عامة فر  العص يةب تهة م  العدالو كانت لرشما"،د(ب حي  قاع: 255)ت:

                                                 

 (.332-331(. لس ق ذك ه )ص 662-2/658مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (1)

ل،ع م  جش ز المؤل ي ب لمم  ع ج شأنه م  جئمة ال ععشيةب ل،ع م  معالي شيي تيم شال ص وب  (2)

لكا  جشعه م  يهعل فارسب لكا  خارتيًّا ي ى رجي ارشاضية. انظ : عكماع هتهي  الكماع 

(ب الّكميل يف الج ح لالّعديل لمع فة الثقات لالضع اء لالمجا،يل 11/304)

 (.295اتم جئمة اليحع لاللغة )ص: (ب ال لغة يف ت 1/118)

 (.344كّاب الع ب جل ال ل علر ال ععشيب رسائل ال لغاء )ص:  (3)
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 الجداع ل عع فيهب لالّمالي ال ععشية رجي ذلك جلع كا  عنما شا سمة ارتاب

 جشغض اللغة تلك جشغض لع  ج،لهب جشغض اايةً  جشغض فرذا القّاعب علر المؤلي

 ت اع فم الج ي وب تلك جشغض م  جح  الج ي و تلك جشغض لعذا الج ي وب تلك

 شهب تاءت الّي ،ي الع ب كانت عذ ا سمةب م  يييلخ حّر شه تيّقل الحاالت

 .(1)"لالقدلو اليلف لكانعا

لها شّدع اليلُف م  جظه  انّقاص الع بب جل حّر م  سعى شييهم لشي  العجمب 

يقعلع : الع ب  بلال ععشية: ل،م جدحاب شدعة": ،د(280)ت: قاع ح ب 

ا لال يع فع  لهم فضًمب لال يح عهنمب شل لالمعالي عيدنا لاحد ال ي ل  للع ب حقًّ 

ي غضع  الع بب ليضم ل  لهم الغل لالحيد لال غضة يف قلعهبم. ،ها قعع ق يح 

 . (3)"لتاشعه ن   ييي  فُقِّل  عليهب (2)اشّدعه رتل م  ج،ل الع ا 

فهع يع ج للع ب فضلهم ليح هم  لجما م  حي  عسممه م  المعالي

،د( يف لد ه لليية: 280)ت: ب قاع ا ماة ح ب ملسو هيلع هللا ىلصلمح ّه رسعع  اهلل 

ُح ُّ » :ملسو هيلع هللا ىلصلنع ج للع ب حقها لفضلها لساشقّها لنح همو لحدي  رسعع اهلل "

                                                 
(. لقد جللر الجاحظ الح كة ال ععشية ا،ّماًما 7/131(. الحيعا  )188م ا،يم عسممية )ص:  (1)

ك يً اب فّحد  عيها يف كّ  عديدوب مثل: الحيعا ب لرسالة الياشّةب لرسالة فضل اليعلا  علر 

الرتك لعامة تيد الخمفةب لكّاب ال يا  لالّ يي ب عذ خص  فيه الجاحظ  ال يضا ب لرسالة

 ب جلرل فيه متاع  ال ععشية علر الع ب."كّاب العصا"عشية قيًما م  الج ء الثال  عيعانه لل ع

لم يّ ي  لي م  المقصعل هبها ال تل. لذك  شعض ال احثي  ج  المقصعل ،يا قد يكع   (2)

،د(ب الهي يعد م  جلائل م  جعل  اععشيّه يف جثياء 130عسماعيل ش  ييار الييائي )ت:

. للك  لم جتد يف ت تمّه جنه قّل علر ذلك. انظ : اآلثار العارلو ع  اليلف الخمفة ارمعية

(ب 1/329(. ليف ت تمة عسماعيل ش  ييارب انظ : ارعمة لل ركلي )2/634يف العقيدو )

 (.1/493ت اتم اع اء المعسععة ال ع ية )

 (.3/984ميائل ح ب ) (3)
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ا م  ِب عِيم  ا م  بالع    ُضُهم  نِ    (2)لال نقعع شقعع ال ععشية لجراذع المعالي ب(1)«لُشغ 

 .(3)"فر  قعلهم شدعة لخمج ويح ع  الع بب لال يق ل  ش ضلهمالهي  ال 

 جحمد ا ماة لي لى ،ها الكمة ع  "،د(: 728قاع اش  تيمية )ت:

ل،ع قعلهب  -ع  دحت-يف رسالة جحمد ش  سعيد ا دتخ ي عيه ،د( 241)ت:

 الع ب لجيس فضل ال ج  علر الياس م  ف قة لذ، ت لقعع عامة ج،ل العلم.

 ،ي الّي لل ععبب النّصار،م وال ععشية ييمع  ل،ؤالء. لعجما تيس علر

 قد م  الياس لم  .للعجم: لال ععبب للع ب: الق ائل: قيل كما للق ائلب مغاي و

 عال يصدر ال الكمة ،ها مثل ج  لالغال  .الع ب علر العجم جنعاع شعض ي ضل

 مع الي سب ،عى ع  المي ع  العمل يف لعما االعّقالب يف عما: ن ا  نعع ع 

 .(4)"ذلك اقّضت ا هات

ليظه  خت  ال ععشيي  شص ّه عامًم م  الععامل الخارتية الّي جث ت يف 

ن أو ال    ا سمميةب شأ  عامة رؤلس ال    كانعا م  ،ؤالء الميافقي  كما س ق 

 شيانهب كما ج  جت اع ال    يف الغال  ،م م  ،ؤالء المعتعري .

لي ي علر اها زلًرا ّلضع ارحالي  لني علر  كما يظه  جث ،م يف ت جهتم

لعال " ،د(:124)ت: لقد شّي  اليلف ذلك يف مصي اهتم. قاع ال ، ي  بملسو هيلع هللا ىلص

م  الم    نيك ،ا ال نع فها ما كّ ت حديًثا لال جذنت يف  سالت عليياجحالي  
                                                 

ا سيال للم يخ تاه. لال يهقي يف اع  ( لقاع: ،ها حدي  دحيح 4/97رلاه الحاكم ) (1)

 (.3/159ا يما  )

 يف رلاية الك مي: جرال المعالي. (2)

 (.976-3/967ميائل ح ب ) (3)

 (.1/329اقّضاء الص اط الميّقيم لمخال ة جدحاب الجحيم ) (4)
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لما لقعت ال ّية ": ،د(375)ت:  قاع جشع زرعة ال ازيل .(1)"كّاشه

لثال  الخل اء عثما  ش  ب ملسو هيلع هللا ىلصشمقّل ده  رسعع اهلل  بلالمحية الد،ياءالظلماءب 

ب رك  الياس الصع  لالهلععب ل،اتعا لماتع   ع ا  اهيد الدار 

المعادي ملّ ية شثياب التاعاتب  -لعيه اهلل-  لهم عشليس لزيّ  بلللجعا ال ّ 

جخه رؤلس ال ّ  لم ايعع،م يضعع  ارحالي  ليص و مه، همب لل يالو 

ال،مب لعضمع الياس ع  لييهمب عضافة علر ذلك للر ال نالقة لال ععشيي  سع

لجشياء المجعس لغي ،م مم  العر مح ة ج،ل شيت الي ي الك يمب ل،م يضم ل  

 .(2)"هاع م  الصالحي صاصب لالجُ لإلسمة ال   الدفي ب لكها القُ 

لإلسمةب ميها: ال نالقة لاتّيالهم "،د(: 276)ت: لقاع اش  قّي ة 

كارحالي  الّي قدميا ذك ،ا  بلهتجييه شدس ارحالي  الميّ يعة لالميّحيلة

ب «ق   اله،  علر تمل جلر »ب ل«عيالو الممئكة»ب ل«ع   الخيل»م  

ب مع جاياء كثي وب لييت تخ ر علر ج،ل «نعر الهراعي »ب ل«زغ  الصدر»ل

 .(3)"د القدلس الد، يش  جشي الععتاء ال نديقب لدالح ش  ع ا :الحدي . ميهم

  ثي قاع اش  ار. فيها عالاكك الصحيحة يف ارحالي  عا عيكما 

 لضع يف جخهلا شالقّعو اسّةصاله م  ا سمة جعداء يةس فلّما": ،د(630)ت:

 ض تها قد شأمعر لييهمب يف العقعع ضع ة لت كيك الكاذشةب ارحالي 

 .(4)"عليه لالتع  شالّأليل الصحيح لجفيدلا المحّدثع ب

                                                 

 (.108(ب لالختي  ال غدالي يف تقييد العلم )ص: 26/433رلاه الم ي يف هتهي  الكماع ) (1)

 (.292(ب لس ق ذك ه )ص 1/7الضع اء رشي زرعة ال ازي يف جتعشّه ع  جسةلة الربذعي ) (2)

 (.404تأليل مخّلف الحدي  )ص:  (3)

 (.6/580الكامل يف الّاريخ ) (4)
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يظه  ال ععشي ظ فه "،د( يف قعله: 255)ت: الجاحظ ار علر ذلكالج 

ثم يّاشع يف لدف تحامل ال نالقة  ب(1)"شّكهي  ارخ ار لهتجي  م  نقل اآلثار

ع  ذك  عيده ا يح تّ حهب لع  نعت له الحي  "علر ج،ل الحدي  قائًم: 

 اسّحمقهب لع  قيل له 
ّ
اش  ت ي  اسّجهلهب لع  اسّثقلهب لع  لدف له ال ع ي

 اسّصغ ه
ّ
 .(2)"قّدة عيده اليّخعي

لاته ج،ل الحدي  ال نالقة لال ععشية م  خمع تهعل،م الك ي و يف لقد 

 ع  فضًم  بتمع الحدي  للراسّه لمع فة ارحالي  الصحيحة م  المعضععة

حّر دارلا علًما للدي ب هبم يع ج لشه  همبلضع قعاعد لج ح ال لاو لتعديل

 .(3)"الدي  ر،ل الحدي "ع ب يقعع اش  الم ارك: يع ف

لهبها يّ ي  تي ه اليلف لمقالة ال ععشيةب لخت  ،ؤالء يف تغيي  الدي ب 

 لظهعر ال دع لال   .

 املبحث الثاني

 األثر اهلندي يف نشأة الفرق وأوجه مشابهة الفرق هلم.

 :متهيد  

عقائد ج،ل الديانات  انّقلت عقائد الهيد علر الميلمي  كما انّقل غي ،ا م 

لالملل عيدما ت تمت علعمهمب لقد س ق ذك  ما للربامكة م  للر رئيس يف 

                                                 

 (.608ال سائل اليياسية )ص:  (1)

 الم تع الياشق. (2)

 (.5/212ذة الكمة لج،له ) (3)
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 .(1)ذلك

خل اء شيي  لذلك شعدما اسّقدة بكما كا  للمخالتة للر يف انّقاع عقائد،م

جمية لخل اء شيي الع اس ار  اء الهيعل لمعالجّهمب لاتصلعا هبم ع    يق 

  الهيدب لانّ   الييديع  يف ال ص و لغي ،اب ثم ال ص وب سعاء م  فارس جل م

نقلت آراؤ،م لكّ هم م  ال ارسية لم  اليييك يّيةب ليهك  داح  ال ه ست 

قعائم شأسماء كّ  الهيد يف الت  لارسماء لالخ افات الّي نقلت علر الع شيةب 

 ج  يحير ش  خالد الربمكي شع «: ملل الهيد لجلياهنا»لذك  جنه ق ج يف كّاب 

ش تل علر الهيد ليأتيه شعقاقي  معتعلو يف شمل،مب لج  يكّ  له ع  جلياهنمب 

 .(2)فكّ  له ،ها الكّاب

عقائد الهيد لمللها لنحلهاب لق ر ج  الكّ  ،د( 440)ت:كما نقل ال ي لين 

ذك  جنه ت تم علر لجاج لمجاللةب الّي كّ ت يف المعضعع م  ق ل كانت كّ  حِ 

ب لق ر م اهبة الّصعج للعقائد (3)  كّ  عقائد الهيعلاللغة الع شية كّاشي  م

تحقيق ما للهيد م  مقعلة مق علة »الهيديةب لعقد مقارنة شييهما يف كّاشه الم هعر 

 «.يف العقل جل م ذللة

م   عامًم شص ّه االعّقال علر ارث  الهيدي  اليلف يف جاارت مصي اتلقد 

 م  خمع ما يأيت: الععامل الخارتية الّي جث ت يف ن أو ال   

                                                 

( م  ،ها 327( لانظ  )ص 662-2/658انظ : مخّص  الحجة علر تارك المحجة ) (1)

 ال ح .

 (.91-90(. لانظ : المات يدية )ص 421ال ه ست )ص:  (2)

 (.16تحقيق ما للهيد م  مقعلة مق علة يف العقل جل م ذللة )ص:  (3)
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 .(2)،ي م  الديانات الهيديةب ل(1)تهم شاليمييةتأث   :أواًل 

لميهم الجهميةب ل،م " يف شيا  ال   : ،د(271)ت: قاع جشع حاتم ال ازي

ر  تهم ش  د عا   وعا الجهميةمّ ديف م  المعتلةب ل،م جدياجب لعنما ُس 

كا  جلع م  ااّق ،ها الكمة م  كمة اليمييةب ل،م ديف م  العجم كانعا 

ا ال شياحية خ اسا ب لكانعا اككعه يف لييه ليف رشه حّر ت ك الصمو جرشعي  يعمً 

 .(3)"يصليب فقاع: ال جدلي لم  ال جع جب ثم ااّق ،ها الكمة

يعيي خلف ش  -ال لخي ع  جشي معاذ  ،د(418)ت: لرلى الملكائي 

 كعيف اردلب كا  تهم علر معرب ت مهب لكا  رتًم "ب ش  غانة قاع: -سليما 

فصيح الليا ب لم يك  له علمب لال مجالية ر،ل العلمب كا  تكلم كمة 

لكلمه اليميية فقالعا له: دف ليا رشك الهي تع دهب فدخل ال يت ال  بالمّكلمي 

يهم شعد جياةب فقاع: ،ع ،ها الهعاء مع كل ايء يخ ج كها لكهاب قاع: ثم خ ج عل

ليف كل ايء لال يخلع ميه ايءب قاع جشع معاذ: كهب عدل اهللب ع  اهلل يف اليماء 

 .(4)"علر ع اه لكما لدف ن يه

  جنه كا  مياظ ته مع اليمييةب لشيّ ،د( 241)ت: نقل ا ماة جحمد ل

. لرلى ال خاري (5)"ا جدحاب تدعداح  خصعمةب لج  ،ؤالء اليميية جيًض 

                                                 

 (.311س ق الّع يف هبا )ص  (1)

 (.1/55انظ : ال دء لالّاريخ ) (2)

 (. 379-1/377ا شانة الكربى ) (3)

 (.3/423ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة ) (4)

 (.93ال ل علر الجهمية لال نالقة )ص:  (5)
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 :(1)يف ت ك الصمو يف تهمجث  ذلك  ،د(398)ت. 

  المصي ع  يف ال    لالملل الّي شيّ ب ا اارو ل عض ال دع الصعفية ا:ثانيً 

عال جهنم شييعا  بلع  لم يهك لا جهنا م  جث  الديانات الهيدية بجهنا م  عقائد الهيعل

 جهنا م  ال دع الميّحدثة الّي تخالف جدعع ا سمةب لم  ذلك ما ذك ه اش  شتة

 :آخ  يظه ل  ال ،د لالع الوب ليح مع   يفم لِد ": يف قعلهب ،د(387)ت

المكاس  لالمعي ةب لي ل  ا لحاج يف الميألة لالكديةب يدعع  ال ع  

 لالمح ة شيقعط الخعج لال تاء. 

ع كلهب لالمدعي له ممقعت عيد ج،ل العلم لالمع فةو ر  اهلل د  ل،ها م ّ

  قد جشاح الكي  لالصياعة لالّجارو علر حكم الكّاب لاليية علر ج  تقعة

 .(2)"الياعةب لح ة الميألة لالكدية مع الغير عيهما

علر شدعة الّيععب لت ك الّكي ب ،د( 387)ت: فقد جاار اش  شتة 

،هه ال دع مأخعذو ع  الديانة ال عذية الهيدية كما سيأيت لال ع  ال دعيب لكل 

 .شم يةة اهلل شيانه

يعا كّ  شالّصدي لههه ال دعب لال ل عليهاب لضمّ  كما اعّير اليلف 

العقائد ما يدحض تلك ارفكار حّر للع لم يهك لا مصدر،اب كالح  علر 

يف اررضب قاع الّكي  لالّجاروب لالرتغي  شاليكاحب لمخالتة الياس لاليعي 

لم  ح ة المكاس  لالّجارات ل ل  ": ،د(280)ت: ا ماة ح ب 

                                                 

(ب اليية رشي شك  ش  الخمع 1/167(ب اليية لع د اهلل ش  جحمد )31خلق جفعاع الع ال )ص:  (1)

 (.3/422(ب ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعة )6/94(ب ا شانة الكربى )5/87)

 (.268ا شانة الصغ ى )ص (2)
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الماع م  لتع،ها فقد تهل لجختأ لخالفب شل المكاس  م  لتع،ها حمع 

لالعلماء م  ارمةب فال تل يي غي له ج  ييعر علر ن يه  بقد جحلها اهلل لرسعله

ي ى الكي  فهع  لعيالهب لي ّغي م  فضل رشهب فر  ت ك ذلك علر جنه ال

 .(1)"مخالف

جنه  ع  جشي ع د اهلل محمد ش  خ يف،د( 728)ت:لنقل اش  تيمية 

لمما نعّقده: ج  اهلل جشاح المكاس  لالّجارات لالصياعاتب لعنما ح ة ": قاع

عذ ليس  واهلل الغش لالظلمب لج  م  قاع شّح يم المكاس  فهع ضاع مضل م ّدع

رات لالصياعات يف ايءب لعنما ح ة اهلل ال يال لالظلم لالغش م  الّجا

لرسعله ال يال ال الكي  لالّجاروب فر  ذلك علر جدل الكّاب لاليية تائ  

 .(2)"علر يعة القيامة

الح  علر الّجارو )يف كّاب  ،د(241)ت: لرلى الخمع 

ما يي غي رحد ج  يدع العملب  :،د(241)ت: قاع ا ماة جحمد": (لالصياعة

. عذا تلس 
َّ
ليقعد ييّظ  ما يف جيدي الياسب جنا جخّار العملب لالعمل جح  علي

ال تل للم يحرتجب لعّه ن يه علر ج  يأخه ما يف جيدي الياسب فرذا جعتعه جل 

ُتُل : »ملسو هيلع هللا ىلصميععه جاغل ن يه شالعمل. لاالكّياب ت ك التمعب قاع  ِمل  ال َّ ر   ي ح 

ّ تِ   ُثمَّ ي ح   ًم  ِيِهب جِ فيح  ُه علر ن    يُي ِ ق    شه ف 
ّ غيِي ُهب ُثمَّ يي عِ  في ِيع  ُه يف اليُّ ع  يء  في ض 

ي ُععهُ  ُه ج ل  م  ت ع  ُه مِ  ج   ي يأع  اليَّاس  ج ع  ي  م ل  ج  العمل خي   ملسو هيلع هللا ىلص. فقد جخرب الي ي (3)«خ 

ب فقعله [9]الجمعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿م  الميألةب لقاع اهلل تعالر: 

                                                 

 (.3/977ميائل ح ب ) (1)

 (.459ال ّعى الحمعية الكربى )ص:  (2)

 (.3/25جخ ته جحمد يف مييده ع  ال شي  م فعًعا ) (3)



 جملة الدراسات العقدية    352

،ها عذ  م  ال  اء لال يعب لجنا جخّار لل تل االضت اب يف  ل  ال ز ب 

 لاالسّغياء عما يف جيدي الياسب ل،ع عيدي جفضل. 

ا يقعلع : نح  مّعكلع ب لال ن ى العمل عال شغي  الظلمة قلت: ع  ،ا،يا قعمً 

 ا.مً لالقضاوب لذلك جين ال جع ج عال ظالِ 

ب للك  ال يي غي رحد : ما جحي  االتكاع علر اهلل  فقاع جشع ع د اهلل

ا حّر يتعمه ،ها ل،هاب لنح  نخّار العملب لنتل  ال ز ب ج  يقعد لال يعمل ايةً 

 
َّ
 .(1)"م  الميألة لنيّغيي ع  الميألةب لاالسّغياء ع  الياس شالعمل جح  علي

لهلك نجد . (2)ال احثي  جث  العقائد الهيدية يف الّصعج لقد حص  شعُض  

لذلك لّقارب العقائد شييهمب  وييي  الصعفية علر الهيعل ،د(440)ت: ال ي لين

علر ذلك شال  ه الك ي  شي  مظا،  الّصعج لما لرل يف شعض الكّ   ميّداًل 

الهيدية الدييية م  عقائد لجلعية لجناايدب لما يصتيعه الهيعل م      ال ياضة 

 . (3)لالع الو لالّ ك  لالهك  لالمع فة

كا  للّصعج الهيدي جث ه يف شعض نعاحي الّصعج " :يقعع جشع العم ع ي ي

ال سيما ما يّصل شالتقعس الهيدية لال ياضيات ال لحية لجسالي   با سممي

للقد كانت مديية شلخ م  ج،م م اك  الّصعج ال عذيب لم ك  ب مجا،دو الي س...

 .(4)"يية عدل ك ي  م  جلائل الصعفيةلكثي  م  ارلي و القديمةب للقد ن أ يف ،هه المد

                                                 

 (.160الح  علر الّجارو لالصياعة )ص:  (1)

 (.222-1/219ن أو ال ك  ال لي ي ) (2)

 (.27تحقيق ما للهيد م  مقعلة مق علة يف العقل جل م ذللة )ص:  (3)

(. لانظ : ال لي ات الهيدية 78-77الّصعج الثعرو ال لحية يف ا سمة )ص:  (4)

 (.386-382ب341)
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لمما ييّدع شه علر تأث  الصعفية شالديانات الهيدية ج  كثيً ا م  ك ار م ايخ 

م  ج،ل  لعماالصعفية الهي  ذك لا يف كّ  الرتاتم ،م عما م  ج،ل خ اسا ب 

فارسب لذلك لّأث ،م شما اا،دله يف ارلي و الميّ  و شجعار،مب م  تق ف 

لهم علر الع لةب لاالشّعال ع  الياسب لم  ل يهم الخ   لاللة علر ر، اهناب لمي

جعا هنجهم فيه   بال ق ب لانص افهم علر الّأمل حّر اله،ععب لال ياء الهايت

لم  ذلك عقامة شعض الصعفية يف ال شا اتب لانقتاعهم  بلت سمعا س لهم

 . (1)للع الوب لع لج شعضهم ع  ال لاجب لميلهم علر الّ ّل لاالعّ اع

ا ييلكعنه للعدعع علر ال ياءب يّكع  م  جنعاع لقد لضع الصعفية   يًقا خادًّ 

 ال ياضة لالمجا،دوب لقد جاار اليلف علر ايء م  ،ها يف مصي اهتمب مثل: 

  :ل،ع م  ال دع الّي اسّحدثّها الصعفية يف ا سمةب التجرد من المال

لعذا  بالعمئق لال عاغل...ثم شعد ،ها يعمل )الم يد( يف حهج "قاع الق ي ي: 

 .(2)"جرال الخ لج ع  العمئق فأللها الخ لج ع  الماع

عدو حكايات يف ،ها ال أ ب لق ر جهنا ،د( 505)ت: لجلرل الغ الي 

ج  شعض ال يعخ الصعفية عالج ح  الماع "  يق معالجة القلعبب لمما رلى: 

م  ت  قّه علر الياس عيده ف اع تميع جمّعّهب لرمر ثميها يف ال ح و عذ خاج 

 .(3)"رععنة الجعلب لال ياء شال هع

ل،ها فيه مخال ة لل  ع لالعقلو عذ كيف يجعل رمي ارمعاع يف ال ح    يًقا 

                                                 

 (.397انظ : ال عذيةب تاريخها لعقائد،اب لعمقة الصعفية هبا )ص:  (1)

 (.2/574 سالة الق ي ية )ال (2)

 (.3/62عحياء علعة الدي  ) (3)
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عّ  »جنه هنر ع  عضاعة الماع فقاع:  ملسو هيلع هللا ىلصلمعالجة القلعبب لقد ث ت ع  ال سعع 

ة  الماِعب ل ب لعِضاع  يل  لقاع 
ُكم ث مًثا: قِ ِ ه  ل  ؤاعِ ث  ك  اهلل  ك  و  اليُّ   »(1). 

  اليلف ج  ،ها االتجاه نحع الماع مخالف للكّابب لالييةب لقد شيّ 

 ،د(94)ت: ع  سعيد ش  الميي   ،د(280)ت: لا تماعب ف لى ح ب

 ضهب ال خي  فيم  ال يتل  الماع يقضي شه لييهب ليصع  شه عِ "جنه كا  يقعع: 

خلف اش  ل"ثم قاع ح ب:  ."ا لم  شعده  مات ت كه مي اثً عليصل شه رحمهب 

 .(2)"الميي  جرشعمائة لييار

ف مائّي  خلّ  ج  س يا  الثعري  ،د( 241)ت: لذك  الخمع

 .(3)لكا  يقعع الماع يف ،ها ال ما  سمح

  لم  عقائد ال عذية ج  ال ، ا  ال يكّي ع ب لال : والكسب العملترك

يّيعلعنه ميهمب لالّيعع يف يحرتفع ب لعنما يعي ع  شعتاء الياسب ليقّاتع  شما 

ال عذية حق ا عي لكل را، ب شص ة ت  غه لل ، انية لان غاله هباب جما الكي  فعار 

ل،ع  بعليه ج  يقعة شهب لالكي  الصالح المياس  للجماعة ،ع الكي  التا، 

ع  التعاة الهي تيعله "ا لا ًفا لل ، ا ب فيقعلع : الّيععب لقد اعّربته ال عذية ع ًّ 

 .(4)"ال ا،   عاة ا جو رنه حق م  لع يف مقاشل ما ااّغل شه م  ال ، انية

ب لحقيقة ت ك الّكي  ،ع حقيقة الّعكليعّقد الصعفية ج  لشالمقاشل 

                                                 

 ﴾ھ  ے  ے  ۓ( يف ال كاو: شاب قعع اهلل تعالر: ﴿2/124رلاه ال خاري ) (1)

 [.273]ال ق و: 

 (.2/448(ب اع  ا يما  )3/1206ميائل ح ب ) (2)

 (.50الح  علر الّجارو لالصياعة )ص:  (3)

 (.514انظ : ال عذيةب تاريخها لعقائد،ا )ص:  (4)
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م   ع  علر الّكّي  فقد  ع  "و فقد رلي ع  سهل الّيرتي قعله: الّعحيد

 .(1)"علر الييّةب لم   ع  يف ت ك الّكّي  فقد  ع  علر الّعحيد

ف ّ   شي  اليية لالّعحيدب لتعل الّكي  م  الييةب لت كه م  الّعحيدب 

فم  عمل شاليية فقد خالف الّعحيدب لجا ك فيهب ل،ع ت  يق لم يقل شه جحد م  

 ج،ل العلمب لال يعتد مثل ،ها الّ  يق عال يف كّ  الصعفية.

 فر  الكي  يميع"لد حعا ج  الّيعع جفضل م  الّكي ب قاع الغ الي: 

ع  اليي  شال ك  ال ا  ب فااّغاله شاليلعك مع ارخه م  يد م  يّق ب علر اهلل 

 . (2)"ب لععانة للمعتي علر نيل الثعابتعالر شما يعتيه جللرو رنه ت  غ هلل 

لقد هنر ا سمة ع  الّيعع لاليؤاع ما لاة الم ء قالًرا علر الكي ب فقاع 

ُدُكم  ر  » :ملسو هيلع هللا ىلص ّ تِ   ج ح  تِي ُه ج ل     ي ح  ُيع  ًداب ف  أع  جح  ُه مِ  ج   ي ي  ي  م ل  ِ هب خ  ه  ًة علر ظ  م  ُح  

هُ  ي ع   . (3)«ي م 

كما جاار اليلف علر شدعة ارخه م  الم اشلب ل،ي م  شدع الصعفية الّي 

علي ش  شكارب جنه ع   ،د(241)ت: اقّ يع،ا م  ال ، انية ال عذيةب رلى الخمع

جل،م يؤات  ن يهب لكا  سليما  الخعاص يلقطب  كا  عش ا،يم ش "كا  يقعع: 

 .(5). لاللقط: جخه ال يء م  اررض(4)"لكا  حهي ة يض ب الل  

كما رلي ع  عش ا،يم ش  جل،م جنه كا  يلقط الح  مع المياكي ب ف ص  
                                                 

 (.2/9قعت القلعب يف معاملة المح عبب للدف   يق الم يد علر مقاة الّعحيد ) (1)

 (.4/275عحياء علعة الدي  ) (2)

 ( يف ال يعع: شاب كي  ال تل لعمله شيده.3/57رلاه ال خاري ) (3)

 (.54الح  علر الّجارو لالصياعة )ص:  (4)

 (.7/392ليا  الع ب ) (5)
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شيي لب ف الر عليه مع المياكي  في قهمب فقالعا له يف ذلكب ف مر شما معه لقاع: 

فكا  شعد  ب"الدنيا علر لنيا،مب جزاحم المياكي  علر معااهم جنا لم جزاحم ج،ل"

 .(1)ال يلقط عال مع الدلاب

جفضل  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كا  الي ي  بلالكي  ال يي ي الّعكل كما ظيه الصعفية

ب (2)المّعكلي ب لمع ذلك كا  يل س رمة الح بب لي الر الصحاشة 

  لمكّيابب لقد لرل ب لكا  يم ي يف ارسعا(3)لكا  يّ لل لما خ ج علر الغار

 قعد سألت ال ضيل ش  عياضب قلت: لع ج  رتًم "ع  ال يض ش  عسحا ب قاع: 

يف شيّهب زعم جنه يثق شاهلل فيأتيه ش زقه؟ قاع: يعيي عذا لثق شه حّر يعلم جنه قد لثق 

شهب لم يميعه ايء جرالهب للك  لم ي عل ،ها ارن ياء لال غي ،مب لقد كانت 

ب آت  ن يهب لجشع شك  لعم   ملسو هيلع هللا ىلصجن يهمب لكا  الي ي ارن ياء يؤات ل  

ڦ ڦ  ﴿لقد قاع اهلل تعالر يف كّاشه:  بللم يقعلعا: نقعد حّر ي ز  اهلل 

 . (4)"فمشد م   ل  المعي ة ب[10: الجمعة] ﴾ڦ ڦ

االعّقال مما له لاللة علر جث   اليلف يف ،ها شعض مالرل يف مصي ات

الّصعجب لكل متلع علر جقعاع الصعفيةب عارج شأحعالهم  يفالديانات الهيدية 

ا شي  ،ؤالء لجللةكب خادة يف تعهي  ا ك ي ً ظ ت اهبًح  لرياضاهتم لمجا،داهتم يل  

الي سب لتحمل الم ا ب لالّجععب لعماتة ال هعاتب لاله لب م  ار،ل 
                                                 

 (.205العرع )ص:  (1)

]ال عرى: ﴾ ں ں ڻ( يف االعّصاة: شاب قعع اهلل تعالر: ﴿9/112رلاه ال خاري ) (2)

  .[159]آع عم ا : ﴾ ڤ ڦ ڦ﴿قاع تعالر: ب ل[38

م  العحي ال ؤيا  ملسو هيلع هللا ىلص( يف الّع ي : شاب جلع ما شدئ شه رسعع اهلل 9/29رلاه ال خاري ) (3)

 الصالحة.

 (.56الح  علر الّجارو لالصياعة )ص:  (4)
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 لارلاللب لالجلعس يف الخلعاتب لم اق ة دعرو ال يخب ل    الهك ب لكثي 

 ال ي ى فيها جي جث  لإلسمة لتعاليمه.  م  العالات لالّقاليد لال سعةب كما

لهبها يّ ي  ج  الّصعج عقيدو فلي ية قديمةب ن أت ق ل ا سمة يف ال لي ة 

لال لي ة الهيدية القديمةب الّي ما زالت  باالسّ  اقية المييعشة علر )جفلع ي (

 تل،ها ارث  لع  كا  قد س ق بالعتعل عقيدو الهيد علر اليعةب ل،ي القعع شعحدو

انّ ار ال لي ة ا ا اقيةب عال جنه ال يف ا اارو علر شعضه يف جث  ال لي ة اليعنانية 

ا يّياىف مع ني ّه علر الديانات الهيديةب لي ي  ،ها الّداخل جشع العم ع ي يب ميّيدً 

يف ميألة جدل  لقد ن  "علر الدراسة الّي جت ا،ا الميّ    ،ارتما ب فيقعع: 

لخمدة شحثه ج  الّصعج ب Der Islamيف مجلة  1916ا سية  ،امًّ الّصعج مقااًل 

ا سممي مدي  لل لي ة الهيدية الّي لدلت عليه ع    يق مرتاب لماين م  تهةب 

لللقّ الة اليهعليةب لال ، ية المييحيةب لالغيعديةب لارفم عنية الحديثةب م  

 :فهي تهة جخ ى. جما حججه

 بكرش ا،يم ش  جل،م و: ج  معظم جلائل الصعفية م  جدل غي  ع شيأواًل 

 ليحير ش  معاذ ال ازي. بلجشي ي يد ال يتامي بلاقيق ال لخي

 نّ   يف خ اسا .ا: ج  الّصعج ظه  جلاًل لاثانيً 

: ج  ت كيّا  كانت ق ل ا سمة م ك  تمقي الديانات لالثقافات اثالثً 

 ال  قية لالغ شيةب فلما لخل ج،لها يف ا سمة د غعه شص غّهم الصعفية القديمة. 

 : ج  الميلمي  جن يهم يعرتفع  شعتعل ارث  الهيدي.ارابعً 

فال ضا فك و  ب: ج  ال ،د ا سممي ارلع ،يدي يف ن عّه لجسالي هاخامًس 

،يدية اردلب لاسّعماع ال ،ال للمخمو يف سياحّهمب لاسّعمالهم للي حب 
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 .(1)"عالتا  ،يديّا 

لهبها يّ ي  ج  مصي ات اليلف يف االعّقال لم ُتِ   د احًة علر تأث  الصعفية 

شالديانات الهيديةب للكيها شييت ج  ،هه المقاالت لارحعاع ال دعية لخيلة علر 

ةب لرللا علر مجملها لجدلهاب لشييعا اليية الّي تخالف ،هه ال دع لي  ا سم

  المحدثة.

 

         

  

                                                 

 (.97انظ : الّصعج المي أ لالمصدر )ص (1)
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 اخلامتة وأهم النتائج

 م ّ الحمد هلل الهي شيعمّه تّم الصالحاتب لال ك  له علر الّعفيق لال

 الهي كا  م  ج،م نّائجه:ب لال ضل لا نعاة لما يي  م  عكماع ،ها ال ح 

ا سممية قد تع ضت لّأثي ات م  عياد  جتي ية   تميع ال    ج .1

 هتا.كث لتخّلف ،هه المؤث ات يف قلّها جل  بمخّل ة يف م احل تتعر،ا الّاريخي

كا  لهم ميهج لاضح يف جهنم االعّقال يّ ي   اليلف يف شاسّق اء مصي ات .2

الّحهي  م  خت  الععامل الخارتيةب يّمثل شيد ارشعاب الّي يدخل ميها 

 ب لالّحهي  م  العسائل لالت   الّي يي ه ميها الكائدل ب لحماية الم تلع

 تياب العقيدوب لمحاد و ال دع يف شداياهتاب لمحارشّها شعد انّ ار،ا.

 بلجقعاع اليلف نعر ييّضاء شه ب  ن أو ال    يحيط هبا جس اب مّداخلةج .3

 شه م  ال قه لال صي و. لما جك مهم اهلل 

ال    لتاريخهاب لال ّ  الّي حصلت للميلمي    المّأمل يف ن أو ج .4

ار ييّحيل ج  يكع  م  تدشي  شي   الععامل الخارتية يج ة ج  ،ها المك  الك ّ 

م  ق يل المصالفةب لعنما ،ع كيد ميظم مدرلسب  ج  يكع اخ  حاقدب جل 

 لنّيجة لمؤام ات حيكت شمك  لل،اء.

ك   ج،ل الم     ج  جكث  ال دع ظه ت لاشّدجت م  الم   ب لذلك ج  .5

 كا  جاد الك  و رنه ال كّاب لهم لال ا يعة. -،اءفارس لما لرا-

حاللة عحياء المعّقدات المجعسية م  م لكيةب مظه  خت  المجعس ش .6

 لمانعيةب لغي ،اب لمحاللة تم ي ،ا.

ج  ن أو القعع شالقدر شال ص و يدع علر ارت ا ه شالديانات الّي كانت فيها  .7
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 دة المجعسية.ق ل ا سمةب لخا

 .ج  القعع شالقدر ،ع شداية ال ندقةب كما شي  ذلك اليلف  .8

ظهعر جث  المجعس علر ال يعةب شّ اشه العقائد شييهماب لتلقف المجعس  .9

 للّ يع حّر جد ح الّ يع غتاء لكل زنديق.

ج  س   حقد ال  س علر الميلمي  ،ع ما نالهم علر جيديهم م   .10

 زلاع الملكب لذ،اب اليلتا .

خت  الصاشةة علر الميلمي  تمثل شظهعر العقائد ال ا ييةب لال يقل  ج  .11

 ع  خت  المجعس.

ج  الجعد ش  لر،م كا  م  جخت  م   نقل الك   علر الميلمي ب  .12

 لتلقف الدلر شعده الجهم ش  د عا .

ج  عامة م  ضلَّ مِ  ال    ات ععا سي  م  كا  ق لهم م  اليهعل  .13

 لاليصارى لفارس لال لة.

ّداخل يف ارفكار لالمعّقدات الّي كا  عليها ال    يصع  معه ج  ال .14

 علر ف قة معيية. الكامل الج ة شان  ال نحلة جل ملة شارث 

لخعع ال نالقة لال ا يية يف ال   ب ل،ؤالء ال يدييع  شدي  لال  .15

يّمه، ع  شمه، ب لقد يكع  ل عضهم جغ اض كيديةب ي يدل  عااعة ال عضر 

 يصع  معه تحديد جث  ملة جل نحلة يف ،هه ال  قة جل تلك. لفّية الياسب مما 

خت  ال ععشية علر ارمة ا سمميةب لج  عظهار احّقار الع ب يدع  .16

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلر شغض الدي ب لشغض ال سعع 



  أثر الثقافات والديانات الوثنية يف نشأة الفرق واملقاالت  361
 

ج  العقائد الهيدية انّقلت علر الميلمي  كما انّقل غي ،ا م  العقائد  .17

 ع    يق الرتتمة لالمخالتة.

 ال    الّي تأث ت شالديانة الهيدية. ج  الصعفية م  جكث  .18

: ع  القعع شعتعل مؤام و علر ،ها الدي  ال يعدل الحقيقة لال وأخيًرا أقول

يّجالز،اب ل،ع قعع له حظ م  اليظ ب ليؤيده العاقعب للك  العامل الخارتي لم 

يّمثل شالمؤام و فقطو شل ع  جخت  الععامل الخارتية ،ع ما تاء ع  قياعة 

،ها ،ع الدي  الحقب لج  ،ها المعّقد فيه عنقاذ لل    لعدمح داح ه شأ  

رحعالهمب شياًء علر عقائد،م الياشقةب خادة ارليا  لال لي ات ال  قيةب الّي 

يّصف جت اعها ش سعخ المعّقدو لما فيه م  نعع م  عا اع لليعاحي ال لحية 

للع لم -ل اسدو لا،ّماة هباو فم  الجان ي : المؤام و المقصعلوب لالعقيدو ا

 تاء ال   للخل الضمع يف عقائد ج،ل الق لة. -يّعمد داح ها الّآم 

لاهلل مّم نعره لناد  لييهب س حانه تل اأنهب يحق الحقب لي تل ال ا لب 

 لالعاق ة للمّقي ب لدلر اهلل لسلم علر ن يه محمد لعلر آله لجدحاشه جتمعي . 
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 فهرس املصادر واملراجع

   ا شانة ع  جدعع الديانةو جشع الحي  علي ش  عسماعيل ش  عسحا  ش  سالم ش

عسماعيل ش  ع د اهلل ش  معسر ش  جشي ش لو ش  جشي معسر اراع يب تحقيق: ل. 

 ،د.1397ب 1فعقية حيي  محمعلب لار ارنصارب القا، وب ط

  شي لت –عحياء علعة الدي و جشع حامد محمد ش  محمد الغ اليب لار المع فة. 

 جساس ال مغةو جشع القاسم محمعل ش  عم ل ش  جحمدب ال مخ  ي تار اهللب 

 الت عة ل يا ب –تحقيق: محمد شاسل عيع  اليعلب لار الكّ  العلميةب شي لت 

 .ة 1998 - ،د 1419 ارللرب

 ع ض لنقدو ناد  ش  ع داهلل : ثيي ع  يةجدعع مه،  ال يعة ا مامية اال

 ،د.1414للر الق اريب الت عة ار

  ارعمةو خي  الدي  ش  محمعل ش  محمد ش  علي ش  فارسب ال ركلي الدم قيب

 ة.2002ب 15لار العلم للمميي ب ط

  عغاثة الله ا  م  مصايد ال يتا و محمد ش  جشي شك  ش  جيعب ش  سعد امس

الدي  اش  قيم الجعزيةب تحقيق: محمد حامد ال قيب مكّ ة المعارجب ال ياضب 

 ة الع شية اليععلية.المملك

  ارنيابو ع د الك يم ش  محمد اليمعاين الم لزيب جشع سعدب تحقيق: ع د

ال حم  ش  يحير المعلمي اليماين لغي هب مجلس لائ و المعارج العثمانيةب حيدر 

 ة.1962 -،د 1382ب 1آشالب ط

 ال دء لالّاريخو المته  ش   ا،  المقدسيب مكّ ة الثقافة الديييةب شعر سعيد. 

  ال داية لاليهايةو جشع ال داء عسماعيل ش  عم  ش  كثي  الق اي ال ص ي ثم

 -،د 1408ب 1الدم قيب تحقيق: علي اي يب لار عحياء الرتا  الع شيب ط

 ة.1988
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  ال دع لاليهي عيهاو جشع ع د اهلل محمد ش  لضاح الق   يب تحقيق للراسة: عم ل

 اليععليةب –مص ب مكّ ة العلمب تدو  -ع د الميعم سليمب مكّ ة اش  تيميةب القا، و

 ،د1416 ب1ط

 ال عذيةب تاريخها لعقائد،اب لعمقة الصعفية هباب لع د اهلل مصت ر نعميك. 

  شيا  تل يس الجهمية يف تأسيس شدعهم الكمميةو جحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية

الح اينب مجمععة م  المحققي ب مجمع الملك فهد لت اعة المصحف ال  يفب 

 ،د.1426ب 1ط

   تاريخ ا سمة للفيات الم ا،ي  لارعمةو جشع ع د اهلل محمد ش  جحمد ش  عثما

اي ماز اله، يب تحقيق: الدكّعر ش ار عّعال مع لجب لار الغ ب ا سمميب  ش  ق 

 ة. 2003ب 1ط

  تاريخ ال سل لالملعكو محمد ش  ت ي  ش  ي يد ش  كثي  ش  غال  اآلمليب جشع

 ،د. 1387ب 2ار الرتا ب شي لتب طتع   التربيب ل

 خليل الج ب ت تمةب  تاريخ ال ك  ال لي ي عيد الع بو حيا ال اخعريب

 .ة2002 ب1ط غاليب رز  لتدي خعريب عالع تحقيق:

  الّاريخ الك ي و محمد ش  عسماعيل ش  عش ا،يم ش  المغي و ال خاريب جشع ع د اهللب

 المعيد ع د محمد: م اق ة تحت   ع  بالدك –لائ و المعارج العثمانيةب حيدر آشال 

 .خا 

  مص ._تاريخ المها،  ا سمميةو محمد جشع ز، وب لار ال ك  الع شيب القا، و 

   تاريخ شغدالو جشع شك  جحمد ش  علي ش  ثاشت ش  جحمد ش  مهدي الختي

ال غداليب تحقيق: الدكّعر ش ار ععال مع لجب لار الغ ب ا سمميب شي لتب 

 ة.2002 -،د 1422ب 1ط

  تاريخ لم قو جشع القاسم علي ش  الحي  ش  ، ة اهلل المع لج شاش  عياك ب
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،د 1415تحقيق: عم ل ش  غ امة العم ليب لار ال ك  للت اعة لالي   لالّعزيعب 

 ة.1995 -

   ّتأليل مخّلف الحدي و جشع محمد ع د اهلل ش  ميلم ش  قّي ة الدييعريب المك

 ة.1999 -،د 1419ب 2االسمميب مؤسية ا ا ا ب ط

  تحقيق ما للهيد م  مقعلة مق علة يف العقل جل م ذللةو جشع ال يحا  محمد ش  جحمد

 ه. 1403ال ي لين الخعارزميب عالم الكّ ب شي لتب الت عة: الثانيةب 

  العم ع ي يب لار ال ع  للت اعة لالي  ب  جشعالّصعج الثعرو ال لحية يف ا سمةو

 ل يا ._شي لت 

 د 1406المي أ لالمصدرو عحيا  علهي ظهي ب الت عة ارللرب الّصعج،- 

 ة.1986

  :تق ي  الّههي و جحمد ش  علي ش  محمد ش  جحمد ش  حج  العيقمينب تحيق

 .ة1986 –،د 1406ب 1محمد ععامةب لار ال ايدب سعرياب ط

  الّي يه لال ل علر ج،ل ار،عاء لال دعو محمد ش  جحمد ش  ع د ال حم ب جشع

ل تي العيقمينب تحقيق: محمد زا،د ش  الحي  الكعث يب المكّ ة الحي ي  الم 

 ارز، ية للرتا ب مص .

  هتهي  الكماع يف جسماء ال تاعو يعسف ش  ع د ال حم  الم يب تحقيق: ل. ش ار

 .ة1980 –،د 1400ب 1ععال مع لجب مؤسية ال سالةب شي لتب ط

  ي يد ش  كثي  ش  غال  اآلمليب جشع  تامع ال يا  يف تأليل الق آ ومحمد ش  ت ي  ش

 -،د  1420 1تحقيق: جحمد محمد ااك ب مؤسية ال سالةب ط تع   التربيب

2000. 

  الت عة ارللر تهلر الّ يع لجس اهباو ع داللتيف ش  ع دال حم  الحي ب

 ة.2012-،د 1433
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  و الج ح لالّعديلو جشع محمد ع د ال حم  ال ازي اش  جشي حاتمب   عة مجلس لائ

 المعارج العثمانية شحيدر آشال الدك ب الهيدب لار عحياء الرتا  الع شيب شي لت.

   تمه و اللغةو جشع شك  محمد ش  الحي  ش  لريد ارزليب تحقيق: رم ي ميي

 ة.1987ب 1شعل كيب لار العلم للمميي ب شي لتب ط

 شع الح  علر الّجارو لالصياعةو جشع شك  محمد ش  ،ارل  الخمعب تصييف: ج

ب الت عة اليععلية –اهلل محمعل ش  محمد الحدال لار العادمةب ال ياض  ع د

 .د،1407ارللرب

  خلق جفعاع الع الو محمد ش  عسماعيل ش  عش ا،يم ش  المغي و ال خاريب جشع ع د

 اهللب تحقيق: ل. ع د ال حم  عمي وب لار المعارج اليععليةب ال ياض.

   ع د الحليم اش  تيمية الح اينب تحقيق: لرء تعارض العقل لاليقلو جحمد ش

ب 2الدكّعر محمد راال سالمب تامعة ا ماة محمد ش  سععل ا سمميةب ط

 ة.1991 -،د 1411

   ليعا  الم ّدج لالخرب يف تاريخ الع ب لالربش  لم  عاد ،م م  ذلي ال أ

ع د ال حم  ش  محمد ش  محمدب اش  خلدل  جشع  اركرب )تاريخ اش  خلدل (و

 ة.1988 -،د 1408ب 2زيدب تحقيق: خليل احالوب لار ال ك ب شي لتب ط

  ذة الكمة لج،لهو جشع عسماعيل ع د اهلل ش  محمد ش  علي ارنصاري اله ليب

المديية الميعروب  -تحقيق: ع د ال حم  ع د الع ي  ال  لب مكّ ة العلعة لالحكم 

 ة.1998-،د 1418ب 1ط

 م  ش  ع د الع ي ب مؤسية ارعلمي جشععم لب محمد ش  ع ؛رتاع الك ي

 للمت ععاتب ك شمء.

   ال ل علر الجهمية لال نالقةو جشع ع د اهلل جحمد ش  محمد ش  حي ل ش  ،مع ش

 .1جسد ال ي اينب تحقيق: دربي ش  سممة اا،ي ب لار الث ات للي   لالّعزيعب ط
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 دارمي ال ل علر الجهميةو جشع سعيد عثما  ش  سعيد ش  خالد ش  سعيد ال

،د 1416ب 2اليجيّاينب تحقيق: شدر ش  ع د اهلل ال درب لار اش  ارثي ب الكعيتب ط

 ة.1995 -

  ال ل علر الميتقيي و تقي الدي  جشع الع اس جحمد ش  ع د الحليم ش  ع د اليمة

ش  ع د اهلل ش  جشي القاسم ش  محمد اش  تيمية الح اين الحي لي الدم قيب لار 

 يا .المع فةب شي لتب ل 

  ال سالة الق ي يةو ع دالحليم ش  ،عاز  ش  ع د الملك الق ي يب تحقيق: ع د

 الحليم محمعلب محمعل ش  ال  يفب لار المعارجب القا، و.

   سليلة ارحالي  الضعي ة لالمعضععة لجث ،ا الييئ يف ارمةو جشع ع د ال حم

الع شية اليععليةب المملكة  -محمد ناد  الدي ب ارل اينب لار المعارجب ال ياض 

 ة.1992-،د 1412

  ع ال غدالي الحي ليب مَّ الييةو جشع شك  جحمد ش  محمد ش  ،ارل  ش  ي يد الخ 

 ة.1989 -،د 1410ب 1تحقيق: ل. عتية ال ، اينب لار ال ايةب ال ياضب ط

  الييةو جشع شك  ش  جشي عادم ل،ع جحمد ش  عم ل ش  الضحاك ش  مخلد ال ي اينب

 ،د.1400ب 1اد  الدي  ارل اينب المكّ  ا سمميب شي لتب طتحقيق: محمد ن

  .الييةو جشع ع د ال حم  ع د اهلل ش  جحمد ش  محمد ش  حي ل ال ي اينّ ال غداليب ل

 ة.1986 -،د 1406محمد ش  سعيد ش  سالم القحتاينب لار اش  القيمب الدماةب 

  الق ليييب تحقيق: محمد فؤال اش  ماتة جشع ع د اهلل محمد ش  ي يد سنن ابن ماجه؛

 ع د ال اقيب لار عحياء الكّ  الع شية.

  اليي  الكربىو جحمد ش  الحيي  جشع شك  ال يهقيب تحقيق: محمد ع د القالر عتاب

 .ة2003 - ،د1424 ب3ط ل يا ب –لار الكّ  العلميةب شي لت 

  ة.2006-،د1427سي  جعمة الي مءو امس الدي  اله، يب لار الحدي ب القا، وب 
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  ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعةو جشع القاسم ، ة اهلل ش  الحي  ش  ميصعر

ب 8الملكائيب تحقيق: جحمد ش  سعد ش  حمدا  الغامديب لار  ي ةب اليععليةب ط

 ة.2003 -،د 1423

  ا ح الييةو جشع محمد الحي  ش  علي ش  خلف الربهباريب تحقيق: خالد ش  قاسم

 ة.2000 -،د 1421ب 3لار اليلفب لار الصميعي للي   لالّعزيعب طال لاليب 

  ال  ح لا شانة علر جدعع اليية لالديانةب لمجان ة المخال ي ب لم ايية ج،ل

ع د اهلل ش  محمد ش  شتة  ؛"ا شانة الصغ ى"ار،عاء المارقي ب المع لج شد 

ار ارم  ارلع للي   الع ك يب جشع ع د اهللب تحقيق: ع د اهلل عالع ش  حمدا ب ل

 .،د1433 ب2ط ال ياضب –لالّعزيعب المملكة الع شية اليععلية 

  :يُّ ال غداليب تحقيق ال  يعةو جشع شك  محمد ش  الحيي  ش  ع د اهلل اآلُت ِّ

اليععليةب  -الدكّعر ع د اهلل ش  عم  ش  سليما  الدميجيب لار الع  ب ال ياض

 ة.1999 -،د 1420ب 2ط

 ملسو هيلع هللا ىلصالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  صحيح البخاري؛ 

محمد ش  عسماعيل جشع ع داهلل ال خاريب تحقيق: محمد ز،ي  ش  وسننه وأيامه؛ 

 ،د.1422ب 1ناد  الياد ب لار  ع  اليجاوب ط

    د يح الييةو محمد ش  ت ي  ش  ي يد ش  كثي  ش  غال  اآلمليب جشع تع

المعّع ب لار الخل اء للكّاب ا سمميب الكعيتب التربيب تحقيق: شدر يعسف 

 ،د.1405ب 1ط

  الت قات الكربىو جشع ع د اهلل محمد المع لج شاش  سعدب تحقيق: محمد ع د

 ة.1990 -،د 1410القالر عتاب لار الكّ  العلميةب شي لتب 

   عقيدو اليلف جدحاب الحدي و عسماعيل ش  ع دال حم  الصاشعينب لار عم  ش

 ة.2007-،د 1428مص ب الت عة ارللر  -القا، و  الختابب
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  غ ي  الحدي و جشع سليما  حمد اش  الختاب ال يّي المع لج شالختاشيب

تحقيق: ع د الك يم عش ا،يم الغ شاليب لخ ج جحاليثه: ع د القيعة ع د رب الي يب 

 ة.1982 -،د 1402لار ال ك ب 

  ة.1987 -،د 1408ب 1طال ّالى الكربى الش  تيميةو لار الكّ  العلميةب 

   ال ّعى الحمعية الكربىو اش  تيمية الح اين الحي لي الدم قيب تحقيق: ل. حمد ش

 .ة2004 - ،د1425 ب2ط ال ياضب –ع د المحي  الّعيج يب لار الصميعي 

  ال    شي  ال    لشيا  ال  قة الياتيةو ع د القا،  ش   ا،  ش  محمد ش  ع د اهلل

ب 2  اييييب جشع ميصعرب لار اآلفا  الجديدوب شي لتب طال غدالي الّميمي ارس

 ة.1977

  ال صل يف الملل لار،عاء لاليحلو جشع محمد علي ش  جحمد ش  سعيد ش  ح ة

 ارندليي الق   ي الظا، يب مكّ ة الخانجيب القا، و.

  فقه اللغة لس  الع شيةو ع د الملك ش  محمد ش  عسماعيل جشع ميصعر الثعال يب

 ة.2002 -،د 1422ب 1ع د ال زا  المهديب عحياء الرتا  الع شيبطتحقيق: 

   ال لي ة يف الهيد قتاعاهتا الهيدلكية لا سممية لالمعاد و مع مقدمات ع

علي زيععرب مؤسية ع  الدي  للت اعة لالي  ب  وال لي ة ال  قية ليف الصي 

 .ل يا  –شي لت 

 عرا  ال غدالي المعّ لي ال ه ستو جشع ال  ج محمد ش  عسحا  ش  محمد ال

 –ال يعي المع لج شاش  اليديمب تحقيق: عش ا،يم رمضا ب لار المع فة شي لت 

 .ة1997 - ،د1417 ب2ط ل يا ب

   القامعس المحيطو محمد ش  يعقعب ال ي لز آشاليب تحقيق: مكّ  تحقيق الرتا

 .ة2005 - ،د1426 ب8ط ل يا ب –يف مؤسية ال سالةب شي لت 

 ومعاملة المح عبب للدف   يق الم يد علر مقاة الّعحيد قعت القلعب يف 
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محمد ش  علي ش  عتية الحارثيب جشع  ال  المكيب تحقيق: عادم عش ا،يم 

 ة. 2005-،د  1426ل يا  الت عة: الثانيةب  -الكياليب لار الكّ  العلميةب شي لت 

 الكّاب  الكامل يف الّاريخو اش  ارثي ب تحقيق: عم  ع د اليمة تدم يب لار

 .ة1997 - ،د1417 ب1ط ل يا ب –الع شيب شي لت 

  كّاب الضع اءو جشع زرعة ال ازيب تحقيق: سعدي ش  مهدي الهااميب عمالو

ال ح  العلمي شالجامعة ا سمميةب المديية الي عيةب المملكة الع شية اليععليةب 

 ة.1982 -،د 1402

   ياشِيب تحقيق: كّاب القدرو جشع شك  تع   ش  محمد ش  الحي  ش ّ  اض الِ    الُمي 

 ة.1997 -،د  1418ب 1ع د اهلل ش  حمد الميصعرب جضعاء اليلفب ط

 ب لار يا ف يق يليا  الع بو محمد ش  مك ة اش  ميظعر ارنصاري ال لي ع

 ،د. 1414ب 3دالرب شي لتب ط

 ليا  المي ا و جحمد ش  علي ش  حج  العيقمينب تحقيق: لائ و المع ج اليظامية 

 .ة1971/ ،د1390 ب2ط ل يا ب – شي لت للمت ععات ارعلمي مؤسية الهيدب –

 جحمد ش  ععض اهلل الح شيب لار العادمة للي    والمات يدية لراسًة لتقعيًماب

 ه. 1413لالّعزيعب الت عة ارللر 

  مخّار الصحاحو جشع ع د اهلل محمد ش  جشي شك  ال ازيب تحقيق: يعسف ال يخ محمدب

 .ة1999 - ،د1420 ب5ط ديداب –الدار اليمعذتيةب شي لت  -لعص ية المكّ ة ا

  مخّص  الحجة علر تارك المحجةو ا ماة جشع ال ّح نص  ش  عش ا،يم المقدسيب

ب 1تحيق لتخ يج للراسة: محمد عش ا،يم محمد ،ارل ب لار جضعاء اليلفب ط

 ة.2005 -،د 1425

  ع دال زا  محمد جسعلالمدخل لدراسة ارليا  لالمها، و للعميد. 

  م لج اله،  لمعال  الجع، و جشع الحي  الميععليب تحقيق: محمد محيي
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 ةب ال ياض.1973 -،د 1393ب 5الدي  ع د الحميدب مكّ ة ال ياض الحديثةب ط

   ميائل ح بو جشع محمد ح ب ش  عسماعيل ش  خلف الك ماينب ععدال: فاي

 ،د. 1422ب تامعة جة الق ىب حاشسب عا اج: الدكّعر حيي  ش  خلف الج عري

  :الميّدرك علر الصحيحي و الحاكم محمد ش  ع د اهلل الييياشعريب تحقيق

 .ة1990 –،د 1411ب 1مصت ر ع د القالر عتاب لار الكّ  العلميةب شي لتب ط

  و ميلم ش  ملسو هيلع هللا ىلصالمييد الصحيح المخّص  شيقل العدع ع  العدع علر رسعع اهلل

يياشعريب تحقيق: محمد فؤال ع د ال اقيب لار الحجاج جشع الحي  الق ي ي الي

 عحياء الرتا  الع شيب شي لت.

  م ار  ارنعار علر دحاح اآلثارو عياض ش  معسر اليحص ي الي ّيب المكّ ة

 العّيقة للار الرتا .

  المصيفو جشع شك  ع د ال زا  ش  ،ماة ش  نافع الحمي ي اليماين الصيعاينب

المجلس العلميب الهيدب المكّ  ا سمميب تحقيق: ح ي  ال حم  ارعظميب 

 ،د.1403ب 2شي لتبط

  المعارجو جشع محمد ع د اهلل ش  ميلم ش  قّي ة الدييعريب تحقيق: ث لت عكااةب

 ة.1992ب 2الهيةة المص ية العامة للكّابب القا، وب ط

  المعجم ال لي ي شارل اظ الع شية لال  نيية لا نكلي ية لالمتيييةو ل.تميل

 ل يا ب لار الكّاب المص يب القا، و. -دلي اب لار الكّاب الل ياينب شي لت

  المعجم الك ي و سليما  ش  جحمد ش  جيعب ش  متي  اللخمي ال اميب جشع القاسم

 .2ب طالقا، و –تحقيق: حمدي ش  ع د المجيد اليل يب مكّ ة اش  تيمية  الترباينب

  ر ع د الك يم الختي ب مؤسية معجم المصتلحات لارلقاب الّاريخيةو مصت

 ة.1996 -،د 1416ب 1ال سالةب شي لتب ط

  معجم مقاييس اللغةو جحمد ش  فارس ش  زك ياء الق لييي ال ازيب جشع الحيي ب
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 ة.1979 -،د 1399تحيقق: ع د اليمة محمد ،ارل ب لار ال ك ب 

 يب لار الععيب مع فة اليي  لاآلثارو جشع شك  ال يهقيب تحقيق: ع د المعتي جمي  قلعج

 ة.1991 -،د 1412ب 1القا، وب ط -لم قب لار العفاءب الميصعرو  -حل  

 ب 4الم صل ىف تاريخ الع ب ق ل ا سمةو الدكّعر تعال عليب لار الياقيب ط

 ة.2001 -،د 1422

  الملل لاليحلو جشع ال ّح محمد ش  ع د الك يم ش  جشر شك  جحمد ال ه سّاينب

 مؤسية الحل ي.

  يف تاريخ ارمم لالملعكو جشع ال  ج ع د ال حم  الجعزيب تحقيق: محمد الميّظم

ب 1ع د القالر عتاب مصت ر ع د القالر عتاب لار الكّ  العلميةب شي لتب ط

 ة.1992 -،د 1412

  ميهاج اليية الي عية يف نقض كمة ال يعة القدريةو اش  تيمية الح اين الحي لي

امعة ا ماة محمد ش  سععل ا سمميةب الدم قيب تحقيق: محمد راال سالمب ت

 ة.1986 -،د 1406ب 1ط

 8ن أو ال ك  ال لي يو ل. علي سامي الي ارب لار المعارجب القا، وب ط. 

  ن عء الحضارو االسمميةب جحمد القص. 

  نقض ا ماة جشي سعيد عثما  ش  سعيد علر الم ييي الجهمي العييد فيما افرتى

ق: رايد ش  حي  ارلمعيب مكّ ة ال ادب م  الّعحيدو تحقي علر اهلل 

 ة.1998 -،د 1418

  العرعو جشع شك  ش  ع داهلل ش  جشي الديياب تحقيق: ع داهلل الحمعلب الدار اليل يةب

 ،د. 1408-ة 1988الكعيتب الت عة ارللر 
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 الشهب احملرقة املرمية
على أهل البدع من أفراخ 

 األشاعرة واجلهمية
   للشيخ العالمة سليمان بن سحمان 

 تقريظ: 

 ،الشيخ العالمة حممد بن عبد اللطيف

 .والشيخ العالمة سعد بن محد بن عتيق

 حتقيق:

 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايعأ. 

أستاذ مشارك بقسم العقيدة واملذاهب سعودي،  أكادميي

حممد بن سعود اإلسالمية ، جامعة اإلمامةاملعاصر
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 ملخص البحث

  مو لاليمة علر م  اللالّص  بالحمد هلل لحده
َّ
 شعده.. لشعد:  ن ي

رسالة جتاب فيها م   -ن يل لشي  -يخ دالح ش  ع د اهلل الغماسكّ  الّ  

ر فيها ما ذك ه حاع عليهب لق ّ لحكم اد ال ّ  ملسو هيلع هللا ىلصسأله ع  جحالي  زيارو قرب الي ي 

ل ال حاع لمج ّ  تصحب لج  ادّ العلماء م  كع  ارحالي  العارلو يف ذلك ال 

م فيها لهتكّ  بهبا عليه رلَّ  ال يجعزب فكّ  عليها جحد،م لرقاتس  ملسو هيلع هللا ىلص ي زيارو قرب اليّ 

 لجغلظ له القعع. بشه

 انّصاًرا الكّاب ،ها ب لكّ   له ال يخ سليما  ش  سحما   فانربى

 الميألةب ،هه يف للحق لشياًنا ع ضهب ع  لذشًّا الغّماس اهلل ع د ش  دالح لل يخ

 .المعرتض ،ها جلرله عما لتعاًشا

ا علر الييخة اردلية الّي جمم،ا ق ال اح  ،هه ال سالة معّمدً حقَّ  لقد

ها شع ل اآليات الق آنيةب لتخ يج ارحالي  المؤلف لخّم عليهاب لخدة نصَّ 

الي عيةب لت تمة ارعمة غي  الم هعري ب لتعثيق اليقععب لالّع يف شال   ب 

 حّاج علر تعليق.علر ما ي   لالّعليق

  ل. محمد ش  ع د الع ي  ال ايع

alshaye.mohammed@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

  .لم  لااله ح هلد لهآ رهللب لالصمو لاليمة علر رسعع اهلل لعل الحمد

فر  مما امّ  اهلل شه علر ،هه ارمة ج  جكمل لها لييها ش عثة ن ييا جما شعدب 

عليها ا يعّها م  الّح يف لالّ ديل شم  يقيمه فيها م  ب لح ظ ملسو هيلع هللا ىلصمحمًدا 

العلماء المجدلي  لارئمة المهديي ب فكلما ظه  ال ا ل لال  ك لاندرست 

معالم الحق لالّعحيد جقاة اهلل م  خادة جلليائه لج،ل العلم ش  يعّه م  يجدل 

 لها لييها.

و فقد جقامه اهلل   لم  ،ؤالء ا ماة المجدل محمد ش  ع د الع،اب 

تعالر لح ظ لييهب لالدععو علر تعحيدهب لالّحهي  م  ال  ك شهب لتجديد ما 

ندرس م  معالمه يف الق   الثاين ع   الهج يب لكّ  اهلل لدععته الق عع ا

 لاالنّ ار.

لم  تماة نعمة اهلل علر ،هه الدععو ج  تّاشع علماؤ،ا م  جشياء ا ماة 

ع  ع  ج،لهاو شريضاح ليهاب ليدافعع  عيهاب ليهشّ لتممهته لجح اله يدعع  ع

ِ    هبهه الدععو م  ق ي  جل  الحق لعزالة ال  ه الّي يلقيها علر الياس م  ا 

 شعيد.

ُّ  جئمة ،هه الدععو الم اركة مملعءو شال للل الّي فيها اليصح لألمةب  فُك

 لارخه علر يد المخالف لعرااله علر الص اط الميّقيم. 

،هه الدععو الم اركة الهي  نهرلا جن يهم للدفاع عيها لع  لم  جئمة 

ب الهي جث ى المكّ ة ا سممية   علمائها ال يخ العممة سليما  ش  سحما  
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     فيها حقيقة لععو ا ماة محمد ش  ع د الع،اب يّ شكّ ه اليافعة الّي ش

 للافع عيها لع  علمائها شارللة العاضحة لالحجج القا عة.

له علر كّاب مختعط لم يت ع شعدب عيعانه: )ال ه  المح قة لقد لق ت 

الم مية علر ج،ل ال دع م  جف اخ ارااع و لالجهمية(ب رل فيه علر جحد الم ّدعة 

  المّتاللي  علر لعاو الحق لالّعحيد يف ميائل زيارو الق عر لاد ال حاع عليها.

للتيف ش  ع د لق ظ الكّاب ال يخا  العالما  الجليم : محمد ش  ع د ا

 . ↓ ال حم  لسعد اش  حمد ش  عّيق

لرتا  جئمة ،هه الدععوب  ا سهاة يف تحقيقه لعخ اتهو خدمةً  يف ف غ ت

لقياًما شالعات  تجاه علمائهاب خادة مع كع  الميائل الّي ناق ها لال  ه الّي 

 رل عليها ال ت اع تثار حعع ،هه الدععو الم اركة علر يعميا ،ها.

  يدي تحقيق الكّاب ثمثة م اح  ضميّها: ذك  ت تمة لقد قدمت شي

 .الّحقيقميهجي يف شيا  ب لشالكّاب امخّص ً  اب لتع ي ً للمؤلفمعت و 

لاهلل جسأع ج  يجعل عملي خالًصا لعتههب نافًعا لي يعة الع ض عليهب 

 لدلر اهلل لسلم علر ن ييا محمد لعلر آله لدح ه.
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 املبحث األول

 ترمجة موجزة للمؤلف 

 أواًل: امسه ونسبه:  

،ع العممة سليما  ش  سحما  ش  مصلح ش  حمدا  ش  مي   ش  محمد ش  

 (1)مالك ش  عام  ش  محمد ش  دالح ش  ع د اهللب م  آع عام ب ال  عي

 .(3)العيي ي اليجدي (2)الخثعمي

 ثانًيا: مولده ونشأته: 

جهباب لقد اخّلف يف سية معلده ما شمديية  (4)يف ق ية اليقاء   للد ال يخ 

 .(5)،1269لعاة ، 1266شي  عاة 

 تلقر حي  عليهب جث ه لهلك لكا  دالحةب لشيةة علمية جس و كيف يف لن أ

                                                 

ني ة علر ال  ع ش  اه ا  ش  ع  سب ل،ي شت  م  ق يلة خثعم. انظ : الل اب يف هتهي   (1)

 (.2/430ارنياب )

ني ة علر خثعم ش  جنمار ش  جراش ش  عم ل ش  غع  ش  لي  ش  مالك ش  زيد ش  كهم .  (2)

 (.1/423انظ : الل اب يف هتهي  ارنياب )

(ب م ا،ي  علماء نجد لع د ال حم  آع 5انظ : ت اتم مّأخ ي الحياشلة الش  حمدا  رقم ) (3)

 (.1/279(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  الش  شياة )290ال يخ )ص

 ق ية اليقاء: تقع غ ب مديية جهبا شخمية ع   ميمً تق ي ًا. (4)

(ب اش  سحما  تاريخ حياته لعلمه لتحقيق اع ه الش  عقيل 19انظ : تاريخ عيي  )ص

(1/17.) 

(ب قمئد الجما  16/445(ب الدرر الييية الش  قاسم )291انظ : م ا،ي  علماء نجد )ص (5)

 (.17لعم  ش  غ امة )ص
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 .(1)دغ ه يف عليه الق آ  لح ظ رجسهب ميقط يف جشيه علر ال  عية العلعة م الئ

جس ته علر ال ياض لعيدما جلرك العالد يف اشيه الي عغ لح  العلم انّقل مع 

عدل ميهمب لق ج ل،ماب لتّلمه ء  لارفمج فالّحق شحلقات العلم فيهماب لالزة علما

 عليهم يف اردعع لال  لعب لالحدي  لالّ يي ب لعلعة الع شية.

 لالّ يي ب لالحدي ب لال  ائضب لال قهب كالعقيدوب كثي و علعة يف ش ع حّر

 علمه. لغ ارو شّمكيه ت هد مؤل ات عدو لجلف لال ع ب شارلب لتمي 

  :ثالًثا: شيوخه 

عدل م  ل -كما س ق- شا ضافة علر لالده   تّلمه العممة اش  سحما  

 ميهم:  وعلماء عص ه

 .(2)العممة ع د ال حم  ش  حي  -1

 .(3)ع د اللتيف ش  ع د ال حم  ش  حي  العممة -2

                                                 

ب 196(ب عمّاع اليام  )ص34(ب مجمعع الي ائس ال ع ية )ص11نظ : قمئد الجما  )صا (1)

 (.198ب 197

،ع ع د ال حم  ش  حي  ش  محمد ش  ع د الع،ابب المجدل الثاينب لالعممة ال شاينب م   (2)

مؤل اته: فّح المجيد ا ح كّاب الّعحيدب ق و عيع  المعحدي ب المحجة يف ال ل علر اللجةب 

 ،د(.1285سية ) تعيف

 (. 1/201(ب رلضة الياظ ي  للقاضي )58انظ : م ا،ي  علماء نجد )ص

،ع ع د اللتيف ش  ع د ال حم  ش  حي  ش  محمد ش  ع د الع،ابب م  ك ار جئمة الدععو  (3)

اليل يةب م  مؤل اته: تأسيس الّقديس يف ال ل علر لالل ش  ت تيسب لميهاج الّأسيس يف 

سب لمص اح الظمة يف ال ل علر م  كهب علر ال يخ ا ماةب تعيف ك ف ا هات اش  ت تي

 ،(. 1293سية )
= 



 جملة الدراسات العقدية    382

 .(1)العممة حمد ش  علي ش  عّيق -3

 .(2)اللتيف ش  ع د ال حم العممة ع د اهلل ش  ع د  -4

 .(3)العممة حمد ش  فارس ش  محمد الّميمي -5

 .(4)العممة سعد ش  حمد ش  عّيق -6

  :رابًعا: تالميذه 

 ب ميهم: عدل كثي     لل يختّلمه 

 .(5)ال يخ ع د الع ي  ش  دالح ش  م اد -1

                                                 
= 

 (.1/202(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )93نظ : م ا،ي  علماء نجد )صا

،ع حمد ش  علي ش  محمد ش  عّيقب م  جئمة الدععو اليل يةب م  مؤل اته: عشتاع الّيديد  (1)

يجاو لال كاك م  معاالو الم تدي  لج،ل ا ا اكب شاخّصار فّح المجيدب شيا  س يل ال

 ،(. 1301ال  قا  شي  مه،  اليلف لاش  س عي ب تعيف سية )

 (.2/84(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )244انظ : م ا،ي  علماء نجد )ص

،ع ع د اهلل ش  ع د اللتيف ش  ع د ال حم  ش  حي  ش  محمد ش  ع د الع،ابب ااّه  شيعة  (2)

 ،(ب 1339العلم لسماحة ارخم  لرتاحة العقلب تعيف سية )

 (.1/72(ب علماء نجد خمع سّة ق ل  )129انظ : م ا،ي  علماء نجد )ص

ء ارفاضلب لم  المربزي  يف ،ع حمد ش  فارس ش  محمد ش  فارس الّميميب كا  م  العلما (3)

 ،(. 1345علعة الع شيةب تعيف سية )

 (.2/97(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )288انظ : م ا،ي  علماء نجد )ص

،ع سعد ش  حمد ش  علي ش  محمد ش  عّيقب عالم زا،دب تعلر القضاء لالّدريس شال ياضب م   (4)

 ،د(.1349الم ال شيظم ال الب تعيف سية )مؤل اته: رسالة يف االعّصاة لعدة الّ   ب نيل 

 (.2/220(ب علماء نجد خمع ثما  ق ل  )1/107انظ : رلضة الياظ ي  )

،ع ع د الع ي  ش  دالح ش  م ادب عالم زا،دب تلس للّدريسب لق ج عليه كثي ل ب لعمِّ   (5)
= 
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 .(1)ال يخ ع د اهلل ش  ع د الع ي  العيق ي -2

 .(2)ال يخال يخ ع د اللتيف ش  عش ا،يم آع  -3

 .(3)ال يخ ع د ال حم  ش  محمد ش  قاسم -4

 .(4)ال يخ عم  ش  حي  آع ال يخ -5

 .(5)ال يخ سليما  ش  ع د ال حم  الحمدا  -6

                                                 
= 

 ،(. 1417حّر تجالز المائةب تعيف سية )

 (.3/354)انظ : علماء نجد خمع ثمانية ق ل  

،ع ع د اهلل ش  ع د الع ي  ش  ع د ال حم  العيق يب كا  عالمًا محدثًا فقهيًا نحعيًاب م   (1)

 ،(. 1373مؤل اته: حااية ال لض الم شعب ال ّالىب تعيف سية )

 (.4/99(ب ارعمة )4/265انظ : علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )

ش  ع د ال حم  ش  حي  ش  محمد ش  ع د ،ع ع د اللتيف ش  عش ا،يم ش  ع د اللتيف  (2)

 ،(. 1386الع،ابب كا  عالمًا يف الّعحيد لالّ يي  لالحدي  لال قه لاليحعب تعيف سية )

 (.3/553(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )164انظ : م ا،ي  علماء نجد )ص

رخًاب تمع ،ع ع د ال حم  ش  محمد ش  قاسم العادمي القحتاين اليجديب كا  عالمًا مؤ (3)

مؤل ات اش  تيمية لجئمة الدععوب لجلف كّ ًا تليلةب ميها: حااية ال لض الم شعب حااية 

 ،(. 1393كّاب الّعحيدب حااية ال ح يةب تعيف سية )

 (.3/202(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )1/235انظ : رلضة الياظ ي  )

ع د الع،ابب كا  م  جعيا  ،ع عم  ش  حي  ش  حيي  ش  علي ش  حيي  ش  محمد ش   (4)

 ،(. 1395العلماءب لك ار العتهاءب تعيف سية )

 (.5/310انظ : علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )

،ع سليما  ش  ع د ال حم  ش  محمد آع حمدا ب كا  م  العلماء المتلعي ب لكا  له ن اط يف  (5)

  ،(.1397تعيف سية )الّدريس لالععظب م  مؤل اته: الدر اليضيد علر كّاب الّعحيدب 

 (.2/295(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  )1/149انظ : رلضة الياظ ي  ) 
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  :خامًسا: مؤلفاته 

مؤل ات كثي وب لخادة يف علم العقيدوب    جلف العممة اش  سحما  

   لغال  مؤل اته رلٌّ علر جعداء لععو ا ماة محمد ش  ع د الع،اب 

ً ا ما شي  مختعط ب ل،ي لعلمائهاب لقد شلغت مؤل اته جكث  م  جرشعي  مؤلَّ

 ميها:  ب(1)لمت عع

 عراال التال  علر ج،مِّ المتال . -1

 الحدال يف رل ا هات علعي الحدال. ارسية -2

 ال يا  المجدي ل ياعة القعع المجدي. -3

 تربئة ال يخي  ا مامي  م  ت لي  ج،ل الكهب لالمي . -4

 العاضحة ا سممية.الحجج  -5

 .لالجهمية ارااع و جف اخ م  ال دع ج،ل علر الم ميَّة المح قة ال ه  -6

 الصعاعق الم سلة ال هاشية علر ال  ه الداحضة ال امية. -7

 الضياء ال ار  يف رل ا هات الماذ  المار . -8

 ك ف غيا،  الظمة ع  جل،اة تمء ارل،اة. -9

 ل لاالشّداع.ميهاج الحق لاالت اع يف مخال ة ج،ل الجه -10

                                                 

(ب علماء نجد خمع ثمانية 290(ب م ا،ي  علماء نجد )ص16/447انظ : الدرر الييية ) (1)

(ب 1/57(ب اش  سحما  تاريخ حياته لعلمه لتحقيق اع ه الش  عقيل )1/279ق ل  )

 (.1/393لماء الق   ال اشع ع   )الم ّدج لالخرب يف ع
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  :سادًسا: وفاته 

اا  م  اه  د   سية دددشمديية ال ياض يف يعة ارحد الع   تعيف 

 عليه شالجامع الك ي ب للف  يف مقربو الععلب لدلي عليه دمو ،1349)
 
(ب لُدلِّي

 .(1)الغائ  يف تعامع نجدب رحمه اهلل رحمة لاسعة

 

 املبحث الثاني

احملرقة املرمية تعريف خمتصر بكتاب: )الشهب 

 من أفراخ األشاعرة واجلهمية( على أهل البدع

  :أواًل: عنوان الكتاب 

سمر المؤلف كّاشه هبها االسم: )ال ه  المح قة الم مية علر ج،ل ال دع 

  م  جف اخ ارااع و لالجهمية(ب لجث ت ذلك علر   و المختعط.

  :ثانًيا: نسبة الكتاب إىل مؤلفه 

 و  ال اك يف ني ة ،ها الكّاب علر ال يخ العممة سليما  ش  سحما  

فقد جث ت ذلك علر   و المختعطب كما خّم جيًضا شالّص يح شرممء ال يخ له 
                                                 

(ب 290(ب م ا،ي  علماء نجد )ص1/125(ب رلضة الياض ي  )16/447انظ : الدرر الييية ) (1)

(ب علماء نجد خمع ثمانية ق ل  16(ب ت اتم مّأخ ي الحياشلة )ص3/126ارعمة لل ركلي )

ب معجم مصي ات (1/393)ف ي(ب الم ّدج لالخرب يف علماء الق   ال اشع ع   للي1/279)

(ب 1/11(ب اش  سحما  تاريخ حياته لعلمه لتحقيق اع ه الش  عقيل )6/280الحياشلة للت يقي )

قمئد الجما  يف شيا  سي و آع سحما  لعم  ش  غ امةب ال يخ سليما  ش  سحما  ل  يقّه يف تق ي  

 (.156-47العقيدو محمد ش  حمعل ال عزا  )ص
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شا ضافة علر ما لرل يف تق يظ العالمي  الجليلي  ال يخ محمد ب (1)لخّمه عليه

 م  ني ة الكّاب له.  (3)حمد ش  عّيق  لال يخ سعد ش (2)ش  ع د اللتيف

  :ثالًثا: سبب تأليف الكتاب، وموضوعه 

رسالة جتاب فيها م   -ن يل لشي  -كّ  ال يخ دالح ش  ع د اهلل الغماس

لحكم اد ال حاع عليهب لق ر فيها ما ذك ه  ملسو هيلع هللا ىلصسأله ع  جحالي  زيارو قرب الي ي 

ج ل العلماء م  كع  ارحالي  العارلو يف ذلك ال تصحب لج  اد ال حاع لم

ال يجعزب فكّ  عليها جحد،م لرقات رل هبا عليه لهتكم فيها  ملسو هيلع هللا ىلصزيارو قرب الي ي 

  شه لجغلظ له القعع.

 انّصاًرا الكّاب ،ها لكّ    فانربى له ال يخ سليما  ش  سحما  

 الميألة ،هه يف للحق ع ضهب لشياًنا ع  لذًشا الغماس اهلل ع د ش  دالح لل يخ

 . المعرتض ،ها جلرله عما لتعاًشا

 ت لل لهلك يدع لمما العي و مع لج غي  المعرتض ج  - جعلم لاهلل -لالظا،  

ب (4)م  ال افضة جل م  عخعاهنم ع ّال الق عر هشكعن الحكم يف سليما  ال يخ

لاالخّمج يف ني ّه يف تق يظ ال يخي و حي  ني ه ال يخ محمد ش  ع د اللتيف 

 .(6)عّيق علر ُعما حمد ش  ني ه ال يخ سعد ش   يف حي ب (5)علر لشي

                                                 

 (.469انظ : )ص (1)

 (.470انظ : )ص (2)

 (.472انظ : )ص (3)

 (.397انظ : )ص (4)

 (.470انظ : )ص (5)

 (.472انظ : )ص (6)
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  :رابًعا: منهج املؤلف، ومصادره 

الكّاب ميهًجا يقعة علر نقل  لهها تألي ه يف   سلك ال يخ سليما  

 كمة المعرتض شيصهب ثم الّعقي  عليه شيقضه.

  ما تاء يح الرتتي  علر مصالرب ل،ي عدو م  كّاشه يف   لقد نقل 

 يف جدل الكّاب: 

 .(1)تيمية الكربىب الش  ال ّالى .1

 .(2)القيم الش  ال يتا  مصايد م  الله ا  عغاثة .2

 .(3)يح ع  تعحيد الخم ب الش  غ ي الّعض .3

 .(4)الكافية ال افية يف االنّصار لل  قة الياتيةب الش  القيم .4

 .(5)قصيدو جنا المق  شأنيي ل،اشيب للمم عم ا  ش  رضعا  الليجي .5

 .(6)العالمي ب الش  القيم ععمة المعقعي  ع  رب .6

 .(7)الهالي ع د الي كيب الش  علر ال ل يف الميكي الصارة .7

 .(8)تيمية المص يةب الش  ال ّالى مخّص  .8

                                                 
 (.398انظ : )ص (1)

 (.418 ب406انظ : )ص (2)

 (.420انظ : )ص (3)

 (.422انظ : )ص (4)

 (.431انظ : )ص (5)

 (.453 ب436انظ : )ص (6)

 (.454انظ : )ص (7)

 (.457انظ : )ص (8)
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 .(1)م لح ال  عيةب الش  اآللاب .9

 .(2)تيمية الجحيمب الش  جدحاب مخال ة الميّقيم الص اط اقّضاء .10

عليها ما ذك ه م  شا ضافة علر عدل م  المصالر الحديثية الّي ع ى 

جحالي  لآثارب ل،هه المصالر قد يكع  رتع عليها م اا وب لقد يكع  رتع عليها 

  شعاستة الكّ  الياشقة.

 املبحث الثالث

 وصف النسخة اخلطية، ومنهج التحقيق

  :أواًل: وصف النسخة اخلطية 

 - جعلم لاهلل - اردليةب ليظه  المؤلف نيخة علر - اهلل شحمد -لق ت 

 .لالمق ظي  المؤلف خّم عليها عذ العحيدوو الييخة جهنا

(ب 5698لالييخة م  مح عظات لارو الملك ع د الع ي ب تحت رقم: )

 ال يخ ج  - جعلم لاهلل -لمصدر،ا جس و ال يخ محمد رايد رضاب لالهي يظه  

 .عيده ح يية ذلكب ف قيت يّحقق للم لت اعّها عليه هبا شع  قد

  لرقةب يف للء غالً اب لعدل جلراقها سّة لع  لقد كّ ت الييخة شخط مق 

كل لرقة لتها ب ليف كل لته س عة ع   ستً اب لمّعسط عدل الكلمات يف كل 

 ،د.1340ست  خمية ع   كلمةب لتاريخ نيخها سية 

                                                 

 (.457انظ : )ص (1)

 (.463 ب462صانظ : ) (2)
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  :ثانًيا: منهج التحقيق 

 سلكت يف تحقيق الكّاب الميهج اآليت: 

 يف تحقيق الي . الييخة اردلية المهكعرو ساشًقا اعّمال - 1

 نيخ الكّاب حي  القعاعد ا ممئية الحديثة.  - 2

المصالر الّي نقل عيها الييخة الختية ل علر المييعخ الي  مقاشلة - 3

 المؤلف.

الي ب   لت قيض طب  علر يحّاج ما الرتقيمب لض ط شعممات اال،ّماة - 4

 لتقييم فق اته شما يعي  القارئ علر فهم الم ال شه.

ل اآليات الق آنية علر سعر،ا مع شيا  رقمها لكّاشّها شال سم ع  - 5

 العثماين.

تخ يج ارحالي  الي عية م  مصالر،ا اردليةب لنقل كمة جئمة  - 6

 الحدي  يف الحكم عليها فيما ،ع خارج الصحيحي .

 تخ يج اآلثار م  مصالر،ا. - 7

 تعثيق اليقعع لارقعاع م  مصالر،ا المعّمدو. - 8

  يً ا معتً ا.تع لالتعائف شال    لّع يفا - 9

 اررشعة لارئمة الصحاشة غي  - ذك ،م العارل ارعمة ت تمة - 10

 . معت و ت تمة - اليّة الكّ  لجدحاب
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 صورة العنوان: 
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 صورة الورقة األولى: 
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اللطيف:صورة الورقة األخيرة من الكتاب وتقريظ العالمة محمد بن عبد 
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 صورة تتمة تقريظ العالمة محمد بن عبد اللطيف والعالمة سعد بن حمد بن عتيق:





395  
 

 

 

. 

 

 الشهب احملرقة املرمّية

 على أهل البدع من أفراخ األشاعرة واجلهمية

 

 :ه املنانأماله الفقري إىل ربِّ

 سليمان بن سحمان ُهعبُد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وبه الثقة والعصمة وعليه التكالن

 

ي ب مالظلال عدلا  عال علر الالحمد هلل رب العالمي ب لالعاق ة للمّقي ب 

لجاهد ج  ال عله عال اهلل لحده ال ا يك لهب عله ارللي  لاآلخ ي ب لقيعة 

ضي ب لجاهد ج  محمًدا ع ده لرسعلهب عماة المّقي  لقائد الغ  الات لاررااليم

لم  ت عهم شرحيا  علر ب المحجلي ب دلر اهلل عليه لعلر آله لجدحاشه جتمعي 

 لسلم تيليًما كثيً اب جما شعد: ب يعة الدي 

ن يل لشي  (1)فقد لدل علييا ما كّ ه ارخ المك ة دالح ش  ع د اهلل الغماس

لفقه اهلل  -م  الجعاب لم  سأله ع  جحالي  ال يارو الّي ذك ،ا اليائلب فأتاب 

شجعاب ااج كاجب لشما ،ع الحق لالصعاب الهي ال اك فيه لال  -تعالر 

لشلغ غاية الم الب لذك  فيه م  ارللة ب جتال يف تعاشه لجفال ارتيابب للعم ي لقد

فلما تأملّه عذ ،ع لم يخ ج يف تعاشه عما كا   ب(2)ما يج  ج  ُيتل  ميه لُي ال

                                                 

اس العلعاين الدلس يب سل ي حي ليب تّلمه لعلماء  (1) مَّ ،ع دالح ش  ع د اهلل ش  علي ش  ع د اهلل الغ 

القصيم م  آع سليمب لرحل م  القصيم علر الخليجب لتحديدًا لشي لال ارقةب لااّغل شالّعليم 

 ،د.1362تع ج سية لفاته علر الّحديدب غي  جهنا تقدر شيية  لالّجارو هباب لال

-13لم عل الغي  )صملسو هيلع هللا ىلص انظ  ت تمّه يف مقدمة تحقيق كّاشه ميألة يف زيارو قي  ال سعع  

26.) 

شّحقيق ال اح  م عل ش  ناد   بملسو هيلع هللا ىلص ال سعع ربميألة يف زيارو ق :  ع الكّاب شعيعا  (2)

 الغي .



  على أهل البدع من أفراخ األشاعرة واجلهمية  الشهب احملرقة املرمية 397
 

عليه ج،ل اليية لالجماعة م  سلف ،هه ارمة لجئمّهاب الهي  ،م لرثة ارن ياءب 

هبم قاة الكّاب لشه لخل اء ال سلب لجعمة الهدىب لمصاشيح الدترب الهي  

قامعاب لهبم نتق الكّاب لشه نتقعاب الهي  ل، هم اهلل م  العلم لالحكمة ما ش زلا 

شه علر سائ  جت اع ارن ياءب فضًم ع  سائ  ارمم الهي  ال كّاب لهمب لجحا عا م  

حقائق المعارج لشعا   الحقائق شما لع تمعت حكمة غي ،م عليها السّحر م  

 ملسو هيلع هللا ىلصل،ؤالء ،م القدلو لهبم ارسعوب الهي  يي ع  ع  سية رسعله  يتل  المقاشلةب

/ب[ الم تلي ب لتأليل الجا،لي ب فما جحي  2تح يف الغالي ب لانّحاع ]

جث ،م علر الياسب لما جق ح جث  الياس عليهمب فج ا،م اهلل ع  ا سمة لج،له 

 .(1)جفضل الج اء

 م  المّمعلمي  ثم عين رجيت لرقة اعرتض هبا عليه شعض ج،ل الجهل

التغاةب الهي  ال مع فة لهم شمدارك ارحكاةب لال ما كا  عليه ج،ل اليية 

لالجماعة م  جئمة ا يما  لا سمةب شل ،م م  الهمج ال عاع جت اع كل ناعقب 

الهي  لم ييّضيؤلا شيعر العلمب للم يلجؤلا علر رك  لثيق م  ال همب فكيف 

لمي عقع  الحيارى المّهعكع  الم ّعنع  يكع  ،ؤالء المحجعشع  الميقصع  ا

ج،ًم للمعارضة ر،ل الحق الهي  سلكعا علر ميهاج ج،ل اليية لالجماعة فيما 

 ؟ح رله لق رله م  الحجج القا عة لالربا،ي  العاضحة الّيا عة

  ،ها فالعاضع لهها االعرتاض الّيامج ال ارل الّياقط المّهافت عما فرذا ت يّ 

لجخداهنم الهي  اايعع،م لانّحلعا ما  (2)ل م  عخعا  ال افضةج  يكع  رافضًيا ج

                                                 

علر ،يا تضمي  م  كمة ا ماة جحمد  "تح يف الغالي ملسو هيلع هللا ىلص رسعله يي ع  ع  سية "م  قعله:  (1)

 (. 170يف فاتحة كّاشه ال ل علر الجهمية لال نالقة )ص

ّما تعلر  (2) ال افضة:  ائ ة م  ج،ل ال دع لالضمعب سمعا شهلك لكعهنم رفضعا زيد ش  علي ل 
= 
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ب لاد ال حاع علر زيارو تلك الم ا،دب ييّحلعنه م  تعظيم ج،ل المقاش 

 اهلل لرسعله م  تعظيم المّياتد. لعع اضهم عما ا عه

لقد ذك  ج،ل العلم الهي  ،م جعلم شاهلل لرسعله لا عه للييه جدعع ،هه 

عع فيهاب لذك لا ج  جلع م  لضع ،هه ارحالي  يف الي   الميائلب لشيتعا الق

ال دع م  ال افضة لنحع،مب الهي   ل يارو الم ا،د الّي علر الق عر ج،ُل 

عع  شيعت اهلل الّي جم  ج  يهك  فيها ليعظمع  الم ا،دب يد  ب يعتلع  المياتد

لُيكهب اسمه ليع د لحده ال ا يك لهب ليعظمع  الم ا،د الّي ُي  ك فيها 

فيها لُي ّدع فيها لي  لم يي ع اهلل شه سلتانًاب فر  الكّاب لاليية عنما فيه ُذك  

 - (1)/ج[ لل  الم ا،دب كما ذك  ذلك ايخ ا سمة اش  تيميّة3المياتد ]

 لجّما ج  يكع  لاضع ،ها االعرتاض ب(2)يف شعض مصي اته -قدس اهلل رلحه 
                                                 

= 
ع  يةب لجدعلهم جرشعة: ال يخي ب ل،م يع فع  اليعة شال يعة لا مامية لاالثيي ع  ية لالج

الّعحيدب لالعدعب لالي عوب لا مامةب لقد سرتلا تحت كل لاحد ميها شعض شدعهمب ليغل  

 عليهم الغلع يف جئمّهم.

(ب الملل لاليحل 1/65انظ : ف   ال يعة لليعشخّيب مقاالت ا سمميي  لألاع ي )

يف الملل لار،عاء  (ب ال صل29(ب ال    شي  ال    لل غدالي )ص1/146لل ه سّاين )

 (.5/35لاليحل الش  ح ة )

،ع جحمد ش  ع د الحليم ش  ع د اليمة ش  ع د اهلل ش  تيمية الح اينب جشع الع اسب تقي الدي ب علم  (1)

م  جعمة الييةب لعماة م  جئمة الميلمي ب لده مؤل ات ال تحصر كث وب ميها: الي عاتب لرء 

 (.،د728ح لم  شدع لي  المييحب لغي ،اب تعيف سية )تعارض العقل لاليقلب الجعاب الصحي

 (.6/80(ب اهرات اله،  )2/387انظ : ذيل   قات الحياشلة الش  رت  )

لجلع م  لضع ارحالي  يف "(: 5/292يقعع ايخ ا سمة اش  تيمية يف ال ّالى الكربى ) (2)

الهي  يعتلع  الي   ل يارو الم ا،د الّي علر ق عر،م ج،ل ال دع ال افضة لنحع،م 

المياتدب ليعظمع  الم ا،دب يدعع  شيعت اهلل الّي جم  ج  يهك  فيها اسمهب ليع د لحده ال 

ا يك لهب ليعظمع  الم ا،د الّي ي  ك فيها ليكهب فيهاب لي ّدع فيها لي  لم يي ع اهلل شه 
= 
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م ،هه الم ا،دب ليحض علر اد ال حاع مم  ي ى تعظي (2)جل جاع ًيا (1)تهمًيا

 ملسو هيلع هللا ىلصعليهاب لييّدع علر ذلك شارحالي  المعضععة المكهلشة علر رسعع اهلل 

الّي  ع  فيها جئمة ا سمة لحملة اليية لالق آ ب لشييعا ضمع ج،ل ال دع فيما 

لجدحاشهب لما  ملسو هيلع هللا ىلصانّحلعه م  ،هه ارلضاع الّي تخالف ما كا  عليه رسعع اهلل 

 ئمة ج،ل ا سمة م  سلف ،هه ارمة لجئمّها.كا  عليه ج

لال دعة "يف جثياء كمة له:  -قدس اهلل رلحه  -قاع ايخ ا سمة اش  تيمّية 

الّي يعد هبا ال تل م  ج،ل ار،عاء ما ااّه  عيد ج،ل العلم شاليية مخال ّها 

  .................................. لال لافض (3)للكّاب لالييةب ك دعة الخعارج

                                                 
= 

 ."سلتاًناب فر  الكّاب لاليية عنما فيهم ذك  المياتد لل  الم ا،د

 (.1/346(ب ميهاج اليية الي عية )224ب 27/191لانظ  جيضًا: مجمعع ال ّالى ) 

الجهمية: ،م  ائ ة م  ج،ل ال دعب ييّي ع  علر الجهم ش  د عا  اليم قيديب م  شدعهم: القعع  (1)

شي ي ارسماء لالص ات ع  اهلل تعالرب لج  الع د مج عر علر فعله لال قدرو لده لال اخّيارب لج  

 ما  عنما ،ع المع فةب لجنه ال ي يد لال ييق ب لغي ،ا.ا ي

(ب 211(ب ال    شي  ال    )ص1/214(ب مقاالت ا سمميي  )110انظ : الّي يه لال ل )ص

 (.1/86(ب الملل لاليحل لل ه سّاين )4/204(ب ال صل )145الملل لاليحل لل غدالي )ص

ييّي ع  علر جشي الحي  اراع ي يف مه، ه الثاين ارااع و: ،م  ائ ة م   عائف ج،ل الكمةب  (2)

شعد رتععه ع  االعّ اعب لعامّهم يث ّع  س ع د ات فقط هلل تعالرب ليعافقع  الم تةة يف 

 ا يما ب لالجربية يف القدر.

 (.53-50(ب خ يةة اركعا  لصديق حي  خا  )ص1/94انظ : الملل لاليحل لل ه سّاين ) 

لم  فّيّهمب لجم  شقّلهمب لجخرب ملسو هيلع هللا ىلص ل ال دعب حهر ميهم الي ي الخعارج  ائ ة م  ج، (3)

شم لقهم م  ا سمةب خ تعا علر جمي  المؤميي  علي ش  جشي  ال ب فقاتلهمب لقّل ك ي ،م 

ذا الثديةب ل،م ف   اّر ُيكّ   شعضهم شعضًاب ليلع  شعضهم شعضًاب يجمعهم القعع شرك ار 

كل م  رضي شالّحكيمب لا ك ار شارتكاب عثما  لعلي لالحكمي  لجدحاب الجملب ل

 الك ائ ب للتعب الخ لج علر ا ماة الجائ .

(ب 72(ب ال    شي  ال    )ص1/167(ب مقاالت ا سمميي  )51انظ : الّي يه لال ل )ص
= 
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 (4)ليعسف ش  جس اط (3)اهلل ش  الم ارك ع د فر ّ  ب(2)لالم تةة (1)لالقدرية

،ي جرشع: الخعارج لال لافض  ولغي ،ما قالعا: جدعع ال دع اثيا  لس عع  ف قة

قيل الش  الم ارك: فالجهمية؟ قاع: لييت م  جمة محمد  ب(5)لالم تةة لالقدرية

 ُي ى لالجهميَّة ن او الص ات الهي  يقعلع  الق آ  مخلع ب لج  اهلل ال ب(6)ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
= 

 (.1/114(ب الملل لاليحل لل ه سّاين )57الملل لاليحل لل غدالي )ص

قدرب ل،م  ائ ّا : ميهم م  يي ي العلم ع  اهلل ل،م القدرية: اسم عاة يجمع كل م  يي ي ال (1)

القدرية الغمو لقد انق ض ،ؤالءب لميهم م  يي ي ا رالو عيد اهلل ل،م القدرية غي  الغمو 

 م  المعّ لة لم  لافقهم م  ال يعة لا شاضية. 

 (ب الّ صي  يف3/22(ب ال صل )114(ب ال    شي  ال    )ص176انظ : الّي يه لال ل )ص

 (.53الدي  لإلس  اييي )ص

الم تةة: اسم عاة يجمع كل م  يخ ج العمل ع  ميمر ا يما ب ليقعع شعدة زيالو ا يما   (2)

لنقصانهب لعدة االسّثياء فيهب ل،م  عائف ميها: الجهميةب لالصالحيةب لاراع يةب 

 لالمات يديةب لغي ،م.

(ب الملل 202ي  الِ    لل غدالي )(ب ال     ش1/211انظ : مقاالت ا سمميي  لألاع ي )

 (.1/139لاليحل لل ه سّاين )

،ع ع د اهلل ش  الم ارك الحيظلي معال،مب الرتكي ثم الم لزيب جشع ع د ال حم ب جحد جئمة  (3)

اليلف لجعممهمب ع ج شالعلم لال ،د لالع الوب م  مؤل اته: المييدب لال ،دب تعيف سية 

 (.د،181)

 (.1/295(ب اهرات اله،  )8/378انظ : سي  جعمة الي مء ) 

،ع يعسف ش  جس اط ال ي اين ال ا،دب م  سالات الم ايخب له معاعظ لحكمب لراشط  (4)

 ،د(.195شالثغعرب لجخه ع  الثعري لزائدو ش  قدامة لغي ،ماب تعيف سية )

 (.4/462( مي ا  االعّداع )9/169انظ : سي  جعمة الي مء )

(ب لاآلت ي يف 953( ش قم: )2/463جخ ته ع  يعسف ش  جس اط اش  جشي عادم يف اليية ) (5)

(ب لجخ ته ع  277(ب ش قم: )1/377(ب لاش  شتة يف ا شانة الكربى )20ال  يعة ش قم: )

 (.278(ب ش قم: )1/379اش  الم ارك اش  شتة يف ا شانة الكربى )

ل،ها الهي قاله ات عه عليه "(: 3/350خ ا سمة )قاع ايخ ا سمة يف مجمعع فّالى اي (6)

 ائ ة م  العلماء م  جدحاب جحمد لغي ،مب قالعا: ع  الجهمية ك ار فم يدخلع  يف 
= 
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يف اآلخ وب لج  محمًدا لم ُيع ج شه علر اهللب لج  اهلل ال علم له لال قدرو لال 

لم  ات عهمب لقد قاع  (2)لالمّ لي ة (1)حياو لنحع ذلكب كما يقعله المعّ لة

 ب(4)،ما دي ا : جحد،ما الجهميَّة لال افضة: (3)ع د ال حم  ش  مهدي

 (5)فهها  الصي ا  ا ار ج،ل ال دعب لميهم لخلت الق امتة ال ا يية

                                                 
= 

االثيّي  لالي عي  ف قةب كما ال يدخل فيهم الميافقع  الهي  ي تيع  الك   ليظه ل  ا سمة 

ل الجهمية لاخلع  يف االثيّي  ل،م ال نالقةب لقاع آخ ل  م  جدحاب جحمد لغي ،م: ش

 . "لالي عي  ف قةب لتعلعا جدعع ال دع خمية

المعّ لة: ،ي ف قة ظه ت يف ا سمة يف جلائل الق   الثاينب لسلكت ميهجًا عقليًا مّت فًا يف  (1)

شح  العقائد ا سمميةب لرجسها لادل ش  عتاء لعم ل ش  ع يدب لتملة جدعلهم خمية ،ي: 

لالعدعب لالععد لالععيدب لالمي لة شي  المي لّي ب لارم  شالمع لج لاليهي ع  الّعحيدب 

 الميك ب لقد سرتلا تحت كل لاحد ميها معير شا مً يخالف المّ الر ميه.

(ب ال    شي  ال    1/235(ب مقاالت ا سمميي  )49انظ : الّي يه لال ل للملتي )ص

(ب الملل لاليحل 5/57ال صل )(ب 183(ب الملل لاليحل لل غدالي )ص114)ص

 (.1/43لل ه سّاين )

 "فيم"ال مس ة: ،م  ائ ة ييي ع  علر ال لي ةب لال لي ة كلمة يعنانية م ك ة م  كلمّي   (2)

جي: الحكمةب فمعيا،ا مح  للحكمةب لم  آرائهم: القعع شقدة  "سعفيا"جي: مح ب ل

  ،ا.العالمب لعنكار الي عاتب لعنكار ال ع  الجيماين لغي

(ب اعّقالات ف   الميلمي  لالم  كي  2/795انظ : الملل لاليحل لل ه سّاين )

 (.145)ص

،ع ع د ال حم  ش  مهدي ش  حيا  العيربي معال،مب جشع سعيد ال ص يب عماة م  جئمة  (3)

 ،د. 198اليلف لعلمائهمب تعيف سية 

 .(6/279(ب هتهي  الّههي  )209-9/192انظ : سي  جعمة الي مء ) 

كها يف اردلب للم يص ح شثانيهما لع  كا  قد ذك ه ل،م ال افضةب شداللة قعله شعد ذلك:  (4)

 فهها  الصي ا  ا ار ج،ل ال دع.

ال ا يية اسم عاة يجمع كل م  يدعي ج  لليصعص ظا، ًا لشا يًاب ل،ها االسم يدخل تحّه  (5)

  ة. عائف كثي و كغمو الصعفيةب لغمو ال افضةب لغمو ال مس
= 
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فرهنم م  تيس  ب(3)االتحالية لميهم اتصلت ب(2)لا سماعيلية (1)كاليصي ّية

/ب[ب 3التائ ة ال  ععنيِّةب لال افضة يف ،هه ارزما  مع ال فض تهميَّة قدرية]

مه،  ا سماعيلية  فرهنم ضمعا علر ال فض مه،  المعّ لةب ثم يخ تع  علر

 .   انّهر كممه  ب(4)"لنحع،م م  ج،ل ال ندقة لاالتحال

ثم عين لما تأملت ما اعرتض شه ،ؤالء الحيارى المّهعكع  الياقصع  

الميقعدع  علر ما جتاب شه دالح ش  ع د اهلل الغماس م  كمة ج،ل العلم 

الهي  ،م حملة اليية لالق آ  لجئمة اليلف م  ج،ل اليية لالجماعة لم 

                                                 
= 

(ب اعّقالات ف   الميلمي  لالم  كي  118انظ : الّ صي  يف الدي  لمسّ  اييي )ص 

 (.1/477(ب عقائد الثم  لالي عي  ف قة لليميي )119)ص

اليصي ية ف قة شا يية غالية ظه ت يف الق   الثال  الهج ي شعد ان قاقها ع  ال يعة االثيي  (1)

هم محمد ش  نصي  اليمي يب لقد ت يت عقائد ع  يةب لسميت شهلك ني ة علر مؤسس مه، 

 شا لة لآراء ميح فة انّهت هبم علر ال ندقة لالخ لج م  ا سمة.

(ب فّعى يف 2/488(ب عقائد الثم  لالي عي  )1/188انظ : الملل لاليحل لل ه سّاين )

 اليصي ية الش  تيمية.

قيقّها ،دة عقائد ا سمةب لالدععو ا سماعيلية ف قة شا ييةب ظا، ،ا الّ يع آلع ال يتب لح (2)

علر ال ندقة لا لحالب لسميت شهلك ني ة علر عسماعيل ش  تع   الصال ب لذلك لقعلهم 

 شرمامّه شعد جشيه.

(ب ال صل 1/191(ب الملل لاليحل لل ه سّاين )62(ب ال    شي  ال    )44انظ : الّي يه لال ل ) 

 (.2/489(ب عقائد الثم  لالي عي  )1/165يف الملل لار،عاء لاليحل )

االتحالية: ،م القائلع  شّصيي  الهاتي  لاحدوب لاهعل العتعل الحق المتلق ش عمهمب فيّحد  (3)

الكل م  حي  كع  كل ايء معتعلًا شهب معدلمًا شي يهب ال م   -هحي  اعّقال،م ش-

 حي  ع  له لتعلًا خادًا اتحد شه فرنه عيد،م محاع.

 (. 2/172(ب مجمعع ال ّالى )49انظ : معجم ادتمحات الصعفية للكاااين )ص

 (.195-4/194ال ّالى الكربى ) (4)
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ل ب يعارضعه ش يء م  قعع اهلل س حانه لتعالر لقعع رسعله الصال  المصد

ب لال شقعع جحد م  الّاشعي  لم  ت عهم م  ارئمة ╚لال شقعع جدحاشه 

فهع ي عد ليرب  لال  قد ج، يق ماؤه االعرتاض شجاة االمهّدي ب لعنما جتر يف ،ه

ماء فيهب لحقيق شم  جع ض ع  كّاب اهلل لسية رسعله لما قاله جدحاب رسعع 

تعاشهب فر  الحق له نعرم لم  شعد،م م  جئمة الّاشعي  ج  يكع  ،ها  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

عرب فصار ،ها االعرتاض لهلل الحمد لالمية لثلظهعرب لال ا ل عليه ظلمة ل

  ماًءا حّر عذا تاءه لم يجده ايًةاب لقد قاع شعض آكي اب شقيعة يحي ه الضم

 اعً ا:  (1)العلماء

 هقدددداع رسددددعلُ  قدددداع اهللُ  العلددددمُ 
 

 لددديس ُخلدددفم فيددده قددداع الصدددحاشةُ  
 

 سد ا،ةً  للخمِج  كنص    ما العلمُ 
 

 فقيددددهِ  ِي جر لشددددي    ال سددددععِ  شددددي    
 

 فصل: 

امج ال ارلب لن ي  شعض الّي  علر ،ها االعرتاضِ  جيُ    ،ها فيح  نُ عذا ت يّ 

ا اارو علر ما مع،عا شه يف ،ها االعرتاض م  المخ قة لد يح الي يتة 

  لال ندقةب فيقعع لشاهلل الّعفيق: 

)لشعد: فقد ا لعت علر لرقات كّ ت يف ،هه ارياة يف قال المعترض: 

التع  يف رلاو ارحالي  العارلو يف فضل  مضمعهنا ملسو هيلع هللا ىلصميألة زيارو قرب الي ي 

/ج[ لكلمات ع  4شأل اظ معج فة ] ملسو هيلع هللا ىلصال يارو لدد الياس ع  زيارو قرب ن يهم 

معاضعها مح فةب لع ارات مّياقضةب فم و قيم ال يارو علر قيمي : م  لع 

                                                 

العاف  الش  ناد  الدي   تماعة. انظ : ال لّ تيي  ،هه ارشيات لإلماة اله، يب لقد ني ها له  (1)

 (.67الدم قي )ص
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ي  م  لعب لتعل ال يارو الم  لعة عنما ،ي للميجد الي عي شاردالةب للقرب لغ

لني  ذلك الّقييم ب شالّ عيَّةب لجخيً ا ن ر ال يارو الم  لعة شالكليَّة ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ج  كات   ئلالّ صيل علر الصحاشة لالّاشعي  لارئمةب شأسلعب يع،م القار

جقعاع الصحاشة لالّاشعي   العرقات عالم مّ ح  يف علم الحدي ب متلع علر

 لارئمة لعلماء ارمةب لعلر جحعاع رلاو ارحالي ... علر آخ  ما ،هى شه(. 

قد كا  يف المعلعة لالمّق ر الم هعة عيد م  له جلنر والجواب أن نقول: 

و ،هه ارحالي  امع فة لعلماة شالعلعة جنما ذك  يف ،ها الجعاب م  التع  يف رل

 ملسو هيلع هللا ىلصج ح لالّعديل الهي  ،م جعلم الياس شأحالي  رسعع اهلل عنما ،ع كمة ج،ل ال

لدحيحها م  سقيمهاب لال ي ك يف ذلك عال م  كا  تهمًيا جل رافضًيا جل م  

نحع،ما م  ج،ل ال دع المخال ي  ر،ل اليية لالجماعةب للم يقل يف  انح

امجة ال ار ن يهب لعنما التع  هبهه المخ قة الجعاب ايًةا م  تلقاء لو علر اليَّ

جئمة الحدي ب الهي  ،م جعمة الهدىب لمصاشيح الدترب لم  ح ظ اهلل هبم سية 

ع  تح يف الغالي  لانّحاع الم تلي  لتأليل الجا،لي ب فهم ذك   ملسو هيلع هللا ىلصرسعع اهلل 

،ها المعرتض ع  جحد م  جئمة اليلف ج  ،هه ارحالي  دحيحة ثاشّة ع  

ا  م  ك عذا لم يهك  م  ذلك ايًةاب لجنه لم يتع  فيها جحد ميهمب لملسو هيلع هللا ىلصرسعع اهلل 

المعلعة شاالضت ار جنه م  جتهل الياس لجشعد،م ع  مع فة ما كا  عليه جئمة 

 : (1)/ب[ ا سمةب لجنه يف ،هه الم اح  جضل م  حمار ج،لهب كما قيل4ج،ل ]

 جعددي  مسِ للّ دد ال مدددِ  ل للعيددع ِ لُقدد
 

 لمتلدددددعِ  سدددددعاك ت ا،دددددا يف مغيددددد س  
 

 ،ددداج  دددأ اهلل نعر   ًسدددان ع ح  لسدددامِ 
 

 لال تدددددددددعِ  شأ،عائهدددددددددا ال تيدددددددددّ يُق  
 

                                                 

 لم جقف شعد ال ح  علر قائله. (1)
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معج فةب لكلمات ع   فرذا ع فت ،هاب ت ي  لك جنه ،ع الهي جتر شأل اظس 

معاضعها مح فةب لع ارات مّياقضةو رنه قد كا  جتي ًيا ع  مع فة ما كا  عليه 

ة لهم ج،ل اليية لالجماعةب لال يع ج عال ما تلقاه ع  ج،ل ال دع الهي  ال مع ف

شمدراك ارحكاة لال ما كا  عليه جئمة ج،ل ا سمةب للهلك لم يأت يف اعرتاضه 

 ش يء م  كمة ج،ل العلم يياقض ما جلرله المجي .

فم و قيم ال يارو علر قيمي : م  لع لغي  م  لعب لتعل وأّما قوله: 

شالّ عّية...  ملسو هيلع هللا ىلصال يارو الم  لعة عنما ،ي للميجد الي عي شاردالةب للقرب الي ي 

 علر آخ  كممه.

ج  نقعع لهها الجا،ل الم ك  الهي جعمر اهلل شصي و قل هب قد فالجواب: 

لقلة لرايّك لعدة مع فّك  علميا جنك لم تتلع علر ذلك ل دو غ التك

شدلالي  ج،ل ا سمةب لما ذك ه ارئمة ارعمة م  ،داو ارناةب اللهم عال ج  ال 

 -ع  كّ  ج،ل اليية لالجماعة  جض اشك م  المع ضي عيدك لعيد  -يكعنعا 

م  الهي  جقامهم اهلل س حانه لشحمده ليص  لييه لععمء كلمّهب لت يي  حجج اهلل 

لشيياته لع اله المؤميي و رهنم م  ال  ذمة القليلي  الهي  يّدعع  االتّهال لذلك 

ل نحًعا م  ،ها ذلك فيما ت عمه خ ط القّالب لال يعج  كل م تل م تاب ج  يعر

الختاب ليص ج قلعب الجهاع ع  مع فة ما ،ع الحق لالصعابب لما يدع عليه 

 /ج[ اليية لالكّاب.5د يح ]

فيقّص  م   ب(1)لقد ذك  العلماء ال    شي  ال يارو ال  عية لال يارو ال دعية
                                                 

ب 334ب 24/326( )6/263( )236ب 165ب 1/23انظ : مجمعع ال ّالى الش  تيمية ) (1)

(ب تامع ال سائل 64-2/63(ب تامع ال سائل )130ب 27/23( )26/148( )343

(ب الصارة الميكي يف ال ل علر 4/162( )148( )148ب 3/125شّحقيق محمد ع ي  )
= 
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يف عغاثة الله ا   -رحمه اهلل تعالر  - (1)ذلك علر ما ذك ه امس الدي  ش  القيم

اًجا يف حلع     ليف الكافية ال افية يف االنّصار لل  قة الياتيةو فقد كا  

 الم تلي ب لقًها يف عيع  جعداء الملة لالدي .

فصل يف ال    شي  زيارو ": 115يف عغاثة الله ا  يف د حة    قاع 

 المعحدي  للق عر لزيارو الم  كي : 

 عحدي  فمقصعل،ا ثمثة جاياء: ما زيارو الجمّ 

اآلخ و لاالعّ ار لاالتعاظب لقد جاار عليه اليمة علر  (2)ا: تهكي جحد،

 .(3)«زلرلا الق عرو فرهنا تهك كم اآلخ و»ذلك شقعله: 

                                                 
= 

(ب زيارو الق عر ال  عية لال دعية لل ي كعي )ص 265-264الي كي الش  ع د الهالي )ص

 (.60(ب الك ف الم دي لّمعيه جشي الحي  الي كي لل قيه )ص49 -47

عيب ثم الدم قيب جشع ع د اهللب امس الدي ب م   (1) ر  ،ع محمد ش  جشي شك  ش  جيعب ش  سعد ال ُّ

جئمة الييةب لجعمة اليلفب م  مؤل اته: الصعاعق الم سلة علر الجهمية لالمعتلةب ،داية 

 الحيارى يف جتعشة اليهعل لاليصارىب الكافية ال افية يف االنّصار لل  قة الياتية لغي ،اب تعيف

 (. د،751سية )

 (.6/168(ب اهرات اله،  )02/447انظ : ذيل   قات الحياشلة 

ل،ي سائغةب ليف  -( 886كما ذك  ل. المعثم )ص -كها يف اردل ليف شعض نيخ ا غاثة الختية  (2)

 (: تهك .886ل. المعثم )ص/( ل ت1/393محمد ع ي  )/عغاثة الله ا  ت

(ب 278( ش قم: )1/240(ب لجشع يعلر )1236( ش قم: )2/397جخ ته جحمد يف المييد ) (3)

( م    يق اش  60/136(ب لاش  عياك  يف تاريخ لم ق )3/159لاش  عدي يف الكامل )

 .شه   تدعا  ع  رشيعة ش  الياشغة ع  جشيه ع  علي 

( شعلي 1872لالحدي  جعله اش  عدي يف الكامل لالع اقي يف المغيي ع  حمل ارس ار )ص

 ( شالياشغة.4/26ش  تدعا ب كما جعله الهيثمي يف المجمع )ش  زيد 

ل،ها سيد ضعيفو رشيعة ش  الياشغة لجشعه "(: 2/545قاع ارل اين يف اليليلة الصحيحة ) 
= 
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اين: ا حيا  علر الميتب لج  ال يتعع عهده شهب فيهج ه ليّياساهب كما الثّ 

هلك عذا ت ك زيارو الحي مدو  عيلة تياساهب فرذا زار الحي ف ح ش يارته لُس َّ ش

ج  ج،ل ها عخعاُنهم لج،ُلهم لمعارُفهمب فرذا  فالميت جللرو رنه قد دار يف لار قد ، 

زاره لج،دى عليه ،دية م  لعاءب جل دّدقةب جل ج،دى ق شةب ازلال شهلك س لره 

لل ائ ي  ج   ملسو هيلع هللا ىلصلف حهب كما ُييّ  الحي شم  ي لره ليهدي لهب للهها ا ع الي ي 

 .(1)لي عيد،ميدععا لهم لال يدععهنمب لال يص

الثال : عحيا  ال ائ  علر ن يه شاّت اع الييةب لالعقعج عيد ما ا عه ال سعع 

 ب فُيحي  علر ن يه لعلر الم لر.ملسو هيلع هللا ىلص

 لجما ال يارو ال  كية: فأدلها مأخعذ م  ع ال اردياة.

ت المعظَّم الهي ل لحه ق بم لمي لة لم يَّة عيد اهلل تعالرب ال ي اع قالعا الميّ 

ارلتاج م  اهلل تعالرب لي يض علر رلحه الخي اتب فرذا علَّق ال ائ  رلحه تأتيه 

/ب[ ميه فاض م  رلح الم لر علر رلح ال ائ  م  تلك ارلتاج 5شه لجلنا،ا ]

شعاستّهاب كما ييعكس ال عاع م  الم آو الصافية لالماء لنحعه علر الجيم 

 المقاشل له.

ه ال اقالعا: فّماة ال ّ  ّه يارو ج  يّعتَّ ئ  ش لحه لقل ه علر الميتب ليعكف هبمَّ

                                                 
= 

ثم ذك      الحدي  ارخ ى ثم  "ضعيف - تدعا  اش  ل،ع -مجهعال ب لعلي ش  زيد 

 ."قاع: فالحدي  شمجمعع الت يقي  حي 

 فالحدي  حي  ش عا،ده. 

( ل 1/393محمد ع ي  )/اخّص  المؤلف ع ارو اش  القيم ،ياب ل،ي يف عغاثة الله ا  ت (1)

لل ائ  ج  يدعع ر،ل الق عر شال حمة ملسو هيلع هللا ىلص للهها ا ع الي ي "( كها: 887ل. المعثم )ص/ت

 ."،ملالمغ  وب لسؤاع العافية فقطب للم ي  ع ج  يدعع،مب لال يدعع هبمب لال يصلي عيد



 جملة الدراسات العقدية    408

ه قصده كله لعق اله عليهب شحي  ال ي قر فيه الّ ات علر غي هب لكلما  عليهب لُيعتِّ

 .(1)كا  جق ب علر انّ اعه شهب كا  تمع الهمة لالقل  عليه جعظم

 ب(4)لغي ،ما (3)لال اراشي (2)لقد ذك  ،هه ال يارو علر ،ها العته اش  سييا

ا قة شاررلاح  س اليّ ا ُع َّال الكعاك  يف ع الهتاب لقالعا: عذا تعلقت اليّ لد ح هب

 عر.العلعية فاض عليها ميها اليّ 

ُع ِدت الكعاك ب لاتُّخهت لها الهياكلب لُديِّ ت لها الدععاتب   ّ الّي  لهبها

خهت اردياة المجيدو لهاب ل،ها شعييه ،ع الهي جلت  لع َّال الق عر اتخاذ،ا لاتُّ 

ياًلاب لتعليق اليّعر عليهاب لعيقال الي ج عليهاب لشياء المياتد عليهاب ل،ع جع

ّيةب لسد الهرائع الم ضية عليهب  ملسو هيلع هللا ىلصالهي قصد رسعع اهلل  عشتاله لمحعه شالُكلِّ

ب ل،ؤالء يف  ملسو هيلع هللا ىلصفعقف الم  كع  يف   يقهب لناقُضعه يف قصدهب لكا   يف ِاقٍّ

.  ِاقٍّ

يارو الق عر ،ع ال  اعة الّي ظيُّعا ج  ل،ها الهي ذك ه ،ؤالء الم  كع  يف ز
                                                 

(ب لال ل علر الميتقيي  9/105( )1/168( انظ  ا ح مه، هم ت صيمً يف مجمعع ال ّالى )1)

 (.1/167(ب لتلخي  االسّغاثة )2/288( )1/209(ب لالص دية )535ب 306ب 104)ص

،ع الحيي  ش  ع د اهلل ش  علي ش  سيياب جشع عليب الملق  شال يخ ال ئيسب فيليعج شا ييب  (2)

  العلماءب م  مؤل اته: ال  اب عيع  الحكمةب ا اارات لالّي يهاتب تعيف سية ك  ه تماعة م

 ،د(.428)

 (.17/531(ب سي  جعمة الي مء لله، ي )2/157انظ : لفيات ارعيا  الش  خلكا  ) 

،ع محمد ش  محمد ش    خا  ش  جلزلغب جشع نص  ال اراشيب الملق  شالمعلم الثاينب  (3)

فيليعجب ك  ه تماعة م  العلماءب م  مؤل اته: ال صعصب آراء ج،ل المديية ال اضلةب ليف 

 (.339سية )

 (.15/416(ب سي  جعمة الي مء )5/153انظ : لفيات ارعيا  )

 (.35(ب تامع ال دائع الش  سييا )ص79-77اضلة لل اراشي )انظ : آراء ج،ل المديية ال  (4)
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 علر آخ  كممه. (1)"آلهّهم تي عهم هباب لت  ع لهم عيد اهلل تعالر

لميها ج  ": 104لقاع جيًضا يف معضع آخ  م  الكّاب المهكعر يف د حة 

عيد زيارو الق عر عنما ،ع تهك  اآلخ وب لا حيا  علر  ملسو هيلع هللا ىلصالهي ا عه ال سعع 

ُ لر شالدعاء لهب لالرتحم عليهب لاالسّغ ار لهب لسؤاع العافية لهب فيكع  ال ائ   الم 

محييًا علر ن يه لعلر الميتب فقل  ،ؤالء الم  كع  ارم ب لعكيعا الدي ب 

الدعاء شهب لسؤالهم ه لء  /ج[ شال يارو ال  ك شالميتب للعا6] لتعلعا المقصعل  

حعائجهمب لاسّي اع الربكات ميهب لنص ه لهم علر ارعداءب لنحع ذلكب 

فصارلا مييةي  علر جن يهم لعلر الميتب للع لم يك  عال مج ل ت ك ما ا عه اهلل 

 تعالر م  الدعاء له لالرتحم عليه لاالسّغ ار له.

علر ليا  رسعله فاسمع اآل  زيارو ج،ل ا يما ب الّي ا عها اهلل تعالر 

ب ثم لاز  شييها لشي  زيارو ج،ل ا ا اكب الّي ا عها لهم ال يتا ب لاخرت ملسو هيلع هللا ىلص

 لي يك.

عذا كا  ليلّي ميه يخ ج يف آخ   ملسو هيلع هللا ىلص: كا  رسعع اهلل ▲قالت عائ ة 

مة عليكم لار قعة مؤميي ب لجتاكم ما تععدل ب غًدا الّي »الليل علر ال قيع فيقعع: 

رلاه  « شكم الحقع ب اللهم اغ   ر،ل شقيع الغ قدا ع  ااء اهلللع ب لعنّ مؤتَّ 

 .(2)لممّي 

عيها جيًضا ج  تربئيل جتاه فقاع: ع  رشك يأم ك ج  تأيت ج،ل  (3)ليف دحيحه

مة قعلي: الّي »ال قيع لتيّغ   لهمب قالت: قلت: كيف جقعع يا رسعع اهلل؟ قاع: 

                                                 

 (.885ل. المعثم )ص/( ل ت 394 -1/392محمد ع ي  )/عغاثة الله ا  ت  (1)

 (.974( ش قم: )2/669كّاب الجيائ ب شاب ما يقاع عيد لخعع الق عر لالدعاء ر،لها ) (2)

 (.974(ش قم: )2/669ر،لها )كّاب الجيائ ب شاب ما يقاع عيد لخعع الق عر لالدعاء  (3)



 جملة الدراسات العقدية    410

الميّقدمي  ميا يار م  المؤميي  لالميلمي ب لي حم اهلل علر ج،ل الدّ 

 .«ا ع  ااء اهلل شكم الحقع لالميّأخ ي ب لعنّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصع  جشيه قاع: كا  رسعع اهلل  جيًضا ع  سليما  ش  ش يدو (1)ليف دحيحه

ب ليف ل ظ: «مة علر ج،ل الديارالّي »مهم عذا خ تعا علر المقاش  ج  يقعلعا: يعلّ 

ا ع  ااء اهلل شكم يار م  المؤميي  لالميلمي ب لعنّ الدّ  مة عليكم ج،ل  الّي »

 .«اهلل ليا للكم العافية الحقع ب نيأُع 

فم  ب م ع  زيارو الق عركيت هنيّكُ »: ملسو هيلع هللا ىلص يدو قاع: قاع رسعع اهلل لع  شُ 

ً ا ب لال تقعلعا ُ،ج   .(2)رلاه جحمد لالييائي «جرال ج  ي لر فلي ُ ر 

قد هنر ال تاع ع  زيارو الق عر سًدا للهريعةب فلما  ملسو هيلع هللا ىلصلكا  رسعع اهلل 

/ب[ قلعهبم جذ  لهم يف زيارهتا علر العته الهي ا عهب 6] تمك  الّعحيد يف

ً اب فم  زار،ا علر غي  العته الم  لع الهي يح ه اهلل  لهنا،م ج  يقعلعا ُ،ج 

 قعاًل لفعًم.لرسعله فر  زيارته غي  مؤذل  فيهاب لم  جعظم الهج  ال  ك عيد،ا 

زلرلا »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع رسعع اهلل     ع  جشي ، ي و (3)ليف دحيح ميلم

                                                 

 (.975(ش قم: )2/671كّاب الجيائ ب شاب ما يقاع عيد لخعع الق عر لالدعاء ر،لها ) (1)

( 4/89(ب لاليي  كّاب الجيائ  شاب زيارو الق عر )23052( ش قم: )38/156المييد ) (2)

ع نعيم يف (ب لجش238( ش قم: )1/83(ب لجخ ته جيضًا الترباين يف ارلسط )2033ش قم: )

 .  ( م      ع  ش يدو 146مييد جشي حيي ة )ص

( 3/226(ب لارل اين يف ا رلاء )2/1060لالحدي  دححه اليعلي يف الخمدة )

 (.2474لدحيح الجامع ش قم: )

رشه ع  لتل يف زيارو ملسو هيلع هللا ىلص لجدل الحدي  يف دحيح ميلم كّاب الجيائ  شاب اسّةها  الي ي 

 .«لال تقعلعا ،ج اً »( لل  قعله: 977( ش قم: )2/672قرب جمه )

 (.976(ش قم: )2/671رشه ع  لتل يف زيارو قرب جمه )ملسو هيلع هللا ىلص كّاب الجيائ  شاب اسّةها  الي ي  (3)
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 .«الق عرو فرهنا تهك  المعت

عين كيت هنيّكم »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصج  رسعع اهلل    لع  علي ش  جشي  ال  

 .(1)رلاه ا ماة جحمد «ع  زيارو الق عرو ف لرل،او فرهنا تهك  اآلخ و

شق عر المدييةب فأق ل عليهم  ملسو هيلع هللا ىلص قاع: م  رسعع اهلل ¶ لع  اش  ع اس

 «اليمة عليكم يا ج،ل الق عرب يغ   اهلل ليا للكمب لنح  شارث »شعتههب فقاع: 

 .(2)رلاه جحمد لالرتمهي لحييه

كيت هنيّكم ع  زيارو »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصرسعع اهلل  ج ّ    لع  اش  ميععل 

 .(4)رلاه اش  ماته «  اآلخ ونيا لتهكّ دكم يف الدّ ت ،ّ  (3)الق عر ف لرل،ا فرهنا

                                                 
 س ق تخ يجه. (1)

( لال ل 1/326لم جقف عليه يف المت عع م  المييدب لقد ع اه عليه اش  تيمية يف االقّضاء ) (2)

(ب ل،ع يف سي  560( ش قم: )331لاش  ع د الهالي يف المح ر )(ب 80علر ا خيائي )ص

(ب 1053( ش قم: )2/360الرتمهي كّاب الجيائ  شاب ما يقعع ال تل عذا لخل المقاش  )

( ش قم: 9/541(ب لالضياء يف المخّارو )12613( ش قم: )12/107لالترباين يف الك ي  )

 .شه ¶ش  ع اس ( م    يق قاشعس ش  جشي ظ يا  ع  جشيه ع  ا532)

 ."حدي  اش  ع اس حدي  حي  غ ي "قاع الرتمهي: 

: لقاع -( 4/220ت ال شانية )ال ّعحا يف كما -لالحدي  حييه جيضًا الحافظ اش  حج  

 ."تاله رتاع الصحيح غي  قاشعس فمخّلف فيهر"

يف سيده قاشعس ش  ظ يا ب قاع "( لقاع: 197لضع ه ارل اين يف جحكاة الجيائ  )ص 

الييائي: ليس شالقعيب لقاع اش  ح ا : رليء الح ظب يي  ل ع  جشيه شما ال جدل لهب قلت: 

ل،ها م  رلايّه ع  جشيهب فم يحّج شهب للعل تحيي  الرتمهي لحديثه ،ها عنما ،ع شاعّ ار 

اعا،دهب فر  معياه ثاشت يف ارحالي  الصحيحةب لقد مضر ق ي ًا ذك  قيم  ي  ميهاب عال 

 . "فأق ل عليهم شعتهه( ميك و لّ  ل ،ها الضعيف شهج  قعله: )

 كّ  يف اردل ،يا )تهك كم( لض ب عليها.  (3)

(ب لجخ ته ارزرقي يف 1571( ش قم: )1/501كّاب الجيائ  شاب ما تاء يف زيارو الق عر ) (4)
= 
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كيت »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع رسعع اهلل    ع  جشي سعيد  (1)لرلى ا ماة جحمد

 .«هنيّكم ع  زيارو الق عرب ف لرل،او فر  فيها عربو

                                                 
= 

(ب لال ااي يف 2372( ش قم: )4/28(ب لال اكهي يف جخ ار مكة )2/204جخ ار مكة )

(ب لالحاكم يف 981( ش قم: )3/261(ب لاش  ح ا  )397( ش قم: )1/395المييد )

( م    يق اش  ت يج 4/77(ب لال يهقي يف الكربى )1387( ش قم: )1/531الميّدرك )

 .شه   ع  اش  ،انئ ع  مي ل  ع  جشيه ع  اش  ميععل 

ع  ( ع  اش  ت يج قاع: حدثت 6714( ش قم: )3/572لجخ ته ع د ال زا  يف المصيف )

 مي ل  شه.

(ب لقاع ال عدي ي يف مص اح 4/189لالحدي  دححه الميهري يف الرتغي  لالرت،ي  )

عسياله حي ب جيعب ش  ،انئ مخّلف فيهب لشاقي رتاله علر ا ط "(: 2/42ال تاتة )

 (.1769( ش قم: )1/554ب لضع ه ارل اين يف تخ يج الم كاو )"ميلم

(ب لجشع يعلر 4319( ش قم: )7/341(ب لجحمد )3/29لجخ ته اش  جشي اي ة )

( م    يق ف قد الي خي ع  تاش  ش  4/259(ب لالدارقتيي )5299(ش قم: )9/202)

 ي يد ع  مي ل  شه نحعه.

 ."ف قد لتاش  ضعي ا ب لال يصح"قاع الدارقتيي: 

( لقاع: 5/326(ب لال عدي ي يف عتحاج الخي و )4/28لضع ه الهيثمي يف المجمع )

 ."لك  له اعا،د"

(ب لجخ ته ع د ش  حميد 11329( ش قم: )17/429المييد مييد جحمد ط ال سالة ) (1)

(ب 4744( ش قم: )12/181(ب لالتحالي يف م كل اآلثار )985( ش قم: )303)ص

( م    يق 1386( ش قم: )1/530(ب لالحاكم يف الميّدرك )4/77لال يهقي يف الكربى )

 .شه   جسامة ش  زيد ع  محمد ش  يحير ش  ح ا  ع  عمه ع  جشي سعيد 

 ."،ها حدي  دحيح علر ا ط ميلم للم يخ تاه"قاع الحاكم:  

 ."رلاته محّج هبم يف الصحيح"(: 4/189لقاع الميهري يف الرتغي  لالرت،ي  ) 

 ."الصحيح رتاله رتاع"(: 3/184لقاع الهيثمي يف المجمع )

(ب لجحكاة الجيائ  3543( ش قم: )3/388لدححه ارل اين يف دحيح الرتغي  لالرت،ي  )

 (.179)ص
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رمّهب لعلَّمهم عيا،اب ،ل تجد فيها  ملسو هيلع هللا ىلصفههه ال يارو الّي ا عها رسعع اهلل 

 عليه م  كل لته؟ ايًةا مما يعّمده ج،ل ال  ك لال دع؟ جة تجد،ا مضالو لما ،م

 ما عال ارمة ،هه آخ  يصلح ل : )  لما جحي  ما قاع مالك ش  جنس 

 .(1)(جللها جدلح

ععضعا ع  ذلك شما ب (2)للك  كلما ضعف تميك ارمم شعهعل جن يائهم

 جحدثعه م  ال دع لال  ك.

ا تان هب حّر كا  جحد،م عذا  ع  م  للقد ت ل اليلف الصالح الّعحيدب لح 

ب ثم جرال الدعاءب اسّق ل الق لةب لتعل ظه ه علر تدار القرب ملسو هيلع هللا ىلصسلَّم علر الي ي 

 ثم لعا.

لا : )رجيت جنس ش  مالك  ر   ملسو هيلع هللا ىلصييلم علر الي ي    فقاع سلمة ش  ل 

 .(3)/ج[ ثم يييد ظه ه علر تدار القرب ثم يدعع(7]

                                                 

(ب لنقله ع  القاضي اش  تيمية يف مجمعع ال ّالى 2/88ذك ه عيه القاضي عياض يف ال  ا ) (1)

(ب لاش  ع د الهالي يف الصارة الميكي 138ب 96ب 46( لال ل علر ا خيائي )27/118)

كما ذك ه مالك يف الم يعطب لقد ذك ه جدحاشه كأشي العليد ال اتيب "( لقاع: 166)ص

 ."لالقاضي عياضب لغي ،ما

(شعد ،هه الجملة 817ل. المعثم )ص/( ل ت1/363محمد ع ي  )/يف عغاثة الله ا  ت (2)

 زيالو: )لنق  عيماهنم...(ب للييت يف اردل.

م    يق  -( 372اقّضاء الص اط الميّقيم )ص يف كما -رلاه اش  زشالة يف جخ ار المديية  (3)

 عم  ش  ،ارل  ع  سلمة ش  لرلا  شه.

محمد ش  الحي  ش  زشالة داح  "(: 371قاع اش  تيمية يف اقّضاء الص اط الميّقيم )ص

جخ ارب ل،ع مضعَّف عيد ج،ل الحدي و كالعاقدي لنحعهب لك  ييّأنس شما ي ليه ليعّرب 

 ال لخي لاه اهتمه شعضهم.ب لعم  ش  ،ارل  "شه
= 
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  علر ذلك ارئمة اررشعة جنه ييّق ل الق لة لقت الدعاء حّر ال يدعع عيد لن

 .«الدعاء ،ع الع الو»لغي ه م فعًعا:  (2)فر  الدعاء ع الوب ليف الرتمهي و(1)القرب

 ما جذ  فيه هللب للم ي علعا عيد الق عر ميها عاّل  (3)ل اليلف الع الو[]فج ّ 
                                                 

= 
( م    يق اش  جشي الدنيا ع  الحي  ش  الص اح 3/491لرلى ال يهقي يف اع  ا يما  ) 

ع  مع  ع  ع د اهلل اش  ميي  ش  ع د اهلل ش  جشي جمامة ع  جشيه قاع: رجيت جنس ش  مالك جتر 

ثم ملسو هيلع هللا ىلص  ي فعقف ف فع يديه حّر ظييت جنه افّّح الصموب فيلم علر اليملسو هيلع هللا ىلص قرب الي ي 

 انص جب للم يهك  الدعاءب لميي  قاع عيه اش  حج : مق عع.

(ب 3/50(ب معا،  الجليل )3/151(ب حااية رل المحّار )2/210انظ : ال ح  ال ائق ) (1)

(ب رلضة التال ي  1/454(ب المههب )5/249(ب فّح الع ي  )1/304ا ح ميح الجليل )

( 17/471( )352ب 1/229(ب مجمعع ال ّالى )2/233(ب ال  لع )2/139)

(ب 2/444(ب ميهاج اليية )168(ب ال ل علر ا خيائي )ص190ب 27/31( )26/147)

 (.345ب 65ب 41الصارة الميكي )ص

(ب لجخ ته جشع لالل يف 2969( ش قم: )5/61كّاب ت يي  الق آ  شاب لم  سعرو ال ق و ) (2)

لاش  ماته كّاب الدعاء شاب فضل (ب 1479( ش قم: )2/76جشعاب ق اءو الق آ  شاب الدعاء )

(ب لاش  الم ارك 18352( ش قم: )30/297(ب لجحمد )3828( ش قم: )2/1258الدعاء )

(ب لاش  جشي اي ة 801( ش قم: )2/147(ب لالتياليي )1298( ش قم: )1/459يف ال ،د )

(ب لال  ار 714( ش قم: )249(ب لال خاري يف ارلب الم  ل )ص29167( ش قم: )6/21)

(ب لاش  ح ا  11400( ش قم: )10/244(ب لالييائي يف الكربى )3243( ش قم: )8/205)

(ب 1041( ش قم: )2/208(ب لالترباين يف المعجم الصغي  )890( ش قم: )3/172)

( م      ع  ذر ش  ع د اهلل الهمداينب ع  1802( ش قم: )1/667لالحاكم يف الميّدرك )

 شه.   يييع الحض ميب ع  اليعما  ش  ش ي 

 ."،ها حدي  حي  دحيح"قاع الرتمهي: 

 ."،ها حدي  دحيح ا سيال للم يخ تاه"لقاع الحاكم:  

ل عسياله الحافظ يف ال ّح )  عَّ  (.194(ب لدححه ارل اين يف جحكاة الجيائ  )ص1/49لت 

( 1/365محمد ع ي  )/ما شي  المعقعفّي  ساقتة م  اردلب ل،ي يف عغاثة الله ا  ت (3)

 (ب لال ييّقيم الكمة عال هبا.819المعثم )صل. /ت ل
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مة علر جدحاهباب لاالسّغ ار لهمب لالرتحم عليهم. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسعُع   م  اليَّ

لشالجملة فالميت انقتع عملهب فهع محّاج علر م  يدعع له لي  ع لهو للهها 

 ُا ع يف الصمو م  الدعاء له لتعشًا لاسّح اشًا ما لم ي  ع مثله يف الدعاء للحي.

م  لعائه  علر تيازوب فح ظُت  ملسو هيلع هللا ىلصقاع ععج ش  مالك: دلر رسعع اهلل 

لهب »ل،ع يقعع:  اللهم اغ   له لارحمهب لعافه لاعف عيهب لجك ة ُنُ له للسع ُمُدخ 

لاغيله شالماء لالثلج لالربلب لن ّقه م  الختايا كما نّقيت الثعب ارشيض م  

ن سب لجشِدله لاًرا خيً ا م  لارهب لج،ًم خيً ا م  ج،لهب لزلًتا خيً ا م  زلتهب  الدَّ

ب حّر تمييُت ج  جكع  جنا «لجِعهه م  عهاب القرب لم  عهاب اليار لجلخله الجيةب

 .(1)رلاه ميلم علر ذلك الميت. ملسو هيلع هللا ىلصالميتو لدعاء رسعع اهلل 

يقعع يف دمته علر الجيازو:  ملسو هيلع هللا ىلصرسعع اهلل  : سمعُت   لقاع جشع ، ي و 

ّ  اللهم جنت رشّ » ّ  هاب لجنت خلق رلحهاب لجنت  ها لإلسمةب لجنت ق ضت  هاب لجنت ،دي

 .(2)رلاه ا ماة جحمد «،ا لعمنيّهاب تةيا ا عاءو فأغ   له ّ جعلم شِي 

                                                 

 (.963( ش قم: )2/662كّاب الجيائ  شاب الدعاء للميت يف الصمو ) (1)

(ب لجخ ته جشع لالل كّاب الجيائ  شاب الدعاء للميت 8751( ش قم: )14/263المييد ) (2)

ش قم: ( 16/298(ب لال  ار )6/98( )2/488(ب لاش  جشي اي ة )3200( ش قم: )3/210)

(ب لالترباين يف الدعاء )ص 10850( ش قم: )9/395(ب لالييائي يف الكربى )9507)

( م    يق ع د العار  ع  جشي 4/42(ب لال يهقي يف الكربى )1186( ش قم: )358

 .شه   الجمس عق ة ش  سيار ع  علي ش  اماخ ع  جشي ، ي و 

 ."هبها الل ظ عال هبها ا سيال   ل،ها الحدي  ال نعلمه ي لى ع  جشي ، ي و "قاع ال  ار: 

(ب لحييه اش  حج  كما يف ال ّعحات 2/979لالحدي  دححه اليعلي يف الخمدة ) 

 (.4/176ال شانية )
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عذا »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصج  رسعع اهلل    ع  جشي ، ي و  (1)ليف سي  جشي لالل

 .«دليّم علر الميت فاخلصعا له الدعاء

ةم م  ي عليه ُجمّ ما م  ميت يصلّ »: ملسو هيلع هللا ىلصلقالت عائ ة لجنس ع  الي ي 

ععا فيهالميلمي  ي لغع    .(2)رلاه ميلم «مائةب كلهم ي  عع  له عال ُا ِّ

ما م  »يقعع:  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: سمعت رسعع اهلل  ¶ /ب[7لع  اش  ع اس ]

رتل ميلم يمعتب فيقعة علر تيازته جرشعع  رتًمب ال ي  كع  شاهلل ايًةاو عال 

 .(3)رلاه ميلم «ا عهم اهلل فيه

 لاالسّغ ارب لال  اعة فيه.فهها مقصعل الصمو علر الميتب ل،ع الدعاء لهب 

 ُمعَّ ض لليؤاع 
ِ هو فرنه حييةهس لمعلعة جنه يف قربه جاد حاتة ميه علر ن ع 

مة يقف علر القرب شعد الدف  فيقعع:  سلعا له الّث يتو »لغي هب لقد كا  عليه اليَّ

                                                 

(ب لجخ ته اش  ماته كّاب 3199( ش قم: )3/210كّاب الجيائ  شاب الدعاء للميت ) (1)

(ب لاش  ح ا  1497ش قم: ) (1/480الجيائ  شاب ما تاء يف الدعاء يف الصمو علر الجيازو )

( م    يق محمد ش  سلمة 4/40(ب لال يهقي يف الكربى )3077ب 3076( ش قم: )7/345)

ع  محمد ش  عسحا  ع  محمد ش  عش ا،يم ع  جشي سلمة ش  ع د ال حم  ع  جشي ، ي و 

 .شه   

محمد رلاه جشع لالل شرسيال فيه محمد ش  عسحا  ع  "(: 2/979قاع اليعلي يف الخمدة ) 

 ."ش  عش ا،يمب للم يضع ه جشع لاللب فلعله ث ت عيده سماع اش  عسحا  ميه

( ج  2/122( لاش  حج  يف الّلخي  الح ي  )5/269لذك  اش  الملق  يف ال در الميي  )

عيعية اش  عسحا  ال تض  لّص يحه شالّحدي  عيد اش  ح ا ب للها حييه ارل اين يف جحكاة 

 (. 156الجيائ  )

 (.947( ش قم: )2/654ب الجيائ  شاب م  دلر عليه مائة ا ععا فيه )كّا (2)

 (.948( ش قم: )5/655كّاب الجيائ  شاب م  دلر عليه جرشعع  ا ععا فيه ) (3)
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فُعلم جنه جحعج علر الدعاء له شعد الدف ب فرذا كيا علر تيازته  ب(1)«فرنه اآل  ييأع

 ندعع له ال ندعع شهب لن  ع له ال نّ  ع شهب ف عد الدف  جللر لجح ى.

لعا الدعاء له شدعائه  ف ّدع ج،ل ال دع لال  ك قعاًل غي  الهي قيل لهمب شدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصالّي ا عها رسعع اهلل -ن يهب لال  اعة له شاالسّ  اع شهب لقصدلا شال يارو 

الميتب لا قياة  سؤاع   -عحياًنا علر الميت لعحياًنا علر ال ائ  لتهكيً ا شاآلخ و

لدعاء الهي ،ع مخ الع الوب لحضعر القل  شه علر اهللب لتخصي  تلك ال قعة شا

 عيد،ا لخ ععه جعظم ميه يف المياتد لجلقات ارسحار.

 العاء المعتر جل الدعاء هبم جل الدعاء عيد،م م  لعً  لم  المحاع ج  يكع   

ب ثم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسعع شيّ   الم ضلة الثمثة الق ل  عيه لُيص ج   ابدالحً  لعمًم 

ق ه الُخلعج الهي  يقعل ز   ع  ما ال ي علع  لي علع  ما ال يؤم ل .ُي  

يةب حّر تعفاه اهلل  يف ج،ل الق عر شضًعا ملسو هيلع هللا ىلصفههه سية رسعع اهلل  لع  ي  س 

تعالرب ل،هه سية خل ائه ال اادي ب ل،هه   يقة تميع الصحاشة لالّاشعي  لهم 

                                                 

جخ ته جشع لالل كّاب الجيائ  شاب االسّغ ار عيد القرب للميت يف لقت االنص اج  (1)

(ب 773( ش قم: )1/475(ب لع داهلل ش  جحمد يف فضائل الصحاشة )3221( ش قم: )3/215)

(ب لالملكائي يف جدعع اعّقال ج،ل اليية 1372( ش قم: )1/526لالحاكم يف الميّدرك )

(ب ليف الكربى 40( ش قم: )47 يهقي يف عهاب القرب )ص(ب لال2123( ش قم: )6/1200)

(ب م    يق ، اة ش  يعسف ع  ع د اهلل ش  شحي  ش  رييا  ع  ،انئ معلر عثما  4/56)

 .شه   ع  عثما  

 ."،ها حدي  دحيح ا سيال للم يخ تاه"قاع الحاكم:  

(ب 5/292(ب لاليعلي يف المجمعع )5/331لحييه الميهري كما يف ال در الميي  ) 

(ب لدححه ارل اين يف دحيح الرتغي  لالرت،ي  ش قم: 2/1028لخمدة ارحكاة )

 (.4760( لدحيح الجامع ش قم: )3511)



 جملة الدراسات العقدية    418

شرحيا ب ،ل ُيمك  ش  ً ا علر لته اررض ج  يأيت ع  جحد ميهم شيقل دحيحب جل 

/ج[ لهم حاتة قصدلا الق عر 8] (1)جل ضعيفب جل ميقتع: جهنم كانعا عذا كا حي ب 

عا عيد،اب لتمّيحعا هباب فضًم ج  ُيصّلعا عيد،اب جل ييألعا اهلل شأدحاهباب جل  ع  ف د 

ل ُيعِق عنا علر جث  لاحدب جل ح ج لاحد يف ذلك.  ييألع،م حعائجهم؟ ف 

 ت شعد،م شكثي  م  ذلكب لكلما يمكيهم ج  يأتعا ع  الُخلعج الّي خل (2)شل

و مصي ات ليس  تأخ  ال ما  ل اع العهد كا  ذلك جكث ب حّر لقد ُلتد يف ذلك عدَّ

لال ع  خل ائه ال اادي  لال ع  جدحاشه ح ج لاحد م   ملسو هيلع هللا ىلصفيها ع  رسعع اهلل 

ذلكب شل فيها م  خمج ذلك كثي ب كما قدمياه م  ارحالي  الم فععةب لجما آثار 

 علر آخ  كممه رحمه اهلل تعالر. (3)"كث  م  ج  ُيحاط هباالصحاشة فأ

عذا ع فت ذلكو فليهك  جنمعذًتا مما ي عله ال ائ ل  للم ا،د لق عر ارن ياء 

لارللياء لالصالحي ب مما ،ع م ا،دم معلعةب ال ييك ه عال م ا،ت يف الحيياتب 

 يف الض لريات. لمكاش 

م  "يف عغاثة الله ا :  -تعالر  رحمه اهلل -قاع امس الدي  اش  القيم 

الم اسد: اتخاذ،ا جعياًلاب لالصمو عليهاب لالتعاج هباب لتق يلها لاسّممهاب لتع ي  

الخدلل علر ُت اهباب لع الو جدحاهباب لاالسّغاثة هبمب لسؤالُهم اليص  لال ز  

عاع لالعافيةب لقضاء الديع ب لت  يج الك شاتب لعغاثة الله اتب لغي  ذلك م  جن

                                                 

يف اردل: )جهنم كانعا عذا كانعا لهم حاتة(ب لالصحيح ما جث تو ل،ع المعافق لما يف عغاثة  (1)

 (.824ل. المعثم )ص/( ل ت 1/368محمد ع ي  )/الله ا  ت 

ل. /( ل ت1/368محمد ع ي  )/ب ليف عغاثة الله ا  ت-ل،ي سائغة  -كها يف اردل  (2)

 (: شلر.824المعثم )ص

 (.824 -811ل. المعثم )ص/(ب ل ت368-1/359محمد ع ي  )/عغاثة الله ا  ت (3)
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 التل اتب الّي كا  ُع َّال ارلثا  ييألعهنا جلثان هم لي  ععا لهم عيد مليكهم.

ا ،ق ة م  مكا  شعيد ن لعا ع  الدلابب لاسّق لع ل،ؤالء الم  كع  عذا رجلا

شدعائهم لاليحي ب للضععا لها الِج اهب لق  َّلعا اررضب لك  عا ال ؤلسب 

علر الحجيجب  د جرشعا يف ال شحلارت عت اردعات شالضجيجب لرجلا جهنم ق

/ب[ لنالله للك  م  مكا  شعيدب حّر عذا 8فاسّغاثعا شم  ال ُي دي لال ُيعيدب ]

لدلعا عليهب دلعا عيد القرب ركعّي ب لرجلا جهنم قد حازلا م  ارت  كم  دلر 

علر الق لّي ب فهم حعع القرب ركًعا لسجًداب ي ّغع  فضًم م  الميت لرضعاًناب 

هم خي ة لخي اًناب فلل يتا  ما ُي ا  ،ياك م  الع    اتب لُي فع لقد مأل لا جُك َّ

شالدعاء م  اردعاتب لُيتل  م  الميت جنعاع الحاتاتب لُييأع ميهم ت  يج 

شعد  (1)الك شاتب لعغياء ذلي ال اقاتب لمعافاو جللي العا،ات لال ليَّاتب ثم ان ثعا

ذلك حعع القرب  ائ ي ب ت  يًها له شال يت الح اةب الهي تعله اهلل م ارًكا ل،دى 

ف ُد خهلا يف الّق يل لاالسّمةب كأنّ جللعالمي ب ثم  ل شه ل  ه الحج  ارسعل لما ي  ع 

شيت اهلل الح اةب ثم ع  َّ لا عيده تلك الج اه لالخدللب الّي يعلم اهلل جهنا لم ُتع َّ  

مقهم م  ذلك القربب فلم يك  لهم كهلك شي  ي ديه يف اليجعلب لاسّمّععا شخ 

م ب لق شعا لهلك الق اشي ب فكانت دمهتم لنيكهم لق شاهنم  عيد اهلل م  خ 

 .(2)انّهر ملخًصا "لغي  رب العالمي 

                                                 

ل. /( ل ت 1/351محمد ع ي  )/ثة الله ا  ت عغا ب ليف- سائغة ل،ي -كها يف اردل  (1)

 : انثيعا.(824المعثم )ص

( لقد 798 -797ل. المعثم )ص/( ل ت 352 -1/351محمد ع ي  )/عغاثة الله ا  ت  (2)

اخّص  المؤلف كمة اش  القيم لتص ج يف جل اظه شما ال يخل شمقصعلهب ل،ع ما قصده 

 شقعله: انّهر ملخصًا.
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لقد آع "شعد ما ذك  كمة اش  القيم المّقدة آنً ا:  (1)لقاع غي ه م  العلماء

ك اتب م  شهع ال  لج ثمثة جياة م  كل سية يف معلد جحمد ارم  علر فعل المي

لم هده الهي يف القا، وب يخ ت  عليه الغعاين تاعلي  ذلك يف  (2)ال دلي

دحائ هب للييالعا م  ش كّهب لجهنم محيعشع  عليه زيالو علر فعلهم عيد قرب 

 ب ،ها لالعلماء حاض ل ب لالع ال اا،دل ب(4)لم هد الحيي  (3)اليت ن يية

                                                 

 ب لكممه ،ها يف كّاشه الّعضيح ع   المقصعل شه ال يخ محمد ش  علي ش  غ ي   (1)

 (.2/566تعحيد الخم  )

،ع جحمد ش  علي ش  عش ا،يم الحيييي ال دليب اهاب الدي ب دعيف للد ش اس ل اج ال مل  (2)

ُّلي شه الجهلة حّر ع دله م  لل  اهلل  لجقاة شمكة لالمدييةب لعظم اأنه يف شمل مص  لاش

 ،د(. 675لجا كعا شه مع اهللب تعيف سية )

 (.1/175(ب ارعمة )5/345ال )انظ : اهرات اله،  الش  العم

ب ل،ي م  ¶،ي ن يية شيت الحي  ش  زيد ش  الحي  ش  علي ش  جشي  ال   (3)

 ،د(. 208الصالحات العاشداتب كانت يف المديية ثم تحعلت علر مص ب لتعفيت هبا سية )

 (.2/21(ب اهرات اله،  )10/106انظ : سي  جعمة الي مء )

هم علر ج  ،ها الم هد الهي شقا، و مص ب الهي ت ق العلماء كلّ لقد ا"قاع ايخ ا سمة:  (4)

( شا ل ليس فيه رجس الحيي  لال ايء ميهب لعنما جحد  يف   يقاع له )م هد الحيي  

جلاخ  لللة شيي ع يد اهلل ش  القداح الهي  كانعا ملعكًا شالديار المص ية مائّي عاة... لكانعا 

يقعلع : عهنم م  جلالل فا مةب ليدعع  ال  جب لج،ل العلم شاليي  يقعلع : ليس لهم 

انت ميك و شات ا  ج،ل العلم شدي  ا سمةب ني  دحيح... فأما مها، هم لعقائد،م فك

لكانعا يظه ل  الّ يع لكا  كثي  م  كربائهم لجت اعهم ي تيع  مه،  الق امتة ال ا يية... 

 فأحد  ،ها )الم هد( يف المائة الخامية... 

،ع ما ذك ه ال شي  ش  شكار  ¶لالهي رتحه ج،ل العلم يف معضع رجس الحيي  ش  علي 

 يش د لال شي  ش  شكار ،ع م  جعلم الياس لجلثقهم يف مثل ،ها د ذك  ج  يف كّاب جنياب ق

 . "ال جس حمل علر المديية الي عية للف  ،ياك

 (.3/401انظ : مجمعع ال ّالى )
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لالم لا  مع ال جار المدعي  العالية المّ ييي  هبا مجّمعع ب ليف ف اش لاحد 

شم حائل ليًم ييامع ب ليف اليهار معهم مخّلع ب ليدعع  جهنم لهم ي شع ب 

/ج[ مع جهنم مّمكيع  9لالعلماء لالحالة ،هه ال ييك ل ب لالع ال هلل ال يغارل  ]

 ل ب لليس جحد م  الك ار لهم ع  عق  رل  ليُ  ع  مع  ليُ عظ  م  الع الوب لرتلها يُ 

فعل الع الو مانًعاب لال ع  عظهار،ا تهاًرا لافًعاب لكيهم هبهه ارفعاع ال ييك ل ب 

لال الحق يقعلع ب شل كم ال  يقي  يصي ع  الكّ  يف ذلكب ليّعهرل  عيهم 

يه: تي "شأتعشة لييت دعاًشا لال سديدوب شل ،ي ع  الحق شعيدوب ميها قعلهم: 

اعلم انه قد يعرتض شعض الياس علر جحمد ال دليب لعلر ،ؤالء المجّمعي  

لالّص ج الّاة  عيده يف حض و ض يحهب ليقعلع : عذا كا  ،ها المعلد العظيم

اليافه شعد المماتب فكيف ال يّص ج يف لفع جدحاب المعادي عيد حضعر 

 معلده؟

 فالجعاب ع  ذلك م  جلته: 

رشهب فكل م  حض  معلده م  ج،ل العصيا  لافق  جحد،ا: جنه يف عياية م 

 ن لع ال حمة لالغ  ا ب فغ   له لتي  عليه للع شعد حي  م  ال ما .

الثاين: ج  الغال  علر م  حاله ال يطب لتا،ه ع يض ييع الخلقب للع 

 لافقه تميع فيا  ج،ل اررضب كهلك لكا  مغ عًرا لهم.

فيهب ل،ؤالء العاملع  عملهم لهم الثال : جنه قد خ ج علر مقاة ال تكليف 

 انّهر.  (1)"لعليهم

 ال تمانع ،هه الك  يات لال تدافعها؟!! -اهلل ملة ا سمة  دا    -ة فأي ملّ 
                                                 

 (.2/566الّعضيح ع  تعحيد الخم  ) (1)
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فرذا كا  ،ها حاع ج،ل ،هه ارمصارب لالعلماء ي ا،دل  ،هه الك  ياتب 

المقّدى لال ييك ل  ،هه الميك اتب شل يعّهرل  هبهه ارعهارب ف ةس العلماء 

هبمب لع  كا  ،ؤالء عيد ،ها المعرتض لجا ا،ه ،م الجمهعر لاليعال ارعظمو 

 ف عًدا للقعة الظالمي .

: فم و قيم ال يارو علر قيمي : م  لع لغي  م  لعب وأما قول المعترض

 ملسو هيلع هللا ىلصلتعل ال يارو الم  لعة عنما ،ي للميجد الي عي شاردالةب للقرب الي ي 

 شالّ عيَّة علر آخ ه.

علر ،ها الّقييم م  ،ع  /ب[ المجي   9: نعم قد س ق ]لجواب أن نقولفا

ب لالّاشعع  لهم م  ╚جعلم شكمة اهلل لكمة رسعلهب لما كا  عليه الصحاشة 

ارئمة المقّدى هبم م  سلف ،هه ارمة لجئمّهاب ل،ع امس الدي  ش  القيم 

 ق: يف الكافية ال افية شعد كمة س    ة شيانهب فقاع كما تقدّ    

 للقدددد هندددر ذا الخلدددق عددد  ع   ائِدددهِ "
 

ددددل   ا ِ   ددددل  اليَّصددددارى عاشِددددِدي الصُّ  فِع 
 

ه ددددددديِّ   ق   ددددددد    للقدددددددد هناندددددددا ج  ُنص 
  

حم ِ   ددددد ِك شدددددال َّ ار  ال ِّ  ِعيدددددًدا ِحددددده 
 

ددددل القددددربُ الددددهي ددددا شددددأالَّ ُيجع  ع  ل   ل 
 

ه لثيًدددددا مددددد  ارلثدددددا ِ   دددددمَّ  قدددددد ض 
 

هُ  فأتدددددداب ربُّ  دددددداء   العددددددالمي   ُلع 
 

را ِ   دددددددددُه شثمثدددددددددِة الُجدددددددددد  ا    لجح 
 

ددددداؤه شُدعائِدددددهِ  ت  ت  جر  ّ دددددد   حّدددددر اغ 
 

 لِددددددددددي ا ِ  
وس لِحمايدددددددددةس  يف ِعددددددددد َّ

 

ًحا دددد ِّ دددداِو ُمص  ف  ا ِعيددددد  الع  ددددد   للقددددد  غ 
 

ا ِ   ددددددُ خ فِدددددديهُم شددددددأذ   شدددددداللَّع  ي ص 
 

ي ر ارُل ر ع   تعلعا الق عر  مياتًدا (1)ل 
 

ددددل   ا ِ   ُ،ددددُم اليهددددعُل لعاشِددددُدل الصُّ  ل 
 

                                                 

 (.215يف اردل: ارللرب لال ييّقيم معير لال لزنًاو لالّصحيح م  الكافية ال افية )ص (1)
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 لاهلل لدددددددددعال ذاك  ُجشدددددددددِ ز  ق   دددددددددُ هُ 
 

ددددددددا ِ   ُ ددددددددعُه شالِحيت  ج   لكدددددددديَُّهم  ح 
 

دددد تِددده لِي م  دددُدلا علدددر ت يددديِيم ُحج     ق ص 
 

ددددا ِ   ق  ددددجعُل لدددده علددددر ارذ  ّ يِع اليُّ  ددددد
 

دُدُ،ا  ق ص  سدعِع ل  دة  ال َّ اف ق  ُدلا ُمع  َّّداق ص   دل
 

حمددددددددا ِ   َّّعحيددددددددِد لل َّ ِ يددددددددُد لل  ت 
 

دددت   ِهل  دددًة ت  ق  دددا فِ     (1)ُنُصدددعص  ن يددددهاي 
 

ُه لحِقيقددددددددة     ا يمددددددددا ِ  لُقُصددددددددعل 
 

ا علدددددر جت  اِعدددددِه لُتيُدددددعِلهِ  دددددت ع   ف ي 
 

ّ ددددددا ِ   ِي لالُعدددددددلاِ  لالُ ه    (2)شددددددال غ 
 

ُّددددددددعا ث  َّ لددددددددعا لت   يَّيُددددددددعا لت  ج   ال تع 
 

ا ِ   دددداُشُكم مددددا فيدددده مدددد  ُت  دددد    فُمص 
 

 قليدددددا الدددددهي قددددداع ارئمدددددُة ق   ليدددددا
 

دددت  علددد  ِّّ لشددده اليُُّصدددعص جت     ي دددا ِ ر ال
 

دجُّ ال يدت ل،دع ف يضدُة الدد َّ  ُد ح  ص   الق 
 

ي دددددا ِ   مدددددا  لات دددددةم علدددددر ارع   ح 
 

ددا /ج[10] ت  عليدده مدد  شِق   لِرحاُليددا ُادددَّ
 

انِي  ا كددددهاك  الدددددَّ  ِع اررض قاِددددديه 
 

ددد ددد   لدددم ي   ُ ر  شيدددت  ا لدددِه فمدددا لدددهم 
 

ا ِ   م  ددددده  مم لال س  ددددده  دددددِه س  جَّ  مِددددد   ح 
 

يدددجِد اليَّددد لكدددها ن ُ ددددُّ  يدددا لِلم  ال   دِرح 
 

ا ِ  ددددددد ِعيِّ    خي ددددددِ  ميدددددداتِد الُ لددددددد 
 

ددِد مكددة  جل علددر ا  ددمِ  فيددد  مِدد   شِع 
 

دددُف    ُمي دددُه زمدددا ِ  شدددي  القدددعةِ  ددددِه الُخل 
 

ًضدددا لكِددد ِ   داليُّددد لنددد اه عيدددد اليدددهِر ف   
 

ددددددددأش ر ذا للِليُّعمددددددددا ِ    ددددددددددعماُ  ي 
 

 جدددددلم ،ددددع اليددددايف العتددددعِب فرنَّددددهُ 
 

  (3)ي ُيددُه فدد ضم علددر ا نيددا ِ مددا تِ  
 

دددددددددعُّ شأنددددددددهُ   لليددددددددا شدددددددد ا،ي م ت 
 

 شاليَّددددهِر ُم ددددرتضم علددددر ا نيددددا ِ  
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 لكددددِل ن دددداذِر  اعددددةس  جمددددُ  ال سددددععِ 
 

 شعفائِدددددددددِه شاليَّدددددددددهِر لا حيدددددددددا ِ  
 

 لددددددمُتيا فيددددده شدددددأل فس مددددد  ِسدددددعا
 

ددددِ  لارركددددا ِ  هُ   ا الِحج  ددددم  ذ   مددددا خ 
 

 لكددددددها دددددددموم يف ُق  ددددددا فكُعمدددددد وس 
 

دددددددُل للميدددددددا ِ  يف  ض  ِ ،دددددددا لال    جت 
 

دددد  فدددرذا جتييدددا الميدددجد  اليَّ دددِعيَّ دلَّ
 

اًل   َّّحيَّددددددددددة  جلَّ ّ ددددددددددا ِ  دددددددددددديي ا ال  ثي 
 

دددددداِة جركددددددا س لهددددددا لُخُ ددددددعِعها ّ م   ش 
 

ددل  ِذي ا حيددا ِ   ل دد س فِع   لُحُضددعِر ق 
 

دددددددد ِصدددددُد ال  يدددددارِو ن ق   ثدددددم انثيييدددددا لل ِّ
 

ددد يف  للدددع علدددر ارت دددا ِ    ق   ددد   ال َّ
 

 ي ُقددددعُة ُلل   القددددرب لق ددددة  خاضددددعس ف  
 

ددددددددِ  لا عددددددددم ِ    ُمّددددددددهلِّلس يف اليِّ
 

ٌّ ندددددددا قم 
 فكأنَّددددددده يف الق   دددددددِ  حدددددددي

 

دددددددا ِ    فدددددددالعاقُِ ع   ندددددددعاكُِس ارذق 
 

ت      ّ اشددددُة فدددداع  ه  ّ ُهُم تلددددك  الم  دددد  مل ك 
 

دددددا ِ   ت    ُو ال َّ ثدددددد    دددددعائِم  ك   تِلدددددك  الق 
 

دددددا ددددد ت تلدددددك الُعُيدددددعُ  شِمائِه  جَّ  لت   
 

ددددت  علددددر ارزمددددا ِ   اض   للتالمددددا غ 
 

دددددلِّ  ي  دددددةلجتدددددر الُمي  دددددمِة شِه   ُم شاليَّ
 

 

دددددددمس لذي عيمدددددددا ِ   قددددددداِر ذي ِعل  ل   ل 
 
 

دِ يِحه /ب[10] فِِع اردعات  حعع ض   لم ي   
 

ددددُجد علددددر ارذقددددا ِ    كددددم للددددم ي ي 
 

 كددددم للددددم ُيدددد    ائً ددددا شددددالق     ُجسدددددد
 

 ددددددُ عًعا كدددددأ َّ الق   ددددد  شيدددددتم ثدددددا ِ  
 

ًهددددددداثدددددددمَّ   انثيدددددددر شدعائدددددددِه مّعتِّ
 

 نحدددددددع  ال يدددددددِت ذي ارركدددددددا ِ  
ِ
 هلل

 

ددددًكا يِّ ّ م  ا ُم ددددد  دددد   غ   ،ددددهي زيددددارُو م 
 

ِة ا سدددددددمِة لا يمدددددددا ِ   دددددددِ يع   ش  
 

يدددا  مِددد   جفضدددِل ارعمددداِع ،اتِيدددك  ال ِّ
 

وُ    ل،دددي يدددعة  الح دددِ  يف الميددد ا ِ  ر 
 

دددقَّ الدددهي تددداءت شددده ل  ُِيدددعا الح   ال ت 
 

 شددددأعظ ِم الددددُ تم ِ ُسددددي    ال سددددعِع  
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ى الددد ُتي ددا للددم ُني كِددِ  سددع   ،ددهي زيار 
 

ِع الُمِضدددلّ    الُعددددلا ِ  (1)ِة يدددا ذ ليدددد ِد 
 

اشِدددتم  دددِل ن ددد ٌّ ث  ح  ددددِّ ال    لحدددديُ  ا 
 

دددا ِ    ، ِصي ددددُ  علي ددددِه شالُ      (2)"ي ِجدددُ  الم 
 

 .  انّهر ما ذك ه اش  القيم 

ر اهلل قل ه شا يما  علر ما ذك ه ،ها ا ماةب الهي اهد له ج،ل فانظ  يا م  نعّ 

العلم شالمع فة لالح ظ لا تقا ب لجنه م  جئمة ،ها ال أ ب الهي يي ع  ع  كّاب 

اهلل لسية رسعله تح يف الغالي ب لانّحاع الم تلي ب لتأليل الجا،لي ب لتأمل ما 

 لما ذك ه شقعله: م  تقييم ال يارو علر ا عّية لشدعيَّةب    ذك ه 

دددًكا يِّ ّ م  ا ُم دددد  ددد   غ   ،دددهي زيدددارُو م 
 

ِة ا سددددددمِة لا يمددددددا ِ   ددددددِ يع   ش  
 

يددا  مِدد   جفضددِل ارعمدداِع ،اتِيددك  ال ِّ
 

وُ    ل،ددي يددعة  الح ددِ  يف الميدد ا ِ  ر 
 

ددقَّ الددهي تدداءت شدده ل  ُِيددعا الح   ال ت 
 

 ُسدددي    ال سدددعِع شدددأعظ ِم الدددُ تم ِ  
 

ُتي ددا للددم  ى الددد،ددهي زيار   ُني كِددِ  سددع 
 

ِع الُمِضدددلِة يدددا ذ لي الُعددددلا ِ    دددد ِد 
 

م  نث ه لنظمهب لما    فرذا تمعت شي  ما ذك ه امس الدي  اش  القيم 

ذك ه ،ها المعرتض الضاع المضلب الهي يّخلل شليانه كما تّخلل ال ق و شلياهناب 

 شييهما م  ال    كما شي  الم    لالمغ ب. ت ي  لك المحق م  الم تلب لج ّ 

 /ج[ كما قيدل: 11]

 ًشدددالسددد ت مغ ّ  قةً  ددد ّ سدددارت مُ 
 

  ّّ  ِب لمغدددددد ّ   س  ددددد ّ ا  شدددددي  مُ اددددد
 

                                                 

 (: يا ُجللي.216كها يف اردلب ليف الكافية ال افية )ص (1)

ا حها يف تعضيح  ب لانظ (4079 - 4039( ارشيات: )216 -215الكافية ال افية )ص (2)

 ( لما شعد،ا. 2/355المقادد لتصحيح القعاعد يف ا ح الكافية ال افية الش  عيير )
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 لكما قيل:   

 لاهلل لدددد  يجّمعددددا للدددد  يّمقيددددا
 

 حّددددر ت ددددي  م ددددار  الغ شدددددا  
 

للك  قد تكلم يف ،ها ال ما  ال نديق شليا  الصديقب حي  جل،م ش خارفه   

ه علر   يقة ج،ل الحق لالّحقيقب ل،ع قد سلك علر   يقة كل ميافق زنديقب جنّ 

الغاب م  جسامة جشي ا لي  ضج شه ثعالة جشع  فرنه لما خم ولال غ ل م  ذلك

 الحصي ب فاهلل الميّعا . 

ا قوله:   لجخيً ا ن ر ال يارو الم  لعة شالكليَّة.وأمَّ

لالظلم لالعدلا ب شل ،ع م   : ،ها م  الكهب لال هّا بفالجواب أن نقول

الخ ي ال اضحب لا فك العاضحب لعنما ن ر اد ال حاع علر زيارو الق عرب كما 

ة م  عقل للي ب لاسّثير  ك  ،ع مق ر ميتعرب ال يمرتي يف ذلك م  له جلنر ُمي 

المياتد الثمثةب لاسّدع علر ذلك شارحالي  الصحيحةب لارقعاع العاضحة 

ك ع  ارئمة اررشعة كما ،ع م يعط يف كمة المجي ب الص يحةب كما ذك  ذل

ا جل لكما ،ع مهكعر يف للالي  ج،ل ا سمةب ال يمرتي يف ذلك عال م  كا  تهميًّ 

اب ل،ؤالء لييعا م  جمة محمد كما ذك  ذلك ا ماة ع داهلل اش  الم ارك رافضيًّ 

 ال الق عر جل م    كا  علر مه،  ،اتي  التائ ّي  الملععنّي  م  ع ب(1)  

 نحع،ما م  الم ّدعي  الضالي . الم  نح

لني  ذلك الّقييم لالّ صيل علر الصحاشة لالّاشعي  لارئمةب وأّما قوله: 

ج  كات  العرقات عالم مّ ح  يف علم الحدي ب لمتلع علر  ئشأسلعب يع،م القار

 جقعاع الصحاشة لالّاشعي  لارئمة لعلماء ارمةب لعلر جحعاع رلاو ارحالي .

                                                 

 س ق تخ يجه. (1)
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: جما ني ة ما كّ ه لح ره يف ،هه ارلرا  علر الصحاشة فالجواب أن نقول

هي ال /ب[ لعلماء ارمة فيعمب ل،ع الحق لالصعابب ال11لالّاشعي  لارئمة ]

اك فيه لال ارتيابب للم يقل ذلك م  تلقاء ن يهب لعنما ذك  كمة ارئمة الهي  

لفعلعه لعملعا شه شعد  ╚ب لما قاله الصحاشة ملسو هيلع هللا ىلصتلقعا جحالي  رسعع اهلل 

ب للرج علر ذلك الّاشعع  لارئمة المهّدل  كما ذك  ذلك مالك ملسو هيلع هللا ىلصلفاو الي ي 

 الجعابب لال ييك  ذلك عال لغي ه م  ارئمةب كما ،ع مهكعر يف   ش  جنس 

 تا،ل مكاش  يف الحيياتب م ا،ت يف الض لريات.

ب لتقييم ذلك علر   لقد تقدة ذك  ذلك ع  امس الدي  اش  القيم 

قيمي ب لذك  ارحالي  العارلو يف ال يارو ال  عيَّةب لذك  ال يارو ال  كية 

 لال يارو ال دعيَّة شأحي  ت صيلب لجقعة ش ،ا  للليل.

 ئ،ل قاع يف تعاشه ايًةا م  عيدياته شأسلعب يع،م القار -ليل جمك- فانظ 

جنه عالم مّ ح ؟ ل،ع عنما ذك  كمة ارئمة لجقعالهم المدلنة يف الكّ  الحديثيَّة 

لال قهيَّةب فهل علر م  نقل ذلك م  عي  لتث ي ب لع كيت تعلم ما تقعع لتدري 

ااء ال يتا  ب لم شه مّ ح  فيهما تحعع شه لتصععب لم  نقل ذلك لح رهب فهع عا

ذلك جة جشرب لال ييقم شهلك عليه عال م  كا  م  ج،ل ال دع لار،عاءب للع كا  يف 

ذلك متع  لم  سلك ،ها ارسلعبب مما ،ع م غ  فيه لمتلعبو النيد شاب 

 الّ ليغ ع  اهلل لع  رسعله لع  الصحاشة لالّاشعي  لارئمة المهّدي .

العارج ي هم م  متالعة تلك العرقاتب ج  كات ها  ئارمع ج  القوأّما قوله: 

ة عي  دَّ ليس م  ف سا  ،ها الميدا ب لعنما ،ع مم  يجيح علر رجي ا ذمة م  مُ 

 لرتة االتّهال الّي للهنا خ ط القّال.

: عذا نقل يف جلراقه جقعاع ف سا  ،ها ال أ  م  الحجة والجواب أن نقول
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ئمة ج،ل ا سمةب لحملة اليية لالق آ  لال يا ب ليكع  التع  حييةهس علر ج

ات ع ذلك ارئمة المجّهدي ب العالمي  شصحيح  ج  يكع  (1)/ج[ب ثم....12]

ارحالي  لسقيمهاب لمع فة ال لاو لهلك م  ارئمة ارث اتب لما يخالف ذلك 

م  ارحالي  المكهلشات المعضععاتب الّي ال حقيقة لها علر الّحقيقب لال 

 الت يق. حي ث ات لها علر 

فر  كا  ما نقل يف جلراقه ع  جئمة ج،ل ا سمةب عنما ،ع رجي ميهم لاتّهالب 

لليس ،ع علر ما كا  عليه سلف ،هه ارمة لجئمّهاب م  الصحاشة لالّاشعي  

لارئمة المهّدي ب فأقم علر ذلك لليًم م  كمة ج،ل العلمب يدع علر ما تدعيه 

ليلك ما اايع   ل للنه خ ط القّالب يام  ارل،اةب لج  ذلك ش عمك ال ا

مقالّكب لما جقل عيايّك للرايّكب فلع تعلمت ثم تكلمتب لكا  جسرت لكب كما 

 قيل: 

ددددالوم ُتددددِل اللَّ لالعلددددُم لل َّ    ِيددددِ  زي 
 

دددددةم   دددددِق التيَّاادددددي لن ِقيص   لألحم 
 

رى دددار  الدددع  ِ يدددُد جشص   مِثدددل  اليَّهدددار ِي 
 

دددداشِ    ُنددددعًرا لُيعِمددددي جعددددُي   الخ   
 

 لقعع اآلخ :   

ِدده دداِة مِحيّ  ددر علددر المدد ِء يف جي  ض   ُيق 
 

د ِ   ي  يًا مدا لدي ِس شالح  ي   حّر ي  ى ح 

 

لعذا كا  ذلك كهلكب لكا  قصارى جم ك التع  علر ارئمة المجّهدي ب   

ي دع ث ك   (2)لت عم ج  ذلك رجي ميهم شغي  تحقيق لال ت يي ب ف ِ يك الج  ب (3)لالك 

                                                 

 لي يف المختعط. كلمة لم تّ ي  (1)

ا يقّل ال تل. انظ : المخص  ) (2) وب ل،ع شقدر م  ار  ِحج   (.3/57الجيدع: ال 

و. انظ : المخص  ) (3) ار  ع  ال ِحج  اب م    ُّّ  (.3/57الكثك : ال
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ل،لم فالق اع لاقعب ب (1)لجتل  شم  لديك م  الِخيَّ فاسّ  ز م  اسّتعت 

لالميدا  لاسعب للكل ن أ ميّق ب لسعج تعلمع ب لسيعلم الهي  ظلمعا جي 

 ميقل  ييقل ع .

 تددددد ى لاهلل جتعشدددددةً  ز لرلَّ لاشددددد ُ 
 

  (2)شده  لي م  تمد ّ تُ  الصعاعِق  مثل   
 

د ج،ل اليية لقد كا  م  المعلعة شالض لرو ج  م   عيت هبم قد كانعا عي  

/ب[ ،م مصاشيح الدترب لجعمة الهدىب الهي  يي ع  ع  كّاب 12لالجماعة ]

اهلل لسية رسعله تح يف الغالي ب لانّحاع الم تلي ب لتأليل الجا،لي ب للل  ما 

 التع  خ ط القّال. ت لمه م 

ما مي لّهم م  ،هه الدرتة شمي لة لال ما يف ،ها ال ما ب لعنّ لالسيّ ا قوله: وأمّ 

عم لب الهي  يّظا، ل  شّ ديع تمهعر ارمةب لتضليل اليعال ارعظمب للكيها 

ت. م  ت فأ ع  مَّ  ار،عاء ع 

: قد علميا لتحققيا م    تعيي هبها الكمةب مِ  جئمة والجواب أن نقول

ا سمةب لجت اع ارئمة ارعمةب لجهنم يف زعمك شمي لة لال عم لب لج  مه، هم 

 مها،  اررشعةب كما زيدت العال يف ل ظة عم ل.مه،  خامس زائد علر ال

خلصعا الع الو هلل لحده ال جلال جلري ما تعيي شهلكب جتعيي هبم م  

ا يك لهب لت كعا ع الو ما سعاه م  ارن ياء لارللياء لالصالحي  لارحجار 

                                                 

ّ لُِج. انظ : القامعس المحيط )ص:  (1) ُق الُمخ  م   (.81الِخيَُّ : التَّعيُل ار ح 

ب م  تملة قصيدته الّي   ،ها ال يت لإلماة جشي ع د اهلل محمد ش  تماع الدي  ال افعي  (2)

(ب غاية ارماين يف ال ل 37عارض الي كي هبا. انظ : تمء العييي  يف محاكمة ارحمدي  )ص

 (.1/433علر الي هاين )
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للا مّاشعة ال سعع فلم  لاراجار لالتعاغيتب فلم ُي  كعا شاهلل ايةًاب لت  َّ

معا علر قعله قعع   جحد م  ال    كائيًا م  كا ب فر  كا  ،ها ،ع المه،   ُيقدِّ

الخامس عيدكو فلي هد الثقم  جنَّا علر ،ها المه، ب لع  سماه جعداء اهلل 

  ع  ع  ااء اهلل لرسعله مه، ًا خامًياب عليه نحياب لعليه نمعتب لعليه نُ 

 .رتعال

 فدددر  كدددا  ِلييًدددا خامًيدددا ِليدددُ  جحمددددس 
 

 ا يع العرى الهالي علر ميهِج ال اددِ  
 

،دددد   لددددديكم لمدددد  يددددأيت شدددده ُمّعَّ
 

 علر غي  ِلي  المصت ر كامُل المجددِ  
 

لى  شدععى ذ لي ا ا اِك لالُك دِ  لالد َّ
 

ددهي ُيدد لي   لت لِقيدد ِِهم ج،ددل  الُهدددى شالَّ
 

 فيُ ددددِهُدكم جنَّددددا علددددر ذلددددك الددددهي
 

 جفضددل مدد  ي هدددي جتانددا شدده المعصددعةُ  
 

اه جعدداُء ِلييِده /ج[13] دمَّ  لع  كا  قدد س 
 

 لُي دددي أ ِلييًدددا خامًيدددا قدددعع ذي الُلددددِ  
 

 ُميصددفس  فددهلك ال ُيجدددي لدددى كددلِّ 
 

 جدي لما لديس شالمجدديعليهم شما يُ  
 

ددددري للددديس شعدددالمس   لمددد  كدددا  ال ي 
 

 عيدددددد ذا اليقددددددِ  ه مددددد لللوم فأقعاُلددددد 
 

ددد ِّيا دددارى شي  نا ج  قدددد ت ج   لمدددا ضددد َّ
 

  
ِّ
 م تدددِ  لا ادد اِك مِدد   كددلِّ  ذل الغددي

 

ُ  كلددد م شي   ِحدددهِ   فلددديس ي ُضدددُ  الُيدددح 
 

د ُّ    المعّددي لدهلي ال اددِ  كهلك س 
 

 لللنددك مددا جشددداه عمدد ا  ذل الّقددر
 

 لذل العلم لا نصاج يف كل مدا ُي ددي 
 

 فقد قاع مدا ي د ي ارلاة مد  الصددى
 

  (1)لُيكِمُد جك ال الغعاو ذلي الجحددي 
 

                                                 

جل،اة  ب لقد ذك ،ا جيضًا يف كّاشه ك ف غيا،  الظمة ع   ،هه ارشيات للمؤلف  (1)

 (. 177تمء ارل،اة )ص 
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 : -جسكيه اهلل جعالي الجيا   - (1)قاع ال يخ مم عم ا  ش  رضعا   

ً دددددد" ّ ع،ِّ  ُم
 اع  كددددددا  تدددددداشُع جحمدددددددس

 

ددددددداشي  َّ،  فأندددددددا الُمِقدددددددُ  شدددددددأنيي ل 
 

ل دديس  لددي ددِ يك  عدد  ا لددِه ف   جن ددي ال َّ
 

دددددداِب  ربٌّ   َّ، ِل الع  ّ  دددددد ِّ  سددددددعى الُم
 

ددددددددد م لال ث  دددددددددر لال ل   ال ُق َّدددددددددةم ُت ت 
 

 ارسددددد اِب ق   دددد م لددددده سددددد  م مِددددد   
 

ددددددد م لال ج  دددددددج  م لال ح   كدددددددم لال ا 
 

دددداِب   ددددي م لال ُنُصدددد م مِدددد  ارن ص   ع 
 

دددددددةس  ّ ِميم  ًقددددددا ل لِّ دددددددُت ُمع  ي  ل   جيًضددددددا ل 
 

دددددددةس جل ن ددددددداِب   ع  ل   جل ل 
دددددددةس ل ق   جل ح 

 

ددددددددعس جل لدددددددددفِع ش ليَّددددددددةس  دددددددداِء ن     لِ ت 
 

ُع مددددددا شددددددي  ف  ددددددد  ي  ُعيددددددي ل  ي    اهلُل ي 
 

اُع لُكددددددلُّ  ددددددد  س  لاالش ِّددددددد  دددددد س ُمح   جم 
 

ي  ُيي كِددددُ ُه جلُلددددع ارل  دددداِب    يف الدددددِّ
 

اِرُشدددددددددده لال ُتددددددددددع شددددددددددأين ال ُجق   جر 
 

يًدددا ل،دددع غيدددُ  ددددعاِب   ضددداه ِلي   جر 
 

ددددت   لُجمِدددد ُّ  اِت كمددددا جت  دددد    آيدددداِت الصِّ
 

ددددداِب   عس ُم ت   شِخدددددمِج ُكدددددلِّ ُمدددددؤلِّ
 

وً  /ب[13] ل  دد ِي ُقددد  ي  دِّعاُء فددر َّ ح   لاالس 
 

دددددد  دددددداُع اليَّ ق  دددددداِب فِيدددددِه م   الِو ارق ت 
 

يِيدددددد  لجشدددددي ح 
الِدددددكس ِّ لم 

دددددافعي  كال َّ

 

ي  ددددلس   ة  لاشددددِ  ح    ددددد  
 
َِّّقددددي  ارلاِب  ال

 

وم  شِّددددددي ال جقددددددعع: ِع  ددددددار   لكددددددمُة ر 
 

َّّأليددددِل يف ذا ال  دددداِب   دددداِع ِذي ال ق  م   ك 
 

دددددر شِدددددهِ  دددددمِة جت  ددددديُ  الك   شدددددل عنَّددددده ع 

 

ّ ددداِب   دددم  ُكدددلِّ كِ دددُخ ُحك  ي ي   ِت  ِ يدددُل ي 

 

ددددهِ ،ددددها  ددددحيُح شي صِّ دددداء  الصَّ  الددددهي ت 

 

دددددحاِب   ددددداُل اآلِع لارد   ل،دددددع اعِّق 
 

                                                 

،ع عم ا  ش  علي ش  رضعا  ش  مالك الحارثيب اافعي سل يب قاض جلي ب له ليعا  اع ب  (1)

 ،د(.1280لااّه ت قصيدته ،هه شي  جئمة الدععوب لذك ل،ا يف كّ همب تعيف سية )

 (.151ب 14انظ : الحجة يف تاريخ ليجه لحيي  العحيدي )ص
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ّ قدددددًدا شددددده ددددد   تددددداء ُمع صدددددِ نا م   لشِع 

 

يدددِه: ُمج  ل  دداُحعا ع  دددد  ددداشِي (1)ًمايِّ  ،  ل 
 

دددددد ل   تددداء  الحدددديُ  شُِغ ش دددِة ا سدددمِة ف 

 

 دددددددي   ِك الُمِحددد ُّ لُغ ش دددِة ارح ددداِب  
 

دددددددهُ  ات  ددددددد   جرال ن ج  دددددددا م م  م   ،دددددددها ز 

 

ّ ددددددداِب   ّ ِمدددددددد  عال ُحُضدددددددعر  كِ  ال ي ع 

 

مس  هِّ ّ ج  ددددداِح س ُمددددد يددددد م لددددده مِددددد   د   خ 

 

اِب   ِ دددي ُغددد   م   يمِ دددي ك 
دددةس  ِذي شدع 

 

وم  دددددم القددددد آ   قددددداع: ِع  دددددار  دددددا ت  هم   م 

 

دددددددداِب   مس لِخت  ّ دددددددد ت   جي جندددددددده كُم
 

ددددد اِت يُخدددددعُض يف لعذا تدددددم  آي  الصِّ

 

ددداِب  (2)ت أِليلِددده  ض  ًا شغيددد  ِحي  دددع   خ 

 

ُعيدددددداي   فددددداهللُ  دددددُظ ِليي ي ددددددا (3)جم   لي ح  

 

ددددد ّ    س 
انِددددددس دددددِ  ُكدددددِل ُمع   اِب مِددددد   ا 

 

ددددد  ةس  يِيدددددف  شُِعص  ي   الح  دددددُد الددددددِّ  لُيؤيِّ

 

ّ ددددددددداِب   دددددددددكِي   شُيدددددددددي ةس لكِ يِّ ّ م   ُم

 

ياِسدددددددهم  
جيهم  لقِ  ال ي أخدددددددهل   شِددددددد  

 

دددآِب   يدددُ  م  حييِ  خ  ُهدددم  علدددر الدددع  ل   ل 

 

ِر عنمددددددا دددددددَّ ُشع   مِدددددد   الُمك  دددددد    ال ي   

 

اِب  لُهددددمُ   دددد   ددددهُّ ا  ددددافِي ج ل   مِدددد   الصَّ

 

ددددديُهم جنَُّهدددددم   ّ ددددداُر ع  دددددد جخ   ددددد   الُمخ  ق 

 

اِب   شددداُء ش ددددي    ار،ددددِل لاردددددح   ُغ  

 

اتِهم ددددت ح  دددد   ا  ع  دددديُهم  ل   ع 
عددددِ عس  يف م 

 

  دددداِب  
عدددد   شِي دددداِء قِ دددد  الُغُلددددعِّ ل  ع   ل 

 

                                                 

حقيق ل. ع د اليمة ال عيع  لها ت حي  -يف الييخ الختية للقصيدو كها يف اردلب ل (1)

.-( 31)ص  : مجيمم

يف اردل: )تأليله(ب ل،ع المعافق للييخة الختية المعّمدو يف تحقيق ل. ع د اليمة  (2)

(ب ل،ي دحيحة شاعّ ار رتعع الضمي  علر الّالي ال اآلياتب غي  32ال عيع  للقصيدو )ص

ج  الييخ المت ععة م  القصيدو كلها لقعت الكلمة فيها ،كها: تأليلهاو شاعّ ار رتعع 

 الضمي  علر اآليات.

  تحقيق ل. ع د اليمة ال عيع  لها حي -كها يف اردلب ليف الييخة الختية للقصيدو  (3)

 : يحمييا.-( 31)ص
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ل ُكعا /ج[14] اشِقي      ِ يق   س  ل ر اليَّ ى ع   الُهدد 
 

اِب   دددع  ددداتِهم  شِص  دددر مِيه  ل  دددعا ع  م     ل 
 

ُ لا ددددِل ذا ج،ددددُل الُغُلددددِع تي دددداف   مِدددد  جت 

 

دددداِب   دددديس  ذا شُعج   مدددديهم فُقلي ددددا: ل 
 

ى ر  يددددُ  الددددع  دددداُ،ُم خ  ع  ددددهي   ل  دددد   الَّ  ن   

 

اِب   دددددددددهَّ ددددددددداِح س ك  ُ دددددددددعُه شِي  قَّ  عذ  ل 
 

ِليان ددددددددةس   ل 
ان ددددددددةس ددددددددع  ِعلِمهددددددددم  شأم   م 

 

دددددع    ِ  ت   فِيدددددِه لِددددددد 
 اِب لِدددددديان ةس

 

ددددد ا ددددد َّ الصِّ دددددا ،  يدددددِه اهلُل م  ل  دددددلَّر ع   د 

 

اِب   دح  ل ر تميدِع اآلِع لارد    (1)"لع 
 

لعذا كا  اعّقالنا ما تقدة ذك هب لنح  يف ال  لع علر مه،  ا ماة جحمدو   

   المه،  الخامس؟ يا م  جعمر اهلل شصي و قل هب لع جنكم كيّم تعلمع .أيف

ا قوله:  شّ ديع تمهعر ارمةب لتضليل اليعال ارعظمب الهي  يّظا، ل  وأمَّ

ت. م  ت فأ ع  مَّ  للكيها ار،عاء ع 

شّ ديع تمهعر ارمةب  -لهلل الحمد لالميَّة  -: نعم نّظا،  فالجواب أن نقول

لتضليل اليعال ارعظمب الهي  خال عا ما عليه ج،ل اليية لالجماعة شما 

 ةب كما تقدة شيا  ذلك مق ًرا مك ًرااشّدعّمعه يف لي  اهلل م  ،هه ار،عاء المدلهم

 ب لع  كانعا عيدك لعيد جض اشك جهنم ،م اليعال ارعظم.-شحمد اهلل لله المية  -

 ﴾ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿لقد قاع تعالر: 

ب لقاع تعالر: [13]س أ:  ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴿ب لقاع تعالر: [116]ارنعاة: 

 .[24]ص:  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ﴿

                                                 

قصيدو جنا المق  شأنيي ل،اشي للمم عم ا  ش  رضعا  تحقيق ل. ع د اليمة ال عيع   (1)

 (.34-29)ص
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 لقد جخرب اليّ 
ُّ
فكيف  ب(1)غ ي ًا كما شدج ا سمة شدج غ يً اب لسيععلُ  ج ّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ي

اس يأيت علر اليّ »تأم  شات اع غال  الياسب لكهلك ارحالي  الكثي وب ميها: قعله: 

لجحالي   ب(2)«هسمُ رزما  ال ي قر م  ا سمة عال اسمهب لال م  الق آ  عال 

الدي  يصي   ب لج ّ /ب[ جكث  م  الحّق 14ال ا ل يصي  ] ج ّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ي يّ  عظيمة كثي وم 

ة علر ثم  سّ رت  ،هه ارمّ »: ملسو هيلع هللا ىلص قعله للع لم يك  يف ذلك عاّل  ب(3)غ يً ا
                                                 

 ي ًاب لسيععل شدج ا سمة غ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسعع قاع: قاع    ي ي  علر حدي  جشي ، ي و (1)

ب ل،ع مخ ج يف دحيح ميلم كّاب ا يما  شاب شدج ا سمة «كما شدج غ ي ًاب فتعشر للغ شاء

 (.232( ش قم: )1/130غ ي ًا )

( ش قم: 3/317(ب لال يهقي يف اع  ا يما  )4/227جخ ته اش  عدى يف الكامل ) (2)

( م    يق سعيد اش  سليما  ع د اهلل ش  لكي  ع  تع   ش  محمد ع  جشيه ع  تده 1763)

 ععًا شه.م ف   ع  علي ش  جشي  ال  

(ب لال يهقي يف اع  236( ش قم: )3/545لجخ ته الداين يف اليي  العارلو يف ال ّ  ) 

د اهلل ش  لكي ب فهك ه (م    يق ش   ش  العليد ع  ع 1764( ش قم: )3/318ا يما  )

 .  شرسياله معقعفًا علر علي 

 لالحدي  هبهي  ا سيالي  ضعيف م فععًا لمعقعفًاو رتل ع د اهلل ش  لكي . 

رلاه ع د اهلل ش  لكي : ع  تع   ش  "(: 5/2808قاع اش  القيي اين يف ذخي و الح اظ ) 

رلاه ش   ش  العليد: ع   محمد ع  جشيه ع  تده قاع: قاع علي ش  جشي  ال : يعاك. ،كها

 ."ع د اهللب لرلاه ي يد ش  ،ارل : عيه ف فعهب لع د اهلل ليس ش يء

 (.1/91لضع ه ارل اين يف تحقيق م كاو المصاشيح ) 

( م    يق جحمد ش  جشي حيا  يحير ش  472-4/471لجخ ته ال يهقي يف جيضًا ال ع  )

   ش  مه ا  ع  ا يك ش  ع د جحمد الض ي ع  ح   اش  محمد ش  نجيح ال ص ي ع  ش

 الياس شالكعفة فيمعّه يقعع يف خت ّه: 
ّ
اهلل اليخعي ارعمش ع  جشي لائل قاع: خت  علي

 )... يعاك ج  ال ي قر م  ا سمة عال اسمهب لم  الق آ  عال رسمه...(.

 ."،ها معقعج عسياله علر ا يك مجهععب لارلع ميقتع. لاهلل جعلم"قاع ال يهقي: 

(ب ك ف الك شة يف لدف حاع ج،ل الغ شة 19انظ : د ة الغ شاء م  المؤميي  لآلت ي )ص (3)

 (.13الش  رت  )ص
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 ،ل شعد ،ها ال يا  شيا ؟ ب(1)«لس عي  ف قةب كلها يف اليار عال لاحدو

يا ليلكب كيف تقعع شعد ،ها؟ لتأم  شات اع جكث  الياسب لت عم جهنم ،م 

                                                 

(ب لالرتمهي جشعاب 4596( ش قم: )4/197جخ ته جشع لالل كّاب اليية شاب ا ح اليية ) (1)

 (ب لاش  ماته كّاب ال ّ 2640( ش قم: )4/322ا يما  شاب ما تاء يف افرتا  ،هه ارمة )

(ب لجشع 8396( ش قم: )14/124(ب لجحمد )3991( ش قم: )2/1321شاب افرتا  ارمم )

(ب لاش  67( ش قم: )1/33(ب لاش  جشي عادم يف اليية )5910(ش قم: )10/317يعلر )

(ب لاش  ح ا  21( ش قم: )1/304(ب لاآلت ي يف ال  يعة )58نص  يف اليية رقم: )

(ب لاش  شتة يف ا شانة 441( ش قم: )1/217(ب لالحاكم )6247( ش قم: )14/140)

(ب لال يهقي يف اليي  الكربى 273( ش قم: )1/374الكربى ا شانة الكربى الش  شتة )

( م      ع  محمد ش  عم ل ع  جشر سلمة ع  جشر 233(ب ليف االعّقال )ص10/208)

 شه.   ، ي و 

 ."حدي  حي  دحيح"قاع الرتمهي:  

 ."ط ميلمب للم يخ تاهب لله اعا،ددحيح علر ا "لقاع الحاكم:  

لالحدي  رلي م    يق عدل م  الصحاشة: كمعالية ش  جشي س يا ب لع د اهلل ش  عم ل ش  

 العاصب لععج ش  مالكب لسعد ش  جشي لقاصب لعلي ش  جشي  ال ب لجنس ش  مالك

 .  شيحع الل ظ الهي ذك ه المؤلف   ╚

ما عليه جكث  ج،ل العلمب خمفًا لم  زعم لالحدي  ثاشت شمجمعع   قهب لالقعع شهلك ،ع 

 ضع ه ل ع  فيه.

لقد تاءت "(: 16/491يف مجمعع ال ّالى )   يقعع ايخ ا سمة اش  تيمية  

ت  قت اليهعل علر عحدى »جنه قاع: ملسو هيلع هللا ىلص ارحالي  يف اليي  لالمييد م  لتعه ع  الي ي 

كث  ج،ل العلم ق لع،ا ... فأ«لس عي  ف قةب لسّ رت  ،هه ارمة علر ثم  لس عي  ف قة

 ."لددقع،ا

حدي  افرتا  ارمة علر ثم  "(: 512يف العلم ال امخ )   ليقعع العممة المق لي 

 ."لس عي  ف قة رلاياته ي د شعضها شعضًاب شحي  ال ي قر ري ة يف حادل معياه

الحدي  ثاشت ال اك "(: 1/375يف اليليلة الصحيحة )   ليقعع العممة ارل اين  

 . "لهلك تّاشع العلماء خل ًا ع  سلف علر االحّجاج شهفيهب ل
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الّيعال ارعظمب لم  المعلعة شالض لرو ج  معير اليعال ارعظم الهي يهك ه 

 ج،ل العلم ،ع ما سي ييه ع  ااء اهلل تعالر.

لاعلم ج  ا تماع لالحجة "يف جعمة المعقعي :    قاع اش  القيم 

لاليعال ارعظم ،ع العالِم داح  الحقب لع  كا  لحدهب لع  خال ه ج،ل 

  (1)اررض...

سمعت اش  ميععل يقعع: )عليكم شالجماعةب فر  : (2)م ل ش  ميمع لقاع ع

يد اهلل علر الجماعة(ب لسمعّه يقعع: )سي لي عليكم لالو يؤخِّ ل  الصمو ع  

لقّهاب فصل الصمو لحدك ل،ي ال  يضةب ثم دل معهم فرهنا لك نافلة(ب قلت: 

ُثع ! قاع: لما ذلك؟ قلت: تأم ين شالجماعةب  يا جدحاب محمدب ما جلري ما ُتحدِّ

جظيُّك م  جفقه  ثم تقعع دل الصمو لحدك! قاع: يا عم ل ش  ميمع ب لقد كيُت 

ج،ل ،هه الق يةب جتدري ما الجماعة؟ قلت: الب قاع: )تمهعر الجماعة ،م الهي  

 .(3)فارقعا الجماعةب الجماعة م  لافق الحقب لع  كيت لحدك(

                                                 

  اخّص  المؤلف ،يا جث  عم ل ش  ميمع  الهي ذك ه اش  القيمب لاقّص  علر معضع ال ا،د ميه. (1)

،ع عم ل ش  ميمع  المهحجيب جشع ع د اهللب جسلم يف ارياة الي عيةب عاشد حجةب م  ك ار  (2)

 (.د،75الّاشعي ب تعيف سية )

 (.4/158(ب سي  جعمة الي مء )6/117انظ :   قات اش  سعد )

(ب 432( ش قم: )1/117جخ ته جشع لالل كّاب الصمو شاب عذا جخ  ا ماة الصمو ع  العقت ) (3)

(ب لال يهقي يف 1481( ش قم: )4/345(ب لاش  ح ا  )22020( ش قم: )36/350لجحمد )

  عه م  غي  ذك  محل ال ا،د ميه.( شيح46/408(ب لاش  عياك  )3/124المدخل )

(ب لالم ي يف هتهي  الكماع 160( ش قم: )1/121لجخ ته هبها الل ظ الملكائي )

( م      ع  ارلزاعي ع  حيا  ش  عتية ع  ع د ال حم  ش  ساشط ع  22/264)

 عم ل ش  ميمع  شه.

ش  ساشطب لعسياله دحيح علر ا ط ميلمب رتاله ثقات رتاع ال يخي  غي  ع د ال حم  
= 
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ال عة فعليك شما كا  عليه الجماعة عذا فيدت الجما: (1)لقاع ُنعيم ش  حمَّ

 .(2)ق ل ج  ت يد الجماعةب لع  كيت لحدكب فرنك جنت الجماعة حييةهس 

عال ارعظم؟ عال ارعظم: جتدري ما الّي ك  له الّي لقد ذُ  (3)ةلقاع شعض ارئمّ 

 لجدحاشه. (4)،ع محمد اش  جسلم التعسي

الجمهعر الهي  تعلعا اليعال ارعظم لالحجة ل (5)]فميخ المّخل ع [

فجعلع،م عياًرا علر الييةب لتعلعا المع لج ميكً اب لقلة ج،له  ب(6)لالجماعة

ل،م يف ارعصار لارمصارب لقالعا: م  اه اه يف اليارب ل]ما[ ع ج  (7)لت  ُّ

                                                 
= 

 فم  رتاع ميلم.

،ع نعيم ش  حمال ش  معالية ش  الحار  الخ اعي الم لزيب جشع ع د اهللب ن يل مص ب ددل   (1)

 ،د(.228يختئ كثي ًاب فقيه عارج شال  ائضب م  مؤل اته: ال ّ  لالممحمب تعيف سية )

 (.        10/595(ب سي  جعمة الي مء )7/519انظ : الت قات الكربى )

(ب لالم ي يف هتهي  الكماع 46/408(ب لاش  عياك  )3/124جخ ته ال يهقي يف المدخل ) (2)

(22/264.) 

( م    يق جحمد ش  محمد ش  يعسف ع  جشيه 9/238جخ ته جشع نعيم يف حلية ارللياء ) (3)

قاع: ق جت علر جشي ع د اهلل محمد ش  القاسم التعسي خالة اش  جسلم قاع: سمعت عسحا  

 .فهك ه يقعع   ش  را،عيه 

،ع محمد ش  جسلم ش  سالم ش  ي يد جشع الحي  الكيدي معال،م الخ اساين التعسيب ا ماة  (4)

 ،د(.242ب م  مؤل اته: المييدب لاررشعي ب لغي  ذلكب تعيف سية )الحافظ ال شاين ايخ ا سمة

 (.2/100(ب اهرات اله،  )12/195انظ : سي  جعمة الي مء )

محمد ع ي  /ما شي  المعقعفّي  ساقتة م  اردلب ل،ي ،كها يف جعمة المعقعي  ت (5)

 م هعر )فميخ المخّل ع (./(ب ليف ت4/399)

(: الهي  5/389م هعر )/( ل ت4/399محمد ع ي  )/مة المعقعي  تكها يف اردلب ليف جع (6)

 تعلعا اليعال ارعظم لالحجة لالجماعة ،م الجمهعر.

ما شي  المعقعفّي  ساقتة م  اردلب لال يصح الكمة عال هباب ل،ي يف جعمة المعقعي   (7)
= 
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/ج[ الحقب لع  كا  عليه الياس كلهم عال 15المّخل ع  ج  ال اذ ما خالف ]

 لاحًداب جهنم ال اذل .

كلهم يف زم  جحمد ش  حي ل عال ن ً ا يييً او فكانعا ،م لقد اهَّ الياس 

الجماعةب لكانت القضاو يعمةه لالم ّع  لالخلي ة لجت اعهم كلهم ،م ال اذل ب 

للما لم تحمل ذلك عقعع الياسب قالعا ب لكا  ا ماة جحمد لحده ،ع الجماعة

الم ّع  علر للخلي ة: يا جمي  المؤميي ب جتكع  جنت لقضاتك لُلالتك لال قهاء ل

َّّيع علمه لهلكو فأخهه شاليياط  ه علر الحق؟ فلم ي ال ا لب لجحمد لحد 

انّهر  .(1)"فم عله عال اهللب ما جا ه الليلة شال ارحةب لالعقعشة شعد الح س التعيل

 . -رحمه اهلل تعالر  -كمة اش  القيم 

ة فهها كمة الصحاشة يف ت يي  اليعال ارعظمب لكمة الّاشعي ب لكم

اليلفب لكمة المّأخ ي ب لجظيك تتع  يف ،ها الكمةب كما  عيت علر جئمة 

الج ح لالّعديل يف تضعيف جحالي  ال ياروب لع  جكث ،ا مكهلب معضعع علر 

م  غي  حجة لال ش ،ا  لال شكمة جحد م  جئمة ج،ل ،ها ال أ ب  ملسو هيلع هللا ىلصرسعع اهلل 

 لاهلل الميّعا . 

 فصل: 

  ج  جشي  شعض ما يف تلك العرقاتب م  ارل،اة فكا  م  العاتا قوله: وأمّ 

 لالّمعيهاتو نصًحا للميلمي ب لح ًظا لعقائد،م ع  لسالس ،ؤالء المدليي .

قد كا  م  المعلعة عيد م  جد ر اهلل س ي تهب لنعر فالجواب أن نقول: 
                                                 

= 
 (.4/399محمد ع ي  )/ت

 (.390-5/388م هعر )/(ب ت399-4/397محمد ع ي  )/جعمة المعقعي  ت (1)
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شصي تهب جنك لم تأت يف ،ها الجعاب عال شانح افات لرععنات لتهاالت 

 شم  ح . (1)ك كله عجعجةلضمالتب لج  ذل

لداح  العرقات الّي اعرتضت عليها هبهه الرت،اتب لم يك  فيها ايء 

ائل شكمة ج،ل العلم كما ،ع معلعة  م  ا يهاة لالّمعيهاتب لعنما جتاب اليَّ

لقر اليمع ل،ع اهيدب لعنما كا  اعرتاضك ج/ب[ عيد م  كا  له قل  جل 15]

ال الق عر  ّ الههيا ب نصًحا لانّصاًرا لعُ شالجهل لالظلم لالعدلا  لاقائق 

ًّا لعقائد ج،ل ال دع لج،ل  لال ائ ي  لها علر غي  ما ا عه اهلل لرسعلهب لتث ي

ا ا اك شاهللب لليت اع ي يف ،ؤالء الميلمي  ج،م تمهعر الغعغاء الهي  

َّّار ك عرب  عم لا الم ا،دب لعتلعا المياتدب م  ال لافض لالجهميَّةب لكل خ

تمهعر ارمة لاليعال ارعظمب لقد شييا فيما مضر م   -فيما ت عم-  ،م الهي

كمة ج،ل العلم ما فيه الك اية لال  اء لم  جرال اهلل ،دايّهب لم  لم يجعل اهلل له 

 نعًرا فما له م  نعر.

: فأقعع لشاهلل الّعفيق: جما تقييمه ال يارو علر قيمي : ثم قال المعترض

له ،ها الّقييم ع  الصحاشة لالّاشعي  لارئمة فمحض م  لع لغي  م  لعب لنق

العاءب لمج ل افرتاء ال ُيع ج شيقل ايء م  ذلك ع  الصحاشة لال ع  الّاشعي  

 لال ع  ارئمةب لال رلى عيهم ذلك جحد م  جدحاهبم لمقلديهم.

قد علميا لتحققيا جنك جتي ي ع  مع فة جحالي  الي ي فالجواب أن نقول: 

عاع الصحاشة لالّاشعي  لارئمة المهّدي ب لما رلاه ج،ل الّحقيق ب لمع فة جقملسو هيلع هللا ىلص

 م  جدحاهبم المقلدي  لهم.

                                                 

 كها يف اردل. (1)
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دددت  مِيهدددا ّ اش دددة  ل ي 
يدددك  الكِ ع  ع  دددد   ف 

 

الِ   ددددك  شالِمددددد  لت  لته   للددددع سددددعَّ

 

دي س ذا دك  ل  ل ِ  ليح   فُقل لغليِظ الق 
 

دشِِع ِّ    ك  الخداليك  فالُرج   الًِ ا ِع َّ

 

دد   ددُك مِمَّ يًددالال ت   مدددَّ شاًعددا علددر ت 
 

دد   عيددُه قدداع ذا لدديس  شالحدداع  صَّ  ف ق 
 

ليل جمك! ما جتهلك! لما جاد غ التك! لما جقل لرايّك لا معك علر   

 كمة ج،ل العلم!

لقد ذك نا فيما مضر ما ذك ه امس الدي  اش  القيم م  تقييم ال يارو علر 

ك م  ارحالي ب لما /ج[ لعلر ا كيةب لذك  ما يف ذل16ا عية لعلر شدعية ]

 لالّاشعع  لارئمة المهّدل ب شما جغير ع  ععالتهب فهم ╚قاله الصحاشة 

ذك ت يف اعرتاضك علر داح  ارلرا  حي  ذك  م  كمة الصحاشة لكمة 

الّاشعي  لارئمة المهّدي  شما يياقض ذلك لييافيهب للك  شالغش لالههيا ب لج  

،كها يكع  تعاب ج،ل العلمب شل ،ها  ذلك محض العاءب لمج ل افرتاءب لما

ا عةب  تعاب م  جفلسب لجضاع نصي ه م  العلعة اليافعةب لالربا،ي  القا عة اليَّ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿لات ع غي  س يل المؤميي ب لقد قاع تعالر: 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   

  ج،ل العلم لج،ل ب لنح  نتال ك شالدليل ع  كيت م[115]اليياء:  ﴾ڍ

المع فة شالّأديل لالّ صيلب فأش ِد تعاًشا غي  ذا فهع ال ُيجديب فما عيدك لاهلل عال 

ڃ  چ  چ  ﴿ لس الدعالى ال ا لةب لالّضليل لالّجهيل م  غي  شيية لال للي

ب [148]ارنعاة:  ﴾چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  ۅ    ۅ﴿ب [111]ال ق و:  ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ﴿

 .[68]يعنس:  ﴾ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ
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لعذا كا  قد د ح داح  ارلرا  شكمة الصحاشة لالّاشعي  لم  ت عهم 

ِميت عييك ع  رؤيّه علر الّحقيقب لق عع ذلك شالّيليم  شرحيا ب لع 

 لالّصديقب لقد كا  يف ال ه و لاالنّ ارب كال مس يف راشعة اليهار: 

و شالُضدحرلم    ُييكُِ  ال مس  ال  ُمييد  

 

ديمم ليف سداعِة الُظهدد ِ     (1)عذا كدا  ال غ 
 

 فاهلل الميّعا .

وأّما قول هذا الجاهل الضال الظالم الختار، المحرف لكالم العلماء 

ل جدحاب ا ماة مالك عيه األفاضل األخيار، حيث قال:  جنه كا     ما ن ق 

/ب[ ا كثار م  زيارو القرب ال  يفو ح ًظا لقل ه ع  الملل م  16يك ه للمدين ]

ال رم  آخ  كما ي عمه ال اعمع ب  ملسو هيلع هللا ىلصم اعاو ارلب لالّعقي  لصاح  القرب 

،كها فهم جدحاب ا ماة الهي  ،م جع ج شم الهب لجلرى شقعاعدهب علر آخ  

 ،هيانه لهبّانه.

  ج،ل العلم يف مؤل اهتم لمصي اهتم ما نقله قد ذكفالجواب أن نقول: 

كما ،ع مهكعر يف الم يعط لالمدلنة لغي ،ا    جدحاب مالك ع  مالك 

م  كّ  المالكيَّةب للم يهك لا فيها ايًةا م  ،هه ارقاليل ال ا لة الخاس وب 

لالّأليمت الم ّدعة الجائ وب شل ،ها الهي ذك ه المعرتض لم ييقله جحد م  

 يف قديم ال ما  لال حديثهب شل ،ع تص ج محضب لجكاذي  مخرتعات العلماء ال

ل جدحاب ا ماة مالك عيه  جنه كا  يك ه للمدين    م رتاتب كقعله ع  ما ن ق 

ا كثار م  زيارو القرب ال  يفو ح ًظا لقل ه ع  الملل م  م اعاو ارلب لالّعقي  
                                                 

ال يت لل يخ جحمد ش  علي ش  م  ج الّميمي يف قصيدو له ي ل هبا علر عثما  ش  ميصعر.  (1)

انظ : ن ،ة ارشصار شت ائف ارخ ار لاراعار لع د ال حم  ش  ع د اهلل ش  لر،م 

 (.307)ص
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مع ب ،كها فهم ب ال رم  آخ  كما ي عمه ال اعملسو هيلع هللا ىلصلصاح  القرب ال  يف 

جدحاب ا ماةب الهي  ،م جع ج شم الهب لجلرى شقعلهب علر آخ  ،هيانهب ل،ها 

كله كهب لافرتاءب فرنه لم يهك  جحد م  العلماء ال المالكيَّة لال غي ،م ج  

ًّا  جدحاب مالك فهمعا م  كممه ،ها الهي ذك ه المعرتضب فر  كا  دحيًحا ثاش

ذلك  (1)م جعلم شم اله لجلرى شقعاعده فاليعتدنامهكعًرا يف كّ  جدحاشه الهي  ،

 يف جي كّاب ليف جي شاب.

لع ما ذك ه الُخلعج م  المّأخ ي  الهي  ال مع فة لهم شحقائق ارمعرب لال 

ما كا  عليه جدحاب مالكب شل ،م م  الغمو الضالي  الم ّدعي ب فهؤالء ال عربو 

 م عال كارنعاة شل ،م جضل س يًم.شكممهم لال ما نقلعه شافرتائهم لضملهمب ع  ،

/ج[ ع  العلماء غي  مالك م  ارئمة لعلماء ارمةب فقد 17] وأما ما ذكره

جح عا ا كثار م  ال يارو للقرب ال  يف متلًقاب م  غي  تقييم لال ت صيل شي  

 المدين لغي هب ش  ط م اعاو ارلبب علر آخ  كممه.

اركاذي  المخرتعة الم ّدعةب لال حاتة شيا ،ها م  نمط ما ق له م  فأقول: 

يك ي م   (2)علر الجعاب عيهب لشما قدمياه م  ارللة لكمة العلماء ارمياء ]ما[

 كا  قصده لم اله الحق لشيانهب لجما م  جعمر اهلل شصي و قل ه فم حيلة فيهب

ب اللهم عال [41]المائدو:  ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ﴿

يارو علر العته الم  لع كما تقدة شيانهب ف يارته م  جفضل ارعماعب م  جكث  ال 

للم ييك  ذلك جحد م  العلماءب لعنما جنك لا ال دع المضلة شعد مضي الق ل  

 الم ضلة.

                                                 

 كها يف اردل. (1)

 دلب لالييا  يقّضي عضافّها.ما شي  المعقعفّي  لييت يف ار (2)
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لقد رجيت ل عض الغمو المّأخ ي  فصًم يف ال يارو الم ّدعةب لذك  ما قاله 

رااد : يقاع لهب   ج،ل الخ جشعض المارقي  الغالي ب ل،ع رتل م  ج،ل نجد م

 قاع يف جشياته:  ب(1)ش  خيي 

ددديِ  مِي دددك زيدددارو  لكددد  قاِددددًدا شالي 
 

دداذِ  لمدد  حلّ    هددا رغًمددا رنددِف الُمم 

 

دددك نحدددعه ال  دددُدُل ِرح  ددد   قددداع ال ت     فم 

 

 علر القصِد شل يف ِضمِ  اديءس متداشِق  

 

دددالف  ا تمددداع  ميددده ضدددملةً   فقدددد خ 

 

   ّ ددد  ي  ضدددملة  مدددارِ    دددع  فيدددحًقا لم 

 

ه ع َّ ال يدددددددارو  ُسددددددديَّة  فدددددددُ ر ق   ددددددد  

 

ددددائِِق  علددددر كددددلِّ   ّ اً  عليدددده لا   ُم دددد
 

 هدددددالنددددافِس هبدددددا جيدددداة  ُعمددددد ك  كلِّ 

 

 هددددا لفاًقددددا عيددددد ج،ددددل الّعافددددق  ق   ُ ت   

 

دددداشًم تعّتدددد يدددده ُمق   ه علددددر لتدددده العت 

 

دددا،د رندددعارِ    ال دددعارِ   الح يدددِ   لا 

 

ددددف  مِدددد   ش ِعيدددددس ُمتِ ًقددددا  ّ ألِّ لق   ًشدددداُم

 

كددددد  يف نقدددددعِش ا     ّ دددددلال ت    الِ  ليُّ
 

فِيعس علر الدهي /ب[17]  ر 
عتس لِّم شم د   لس 

 

دددايِق   تددد س ُمض  ُلدددعُذ شِددده مِددد   كدددِل خ   ت 
 

لدددِ   دس محّمددد دددالي عددد  الق  يي دددهُ  الج   ر 

 

دد  ددا   حقًّ دد   ف   فددائِق  كددلَّ  ا يف الُعددملم 

 

 فقلت مجيً ا لهب لاهلل المعفق للصعاب:   

هددلس شِكدددلِّ جال ُقددل  دددائِق  لدددهي ت  ق   الح 

 

دددددعاشِِق   ددددداجس ر،دددددل الي  ة مِيه   لجقدددددع 

 

دلكعا ن هًجدا مِد  الدِدي   لاِضدًحا  لم    س 

 

مددددُ  اهلل ج،دددددى الت  ائددددِق   ع   لكددددا  ل 

 

                                                 

،ع رااد ش  محمد ش  رايد ش  خيي ب ت قه علر المه،  الحي يب لجلرك فيهب لللي قضاء  (1)

الدلم يف فرتات مّقتعةب لانّقل م  الخ ج علر ارحياء ثم علر ال شارو ثم عال علر ارحياءب 

 ،د(.1220له مؤلف يف الّاريخب للثائقب لقصائدب تعيف سية )

 (.2/182علماء نجد )انظ : 
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اُب الي ددددِي محمدددددس   جللةددددك  جدددددح 

 

مئددِق   ّ حِقيددِق جزكددر الخ  لل العلددِم لال  ذ 

 

ِدييدددة ق اِددددًدا عذا مدددا جتدددر نحدددع    الم 

 

دد  ددائِق مِدد  الصَّ ددع س عليدده لا   حِ  ُذل ا 

 

ّ ِحيدددددة جلاًل  دددددلي شددددده جعيدددددي ال  ُيص 

 

 لمدددد  ش عددددِد،ا يددددأيت شِِهلددددِة لاقددددِف  

 

دددلس  يدددِ  ُم س  ّ يدددلِيمس علدددر خ   ليدددأيت ش

 

قدددائِق    كمدددا ،دددع يف ُنُصدددعِص ج،دددِل الح 

 

 ج،دددل جندددت ج،ددددى جة ِددددِحاشُة جحمددددس 

 

ددددعاشِق    لتدددداشُِعهم ج،ددددُل اليُهددددر لالي 

 

دددددهشت  لعمدددددُ  اهلل  ّ دددددهك   فيمدددددا العي

 

خدددارِ    ددد اِت الم   لِتةدددت  شددده مِددد  ُميك 
 

ددددددِّ     ّ ّ ددددده ُم فدددددت  فيمدددددا ُقل از   ًقالت 

 

ددعِع الددد ُّ   ددداِذِ   لِر جحدده    لكيددت  شق   م 

 

ال  دددت  ن دددد َّ  دددده لخ   الُمصدددت  ر لن   هت 

 

دددددددد  ددددددددا ُتعافِددددددددِق لراءك ظِه يًّ  ا للمَّ

 

ددك نحددعه ال  دداع ال ت  ددُدُل ِرح  دد   ق   فم 

 

صِد شل يف   ِ  اديءس ُمتداشِق علر الق   ِضم 

 

دد يف  للددم ي ِحددد ددق  الدديَّ  ال   اف   فقددد ل 

 

 الم ددارِ   عدد  المدديهِج ارسددير لربِّ  
 

اب  الي  ِددددي محمدددددس  ددددق  جدددددح  اف   لل 

 

ددداِرِ    دددالف  مدددا قدددد قالددده كدددُل م   لخ 

 

الف   لما /ج[18] دمُ  يا ا تماع   خ   ةِددتَّ اف   ف ه 

 د
ّ  َّدددددع جقدددددعاع   ددددداغس   ددددداذِ   لال ت   لم 

 

ددم  ّ دددى يف الدددّ غ   هيِ  ل،ددع ي ُظيّددلاع
 

 شددددهلك يف ج،دددددى    يددددقس ُمعافِددددِق  
 

ددِ يعِة لارت ضددر ددال  عدد  هنددِج ال    لقددد ح 

 

دددداِرِ    خ  اِ،ددددلس ِذي م   ت 
دددداعس الددددة  غ  ق   م 

 

 لقدددداع ِعي دددداًلا للُهددددداِو الددددهي  ،ددددم

 

 جحدددُق لج،ددددى مِددد   غدددعيس ُميدددافِق  

 

و دددار  دددي  مِي دددك  ِزي   لكددد  ق اِددددًدا شاليَّ

 

لَّ   دداِذِ  لمدد  ح  نددِف الُمم 
ِ
 هددا رغًمددا ر

 

 للاهلل مددددددا مِيَّددددددا لددددددهلك ُميكِدددددد م 

 

 ي ددددا ن دددددُعع ر،دددددى الت  ائِددددِق للكِيّ  

 

دددددد  لل َّ   حدددددِل عنَّمدددددالذلدددددك  ج َّ ال َّ

 

دددعاًل لصدددالِ     لميدددِجِدِه قدددد كدددا   ق 
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ّقددد ددداُ  ف ضدددًم ُمح  ي ددداُع شددده ا ني   ق  ًاي 

 

ددددداِذِ    دددددت شدددددأقعاِع م  ي ي  اِددددددِدِه ل   لق 

 

ائِددً المِدد     شِعددِد ذا فأقِصددد علددر الق   ددِ  ز 

 

مئِدِق   عُصدعِة جزكدر الخ  لِّم علر الم   لس 

 

ه يف ِذلدددددةس لت عاُضدددددعس  لِسددددد     نحدددددع 

 

ددددددائِِق   ّ ا س عليدددددده لا  دددددعقِيِ  ُم دددددد  لت 

 

دددِديِق ش عدددد ن ييدددا دددلِّم علدددر الصِّ  لس 

 

ددي  دداُرلِ  غ   الُميددافِِق  ظِ لمِدد   ش عددِده ال  

 

ددددداك ج  ت أُخددددده شدددددأقعاِع  ددددداِر س لعيَّ  م 

 

دددائِِق  تلدددعُذ شددده مددد  كدددلِّ   تددد س ُمض   خ 

 

ملددددهُ  ددددل ت  دددد   ت   لكدددد  الئددددًها شم 

 

دددداُ،ِق      ّ ددددعِة الُ كددددا لال ّ يُجددددع يف ي   ل

 

 
ِّ
دددددددُة جمدددددددِ هِ  فحدددددددُق ن دددددددي    اع 

ِ
 اهلل

 

 لت صددددِديقه لاالنّهددددا عدددد  م دددداقِِق  

 

ديِددددددددده ي ه لاالت ددددددددداع له 
دددددددددعقِ  لت 

 

 ربِّ  
ِ
مئدددددددِق  فأمدددددددا الدددددددهي هلل  الخ 

 

 شددددده لل   ع  دددددِدهِ  فدددددهلك  ُمخدددددّ ٌّ 

 

ددقائِِق   ثعا مِدد   ا  ي ددك  مددا قددد جحددد  ع  ع  ددد   ف 

 

دددلِّ   لآلِدددهربِّ علدددر المعُصدددعِة  لد 
 

اشِه ج،دددل اليُّ   دددعاشِِق لجددددح   هدددر لاليَّ

 

عا الياس ع  /ب[ فهها لجمثاله م  عخعا  المعرتضب ،م الهي  جضلّ 18]  

م  ق لب لجضلعا ما كا  عليه سلف ارمة لجئمّهاب لات ععا ج،عاء قعة قد ضلعا 

 كثيً ا لضلعا ع  سعاء الي يلب لحي يا اهلل لنعم العكيل.

ثم نقعع: ع  ،ها الكات  ال يخلع م  جحد جم ي : عما ج  يعرتج وأما قوله: 

شم لغ علمه لمقدار لرايّهب فيع ج جنه ال يّمي  ع  الععاة عال شق اءوس يف ع ارات 

لجا ا،هاب فيل ة حده لال يّعدى الكّ  العاضحة يف جشعاب العضعء لالصمو 

 عره علر ما يخعض فيه فحعع المحدثي  م  ت ح رلاو ارحالي  لتعديلهمب 

لانّقال ارحالي  الي عية الّي تج م العلماء يف  ل ها الم ا ب لكاشدلا ارس ار 

لالّع  لاليه  يف رلايّها لتمعهاب لتداللّها المحدثع  لرلا،ا شعضهم ع  
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مة علر ظهعر المياش ب لق جل،ا يف ددلر المحافل شعضب لجملع،ا لأل

لالمحاض ب لجفيعا شكّاشّها مِدال المحاش ب لاحيعا هبا شتع  الكّ  لالدفات ب 

 لتلقّها ارمة شالق عع ميه جلف سية جل جكث ب علر آخ ه.

ع  علر ،ها الكمة م  الظلمة لال جعر لقعع ال لرب والجواب أن نقول: 

م لاالسّه اء هبمب ما يع فه ج،ل الحق شغي  الحقب لالّهكّ لالكرب لالّتالع علر 

كل ميصف ليس له غ ض عال يف شيا  الحق لمع فّهب ي عِ ج ال تاع شالحقب لال 

 ي عِ ج الحق شال تاع.

ل،ها الكات  قد قاع شم لغ علمهب لمقدار لرايّهب شما ا لع عليه م  كمة 

ّ  ض ج،ل العلم لج،ل الج ح لالّعديلب للم يقل م  ت لقاء ن يه ايًةا حّر ُيع

عليه هبها القعع اليامج ال ارلب الهي ال يقعله عال م  ،ع جضل م  حمار ج،لهب 

لعذا كا  قد تمي  ع  الععاة شق اءو ع ارات الكّ  العاضحة يف جشعاب العضعء 

/ج[ب لارت عت شه ،مّه علر مع فة ما قاله المحققع  م  19لالصمو لجا ا،ها]

نعه يف كّ همب فقد شلغ علر ،ها الحدب للم يّعد  عرهب لالقعع ج،ل العلمب للل

ييي  علر م  قاله م ّدًياب ال علر م  قاله م لًغا مؤلًياب فرذا جلى كمة المحدثي  

م  ج،ل الج ح لالّعديلب فقد جلى ما عليه م  ال يا ب م  قعع ج،ل المع فة 

 .(1)«غعا عيي للع آيةشلّ »: ملسو هيلع هللا ىلصلا تقا ب لقد قاع 

كا  ذلك كهلكب فليس عليه عي  يف ت ليغ ما خاض فيه فحعع  لعذا

المحدثي  م  ت ح رلاو ارحالي  جل تعديلهمب لانّقال ارحالي  الّي تج م 

                                                 

( ش قم: 4/170جخ ته ال خاري كّاب جحالي  ارن ياء شاب ما ذك  ع  شيي عس ائيل ) (1)

 .شه ¶ ( م  حدي  ع د اهلل ش  عم ل3461)
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العلماء يف  ل ها الم ا ب لكاشدلا ارس ار لالّع  لاليه  يف رلايّها لتمعهاب 

ال يارو  لع فعا دحيحها م  سقيمهاب لشييعا يف كّ هم ج  ،هه ارحالي  يف

ضعي ةب لحكم جكث  العلماء علر جكث ،ا شالعضعب ل،ها ،ع الحق الهي جلت ه اهلل 

ل ضعليهم م  شيا  الحقب الهي قد يخ ر لليلهب لال يّضح س يلهب عذا جاكل لجع

جم ه علر م  ال مع فة له شهب خصعًدا عذا كا  سؤااًل عما ني  علر رسعع اهلل 

ب فر  يف كّما  الحق لعدة شيانه لعيًدا م  ارحالي  المكهلشة المعضععة ملسو هيلع هللا ىلص

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿اديًداب قاع اهلل تعالر: 

ۇ  ۇ  ۆ    *ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ب [160-159]ال ق و:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ

ب لجما م  شعد،م م  الُخلعج الهي  يقعلع  ما ال ي علع ب لي علع  ما ال يؤم ل 

ب لال ما قاله المحققع  م  ج،ل العلمب ملسو هيلع هللا ىلصفم  ال يع ج جحالي  رسعع اهلل 

لا ،هه ارحالي  المعضععة المكهلشة لق جل،ا علر لفماذا عير ج  يكع  عذا ر

/ب[ 19ظهعر المياش ب ليف ددلر المحافل لالمحاض ب لجفيعا شكّاشّها مِدال ]

لك ميه جلف سية جل جكث ؟ المحاش ب لاحيعا هبا شتع  الكّ  لالدفات ب لكا  ذ

فر  الحق له نعر لظهعرب لال ا ل عليه ظلمة للثعرب فرذا راج ،ها علر خ افيش 

ه شه ،ؤالء يف ددلر المحافل لالمحاض ب لم ي ج ال صائ ب لن ق عيد،م ما معّ 

ر شصي تهب لكا  علر د اط ميّقيمب لميهج  علر م  اد ر اهلل س ي تهب لنعَّ

 حاب الجحيم.قعيمب لخالف ما عليه جد

فحييةهس يع ج ،ها الكات  جنه  عيل  جل رشع مّ قه ال غي ب في يح وأما قوله: 

 ن يه م  الّيلق علر لرتات المجّهدي .

 عيل  جل رشع مّ قه ال "عذا كا  الكات  يف زعمك فالجواب أن نقول: 
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ب فالتعيل  للعلم جل رشع المّ قه خي  م  الجا،ل الم ك ب الهي ال يدريب "غي 

لال يدري جنه ال يدريب لليس معه م  العلم عال مج ل االنّياب لالدععىب لما 

تلقاه ع  ج،ل ال دع لار،عاءب لكا  جتي ًيا عما كا  عليه سلف ارمة لجئمّها م  

 ج،ل العلم لال ّعى.

فدععاك جنه  عيل  جل رشع مّ قه ال يض هب مع مع فة ما كا  عليه رسعع اهلل 

م  ارئمة المهّدي ب مع جنه فيما كّ ه لم يدع االتّهالب لجدحاشه لم  ت عهم  ملسو هيلع هللا ىلص

لجنه م  المّ ح ي  يف العلعةب فأي لته يّعته اللعة عليه لالعّابب ل،ع لم يقل 

انهب م  غي  زيالو ظعال ما كا  ،ع الحق لالصعابب حي  نقل كمة العلماء م  م

 لال نقصا ب لال تجانف لإلثم لالعدلا .

ض علر ،ها الكمة ،ع ال غي لالكربب لالّتالع علر لعنما حمل ،ها المعرت

الخلق شغي  الحقب لاالمّياع ع  ق عع الحق كربًا عذا خالف ،عاهب لم  ،يا قاع 

شعض اليلف: الّعاضع ج  تق ل الحق م  كل م  تاء شه لع  كا  دغيً اب فم  

ال يح ه فهع ق ل الحق مم  تاء شه سعاًء كا  دغيً ا جل ك يً اب لسعاًء كا  يح ه جل 

ِط الياس  م  مّعاضعب لم  جشر ق عع الحق تعاظًما عليه فهع مّكربب ل،ع مِ  غ 

/ج[ 20لاحّقار،م لازلرائهمب لذلك يحصل م  اليظ  علر الي س شعي  الكماع ]

لعلر غي ه شعي  اليق ب فالكات  لهلك سعاء كا   عيل  علم جل رشع مّ قهب جل 

م  عهدو ما  ئالتّهالب قد جلى ما عليهب لش كا  عالًما مّ حً ا تامًعا ل  لط ا

نقلهب فر  العات  علر كل م  رزقه اهلل العلم جل ا لع علر كمة العلماءب لُسةل 

ع  ميألة قد جلضحها العلماء يف مصي اهتم لكّ همب ج  يجي  اليائل شما يعلمه 

علمه م   ُسةِل ع  علم ل،ع ي»: ملسو هيلع هللا ىلص م  كمة العلماءب لال يجعز كّما  ذلك لقعله
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 .(1)«فكّمهب جلجمه اهلل شلجاة م  نار

اب جنك نص ت ن يك لمعرتاضب للم يك  فيك ايء  للك  العج  الُعج 

مما ذك ت م  ا لط االتّهالب الّي ن يت مع فّها ع  خصمكب لزعمت جنه ال 

 يجعز رحد ج  يّكلم يف العلعة ال  عيَّة عال م  اتّمعت فيه!!!

ت فيك ،هه ال  لط حّر ساغ لك : ،ل اتّمع-جمك  ليل -فقل لي 

الخعض فيها لاالعرتاض؟ فم  جنت يا لكع ش  لكع حّر نص ت ن يك 

                                                 

(ب لجشع لالل كّاب العلم شاب 2649جخ ته الرتمهي كّاب العلم شاب يف كّما  العلم رقم: ) (1)

(ب لال  ار 7571( ش قم: )13/17(و لجحمد )3658( ش قم: )3/321ك ا،ية ميع العلم )

(ب لالترباين يف ارلسط 95( ش قم: )1/297(ب لاش  ح ا  )9297( ش قم: )16/181)

( م      ع  344( ش قم: )1/181(ب لالحاكم يف الميّدرك )3529( ش قم: )4/29)

 .شه   عتاء ع  جشي ، ي و 

 ."حدي  حي "قاع الرتمهي: 

ّالوب ق   لقد رلى ،ها الكمة ع  عتاء ع  جشي ، ي و "(: 16/181لقاع ال  ار )

 ."لمالك ش  لييارب لعلي ش  الحكم

،ها حدي  تدالله الياس شأسانيد كثي و تجمع ليهاك  هباب ل،ها "(: 1/181لقاع الحاكم )

ا سيال دحيح علر ا ط ال يخي  للم يخ تاهب ذاك ت ايخيا جشا علي الحافظ هبها ال اب 

ايء م  ،هه ارسانيد ع  عتاءب فقاع: الب قلت: لم؟ قاع: ر  عتاء لم  ثم سألّه ،ل يصح

 ."ييمعه م  جشي ، ي و

لما تمعت ال اب لتدت تماعة ذك لا فيه سماع عتاء م  جشي "(: 1/182لقاع جيضًا )

 ."، ي وب للتدنا الحدي  شرسيال دحيح ال غ ار عليهب ع  ع د اهلل ش  عم ل

(ب م    يق 266( رقم: )1/98شاب م  سةل ع  علم فكّمه )لجخ ته اش  ماته المقدمة 

محمد ش  ع د اهلل ش  ح   ش  ، اة ش  زيد ش  جنس ش  مالك قاع: حدثيا جشع عش ا،يم عسماعيل 

 شه.   ش  عش ا،يم الك اشيييب ع  اش  عع ب ع  محمد ش  سي ي ب ع  جشي ، ي و 

( لدحيح الرتغي  لالرت،ي  901)لالحدي  دححه ارل اين يف اليليلة الصحيحة ش قم: 

(1/160.) 
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ع ج للم ت ّه  شالعلم لالمع فة لالديانةب لال لمعارضة الحق لج،له؟ لجنت لم تُ 

كا  لك يف العلعة اليافعة مي لة لمكانةب فلع كا  تهمًيا جل جاع ًيا جل رافضًيا لم 

 -ةب للم تّع ض له هبهه العقاحةب للك  ،ها الض ب م  الياس ه هبهه الق احت مِ 

ع  جنص ّهم لم يق ل   عهم ا نصاج شص يح الربا،ي  لدحيح  -لالعياذ شاهلل 

الدالئلب لع   ل ّه ميهم فأي  الث يا م  يد المّيالعب قد انّكيت قلعهبمب لعمي 

لر الح ما ب عليهم متلعهبمب رضعا شارماينب لاشّلعا شالحظعظب لحصلعا ع

لخاضعا ش عمهم شحار العلم شالدعالى ال ا لة لاقااق الههيا ب لال لاهلل ما 

جقدامهمب لال زكت شه قلعهبم لجحممهمب اتع عا جن يهمب لحي لا  لاله اشّلت م 

م  اقّدى هبم م  الياسب ف قعا يف حي و لت كيك لالّ اسب لضيععا اردعع 

يف  -رحمه اهلل تعالر  - (1)قاع قّالو /ب[ ما20فح معا العدععب لما جحي  ]

 .(2)مثل ،ؤالء: )لاهلل ما آسر عليهمب للك  آسر علر م  ج،لكعا(

لعما ج  ال يقيع شهلكب لال ي ضر لي يه شالقصعرب ليّتالع علر وأما قوله: 

الدرتة العلياب فعليه ج  ي ّش ع  معلعماتهب ،ل تمعت جللات االتّهال 

                                                 

،ع قّالو ش  لعامة ش  ع ي  اليدلسي ال ص يب جشع الختابب الحافظ الم ي ب م  جلعية العلمب  (1)

نيأع اهلل الع ع  -كا  ي ى القدر "لمم  يض ب شه المثل يف الح ظب قاع عيه اله، ي يف اليي : 

ح ظهب للعل اهلل يعهر جمثاله مم  تل س ش دعة لمع ،ها فما تعقف جحد يف ددقهب لعدالّهب ل -

 ،د(.117ب تعيف سية )"ي يد هبا تعظيم ال اري لتي يههب لشهع لسعه

 (.86-4/85(ب لفيات ارعيا  )283-5/269انظ : سي  جعمة الي مء )

( ش قم: 35/186لم جتده م  قعع قّالوب ل،ع م لي ع  جشي ش  كع  جخ ته جحمد ) (2)

( لجشع نعيم يف الحلية 8604( ش قم: )4/571م يف الميّدرك )(ب لالحاك21264)

( م    يق عياس ش  قّالو ع  قيس 1258( ش قم: )4/30(ب لالضياء يف المخّارو )1/252)

 .عليه معقعفًا قصة يف   ش  ع ال ع  جشي ش  كع  

 ."،ها حدي  دحيح ا سيالب للم يخ تاه"قاع الحاكم: 
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اردعليع  العارفع  معير كلمة االتّهال؟ ل،ي  لا ل ه الّي ا  ها العلماء

عيه جحكاة الق آ  م  العاة لالخاصب لالمجمل لالم ي ب لالمتلق  ج  يع ج مدَّ

ليع ج  لالمّ اشهب لالمحكم لالمييعخب لالياسخ لالظا، ب لالي  لالمقيدب

جحكاة اليية م  المّعات  لاآلحالب لالمّصل لالمعقعجب لحاع ال لاو قعًو 

ب ليع ج القياس شأنعاعه الثمثةب ليع ج لغة الع ب لآآلهتا م  اليحع لضعً ا

 لالص ج لال مغةب ليع ج جقعاع الصحاشة لم  شعد،م م  العلماء.

،ها الكمة م  ،ها المعرتض هتعر يف القععب لحكم والجواب أن نقول: 

شالعععب لمج ل تحكم لتعيت علر م  قاع شقعع العلماء ارمياء م  سلف ،هه 

رمة لجئمّهاب لسعي ميه يف سد شاب العمل شالكّاب لالييةب لارخه شقعع ا

لم  ت عهم شرحيا ب فرنه قد كا  م  المعلعة شالض لرو جنه لم  ╚الصحاشة 

يك  يف ،ها ال ما  م  اتّمعت فيه ،هه ال  لط الّي ذك ،اب للع اعّربنا ذلك 

عارل الي اعب لخليت النيد شاب العمل شالكّاب لاليية لاالسّدالع هبما يف م

اررض م  قائم هلل شحججه لشيياتهب فعلر قعع ،ها المعرتض ال يحل رحد شعد 

ج  ييظ  يف كّاب اهلل لسية رسعله رخه ارحكاة ميهماب لال يقضي لي ّي شما 

فيهما حّر تجّمع فيه ،هه ال  لطب فر  لم تجّمع فيه ،هه ال  لط فم يحل له 

يهماب لال يف جقعاع الصحاشة لالّاشعي  حّر يع ض العمل هبماب لال ج  ييظ  ف

/ج[ حكم شه لجفّر شهب لعال رله 21ذلك علر قعع مقلده لمّ ععهب فر  لافقه ]

 للم يق لهب لهتكم شصاح ه لني ه علر عدة العلم لالمع فة !!!

ل،ها القعع كما ت ى قد شلغ م  ال يال لال تم  لالّياقضب لالقعع علر 

اع حججهب لال ،د يف كّاشه لسيه رسعله لتلقي ارحكاة ميهما اهلل شم علم لعشت

دِّ  قعع رسعله جنه ال تخلعا اررض م   م لغهماب ليأشر اهلل عال ج  يّم نعرهب لُيص 
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 ب(2)لل  ت اع  ائ ة م  جمّه علر محض الحق الهي شعثه شه ب(1)قائم هلل شحججه

 .(3)  يجدل لها لييهالجنه ال ي اع ي ع  علر رجس كل مةة سية لههه ارمة م

لالمقصعل ج  الهي ،ع م  لعازة ال  ع تقديم اليصعص علر آراء ال تاعب 

                                                 

يف حدي  كميل ش  زيال الم هعرب لقد جخ ته جشع     رلي هبها الل ظ م  قعع علي  (1)

(ب 176( ش قم: )1/182(ب لالختي  ال غدالي يف ال قيه لالمّ قه )80/ 1نعيم يف الحلية )

 (.24/221لالم ي يف هتهي  الكماع )

هكعر ما م  حدي  تماعة م  الصحاشةب جق هبا لل ظ المملسو هيلع هللا ىلص رلي ذلك ع  رسعع اهلل  (2)

ال ت اع  ائ ة م  جمّي ظا، ي  علر الحق ال »: ملسو هيلع هللا ىلصجخ ته ميلم كّاب ا مارو شاب قعله 

ب قاع: قاع رسعع اهلل   ( ع  ثعشا 1920( ش قم: )3/1523) «يض ،م م  خال هم

ال ت اع  ائ ة م  جمّي ظا، ي  علر الحقب ال يض ،م م  خهلهمب حّر يأيت جم  اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص

 .«ل،م كهلك

ع  »: ب قاعملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسعع ع    م  حدي  ع  جشي ، ي و ملسو هيلع هللا ىلص رلي ذلك ع  رسعع اهلل  (3)

 .«اهلل ي ع  لههه ارمة علر رجس كل مةة سية م  يجدل لها لييها

( ش قم: 4/480لالحدي  جخ ته جشع لالل كّاب الممحم شاب ما يهك  يف ق   المائة ) 

(ب 1/123ب لاش  عدي )(6527( ش قم: )6/323(ب لالترباين يف ارلسط)4291)

 - 2/61(ب لالختي  يف الّاريخ )1/208(ب لال يهقي يف مع فة اليي  )4/522لالحاكم )

( م      ع  ع د اهلل ش  ل،  ع  سعيد ش  جشي جيعب ع  ا احيل ش  ي يد المعاف ي 62

 قاع: فهك ه. -ملسو هيلع هللا ىلصفيما جعلم ع  رسعع اهلل  -ع  جشي علقمة ع  جشي ، ي و 

 ."لاه ع د ال حم  ش  ا يح ا سكيدراين لم يج  شه ا احيلر"قاع جشع لالل: 

(ب لقعاه 1/18لالحدي  دحح عسياله الع اقي يف تخ يج جحالي  عحياء علعة الدي  )

 (.49 - 45الحافظ اش  حج  يف تعالي الّأسيس )

قلت: لسكت عليه الحاكم لاله، يب لجما "(: 2/148قاع ارل اين يف اليليلة الصحيحة ) 

الميالي فيقل عيه جنه دححهب فلعله سقط ذلك م  الييخة المت ععة م  )الميّدرك(ب 

رلاه "لالييد دحيح رتاله ثقات رتاع ميلم... لال يعلل الحدي  قعع جشي لالل عق ه: 

جشي جيعب ثقة . لذلك ر  سعيد اش  "ع د ال حم  ش  ا يح ا سكيدراين لم يج  شه ا احيل

 ."ث ت كما يف )الّق ي ( لقد لدله لجسيدهب فهي زيالو م  ثقة يج  ق علها
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ا ال ،د يف اليصعص  لتحكيم الكّاب لاليية يف كل ما تيازع فيه العلماءب لجمَّ

لاالسّغياء عيها شآراء ال تاع لتقديمها عليهاب لا نكار علر م  تعل كّاب اهلل 

شة نص  عيييهب لع ض جقعاع العلماء عليهاب للم لسية رسعله لجقعاع الصحا

يّخه م  لل  اهلل لال رسعله لال المؤميي  لليجةو ف تمنه م  لعازة ال  عب لال 

 يّم الدي  عال شرنكاره لعشتاله.

فرذا ت ي  لك ،ها فليس علر م  جتاب شكمة اهلل لكمة رسعله لكمة 

دي  اعرتاضب عذا قاع شم لغ علمه الصحاشة لم  شعد،م م  الّاشعي  لارئمة المهّ

 فيما علم م  كمة العلماء.

فما : فر  قيل"يف جعمة المعقعي :  -رحمه اهلل تعالر-لقد قاع اش  القيم 

تقعلع  فيم  شهع تهده يف ميألة جل ميألّي  ،ل له ج  ي ّي هبما؟ قيل: نعم 

،ها عال م  يجعز يف جدحَّ القعلي ب ل،ما لتها  ردحاب ا ماة جحمدب ل،ل 

الّ ليغ ع  اهلل لرسعلهب لت ى اهلل م  جعا  ا سمة للع ش ت  كلمة خيً اب لميُع 

لِم ختأ محضب لشاهلل الّعفيق  انّهر.  (1)"،ها م  ا فّاء شما ع 

/ب[ فرذا ع ج ،هه اراياء علر م ال علماء اردعع 21]وأما قوله: 

شاب الرتغي  يف فضائل  ناق ياه حييةه يف ميألة العمل شالحدي  الضعيف يف

عذا لرل الحدي   (2)ارعماعب لالرت،ي  م  رذائل الخمعب قاع علماء الحدي : 

ل فيه شاارتاط الصحة  يف ارحكاة الّي يف الدماء لارمعاع لال  لجب فرنه ُي دَّ

ّ يا،ل فيهب فمم  قاع ذلك  سيًدا لمّيًاب لجما عذا لرل يف شاب فضائل ارعماع فرنه ُي
                                                 

 (.131-6/130م هعر )/(ب ت5/103محمد ع ي  )/جعمة المعقعي  ت (1)

تعاب ،هه ال  هة الّي جلرل،ا يف كمة "كّ  يف الهامش عيد ،ها المعضع لحقب ،ها نصه:  (2)

 ايخ ا سمة لاش  م لح.



 جملة الدراسات العقدية    454

ّ ُج "قاع:     (1)الرب اش  ع د جحالي  ال ضائل ال يحّاج فيها علر م    ُيح

 ثم ذك  ايًةا م  جقعاع العلماء يف ،ها المعير. ب(2)"شه

،ها خ لج ع  المقصعل الهي لقع شيييا لشييه لالي اع والجواب أن نقول: 

فيهو فر  الي اع الهي لقع شييه لشي  داح  ارلرا ب لشيييا لشييهب عنما ،ع يف 

ال يارو ال  عية لال يارو ال  كية ال دعيَّةب ليف كمة العلماء يف شيا  ج  ،هه 

ارحالي  المهكعرو يف فضل ال يارو مكهلشة معضععة علر رسعع اهللب لقد  ع  

فيها جئمة الحدي  م  ج،ل الج ح لالّعديل كما ،ع مهكعر يف الجعاب الهي كّ ه 

ا ماة الحافظ محمد اش  ع د  دالح ش  ع د اهلل الغماسب ل،ع الهي ذك ه

فالخ لج عما لقع فيه  ب(5)لغي ه م  العلماء (4)يف الصارة الميكي (3)الهالي

                                                 

يعسف ش  ع د اهلل ش  محمد ش  ع د الرب اليم ي الق   ي المالكيب جشع عم ب م  ك ار ،ع  (1)

ح اظ الحدي ب م  كّ ه: االسّيعاب يف ت اتم الصحاشةب الّمهيدب االسّهكار يف ا ح 

 (.د،463مها،  علماء ارمصارب تعيف سية )

 (.1128/ 3(ب تهك و الح اظ )66/ 7انظ : لفيات ارعيا  )

جحالي  ال ضائل تيامح العلماء "(ب لن  قعله: 1/202انظ : تامع شيا  العلم لفضله ) (2)

 ."قديًما يف رلايّهما ع  كلب للم ييّقدلا فيها كانّقال،م يف جحالي  ارحكاة

،ع محمد ش  جحمد ش  ع د الهالي ش  ع د الحميد ش  ع د الهالي ش  يعسف ش  محمد ش   (3)

قدامةب جشع ع د اهلل سل ي المعّقدب م  جعمة المحدثي ب لجحد تممهو ايخ ا سمة اش  

تيميةب م  مؤل اته: الصارة الميكي يف ال ل علر الي كيب المح ر يف ارحكاةب تعيف سية 

 .د،744

 (.6/141(ب اهرات اله،  )3/331رر الكامية )انظ : الد

 (.197انظ : الصارة الميكي )ص (4)

(ب مجمعع ال ّالى 133(ب قاعدو تليلة يف الّعسل )ص87انظ : ال ل علر ا خيائي )ص  (5)

(ب 85(ب قاعدو عظيمة الش  تيمية )ص216ب 185ب 35ب 29ب 27/25( )24/356-357)

(ب الي هو 70(ب ديانة ا نيا  لليهيعاين )ص1/436فّح المجيد لع د ال حم  ش  حي  )
= 
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ع  الجعابب فرنَّا لم نيازع يف فضائل  شيييا لشييه حيدوم  الي اع علر ما لم يقع فيه ن اعم 

اع ارعماع لال يف الّيا،ل يف ذك  جحاليثهاب لعنما الكمة يف الميع م  اد ال ح

علر غي  المياتد الثمثةب ليف ما يقع م  ال ائ ي  م  الك   شاهلل لا ا اك شه 

 -لد ج خال  حق اهلل لغي ه كما ،ع مهكعر يف كمة امس الدي  اش  القيم 

 .-رحمه اهلل تعالر 

لعذا ع فت ذلك ف د ال حاع علر ،هه الم ا،د علر نحع ما ي عله ع ال الق عر 

/ج[ م  الم ّدعي  الضالي  ليس ،ع م  الق ب لفضائل ارعماع 22لجا ا،م ]

الّي يّيا،ل يف نقل جحاليثهاو فاالسّدالع شكمة العلماء يف فضائل ارعماع علر 

 دع المضلة م  المغالتةب لل س عشاحة ما يقع م  ال ائ ي  م  الك   لال  ك لال

الحق شال ا لب لحييةهس فيكع  التع  لالمعارضة هبها الكمة اليامج ال ارل ليس 

علر المجي  شل ،ع علر جئمة الحدي  الهي  شيَّيعا ضعف ،هه ارحالي ب لج  

ب لعلر زعمك فأئمة الحدي  لم ملسو هيلع هللا ىلصجكث ،ا معضعع مكهلب علر رسعع اهلل 

  المعضععة يف فضل ال يارو لشي  ارحالي  العارلو يف يمي لا شي  ،هه ارحالي

فضائل ارعماعب فليهيك التع  علر جئمة الحدي  الهي  ح ظ اهلل هبم ،ها الدي ب 

:   لع فعا دحيح ارحالي  لسقيمها شا سيالب كما قاع ع د اهلل ش  الم ارك 

 .(1)"ا سيال م  الدي ب لعال ا سيال لقاع م  ااء ما ااء"

                                                 
= 

(ب اليليلة الضعي ة 7 - 6(ب ك ف اليرت لألنصاري )ص 170ال  ي ة الش  معم  )ص

(ب 131(ب الّحدي  شما قيل ال يصح فيه حدي  ل ك  جشع زيد )ص47لألل اين حدي  رقم: )

،دة الميارو لم  (ب 583للمسّ الو: ارحالي  العارلو يف فضائل المديية لل فاعي )ص

 ( لما شعد،ا.229دحح جحالي  الّعسل لال يارو لعم ل ع د الميعم )ص 

(م    يق محمد ش  1/15جخ ته ميلم يف مقدمة دحيحه شاب شيا  ج  ا سيال م  الدي  ) (1)
= 
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نعلم شض لرو العقل لشما ااّه  م  اليقل ج  عنكار ما  ع  شه العلماء لنح  

يف جحالي  ال يارو ال يصدر عال م  تا،ل مّمعلم ال يع ج ما قاله جئمة الحدي ب 

جل داح  ،عى لسعء اعّقالب قد امّأل قل ه م  الحيد لالكرب لالغيض علر م  

 شلَّغ كمة العلماء م  ال يع فه. 

 : -رحمه اهلل تعالر  -قاع اش  القيم 
ّ ح  م شددددأر " دددد ددددُد ُمم   ،ددددها لعنِّددددي ش ع 

 

ددددددددغا ِ    لُكلُّهددددددددُم ذلل جض 
 شعددددددددةس

 

ددددددظٌّ  لِدددددديظٌّ  ف  علِمم  غ  ّ م  اِ،ددددددلم ُمدددددد  ت 

 

ا ِ   ل  اِسددُع ارر  امددِة ل  ددخُم الِعم    (1)"ض 
 

 علر ج  قاع:   

ل  دده" لِددي ق  ددد  ش ددات  ي غ    (2)جل حاِسدددم ق 
 

ددددددِل   ت  تِي كالِم   ال  ددددددد  ددددددآل ِ شع   الم 

 

ًّددا دداع  ُم  اِ، ددمُس ق   ع  ُقلددُت ،ددهي ال َّ

 

ا اآل ِ   ُلددددع  علددددر ذ  ددددمُس لددددم ت ت   ال َّ

 

دددهِّ  ددداع  ُمك  دددُ  ق  دددها ال  ح   ًشاجل ُقلدددُت ، 

 

دددا ِ   اُب ي ُكدددعُ  شالِقيع  ددد   ا اليَّ ددده   ،(3)  
 

ُسدعُلهُ  /ب[22] داع  ر  داع  اهلُل ق   جل ُقلُت ق 

 

ددداء    ت  ِضددد   الخ  ِيدددُ  ل  دددا ِ غ  ّ م 
 شالكِ

 

عُضدددعِعهِ  ددد  م  ج  الُقددد آ   ع  ددد َّ  جل ح 

 

دددر الُقددد آ ِ   ل  ابس ع  دددهَّ ِ يدددف  ك    (4)"ت ح 
 

قت ،هاب فمشد م  ذك  ايءس قليلس م  كمة جئمة ج،ل ا سمة علر فرذا تحقّ   

                                                 
= 

 . شه   ع د اهلل ش  قه اذ ع  ع دا  ش  عثما  ع  ع د اهلل ش  الم ارك

 (.5752-5751( ارشيات: )303الكافية ال افية )ص (1)

 .ددره(: 304ص) ال افية الكافية ب ليف- سائغة ل،ي -كها يف اردل  (2)

 (: تقدة ال يت الثال  علر الثاين.304كها يف اردلب ليف الكافية ال افية )ص (3)

 (.5777-5773( ارشيات: )304الكافية ال افية )ص (4)
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معير ما ذك له م  الّيا،ل فيما لرل م  ارحالي  الضعي ة يف شاب فضائل 

ع ما ع فعا ما ي يد العلماء م  الّيا،ل يف ذلكب لج  ارعماعو ر  ،ؤالء الجها

ّ مدب كما سّقف  ذلك عنما ،ع فيما عذا كا  ارم  م  لًعا جل ميهًيا عيه شأدل ُمع

 .-ر ض يحه قدس اهلل رلحهب لنعّ  -عليه يف كمة ايخ ا سمة 

لقعع جحمد عذا تاء الرتغي  تيا،ليا يف ا سيالب ": -رحمه اهلل تعالر  -قاع 

ّ مدب ثم تاء حدي  فيه  عنما جرال شه عذا كا  ارم  م  لًعا جل ميهًيا عيه شأدل ُمع

ت غي  يف الم  لعب لت ،ي  يف الميهيب ال يعلم جنه كهبب لما فيه م  الثعاب 

شد فيه م  ثعاب لعقابب  ر  جنه ليس كهلك فملالعقاب قد يكع  حًقاب للع ُقدِّ 

كهب فمعاذ اهللب ال يجعز ذلك عال مع شيا  حالهب ي ليه مع علمه جنه  (1)نه[ج]لجما 

لال ييّيد عليه يف ت غي  لال غي هب لكهلك ال يجعز ج  يث ت شه حكم ا عي م  

ندب جل ك ا،ة جل فضيلة لال عمل مقدس يف لقت معي  شحدي  لم يعلم حاله جنه 

ي  علم شد م  لليل ثاشت يف الحكم ال  عيب لعال كا  قعاًل علر اهلل شغ ثاشتب فم

 انّهر.  (2)"عياًذا شاهلل

: (4)/ج[ الرتمهي23قاع جحمد ش  الحي  ]"يف اآللاب:  (3)لقاع اش  م لح

                                                 

 ليه مع علمه جنه كهب فمعاذ اهلل...ب لما شي  المعقعفّي  م  مخّص  يف اردل: لما ي (1)

 (ب ل،ي جظه  يف معير الكمة لجني  ليياقه.77ال ّالى المص ية )ص 

 (.78-77مخّص  ال ّالى المص ية )ص  (2)

،ع محمد ش  م لح ش  محمد ش  م  جب جشع ع د اهللب امس الدي  المقدسي ال امييي ثم  (3)

ي المعّقدب حي لي المه، ب م  تصاني ه: ال  لعب لالم دعب اآللاب الصالحيب سل 

 ،د(.763ال  عيةب تعيف سية )

 (.6/199(ب اهرات اله،  )4/161انظ : الدرر الكامية )  

،ع جحمد ش  الحي  ش  ُتي يِدب الرتمهيب جشع الحي ب م  جدحاب ا ماة جحمدب لنقل عيه  (4)
= 
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الحدي  الغ ائ   ثم قاع: لقاع جيًضا: ا  -فهك  جحالي   -سمعت جشا ع د اهلل 

 .(1)الّي ال يعمل هباب لال يعّمد عليها

ذك ه  ب(3)كانعا يك ،ع  غ ي  الحدي : (2)لقاع عش ا،يم اليخعي

 ...(4)الخمع

 .(5)لقاع اش  الم ارك: ليا يف دحيح الحدي  اغل ع  سقيمه

ب لقاع اش  مهدي: ال يي غي لل تل ج  ي غل ن يه شكّاشة الحدي  الضعيف

 انّهر.  (7)"(6)فأقل ما يف ذلك ج  ي عته م  الصحيح شقدره

                                                 
= 

 ،د(.245ميائل كثي وب كا  جحد جلعية العلمب تعيف سية )

 (.1/88(ب المقصد االراد الش  م لح )1/36انظ :   قات الحياشلة رشي يعلر ) 

 (2/623الش  رت  ) (ب ا ح علل الرتمهي172الك اية للختي  ال غدالي )ص (1)

،ع عش ا،يم ش  ي يد ش  قيس ش  ارسعلب جشع عم ا  اليخعيب م  مهحجب م  جكاش  الّاشعي   (2)

دمحًا لدد  رلاية لح ظًا للحدي ب كا  عمامًا مجّهدًا له مه،  مّ عع اندث  شعدهب تعيف 

 (.د،96سية )

 (.69/ 1(ب تهك و الح اظ )270/ 6انظ :   قات اش  سعد )  

(ب ا ح علل الرتمهي 565المحد  ال ادل شي  ال الي لالعاعي لل امه م ي )ص  (3)

(2/622.) 

(4)  
ٌّ
  ،ع جحمد ش  محمد ش  ،ارل  ش  ي يد الخمعب جشع شك ب سل ي

ّ
ب م  جش ز علماء حي لي

الحياشلةب م  مؤل اته: الييةب الجامع لعلعة جحمدب لالح  علر الّجارو لالصياعة لالعملب 

 (. د،311تعيف سية )لغي ،اب 

 (.2/261(ب اهرات اله،  )14/297انظ : سي  جعمة الي مء )

 (.2/159الجامع رخم  ال الي ) (5)

 لم جتده هبها الل ظ. (6)

 (ب لقد اخّص  المؤلف كمة اش  م لح لاقّص  علر شعض نقعله.2/205اآللاب ال  عية ) (7)
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فرذا ت ي  ،ها فكمميا عنما ،ع يف الميع م  اد ال حاع علر م ا،د ارن ياء 

لارللياء لالصالحي ب لما يحصل يف ضم  ذلك م  الك   لا ا اك شاهللب فر  

اد ال حاع لهها القصد معصية هلل لرسعلهب لم ي  عه اهللب للم يأذ  فيهب فم 

لعارلو يف ذلكب فأما ما علم يكع   اعة لال ق شة يّيا،ل يف نقل ارحالي  ا

شالض لرو م  لي  ا سمة كهشه ل ع  فيه ارئمة الح اظ م  ،هه ارحالي  

المكهلشة المعضععة فهك ،ا يف فضائل ارعماع لالّيا،ل يف نقلها م  الكهب 

مقعده م   ّعجم  كهب علي مّعمًدا فليّ »: ملسو هيلع هللا ىلصعلر اهلل لعلر رسعلهب لقد قاع 

 .(1)«اليار

ك فالي   علر غي  المياتد الثمثة ميهي عيه كما تاء يف اليي  عذا ع فت ذل

: - لقد جق ل م  التعر -شص و ش  جشي شص و جنه قاع رشي ، ي و  ع  (2)لالمع أ

                                                 

 س ق تخ يجه. (1)

( 502-1/501جخ ته الرتمهي يف جشعاب الجمعة شاب الياعة الّي ت تر يف يعة الجمعة ) (2)

 ."ليف الحدي  قصة  عيلة"( مخّص ًا لل  ذك  ال ا،د لجاار عليه شقعله: 491ش قم: )

لجخ ته الييائي كّاب الجمعة شاب ذك  الياعة الّي ييّجاب فيها الدعاء يعة الجمعة 

(ب 290( ش قم: )166 - 1/164ب لمالك يف المع أ )(1430( ش قم: )3/113-114)

( ش قم: 39/267(ب لجحمد يف مييده )944( ش قم: )2/421لالحميدي يف مييده )

(ب لاش  جشي عادم يف اآلحال 2/294(ب ليعقعب ش  س يا  يف المع فة لالّاريخ )23848)

ب 581قم: )( ش 2/54(ب لالتحالي يف م كل اآلثار )1001( ش قم: )2/247لالمثاين )

( 137-3/136(ب لجشع نعيم يف مع فة الصحاشة )2772( ش قم: )7/7(ب لاش  ح ا  )590

( م      ع  ي يد ش  ع د اهلل ش  الهالب ع  محمد ش  عش ا،يم ش  الحار  1210ش قم: )

 .شه   الّيميب ع  جشي سلمةب ع  ع د ال حم ب ع  جشي ، ي و 

(ب ليعقعب ش  س يا  يف المع فة 124-3/123لجخ ته ال خاري يف الّاريخ الك ي  ) 

(ب لجشع 1002( ش قم: )2/249(ب لاش  جشي عادم يف اآلحال لالمثاين )2/294-295)

( 56ب 2/55(ب لالتحالي يف م كل اآلثار )6558( ش قم: )11/435يعلر يف المييد )
= 
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ال »يقعع:  ملسو هيلع هللا ىلصلع جلركّك ق ل ج  تخ ج عليه لما خ تتب سمعت رسعع اهلل 

ميجد ميجد الح اةب لميجدي ،هاب لال: تعمل المتي عال علر ثمثة مياتد

 . «ارقصر

اش  عم ب فقلت: عين  شرسياله علر ق عة قاع: جتيت (1)لرلى جحمد يف مييده

                                                 
= 

 (2158) (2157( ش قم: )2/276الك ي  )(ب لالترباين يف 585ب 584ب 582ش قم: )

( م      ع  زيد ش  جسلمب ع  سعيد اش  857( ش قم: )1/471(ب ليف ارلسط )2159)

 .شه   جشي سعيد المقربيب ع  جشي ، ي و 

(ب 23850( ش قم: )39/270(ب لجحمد )1445( ش قم: )2/685لجخ ته التياليي )

      ع  ع د الملك ش  عمي ب ع  عم  ( م2160( ش قم: )2/277لالترباين يف الك ي  )

 حعه.شي   ش  ع د ال حم  ش  الحار  ش  ، اة المخ لميب ع  جشي شص و 

( ش قم: 2/277(ب لالترباين يف الك ي  )27230( ش قم: )45/206لجخ ته جحمد )  

 .شيحعه   ( م    يق م ثد ش  ع د اهلل الي ينب ع  جشي شص و 2161)

تمع م  ج،ل العلمب ميهم ا ماة الرتمهيو عذ قاع شعد لالحدي  دحيحب لقد دححه   

ب كما دححه الحافظ اش  حج  يف ا داشة "ل،ها حدي  دحيح"عخ اته لده مخّص ًا: 

 (.3/228(ب لالعممة ارل اين يف عرلاء الغليل )1/449)

مؤلف ال تعتد رلاية ،ها الحدي  ع  اش  عم  يف المييد لال يف ج  افه الش  حج ب للعل ال (1)

 (.690نقل ذلك م  الصارة الميكي الش  ع د الهالي )ص   

رلاه جحمد ش  حي ل يف "(: 2/555قاع ارل اين يف الثم  الميّتاب يف فقه اليية لالكّاب )

( قلت: لليس ،ع يف المييدب لجظ  ج  ،هه الجملة: 241مييده كها يف الصارة الميكي )ص 

شعض اليياخ جل التاشعب لمحلها عق  الحدي   )رلاه جحمد يف مييده( لقعت ،يا سهعًا م 

 ."الهي جلرله يف الصارة شعد ،ها الحدي ...

كما يف الصارة  -لالحدي  جخ ته جشع زيد عم  ش  ا ة اليمي ي يف كّاب جخ ار المديية 

قاع: حدثيا اش  جشي العزي : حدثيا  -( للم جتده يف الج ء المت عع ميه 690الميكي )ص

 لييار ع   لق ع  ق عة قاع: جتيت اش  عم ب فهك ه. س يا  ع  عم ل ش 

،ها الحدي  معقعجب "(: 2/555قاع ارل اين يف الثم  الميّتاب يف فقه اليية لالكّاب ) 
= 
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عنما ت د ال حاع علر ثمثةب ميجد الح اةب لميجد المدييةب "جريد التعرب فقاع: 

 ."لميجد ارقصرب فدع عيك التعر فم تأته

ل،ها اليهي ع  شص و ش  جشي شص و لاش  عم  ثم معافقة جشي ، ي و يدع علر 

اليهيو للهلك هنعا عيهب لم يحملعه علر مج ل  ملسو هيلع هللا ىلصجهنم فهمعا م  حدي  الي ي 

ال ييهع  عما ،ع  اعة  ╚ن ي ال ضيلةب ل،م جعلم شما سمععهب لالصحاشة 

 هلل لق شة لفضيلةب لاهلل س حانه لتعالر جعلم.

فهل ييع ميلًما م  الععاة يف الق   ال اشع ع   ا قوله: وأم/ب[ 23]

ع ج  الييعغ له ج  يخعض يف نقد ارحالي ب لالتع  يف رلاهتاب ف حم اهلل ام ً 

 قدرهب لل ة  عرهب لااّغل شما ،ع جسلم لدييهب علر آخ  ما ،ها شه.

نعمب ييع الميلم م   ل ة العلم م  ج،ل الق   ال اشع فالجواب أن نقول: 

  ج  يجي  عذا سةل شما ذك ه العلماء م  جئمة الحدي  ج،ل الج ح لالّعديلب ع 

انه م  غي  زيالو لال نق ب لج  يهك  ما ذك ه م  التع  يف ظلييقل ذلك م  م

                                                 
= 

لعسياله دحيحب رتاله كلهم ثقاتب رتاع ال يخي ب غي  اش  جشي العزي  ل،ع محمد ش  عم  ش  

 ة كما يف )الّق ي (.مت ج جشع المت ج اش  جشي العزي  ال ص ي ل،ع ثق

قاع الهيثمي  «ال ت د ال حاع»لقد تاء م فععًا جخ ته الترباين يف الك ي  لارلسط شل ظ: 

ب ثم لق ت علر عسياله م فععًا فقاع ارزرقي يف جخ ار مكة )ص "لرتاله ثقات"(: 4/4)

(: حدثيي تدي قاع: حدثيا س يا  ع  عم ل ش  لييار ع   لق ش  ح ي  ع  ق عة 304

قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصع: جرلت الخ لج علر التعر فيألت اش  عم  فقاع اش  عم : جما علمت ج  الي ي قا

ب لالميجد ملسو هيلع هللا ىلصال ت د ال حاع عال علر ثمثة مياتد: الميجد الح اةب لميجد الي ي »

 .«ارقصرب للع عيك التعر فم تأته

قلت: ل،ها سيد دحيح رتاله ثقات رتاع الصحيحب لتد ارزرقي اسمه جحمد ش   

 ."ش  العليد الغياين ل،ع ثقة م  رتاع ال خاري محمد
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ارحالي  المعضععة المكهلشة علر رسعع اهللب لما المانع م  ذلك؟ لقد 

يف ال لاية لالدراية لسعك التع  علر الجهاشهو اليقالب الهي  شلغعا الغاية 

 (1)،ع شللاالتّهالب لجنت م  ج،ل الق   ال اشع ع   مم  ال مع فة له لال لرايةب 

م  الععاة التغاةب الهي  ال مع فة لهم شمدراك ارحكاةب لال ما عليه اليلف 

ب فهم ع فت قدركب لل مت  عركب لااّغلت شما ،ع جسلم لدييكب الك اة

الهي  لهم اليص و لالظهعر علر قياة ب جماعةللسعك ما لسع ج،ل اليية لال

 الّياعةب لاهلل الميّعا . 

ب ج  ملسو هيلع هللا ىلصلشعد: فييأع اهلل العظيمب لنّعسل عليه شجاه ن يه الك يم وأّما قوله: 

علر ملسو هيلع هللا ىلصيح ظيا م  ال يغ لار،عاءب ليث ت قلعشيا علر مح ة اهلل لمح ة رسعله 

 آخ ه.

المعرتض علر   يقة الم ّدعةب ،ها مما ي ي  لك ،يا ج  فالجواب أن نقول: 

ييحع نحع،مب ليحهل حهل،مب لال يع ج عال ما كا  عليه ج،ل ال دع م  ال يغ 

لالضمع لال كعك لاالرتيابب لال ُيمي  فيما يح ره لييقله شي  ال ا ل 

 لالصعاب.

/ج[ 24عذا ع فت ذلك فاعلم ج  سؤاع اهلل شخلقهب لالّعسل شجا،همب ]

ال دع الّي جحدثت شعد رسعع اهلل لجدحاشهب لقد هنر  لشحق جن يائه لرسلهب م 

مما ذك ه ج،ل العلم يف ،ها  ع  ذلك العلماءب لنح  نهك  م  ذلك ايًةا يييً ا

 ال اب.

يف اقّضاء الص اط  -قدس اهلل رلحه لنعر ض يحه  -قاع ايخ ا سمة 

                                                 

 كها يف اردل. (1)
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 عنا كيا):   لقعع عم  "الميّقيم يف مخال ة جدحاب الجحيم شعد كمة له: 

معياه نّعسل  ب(1)(عذا جتدشيا تعسليا عليك شي ييا فّيقيياب لعنا نّعسل عليك شعم ن ييا

عليك شدعائه لا اعّه لسؤالهب لنح  نّعسل عليك شدعائه لسؤاله لا اعّهب ليس 

الم ال جنا نقيم عليك شهب جل شما يج ي ،ها المج ى مما ي عل شعد معته ليف 

شجاه فم  ع دكب ليقعلع  نّعسل عليك مغي هب كما يقعع شعض الياس اسألك 

شأن يائك لجلليائكب لي لل  حديًثا معضعًعا: عذا سألّم اهلل فاسألعه شجا،يب فر  

فرنه لع كا  ،ها ،ع الّعسل الهي كا  الصحاشة ي علعنه  ب(2)تا،ي عيد اهلل ع يض

 علر الع اسب مع علمهم شأ  كما ذك  عم و ل عل ذلك شعد معتهب للم يعدلعا عيه

اليؤاع شه لا قياة شه جعظم م  الع اسب فعلم ج  ذلك الّعسل الهي ذك له ،ع 

ما ي عل شارحياء لل  ارمعاتب ل،ع الّعسل شدعائهم لا اعّهمب فر  الحي 

 انّهر.  (3)"يتل  ميه ذلكب لالميت ال يتل  ميه ايءب ال لعاء لال غي ه

ال  ك لقع كثيً اب لالمقصعل ،يا ج  "لقاع يف معضع آخ  م  ،ها الكّاب: 

لكهلك ال  ك شأ،ل الق عرب مثل لعائهم لالّض ع عليهم لال غ ة عليهم لنحع 

هنر ع  الصمو الّي تّضم  الدعاء هلل لحده خالًصا  ملسو هيلع هللا ىلصذلكب فرذا كا  الي ي 

عيد الق عرو ر  ال ي ضي ذلك علر نعع م  ال  ك هبمب فكيف عذا لتد،ا ،ي 

/ب[ الحاتات 24عاًء  ل  ميهم قضاء ]نعع م  ال  ك م  ال غ ة عليهمب س

                                                 

( ش قم: 1/302جخ ته ال خاري كّاب االسّيقاءب شاب سؤاع الياس ا ماة عذا قحتعا ) (1)

 .شه   ( م  حدي  جنس 1010)

،ها الحدي  كهب ليس يف ايء م  "(: 147سمة يف الّعسل لالعسيلة )صقاع ايخ ا  (2)

كّ  الميلمي  الّي يعّمد عليها ج،ل الحدي ب لال ذك ه جحد م  ج،ل العلم شالحدي ب مع 

 ."ج  تا،ه عيد اهلل جعظم م  تاه تميع ارن ياء لالم سلي 

 .(318-2/317اقّضاء الص اط الميّقيم لمخال ة جدحاب الجحيم ) (3)
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لت  يج الك شاتب جل  ل  ميهم ج  يتل عا ذلك م  اهللب شل لع جقيم علر اهلل 

ش عض خلقه م  ارن ياء لالممئكة لغي ،م ليهي ع  ذلكب للع لم يك  عيد قربهب 

يعيي ا قياة شه كما ال يقيم شمخلع  متلًقاب ل،ها القيم ميهي عيهب غي  ميعقد 

ل،ل ،ع هني تح يم جل تي يه علر قعلي ب جحد،ما علر جنه هني  ب(1)ا  ارئمةشات 

خادةب فر  فيه قعلي  يف  ملسو هيلع هللا ىلصللم يّيازع العلماء عال يف الحلف شالي ي ب (2)تح يم

   ل الخمج يف الحلف  - (5()4)كاش  عقيل -لشعض جدحاشه  (3)مه،  جحمد

لجشي  (7)لال افعي (6)ارئمة كمالكشيائ  ارن ياءب لك  القعع الهي عليه تمهعر 

لغي ،م جنه ال ييعقد اليمي  شمخلع  ال ّةب لال يقيم  -رحمهم اهلل  - (8)حيي ة

 .(9)شمخلع  ال ّةب ل،ها ،ع الصعاب

م يي علر ،ها اردلب ف يه ،ها الي اعب لقد نقل  ملسو هيلع هللا ىلصلا قياة علر اهلل شي ّيه 

                                                 

 (.15/263انظ : الحالي للمالرلي ) (1)

(ب 500ب 2/499(ب لشداية المجّهد )209ب 164ب 11/162انظ : المغيي لال  ح الك ي  ) (2)

 (.1/204( )35/243( )126ب 125ب 68ب 33/62مجمعع ال ّالى )

 (.11/14(ب ا نصاج )2/197انظ : المح ر يف ال قه للمجد اش  تيمية ) (3)

،ع علي ش  عقيل ش  محمد ش  عقيل ال غدالي الظ  يب جشع العفاءب الم هعر شاش  عقيلب  (4)

عالم الع ا  لايخ الحياشلة ش غدال يف لقّهب م  مؤل اته: كّاب ال يع ب ال   ب ال ل علر 

 ،د(.513ارااع و لعث ات الح ج لالصعت يف كمة الك ي  المّعاعب تعيف سية )

 (.4/35(ب اهرات اله،  )19/443ء )انظ : سي  جعمة الي م

 (.11/15انظ : ا نصاج ) (5)

 (.2/193(ب ال  ح الصغي  للدرلي  )106انظ : القعاني  ال قهية الش  ت ي )ص (6)

 (.8/174(ب هناية المحّاج )4/320(ب مغيي المحّاج )7/64انظ : ارة ) (7)

 (.311(ب ال ح  ال ائق الش  نجيم )5/69انظ : فّح القدي  ) (8)

 (.243/ 35(ب لمجمعع ال ّالى )11/209انظ : المغيي لال  ح الك ي  ) (9)
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ما يياس  قعله شانعقال اليمي  شهب  (1)ع  جحمد يف الّعسل شالي ي يف مييد الم لذي

 .-يعيي ا قياة شه  -لك  الصحيح جنه ال ييعقد اليمي  شهب فكهلك ،ها 

لجّما غي ه فما علمت فيه شي  ارئمة ن اًعاب شل قد د ح العلماء شاليهي ع  

ذلكب لات قعا علر ج  اهلل ييأع ليقيم عليه شأسمائه لد اته كما يقيم علر غي ه 

اللهم عين جسألك شأ  لك الحمدب جنت اهلل »ية المع لفة يف اليي : شهلكب كارلع

ليف الحدي  اآلخ : ب (2)«الميا  شديع اليمعات لاررضب يا ذا الجمع لا ك اة

                                                 

،ع جحمد ش  محمد ش  الحجاجب جشع شك  الم لذيب عالم شال قه لالحدي ب كا  جتل  (1)

 ،د(.275جدحاب ا ماة جحمدب خصيصًا شخدمّهب لرلى عيه ميائل كثي وب تعيف سية )

 (.2/166)(ب اهرات اله،  2/54انظ : العرب )  

(ب لجحمد 3858( ش قم: )2/1268جخ ته اش  ماته كّاب الدعاء شاب اسم اهلل ارعظم ) (2)

( م    يق لكيع 29361( ش قم: )6/47(ب لاش  جشي اي ة )12205( ش قم: )19/238)

 .شه   ع  جشي خ يمة ع  جنس ش  سي ي  ع  جنس ش  مالك 

ها عسيال تيدب رتاله ثقات رتاع ل،"(: 7/1209قاع ارل اين يف اليليلة الصحيحة )

(ب 6/465ال يخي و غي  جشي خ يمةب قاع جشع حاتم: الشأس شهب لذك ه اش  ح ا  يف الثقات )

لسماه: دالح ش  م لاس لرلى عيه تمع م  الثقات الح اظب لقاع اله، يب لالحافظ: 

 (.3858ب لدححه جيضًا يف دحيح اش  ماته )"ددل 

( 3/52(ب لالييائي )1495( ش قم: )2/79الصمو شاب الدعاء )لجخ ته جشع لالل كّاب 

 (ب 1300ش قم: )

(ب لال  ار 705(ب لال خاري يف ارلب الم  ل )12611( ش قم: )20/61لجحمد )

(ب لاش  ح ا  1224( ش قم: )2/79(ب لالييائي يف الكربى )6453( ش قم: )13/94)

( م      ع  خلف 116( ش قم: )53( لالترباين يف الدعاء )ص 893( ش قم: )3/175)

 .شه   ش  خلي ة ع  ح   يعيي اش  جخي جنس ع  جنس

رتاله ثقاتو لك  خل ًا ،ها كا  اخّلطب "(: 7/1210قاع ارل اين يف اليليلة الصحيحة ) 

( لت قهب لدححه اش  ح ا  لالحاكم 1342لقد خ تت حديثه ،ها يف دحيح جشي لالل )

 ."للافقه اله، ي
= 
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اللهم عين جسألك شأنك جنت اهلل ارحد الصمدب الهي لم يلد للم يعلدب للم يك  »

اسم ،ع لكب سميت شه جسألك شكل »ليف الحدي  اآلخ : ب (1)«له ك ًعا جحد

ن يكب جل جن لّه يف كّاشكب جل علمّه جحًدا م  خلقكب جل اسّأث ت شه يف علم 

 /ج[ شات ا  العلماء.25فههه ارلعية لنحع،ا م  لعة ]ب (2)«الغي  عيدك

رخ  فيه ب (3)لجما عذا قاع: جسألك شمعاقد الع  م  ع اكب فهها فيه ن اع

ك ا،ّهب قاع جشع    ل ع  جشي حيي ة قلنُ  ب(4)  شهارث   ءغي  لاحد لمجي
                                                 

= 
(م  3544( ش قم )5/442ي كّاب الدععات شاب خلق اهلل مةة رحمة )لجخ ته الرتمه

 .شه     يق يعنس ش  محمدب ع  سعيد ش  زرشيب ع  عادم ارحععب لثاشتب ع  جنس

 ."،ها حدي  غ ي  م  ،ها العتهب لقد رلي م  غي  ،ها العته ع  جنس"قاع الرتمهي: 

(ب لجحمد 3857( ش قم: )2/1267جخ ته اش  ماته كّاب الدعاء شاب اسم اهلل ارعظم ) (1)

(ب لالحاكم 29360( ش قم: )6/47(ب لاش  جشي اي ة )23041( ش قم: )38/149)

( م    يق لكيع ش  الج اح ع  مالك ش  مغعع ع  ع د اهلل ش  1858( ش قم: )1/683)

 .شه   ش يدو ارسلمي ع  جشيه

 ."،ها حدي  دحيح علر ا ط ال يخي  للم يخ تاه"كم: قاع الحا 

(ب لجشع 3712( ش قم: )6/246(ب لجحمد )9376( ش قم: )10/253جخ ته اش  جشي اي ة ) (2)

(ب لالترباين يف الك ي  972( ش قم: )3/253(ب لاش  ح ا  )5297( ش قدم: )9/198يعلر )

(ب م      510-1/509(ب لالحاكم يف الميّدرك )10352( ش قم: )10/169-170)

ع  فضيل ش  م زل ب ع  جشي سلمة الجهييب ع  القاسم ش  ع دال حم ب ع  جشيهب ع  

 شه.    ع داهلل ش  ميععل

رتاع جحمد لجشي يعلر رتاع الصحيحب غي  جشي "(: 10/136قاع الهيثمي يف المجمع )

 . "سلمة الجهييب لقد لثقه اش  ح ا 

 (.199( حدي : )1/336)لالحدي  دححه ارل اين يف الصحيحة 

(ب 8/234(ب ال ح  ال ائق الش  نجيم )482انظ : الجامع الصغي  لمحمد ش  الحي  )ص (3)

 (. 6/396(ب حااية اش  عاشدي  )5/126شدائع الصيائع للكاساين )

تصلي اثيّي ع  و ركعة م  ليل جل »قاع: ملسو هيلع هللا ىلصع  الي ي    ي ي  علر حدي  اش  ميععل  (4)
= 
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 (3)سمعت جشا يعسف: (2)يف ا ح الك خيب قاع ش   ش  العليد (1)الحيي  القدلري

قاع: قاع جشع حيي ة: ال يي غي رحد ج  يدعع اهلل عال شهب لك ه ج  يقعع شمعقد الع  

                                                 
= 

ركعّي ب فرذا تليت يف آخ  دمتك فاث  علر اهلل ع  لتل لدل علر هنار ت هد شي  كل 

ب ثم كرب لاسجد لاق ج لجنت ساتد فاتحة الكّاب س ع م اتب لآية الك سي س ع ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

م اتب لقل: ال عله عال اهلل لحده ال ا يك لهب له الملك لله الحمد ل،ع علر كل ايء قدي  

اقد الع  م  ع اك لميّهر ال حمة م  كّاشك ع   م اتب ثم قل: اللهم عين جسألك شمع

لاسمك ارعظم لتدك ارعلر لكلماتك الّامةب ثم تيأع شعد حاتّكب ثم ارفع رجسك 

 .«فيلم ع  يمييك لع  امالكب لاتق الي هاء ج  تعلمع،ا فيدعع  رهبم فييّجاب لهم

ليية يف (ب لقعاة ا392( ش قم: )2/157لالحدي  جخ ته ال يهقي يف الدععات الك ي  )

( م  2/142(ب لاش  الجعزي يف المعضععات )2021( ش قم: )3/34الرتغي  لالرت،ي  )

  يق عام  ش  خداش ع  عم  ش  ،ارل  ع  اش  ت يج ع  لالل ش  جشي عادم ع  اش  

 .شه   ميععل 

 ب لقد حكم شعضعه غي  لاحد م  ج،ل العلم."،ها حدي  معضعع شم اك"قاع اش  الجعزي: 

ب (273 - 4/272(ب لنص  ال اية )111كّاب المعضععات لله، ي )ص انظ : تلخي 

(ب الآللئ المصيععة للييع ي 2/239لالدراية يف تخ يج جحالي  الهداية الش  حج  )

 (.31(ب الّعسل لألل اين )ص2/132(ب تي يه ال  يعة الش  ع ا  )2/56)

،ع جحمد ش  محمد ش  جحمد ش  تع   ال غداليب جشع الحيي ب جحد جعمة الحي ية لمصي يهمب  (1)

 ،د(.428م  مؤل اته: المخّص  يف ال قهب لا ح مخّص  الك خيب تعيف سية )

 (.2/19(ب الت قات الييية )247انظ : الجعا،  المضية )

كا  حي  "لع ا ب قاع اله، ي: ،ع ش   ش  العليد ش  خالدب جشع العليد الكيديب قاضي ا (2)

المه، ب لله ، عو ال ت يل ددقه لخي ه ع  ااء اهلل... لشلغيا جنه كا  عمامًاب لاسع ال قهب 

 ،د(.238ب تعيف سية )"كثي  العلمب داح  حدي  لليانة لتع د

 (.2/89(ب اهرات اله،  )10/673انظ : سي  جعمة الي مء )

  ح يش ارنصاريب الكعيفب الحي يب جكرب جدحاب جشي ،ع يعقعب ش  عش ا،يم ش  ح ي  ش (3)

 ،د.182حيي ةب للي القضاءب لكا  داح  حدي  لسيةب تعيف سية 

 (.6/378(ب لفيات ارعيا  )8/535انظ : سي  جعمة الي مء )
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قاع جشع يعسف: شمعقد  ب(2)ل،ع قعع رشي يعسف ب(1)م  ع اك جل شحق خلقك

الع  م  ع اه ،ع اهلل فم جك ه ،هاب لجك ه شحق فم ب جل شحق جن يائك لرسلكب جل 

شحق ال يت لالم ع  الح اة هبها يك هب قالعا تميًعا فالميألة شحقه ال يجعزو رنه 

 ال حق للمخلع  علر الخالقب فم يجعز ج  ييأع شما ليس شميّحق.

،ل ،ع سؤاع شالمخلع  جل شالخالق؟ فيه ن اع  للك  شمعقد الع  م  ع اك

جسألك شمعاقد الع  م  )شييهمب فلهلك تيازععا فيه لجشع يعسف شلغه ارث  فيه: 

ع اكب لميّهر رحمّك م  كّاشكب لشاسمك ارعظم لتدك ارعلر لكلماتك 

 انّهر.  (5)"(4)فجعزه لهلك ب(3)(الّامة

                                                 

(ب 9/384(ب ال ياية ا ح ال داية للعييي )4/431انظ : الهداية ا ح ال داية للم غيياين ) (1)

(ب 2/285(ب لعتحاج اليالو المّقي  )198لانظ  لمسّ الو: ا ح ال قه اركرب للقاري )

(ب غاية ارماين لمحمعل 551تمء العييي  يف محاكمة ارحمدي  ليعما  ارلعسي )ص

(ب ديانة ا نيا  410(ب فّح الميا  له جيضًا )ص329 ب2/65اك ي ارلعسي )

 (.211لليهيعاين )ص

 (.2/285(ب عتحاج اليالو المّقي  )234انظ : ا ح العقيدو التحالية )ص (2)

 س ق تخ يجه. (3)

:   قاع اش  ارثي  "(: 31الّعسل جنعاعه لجحكامه )ص يف   قاع العممة ارل اين  (4)

ب جي شالخصاع الّي اسّحق هبا الع ش الع ب جل شمعاضع جسألك شمعاقد الع  م  ع اك"

انعقال،ا ميهب لحقيقة معياه: شع  ع اكب لجدحاب جشي حيي ة يك ،ع  ،ها الل ظ م  

 ."الدعاء

فعلر العته ارلع م  ،ها ال  حب ل،ع الخصاع الّي اسّحق هبا الع ش الع ب يكع  تعسمً 

 شص ة م  د ات اهلل تعالر فيكع  تائ ًا.

ا علر العته الثاين الهي ،ع معاضع انعقال الع  م  الع شب فهع تعسل شمخلع  فيكع  لجم

 ."غي  تائ ب لعلر كلس فالحدي  ال ييّحق زيالو يف ال ح  لالّأليل لعدة ث عته

 (.2/304اقّضاء الص اط الميّقيم لمخال ة جدحاب الجحيم ) (5)
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حد  شعد عص  الصحاشةب لم    لك ج  سؤاع اهلل شجاه ن يه ملهبها يّ يّ 

 ال دع الّي هنر عيها العلماء.

لالمقصعل ج  ،ها المعرتض ال يع ج ما كا  عليه ج،ل اليية لالجماعةب 

لال يع ج عال ما جحدثه الُخلعج م  ال دع لار،عاء المضلةب فيععذ شاهلل م  ري  

 الهنعبب لانّكاس القلعب. 

ها الجا،ل الم تاب علر   يق ،ها ما تيي  لي م  الجعاب علر ما ذك ه ،

الّي يه لاالخّصارب لاهلل يقعع الحق ل،ع يهدي الي يلب لحي يا اهلل لنعم العكيلب 

لدلر اهلل علر ن ييا محمد لآله لدح ه لالّاشعي ب لم  ت عهم شرحيا  علر يعة 

 الدي .

ًيا ُميلًَّما علر ع ده لرسعل ه جممه ال قي  علر اهلل سليما  ش  سحما ب ُمصلَّ

 ،د.1340ذا الحجة  29محمدب آخ ،ا 
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. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ل شحيا ة ،ها الدي ب لت ضل علييا ش عثة ،ها الي ي الحمد هلل الهي تك ّ 

اللهم  ب(1)«ال ت اع  ائ ة م  جمّي علر الحق ظا، ي »الصال  ارمي ب القائل: 

دل علر ع دك لرسعلك محمدب لعلر آله لجدحاشه جتمعي ب لم  سلك 

س يلهم م  ارئمة العدلع المهديي ب اليافي  ع  ال  يعة المته و تأليل 

 .الجا،لي ب لتح يف الغمو المارقي ب لسلم تيليًما

فرين نظ ت فيما كّ ه ارخ المك ة دالح ش  ع د اهلل الغماس يف جما شعُدب  

جل قرب غي ه م  ارللياء  ملسو هيلع هللا ىلصلم  سأله ع  جحالي  ال يارو لاد ال حاع لقربه تعاشه 

لالصالحي ب فرذا ،ع الحق لالصعاب شم اك لال ارتيابب للم يخ ج يف تعاشه 

ع  ما قاله جئمة ا سمة لح اظ ارناةب ج،ل الج ح لالّعديل الهي  عليهم الم تع 

قي  م  ج،ل لشي م  جف اخ الجهمية يف ،ها المقاةب فاعرتضه شعض ال نالقة المار

 لارااع و لعخعا  ال افضة الضالي ب لالم ّدعة الميح في  لالحيارى المّهعكي 

الياشهي  لكّاب اهلل لسية رسعلهب المح في  للكلم ع  معاضعهب الهي  ضل سعيهم 

يف الحياو الدنيا ل،م يحي ع  جهنم يحييع  ديًعاب جع ضعا ع  كّاب اهلل لن هله 

ظهعر،مب لتععضعا ش شالة ارذ،ا  لنحاتة ارفكارب لجقعاع جئمة الضمع  لراء

الخارتي  ع  الص اط الميّقيمب فأتاشه علر اعرتاضه داح يا ارخ ال يخ 

العممة لال اضل ال هامة سليما  ش  سحما ب ح ظه الميا ب لجمده شالّعفيق 

ا عليه اليلف لالع فا ب شما ،ع الحق لالصعابب لد يح اليية لالكّابب لم

الصالح لارئمة المهديع ب الهي  ،م القدلوب لهبم ارسعو يف ،ها ال ابب فك ف 

                                                 

 س ق تخ يجه. (1)
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ا هّهب لجلحض ضملّهب شارللة اليا عةب لالربا،ي  القا عةب لالحجج الدامغةب 

 اك  اهلل سعيهب لت اه ع  ا سمة لالميلمي  خي  الج اء لجلف ه.

اء الم   ي  م  الجهمية لعخعا  فر  ،ؤالء الياقصي  الميقعدي ب لالحمق

/ج[ 26ال افضة تعلعا يّهكمع  لييخ ل  لي لرل  شأ،ل الحق لالصمحب ]

ليدعع  ج  اليعال ارعظم ،م لجاياعهمب م  ج،ل ال دع لع ال ارلثا  لحماو 

جهنم ،م  -لعدة الميك  عليهمب لال ال  فكهم  -ج،ل الك   لالعصيا ب ظيًا ميهم 

اليعال ارعظمب للم يعلمعا ج  يف ال لايا خ اياب لج  ر،ل  ج،ل الحق الهي  ،م

اليية لالجماعة م  ال تاع شقاياب يي ع  ع  لي  اهلل غلع الغالي ب لانّحاع 

الم تلي ب لتأليل الجا،لي ب كمثل ،ها المجي  ال يخ سليما ب الهي ال ي ق 

رله م  كمة  غ ارهب لال تدرك آثارهب فلقد جتال لجفالب لك ر لا رب لجش ز يف

 ج،ل اليية لالجماعة ما يج  ج  يتل  ميه لي ال.

فاهلل الميؤلع الم تع ا تاشة ج  ييص  لييهب ليعلي كلمّهب ليجعليا لعياه 

لعخعانيا الميلمي  م  جنصاره الهاشي  عيهب لج  ال ي يغ قلعشيا شعد عذ ،داناب 

ا اهللب لدلر اهلل علر لالحمد هلل الهي ،دانا لهها لما كيا ليهّدي لعال ج  ،دان

 ع ده لرسعله محمد لآله لدح هب لسلم تيليًما كثيً ا.

 ب(1)جممه ال قي  علر ع ع رشه الميا ب محمد ش  ع د اللتيف ش  ع د ال حم 

  .1340ذي الحجة يف  8ح ر 

                                                 
،ع ال يخ العممة محمد ش  ع د اللتيف ش  ع د ال حم  ش  حي  ش  محمد ش  ع د  (1)

الع،ابب جخه ع  علماء نجدب تعلر ا فّاء شعد لفاو جخيه ع د اهللب م  مؤل اته: الدععو علر 

حقيقة الدي ب حقيقة لععو ال يخ محمد ش  ع د الع،ابب الهج و تج  م  شمل ال  ك علر 

 ،(. 1367سية ) شمل ا سمةب تعيف

 (.16/471(ب الدرر الييية )2/267انظ : رلضة الياظ ي  )
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الهي جن ع الق آ  ،دى للياسب فهدى شه م  ااء م  ع الهب فأميعا 

شه لات ععهب لميحهم م  ال صي و يف الدي  لقعو اليقي ب ما ع فعا شه الحق 

لجظه لهب لتعلهم ،داو للع الب للعاو علر س يل ال االب يأم ل  شالمع لج 

للرثعهب فك عا جكف لييهع  ع  الميك ب شما علمعه م  علم اليية لالكّاب 

المعّدي ب لجشتلعا حجج الم تلي ب لرللا ا ه الم  هي  الميح في ب الهي  

ضلعا ع  الحقب لجضلعا كثيً ا م  الخلقب شما لانعا شه م  ال ا ل لاقرتفعهب 

لانّحلعه م  لحي ال يا ي  لزخ فّهب يعحي شعضهم علر شعض زخ ج القعع 

ج  ال عله عال اهلل لحده ال ا يك لهب اهالو  غ لًراب للع ااء رشك ما فعلعهب لجاهد

تيجي قائلها م  معارل ال  ك لال دعب لت يح ع  قل ه ظلمات الجهل لال كعك 

چ  چ  ﴿/ب[: 26لتجلعهب لجاهد ج  محمًدا ع ده لرسعلهب الهي جن ع عليه ]

ب دلر اهلل عليه لعلر آله لجدحاشه [153]ارنعاة:  ﴾چ  چ  ڇ

 شه لع رلهب جما شعد: لجت اعهم الهي  آميعا 

فرين لق ت علر ،ها الكمة الم يدب لالجعاب اليديد الهي كّ ه ال يخ 

 -سلمه ال حم ب لتعله م  جنصار اليية لالق آ   -ال اضل سليما  ش  سحما  

نه م  ج،ل عما  علر ارخ دالح ش  ع د اهلل عتعاًشا ع  ما اعرتض شه رتل يقاع 

روب فاعرتض عليه ذلك ال تل شما ،ع معلعة الغماس فيما كّ ه يف اأ  ال يا

ال يالب شعيد ع    يق الحق لس يل ال االب فأتاشه ال يخ سليما  هبها الجعابب 

الم ّمل علر تق ي  الحق لالصعابب قد جقاة شه الحجة لتال يهاب لجلضح س يل 

المحجة ليالكيهاب فأفال لجتالب لجحي  ال لب لحقق يف شيا  الم الب لجللعه 

ه اهلل م  ارللة لالربا،ي ب لاليقعع م  كمة العلماء المعّربي  لارئمة عافا
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المهّدي ب الهي  اهدت لهم ارمة شالهداية لالدرايةب لقامعا شأع اء الدععو علر 

اهلل لعلر س يله لاليصح له للع اله ما فيه ك اية لم  نعر اهلل قل هب لجرال ،دايّهب 

 هلل ع  الميلمي  خيً ا.كما ت اه يف ،ها الجعابب فج اه ا

لالحمد هلل رب العالمي ب لدلر اهلل علر ن ييا محمد لآله لدح ه لسلم 

 تيليًما كثيً ا.

 .1340ذي الحجة م   8جممه ال قي  علر اهلل سعد ش  حمد ش  عّيقب ح ر 
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 فهرس مصادر التحقيق ومراجعه
 

ش   ال    المهمعمةب رشي ع داهلل ع يداهلل لمجان ةع  ا يعة ال  قة الياتية  ا شانة .1

لار ال اية ب معتي لآخ ل   الحي ليب تحقيق للراسة رضا ش  نعيا كربيمحمد ش  شتة الع

 ،د.1415يةب ال ياضب الت عة الثان

اش  عقيل الظا، يب مكّ ة ال ادب ب اع ه يقلتحق سحما  تاريخ حياته لعلمه اش  .2

 ،د.1424ب 1ال ياضب ط: 

الخي و المه و ش لائد الميانيد الع  وب جحمد ش  جشي شك  ش  عسماعيل عتحاج  .3

تميم ياس  ش  عش ا،يمب لار الع   للي  ب ال ياضب  يال عدي ي الكياين ال افعيب ت/ جش

 ،د. 1420ب 1ط: 

العلميةب   اليالو المّقي  ش  ح عحياء علعة الدي ب الم تضر ال شيديب لار الكّ عتحاج .4

 ،د.1409ب 1شي لتب ط: 

. ا ج لت/ ب جشع شك  ال يهقيلحيي ب ش  ا ي ب جحمدلسؤاع الملك قربعهاب ال عث ات .5

 .،د1405ب 2ط: ل ب عما  ارر -ال  قا   ب لارمحمعل القضاو

اآلحال لالمثاينب جشع شك  ش  جشي عادم جحمد ش  عم ل ش  الضحاك ش  مخلد ال ي اينب  .6

 ،د.1411ب 1حمد الجعاش وب لار ال ايةب ال ياضب ط: ت/ ل. شاسم فيصل ج

ارحالي  المخّاروب ضياء الدي  جشع ع د اهلل محمد ش  ع د العاحد المقدسيب ت/ ج.ل  .7

ع د الملك ش  ع د اهلل ش  ل،يشب لار خض  للت اعة لالي   لالّعزيعب شي لتب ل يا ب ط: 

 ،د. 1420ب 3

ب لار الخضي يب المديية 3دالح ال فاعيب ط: ارحالي  العارلو يف فضائل المدييةب  .8

 . ،1418ب 3الميعروب ط: 

جحكاة الجيائ  لشدعهاب محمد ناد  الدي  ارل اينب المكّ  ا سممي شي لتب لم قب  .9
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 ،. 1406ب 4ط: 

جخ ار مكةب جشع العليد محمد ش  ع د اهلل ارزرقيب ت: رادي الصالحب لار  .10

 ارندلسب شي لت. 

ط: ب شي لتب خض  ب لارتحقيق: / ل. ع د الملك ع د اهلل ل،يشهيب  اكللةب مك جخ ار .11

 .،د1414ب 2

اآللاب ال  عية لالميح الم عيةب محمد ش  م لحب امس الدي  المقدسي الحي ليب  .12

 عالم الكّ ب ال ياض.

ال  ائ   ب لارفؤال ع د ال اقي محمد/ ب تمحمد ش  عسماعيل ال خاريم  لب ال ارلب .13

 1989 - 1409ب 3ب ط: شي لت -ا سممية 

/ م ك  القدس للدراسات ترشي نص  ال اراشيب ب ج،ل المديية ال اضلة آراء .14

 ة.2002المكّ ة ارز، يةب القا، وب ال حع ب ل

المكّ   اينب : محمد ناد  الدي  ارليلالغليل يف تخ يج جحالي  ميار الي  عرلاء .15

 . ،1405ب 2ا سمميب شي لتب ط: 

ب 1الصحاشةب جحمد ش  حج  العيقمينب لار اليعالوب مص ب ط: ا داشة يف تميي   .16

 ،د.1328

علر س يل ال االب رشي شك  جحمد ش  الحيي  ش  علي ال يهقيب  لهدايةلا االعّقال .17

 ،د.1401تعليق لتخ يج جحمد عصاة الكات ب لار اآلفا  الجديدوب الت عة ارللرب 

  ال ازيب تحقيق/  ه ع د ف   الميلمي  لالم  كي : محمد ش  عم اعّقالات .18

 . ،1398مص ب رز، يةب ا لياتلآخ ب مكّ ة الك ل ؤلجا

جعمة المعقعي  ع  رب العالمي ب اش  قيم الجعزيةب ت/ محمد جتمل ا دمحيب  .19

،دب لجخ ى شّحقيق م هعر حي  سلما ب لار اش  1437ب 1لار عالم ال عائدب مكةب ط: 

 ،د.1423ب 1الجعزيب الدماةب ط: 
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ب 15العلم للمميي ب ط: ةب خي  الدي  ش  محمعل ال ركلي الدم قيب لار ارعم .20

 ة2002

  ش عش ا،يماش  قيم الجعزيةب ت/ ب - لعار قيمال -يف مصايد ال يتا  الله ا  عغاثة .21

 تي   شعد. ب لمالعقيدو ب قيما سممية ب الجامعةرسالة لكّعراهعثمب ع د اهلل الم

/ محمد ع ي  امسب لار عالم تاش  قيم الجعزيةب ب الله ا  يف مصايد ال يتا  عغاثة .22

 ،د.1432ب 1مكةب ط: ئدب ال عا

اقّضاء الص اط الميّقيم لمخال ة جدحاب الجحيمب اش  تيميةب تقي الدي  جشع الع اس  .23

 ب جحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية الح اينب ت/ ل. ناد  ع د الك يم العقلب لار عالم الكّ

 ،د.1419ب 7شي لتب ل يا ب ط: 

ارةب ال افعي جشع ع د اهللب محمد ش  علريس المتل ي الق اي المكيب لار المع فةب  .24

 ،د. 1410شي لتب 

مّعة الياظ ب اعي  ش  ع د الحميد الدلس يب مت عة الحل يب  شّكملةاليام   عمّاع .25

 ،د.1365القا، وب 

مكّ ة اليية لم لاليب الخمج: علي ش  سليما  ا  لمع فة ال اتح م ا نصاج .26

 . ،1374ب 1المحمديةب مص ب ط: 

شي لتب الت عة - لعلميةكي  الدقائقب الش  نجيمب لار الكّ  ا  حال ائق ا ال ح  .27

 .د،1418ارللر 

ب محمد ش  جحمد ال هي  شاش  راد الح يد ليدالع ّصدب جشعلهناية المق جّهدالم شداية .28

 ،د.1425ب  وقا،ال -الحدي   لار

 ،د. 1402ب 2ط: لتب شي ب الع شي كّابعمء الدي  الكاساينب لار الائعب الصي شدائع .29

ش  علي  م الميي  يف تخ يج ارحالي  لاآلثار العاقعة يف ال  ح الك ي ب ع ال در .30

 ،د.1425ب 1: طالمع لج شاش  الملق ب ت/ مصت ر جشع الغيط لآخ ا ب لار الهج وب 
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 الرتيمي يصعررشي ال ضل ع اس ش  ما ب يف مع فة عقائد ج،ل ارلي الرب،ا  .31

 اليكيكي اليمييب ت/ ل. شياة العمعشب مكّ ة الميار.

محمد ش  عسماعيل ش  عش ا،يم جشع ع داهلل ال خاريب تحقيق: الييد ب الك ي  الّاريخ .32

 لار ال ك .ب ،اام اليدلي

شي لتب  -داليب لار الكّ  العلمية تاريخ شغدالب جحمد ش  علي ش  ثاشت الختي  ال غ .33

 .،د1417ب 1: عتاب ط القالر ع د مصت ر/ ت

لالحاض ب ،اام ش  سعيد اليعميب مؤسية الت اعة  ماضيال يفعيي   تاريخ .34

 لالصحافة لالي  .

القاسم علي ش   ب رشيمديية لم ق لذك  فضلها لتيمية م  حلها م  ارماثل تاريخ .35

 مةش  غ ا م ع يد: مح  الدي  جشي سعحقيقالحي  ش  ، ة اهلل ش  ع د اهلل ال افعيب ت

 . ة1995تب شي ل ك ب ال  يب لارالعم

س  اييييب يف الدي  لتميي  ال  قة الياتية ع  ال    الهالكي : جشع المظ   ا  الّ صي  .36

 . ،1419ب 1ط: ب ارز، يةب مص  ّ ةتحقيق/ محمد زا،د الكعث يب المك
 1412ب 1الّحدي  شما قيل ال يصح فيه حدي ب شك  جشع زيدب لار الهج و شالثق ةب ط:  .37

 .، 

تخ يج جحالي  عحياء علعة الدي ب الِع اقيب اش  الي كيب ال شيديب ت/ م حُمعل شِ   .38

ّدالب لار العادمة للي  ّمد الح   ة1987 -،د 1408ب 1 ب ال ياضب ط: ُمح 

الع شي  شي لتب مصعرو  رتا مد ش  جحمد اله، يب لار عحياء الالح اظب مح تهك و .39

 . ،1388ب 4العثمانيةب ط:  ارجع    عة لائ و المع
 ع/ شك  ش  ع د اهلل جشتع د ال حم  ش  حمدا ب  ش سليما  ب مّأخ ي الحياشلة ت اتم .40

 ،د.1420: 1ط: اةب زيدب لار اش  الجعزيب الد

الرتغي  لالرت،ي  م  الحدي  ال  يفب ع د العظيم ش  ع د القعيب زكي الدي   .41
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 .،د1417ب 1: شي لتب ط -الميهريب ت/ عش ا،يم امس الدي ب لار الكّ  العلمية 

محمد الّيمي ارد هاينب جشع القاسمب الملق  شقعاة   عسماعيل شب لالرت،ي  الرتغي  .42

 ،د. 1414ب 1ط: ب القا، و - دي الح ب لارش  اع ا  الحت/ جيم  ش  دب اليية

ال يا  يف ذك  ف   ج،ل ارليا ب لعلي ش  محمد ش  ع د اهلل ال خ يب ت/ ل.  تلخي  .43

 ،د.1415ب 1ط: مةب رايد ال يدرب لار الحك

ش  علي ش  حج  جشع ال ضل  ب جحمدالك ي  ل افعيا جحالي الح ي  يف  الّلخي  .44

 .،د1384 -الميعرو  ب المدييةالعيقمينب تحقيق: الييد ع داهلل ،اام اليماين المدين

ت/ محمد علي عجاعب مكّ ة الغ شاءب يةب ش  تيم االسّغاثةب جحمد كّاب تلخي  .45

 ،د.1417ب 1المدييةب ط: 

، يب ت/ تلخي  كّاب المعضععات الش  الجعزيب محمد ش  جحمد ش  عثما  اله .46

 ،د. 1419ب 1ياس  ش  عش ا،يم ش  محمدب مكّ ة ال ادب ال ياضب ط: 

 ملتيش  جحمد ال حمدرشي الحيي  مل دعب لا عاءعلر ج،ل ار، ال لل الّي يه .47

 ،د.1414ب 1ال افعيب ت/ يما  المياليييب لار المؤتم ب ال ياضب ط: 

ي ش  محمد اش  ع ا  تي يه ال  يعة الم فععة ع  ارخ ار ال ييعة المعضععةب عل .48

 ،د 1399ب 1الكياينب ت/ ع د الع،اب ع د اللتيفب لار الكّ  العلميةب شي لتب ط: 

هتهي  الّههي ب جحمد ش  علي ش  حج  العيقمينب مت عة لائ و المعارج اليظاميةب  .49

 ،د.1326ب 1الهيدب ط: 

ل. ش ار هتهي  الكماع يف جسماء ال تاعب يعسف ش  ع د ال حم  الكل ي الم يب ت/  .50

 ،د.1400ب 1ععال مع لجب مؤسية ال سالةب شي لتب ط: 

ت/ قمينب جحمد ش  علي ش  حج  العيب الّأسيس لمعالي محمد ش  علريس تعالي .51

 .،د1406شي لتب ب الكّ  العلمية ب لارع د اهلل القاضي

شي لتب ط: ميب محمد ناد  الدي  ارل اينب المكّ  ا سممهب جنعاعه لجحكا الّعسل .52
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 ،د.1406ب 5

جحمد ش  قيمب المقادد لتصحيح القعاعد يف ا ح قصيدو ا ماة اش  ال تعضيح .53

 . ،1406ب 3ط: ب المكّ  ا سمميب شي لتب ش  عيير: تحقيق/ ز،ي  ال اليش يمعش ا،

الّعضيح ع  تعحيد الخم  يف تعاب ج،ل الع ا : محمد ش  علي ش  غ ي ب ت/ ل.  .54

 ،د.1435ب 1ب ط: عارج اليحيميب لار الّعحيدب ال ياض

   للي ب غ اسناد  الدي  ارل اين الكّابب محمدالميّتاب يف فقه اليية ل الثم  .55

 ،د 1422ب 1ط: ب لالّعزيع
ب الكّ  العلمية عسماعيلب لارحي   محمد/ ب تعلي ش  سييا جشعال دائعب  تامع .56

 شي لت.
تامع ال سائلب اش  تيميةب تقي الدي  جشع الع اس جحمد ش  ع د الحليم ش  ع د اليمة  .57

ارللرب : ال ياضب ط -الح اين الحي لي الدم قيب ت/ ل. محمد راال سالمب لار العتاء 

 .،د1422

 معلا حه اليافع الك ي  لم  يتالع الجاب ش  الحي  ال ي اين  ب محمدالصغي الجامع .58

 ش  محمد ع د الحليم ارنصاري اللكيعي الهيديب  لحي د اع محمدالصغي  ل
روب الرتمهيب جشع عيير محمد -سي  الرتمهي  -الك ي   الجامع .59 ع  ب ش  عيير ش  س 

 ة 1998ب شي لت -الغ ب ا سممي  مع لجب لارععال  ش ارت/ ل. 

لار سب الميائلب رحمد ش  ع د الحليم ش  تيمية: تحقيق/ محمد ع ي  ام تامع .60

 . ،1422ب 1عالم ال عائدب مكة المك مةب ط: 

لسييه لجيامه   دحيح  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع المييد الصحيح المخّص  م  جمعر رسعع اهلل  .61

ال خاريب محمد ش  عسماعيل جشع ع داهلل ال خاريب ت/ محمد ز،ي  الياد ب لار  ع  

 ،د.1422ب 1اليجاوب ط: 

 ،د.1398لعلميةب شي لتب لار الكّ  الربب الش  ع د اضلهب لف لعلمشيا  ا تامع .62
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علي ش  ثاشت الختي   ش شك  جحمد  ب جشعرخم  ال الي لآلاب اليامع الجامع .63

 .اضال ي -المعارج  ب مكّ ة. محمعل التحا لت/ ب ال غدالي

خي  الدي ب  الربكات شعش  محمعلب ج ب نعما العييي  يف محاكمة ارحمدي  تمء .64

 ،د. 1401ب المدين ب مت عةالييد د ح المدين ب علياآللعسي

المضية يف   قات الحي ية: للق ايب تحقيق/ ل. ع د ال ّاح الحلعب لار  الجعا،  .65

 . ،1413ب 2ط: وب ،ج ب القا، 
علر الدر المخّار(: محمد جمي  ش  عاشدي ب لار  محّاراش  عاشدي ب )رل ال حااية .66

 . ،1415ب 1ط: ي لتب الكّ  العلميةب ش

ش  ح ي  المالرليب تحقيق/ ل. محمعل مت تي الك ي ب علي ش  محمد  الحالي .67

 . ،1414ب 1لآخ ل ب لار ال ك ب شي لتب ط: 
 ة.1988ب 2ارمةب لشيب ط:  يديب لاريف تاريخ ليجهب حيي  ش  علي العح الحجة .68

حلية ارللياء ل  قات ارد ياءب ارد هاينب جشع نعيمب لار الكّ  العلميةب شي لتب  .69

 ،د.1409ط: ارللرب 

لار الكّ   ب كعا  يف افرتا  ارمم علر المها،  لارليا : دديق حي  خاار خ يةة .70

 . ،1405ب 1العلميةب شي لتب ط: 
زك يا محيي الدي  يحير ش   سمةب جشعارحكاة يف مهمات اليي  لقعاعد ا  خمدة .71

ب 1ط: ي لتب ش -  ل يا - ةال سال ب مؤسية/ حيي  عسماعيل الجملتا ج اليعليب 

 ة1997 -،د 1418

 ،د.1412ب 3ط: ب ال ك  لار .72

تحقيق: الييد يقمينب ش  علي ش  حج  الع ب جحمديف تخ يج جحالي  الهداية الدراية .73

 شي لت.ب المع فة ب لارع د اهلل ،اام اليماين المدين

تمع ع د يجديةب ال ععوم  جئمة الد عةالييية يف ارتعشة اليجدية: لمجمع الدرر .74
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 . ،1413ب 5: طال حم  القاسمب 
ش  علي االحافظ اهاب الدي  جشي ال ضل جحمد ب الكامية يف جعيا  المائة الثامية الدرر .75

 .،د1392ب 2ط: ب / الهيدلشاج يدرحب المعارج العثمانية لائ وش  محمد العيقمينب مجلس 

 ب لارعتا رع د القال مصت رت/ ب القاسم الترباين شعش  جحمدب ج الدعاءب سليما  .76

 1413ب 1: طشي لت -الكّ  العلمية 
ب ش  ع د اهلل ال در شدرت/ ب ش  الحيي ب جشع شك  ال يهقي ب جحمدالك ي  الدععات .77

 ة 2009ب 1ط: ب الكعيت -للي   لالّعزيع  غ اس

. ع د ال حم  لت/ ب ش   ا، ب المع لج شاش  القيي اين ب محمدالح اظ ذخي و .78

 ،د. 1416ب 1: ب طال ياض -اليلف  يب لارال  يعائ
الثيّي  لس عي  المخال ة للييةب لع د اهلل ش  جسعد اليافعيب ت/ ل.     مها،  ال ذك  .79

 ،د.1410ب 1معسر الدليشب لار ال خاريب ش يدوب ط: 

 شي لت. ع فةب   قات الحياشلةب ع د ال حم  ش  رت  الحي ليب لار الم ذيل .80

د ش  جشي شك  ايخ ا سمة كاف ب محم تيمية ش ا سمر العاف  علر م  زعم ج  م  ال ل .81

ب 1شي لتب ط: سمميب ت/ ز،ي  ال اليشب المكّ  ا م قيب الدي  الد د ش  نا

 .،د1393

ال ل علر ا خيائي: جحمد ش  ع د الحليم ش  تيميةب تحقيق/ ع د ال حم  المعلميب  .82

 . ،1404ال ئاسة العامة لإلفّاء شالمملكة الع شية اليععليةب 

ش  محمد ش  حي لب ت/ لغش ش  ا ي   علر ال نالقة لالجهميةب جحمد ال ل .83

 ،د.1426ب 1العجميب غ اس للي  ب الكعيتب ط: 

ب 2ت تما  الييةب شاكيّا ب ط:  اروعلر الميتقي : جحمد ش  الحليم ش  تيميةب عل ال ل .84

1393، . 

التال ي  لعمدو الم ّي : يحير ش  ا ج الدي  اليعليب المكّ  ا سمميب  رلضة .85
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 . ،1412ب 3: طشي لتب 
ش  دالح القاضيب  د  الييي ب محمالالياظ ي  ع  مآث  علماء نجد لحع لضةر .86

 ،د. 1403ب 2مت عة الحل يب ط: 

ال ،د لال قائقب جشع ع د ال حم  ع د اهلل ش  الم ارك الحيظليب ت/ ح ي  ال حم   .87

 ارعظميب لار الكّ  العلميةب شي لت. 

الخميسب لار  د. محملت/ ب الق عر ال  عية لال دعيةب محيي الدي  ال ي كعي زيارو .88

 ،د.1414ب 1العادمةب ال ياضب ط: 

ل ياضب الصحيحةب محمد ناد  الدي  ارل اينب مكّ ة المعارجب ا ارحالي  سليلة .89

 ،د.1407ب 2ط: 

الدي  ارل اينب مكّ ة  د لالمعضععية: محمد نا عي ةارحالي  الض سليلة .90

 .  ،1412ب 1لمعارجب ال ياضب ط: ا

الييةب جشع شك  ش  جشي عادمب ت/ محمد ناد  الدي  ارل اينب المكّ  ا سمميب  .91

 ،د.1400ب 1شي لتب ط: 

: الييد ع د اهلل قش  عم  جشع الحي  الدارقتيي ال غداليب تحقي ب عليالدارقتيي سي  .92

 . ،د1386ي لتب شب المع فة المدينب لار ماين،اام ي

ب شي لتب ش  اعي  جشع ع د ال حم  الييائيب لار الكّ  العلمية ب جحمدالكربى  اليي .93

 .،د1411ب 1ط: 

الييائيب رحمد ش  اعي  الييائيب ت قيم/ع دال ّاح جشع غدوب لار ال  ائ ب  سي  .94

 . ،1409: 3شي لتب ط: 

ب ش  سعيد جشع عم ل الداين ب عثما العارلو يف ال ّ  لغعائلها لالياعة لجا ا ها اليي  .95

 1416ب 1ط: ب ال ياض -العادمة  ب لارالم ارك عري لريس. رضاء اهلل ش  محمد علت/ 
سي  جعمة الي مءب محمد ش  جحمد اله، يب ت/ اعي  اررناؤلطب مؤسية ال سالةب  .96
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 ه.1405ب 3ط: 

وب الحي ش  العمال الحي ليب لار الميي  داله،  يف جخ ار م  ذ، ب ع  اهرات .97

 ،د.1399 لتب شي

ا ح جدعع اعّقال ج،ل اليية لالجماعةب جشع القاسم ، ة اهلل ش  الحي  الملكائيب  .98

 .،د1423ب 8: اليععليةب ط -ت/ ل. جحمد ش  سعد ش  حمدا  الغامديب لار  ي ة 

الصغي  للدرلي  مع شلغة اليالك رق ب الميالك المع لج شحااية الصالي  ال  ح .99

 .عارجالم لار ب علر ال  ح الصغي

 ش  محمد اش  جشي الع  الحي يب تخ يج: ناد  الدي   .100
ّ
ا ح العقيدو التحاليةب علي

 ،د.1426ب 1ارل اينب لار اليمة للت اعة لالي  ب مص ب ط: 

 . ،1404ب 1المم علي القاريب لار الكّ  العلميةب شي لتب ط: ربب ال قه ارك ا ح .101

ت/ ل. ب ش  جحمد ش  رت  الحي لي ل حم الدي  ع د ا رتمهيب زي علل ال ا ح .102

 ة1987 -،د 1407ب 1ط: اررل ب  -الميار ب مكّ ةسعيد ل حيمع د ا ،ماة

 ،د.1389ب 1: طال اشي الحل يب  مصت رالش  الهماةب مكّ ة ب فّح القدي  ا ح .103

ا ح م كل اآلثارب جحمد ش  محمد ش  سممة ارزلي المع لج شالتحاليب ت/  .104

 ،د.1415ب 1 سالةب ط: اعي  اررنؤلطب مؤسية ال

ال  يعةب جشع شك  محمد ش  الحيي  ش  ع د اهلل اآلت ي ال غداليب ت/ ل. ع د اهلل  .105

 ،د. 1420ب 2ش  عم  ش  سليما  الدميجيب لار الع  ب ال ياضب ط: 

ِت لي  .106 ل  اع  ا يما ب ال يهقيب جحمد ش  الحيي  ش  علي ش  معسر الُخي   

 1423ب 1الحميد حامدب مكّ ة ال ادب ال ياضب ط: الخ اساينب ت/ ل. ع د العلي ع د 

 ،د.

ال  ا شّع يف حقع  المصت رب عياض ش  معسر اليحص ي الي ّيب لار ال يحاءب  .107

 ،د.1407ب 2عما ب ط: 
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محمد ش  حمعل ال عزا ب ب يف تق ي  العقيدو ّهسليما  ش  سحما  ل  يق ال يخ .108

 ،د.1420ب 1مكّ ة ال ادب ال ياضب ط: 

ت/ لحي ليب ال ل علر الي كيب محمد ش  جحمد ش  ع د الهالي ا يف يكيالم الصارة .109

 ،د.1435ب 1لار ال ضيلةب ال ياضب ط: ج يب ل. د ية الّعي

تحقيق/ محمد فؤال ع دال اقيب ب الييياشعري جاجش  الح ميلمميلمب  دحيح .110

 .ععالمكّ ة ا سمميةب اسّان 

تحقيق/ اعي  ب   شل ا ش يعل تي ب تحمد ش  ح ا  ال يّيب ت ب اش  ح ا دحيح .111

 . ،1414ب 2اررنؤلطب مؤسية ال سالةب شي لتب ط: 

ال ياضب مكّ ة المعارجب ينب الدي  ارل ا اد ن محمدالرتغي  لالرت،ي ب  دحيح .112

 ،د. 1421ب 1: ط

ا سمميب شي لتب  المكّ ناد  الدي  ارل اينب  دمحمب الجامع لزيالته دحيح .113

 . ،1408ب 3ط: 

لار الخل اءب ال درب مؤميي ب محمد ش  الحيي  اآلت يب ت/ شدر الغ شاء م  ال د ة .114

 ،د. 1407ب 2الكعيتب ط: 

الص ديةب جحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية الح اين الحي لي الدم قيب ت/ ل. محمد  .115

 ،د.1406ب 2راال سالمب مكّ ة اش  تيميةب مص ب ط: 

اليهيعاينب المت عة ديانة ا نيا  ع  لسعسة ال يخ لحم ب محمد ش ي   .116

 .3اليل يةب ط: 

  قات الحياشلةب اش  جشي يعلرب محمد ش  محمدب ت/ محمد حامد ال قيب لار  .117

 المع فةب شي لت.

ت/ ل. ع د ب الدي  ش  ع د القالر الّميمي ب تقيالحي ية اتمالييية يف ت  الت قات .118

 ال فاعي. رلالحلعب ال ّاح ا
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 ب لارع اس عحيا ت/ ب شاش  سعد ش  سعد المع لج ب محمدالكربى الت قات .119

 ة1968ب 1ط: تب شي ل -دالر 
 ،د 1406ب 1ط: ب شي لت -الكّ   عالم .120

جحمد ش  عثما  اله، يب لار الي  :   امس الدي  محمد شب يف خرب م  غرب العرب .121

 .،د1984ب 2ط: ب مت عة حكعمة الكعيت

الغامديب مكّ ة ت/ ل. محمد ب الثم  لالي عي  ف قةب رشي محمد اليميي عقائد .122

 ،د.1414ب 1لالحكمب المدييةب ط:  ةالعلع

ال امخ يف عيثار الحق علر اآلشاء لالم ايخب دالح المق ليب لار الحدي ب ط:  العلم .123

 ،د.1405ب 2

الت عةب  المدينبمت عة ال يخب آع  تيفالدععو: ع د ال حم  ش  ع د الل علماء .124

1386، . 

العادمةب  اراهلل ش  ع د ال حم  ال ياةب ل  دق ل : ع ةنجد خمع ثماني علماء .125

 .  ،1419ب 2ال ياضب ط:

 تدو.العلمب ارماين يف ال ل علر الي هاينب محمعل اك ي ارلعسيب مكّ ة  غاية .126

 . ،1403تيميةب لار المع فةب شي لتب   ع د الحليم ش ش الكربىب جحمد  ال ّالى .127
لي ش  حج  جشع ال ضل فّح ال اري ا ح دحيح ال خاريب اش  حج ب جحمد ش  ع .128

 1379شي لتب  -العيقمين ال افعيب ت/ محمد فؤال ع د ال اقيب لار المع فة 

مت عع شحااية  -الع ي  ا ح العتي  جشع القاسم ع د الك يم ش  محمد ال افعي  فّح .129

 ،د.1400ي لتب لار ال ك ب ش -المجمعع ا ح المههب 

الحي يب مكّ ة مصت ر ال اشي الحل يب فّح القدي ب محمد ش  ع د العاحد ش  الهماة  .130

 ،د.1389ب 1مص ب ط: 

آع ال يخ: تحقيق/  ي ل  ح كّاب الّعحيدب ع دال حم  ش  ح مجيدال فّح .131
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 . ،1415ب 1ل.العليد ال  يا ب لار الصميعيب ال ياضب ط: 

الميا  تّمة ميهاج الّأسيسب محمعل اك ي ارلعسيب مت عة اليية المحمديةب  فّح .132

 ،د.1366
الرتا   ياءاليعليةب محمد ش  عم  الصديقيب لار عح رال شانية علر ارذكا عحاتال ّ .133

 الع شيب شي لت.

يف اليصي يةب الش  تيميةب ال ئاسة العامة  لارات ال حع  العلمية لا فّاء  فّعى .134

 .ل ياضلا راال شالمملكةب ا دععولال

 . ،1379ليجفب المت عة الحيدريةب ايب ال يعةب الحي  ش  معسر اليعشخّ ف   .135
الدي  ع د  ييال غداليب ت/ محمد مح لقا، ع د ا صعرشي  ال   ب رشي مي ال    .136

 الحميدب لار المع فةب شي لت.

 محمد ش  م لح المقدسيب لار مص  للت اعةب مص .ال  لعب  .137
. لش  جحمد ش  ح ة ارندلس: تحقيق/  عليلاليحلب  ،عاءيف الملل لار ال صل .138

 . ،1405لآخ ب لار الجيلب شي لتب ع د ال حم  عمي و 

ب محمد ع اس . لدي اهللل/ ب تش  محمد ش  حي ل ب جحمدالصحاشة فضائل .139

 .،د1403ب 1ط: تب شي ل - ال سالة مؤسية

ش   ب عالعشك  جحمد ش  علي ش  ثاشت الختي  ال غدالي ب جشعل المّ قه ال قيه .140

 ه1421ب 2ط: لجعزيب الدماةب اش  ا ب لاريعسف الغ ازي

يف شيا  ال    الضالة لالم ّدعةب  سماعيل ش  ع د ال اقي  المجّمعة عائدال  .141

 ال ياض.ب اليازتيب ت/ ج.ل يعسف اليعيدب لار ج لس الخض اء

قاعدو تلية يف الّعسل لالعسيلةب جحمد ش  ع د الحليم ش  تيمية: تحقيق/ ل. رشيع  .142

 . ،1409ب 1المدخليب مكّ ة لييةب مص ب ط: 

عظيمة يف ال    شي  ع الات ج،ل ا سمة لع الات ج،ل ال  كب ت/ ج.ل  قاعدو .143
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 سليما  الغص ب لار العادمةب ال ياض. 

مؤسية ال سالةب شيد لتب ط: ليب المحيط: محمد ش  يعقعب ال ي لز آشا القامعس .144

 ،د.1407ب 2

اليمة  / ل. ع درضعا ب تش    ل،اشيب للمم عم ا شأنييجنا المق   قصيدو .145

 ،د.1426ب 1ط: ب ع ال عي
سي و آع سحما ب عم  ش  غ امة العم ليب متاشع نجد  يا ش يفالجما   قمئد .146

 ،د.1408ب 1الّجاريةب ال ياضب ط: 

نا يب ش  جحمد ش  محمد ش  ع د اهللب اش  ت ي الكل ي الغ  ب محمدال قهية القعاني  .147

 لار الثقافة شي لت.

قيم الجعزيةب لار عالم ال عائدب مكةب   ب اشلل  قة الياتية نّصارال افية يف اال الكافية .148

 ،د.1428ب 1ط: 
الكامل يف ضع اء ال تاعب جشع جحمد ش  عدي الج تاينب عالع جحمد ع د المعتعلب  .149

 ،د.1418ب 1لار الكّ  العلميةب شي لتب ط: 

ك ف اليرت عما لرل يف الي   علر القرب: حمال ارنصاريب )ضم  ال سائل  .150

 . ،1406ارنصارية( 

الك شة يف لدف حاع ج،ل الغ شةب الش  رت  الحي ليب ت/ شدر ال درب لار  ك ف .151

 ،د.1414ب 1الي ائسب الكعيتب ط: 

الك ف الم دي لّمعيه جشي الحي  الي كي تكملة الصارة الميكيب محمد ش   .152

 .  ،1422ب 1حيي  ال قيه: تحقيق/ دالح المحي  لآخ ب لار ال ضيلةب ال ياضب ط: 

لش اءو ال يخ محمد ش  ع د الع،اب  ةع  جل،اة تمء ارل،ا ةمغيا،  الظ ك ف .153

 .1ط: ب اليلف ما ب جضعاءش  سح ب سليما ع  م رتيات ،ها الملحد الكهاب

ت/ داليب ش  علي ش  ثاشت الختي  ال غ دشك  جحم ب جشعيف علم ال لاية الك اية .154
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 الميعرو. علميةب المدييةال ب المكّ ةحمدي المدين عش ا،يم

المصيععة يف ارحالي  المعضععةب ع د ال حم  ش  جشي شك ب تمع الدي   ئالآلل .155

 1417ب 1الييع يب ت/ دمح ش  محمد ش  ععيضةب لار الكّ  العلميةب شي لتب ط: 

 ،د.

ش  جشي الك ة محمد ش  محمد ال ي اين الج ريب  نيابب علييف هتهي  ار الل اب .156

 شي لت -دالر  رثي ب لاراش  ا ي ع  الد

ش  محمد الييفب عياية حيا   ع  ب عش ا،يملالخرب يف علماء الق   ال اشع  الم ّدج .157

 ،د.1426ب 1لار العادمةب ال ياضب ط: لييفب ا عش ا،يم  ش

مجمع ال لائد مجمع ال لائد لمي ع ال عائدب الهيثميب جشع الحي  نعر الدي  علي ش   .158

 1414كّ ة القدسيب القا، وب جشي شك  ش  سليما  الهيثميب ت/ حياة الدي  القدسيب م

 ،د.

مجمعع ال ّالىب اش  تيميةب تقي الدي  جشع الع اس جحمد ش  ع د الحليم ش  تيمية  .159

الح اينب تمع ع د ال حم  ش  محمد ش  قاسمب مجمع الملك فهد لت اعة المصحف 

 ال  يفب المديية الي عية.

 سمحا  ش  سليما  ش  ال  هيةب دالح لالغ ائ  ال ع ية الي ائس مجمعع .160

 . ال يا  سمحا ب لار ش  سليما  ش  ع دالع ي  ش  لع دال حم 

بب رشي زك يا يحي ش  ا ج اليعليب لار ال ك . .161  المجمعع ا ح المههَّ

لار ب الختي  عجاجال امه م يب ل. محمد يب ال الي لالعاع ي ال ادل ش المحد  .162

 ،د. 1391ب 1ال ك ب شي لتب ط: 

الحي ليب  سيالهالي ش  قدامة المقد ع دش  جحمد ش   ب محمديف الحدي  المح ر .163

 .د،1421ب 3ط: ب شي لتب لار المع فة

اليمة ش  ع د اهلل ش   ب ع ديف ال قه علر مه،  ا ماة جحمد ش  حي ل المح ر .164
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ب ال ياض -المعارج مكّ ةمجد الدي ب تب جشع الربكاالح اينب الخض  ش  محمدب اش  تيمية 

 ،د.1404ب 2ط: 

المص يةب جحمد ش  ع د الحليم ش  تيميةب اخّصار ال عليب تحقيق/  ىال ّال مخّص  .165

 . ،1406ب 2محمد حامد ال قيب ط: 
عحياء الرتا   اعب لارعش ا،م ت  خليلت/ ب ش  عسماعيل ش  سيده المخص ب علي .166

 ،د.1417ب 1ط: ب شي لت -الع شي 

. محمد لت/ ب ش  الحيي ب جشع شك  ال يهقي ب جحمدالكربى ليي علر ا المدخل .167

 يتالكع -للكّاب ا سممي  ءالخل ا رعظميب لارضياء ال حم  ا

ع د اهلل الغماسب ت/ م عل ش  ناد    ش لحداب ملسو هيلع هللا ىلص سععال  ي يف زيارو ق ميألة .168

 ،د.1437ب 1الغي ب لار العقيدوب المدييةب ط: 

الميّدرك علر الصحيحي ب الحاكمب محمد ش  ع د اهلل الييياشعريب لار ال ك ب  .169

 ،د.1398ي لتب ش

مييد جشي لالل التيالييب جشع لالل سليما  ش  لالل ش  الجارلل التيالييب ت/ ل.  .170

 ،د.1419ب 1محمد ش  ع د المحي  الرتكيب لار ،ج ب مص ب ط: 

مييد جشي يعلرب جشع يعلر جحمد ش  علي المعدليب ت/ حيي  سليم جسدب لار  .171

 ،د.1404ب 1المأمع  للرتا ب لم قب ط: 

محمد  نظ ت/ ب جحمد ش  ع د اهلل ارد هاين ا ماة جشي حيي ة رلاية جشي نعيم مييد .172

 ،د.1415ب 1ط: ضب ال يا -الكعث   ب مكّ ةال ارياشي
اررنؤلط  اعي / ل. ع د اهلل الرتكي ل تحقيقا ماة جحمد ش  حي ل:  مييد .173

 . ،1420ب 2شي لتب ط: لةب لآخ ل ب مؤسية ال سا

الم اركب ع د اهلل ش  الم ارك ش  لاضح الحيظليب ت/  مييد ا ماة ع د اهلل ش  .174

 ،د.1407ب 1د حي ال دري اليام ائيب مكّ ة المعارجب ال ياضب ط: 
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ب ال  ارب تحقيق/ مح عظ ال حم  زي  اهلل شك  شي)ال ح  ال خار(ب ر ل  ارا مييد .175

 . ،1409ب 1المديية الي عيةب ط: ب لالحكم لعةمكّ ة الع
ال حم    ع داهلل ش  ال شي  جشع شك  الحميديب تحقيق: ح يالحميديب  مييد .176

 شي لت.ب لار الكّ  العلميةب ارعظمي

ثي ب جشعلل ااي المييد .177 ت/ ل. مح عظ ب سعيد الهيثم ش  كلي  ال ااي ال ِي ك 

 .،د1410ب 1ط: ب الميعرو ةالمدييب لالحكم العلعة ب مكّ ةال حم  زي  اهلل

ناد  الدي   محمدت/ ب اهلل الختي  الّربي يش  ع د  ب محمدالمصاشيح م كاو .178

 .ة1985ب 3ط: ب شي لتب ا سممي ب المكّ ارل اين

لار الكياينب ش  جشي شك  ش  عسماعيل  ب جحمدال تاتة يف زلائد اش  ماته مص اح .179

 .،د1403ب 2ط: ب شي لتب الع شية

 .الهيد ليل يةبالدار اب ارعظمي عام ع داهلل ش  محمد ش  جشي اي ة: المصيفب  .180

المكّ  رعظميب ش  ،ماة الصيعاين ت: ح ي  ال حم  ا ل زا ع داالمصيفب  .181

 . ،1403ب 2ط:  لتب ا سمميب شي

ت/ ل. ع د العاع اا،ي ب لار ب ع د ال زا  الكاااينفيةب ادتمحات الصع معجم .182

 ،د. 1413ب 1الميارب القا، وب ط: 
الترباينب ت/  ار  ش  ععض اهلل المعجم ارلسطب سليما  ش  جحمدب جشع القاسم  .183

 ،د.1412ب 1ش  محمدب لار الح مي ب القا، وب ط: 

اكعر محمعلب  مدجحمد الترباين: تحقيق/ مح ش الصغي ب سليما   المعجم .184

 . ،1405ب 1: طشي لتب سمميب المكّ  ا 

المعجم الك ي ب سليما  ش  جحمد جشع القاسم الترباينب ت/ حمدي ش  ع د المجيد  .185

 .2ب مكّ ة اش  تيميةب القا، وب ط: اليل ي

 ،د.1422ب 1اهلل ش  محمد الت يقيب ط:   دمصي ات الحياشلةب ل. ع معجم .186
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مع فة اليي  لاآلثارب جحمد ش  الحيي ب جشع شك  ال يهقيب ت/ ع د المعتي جمي   .187

 ،د.1412ب 1لار الععيب لم ق(ب ط:  -قلعجيب لار قّي ةب لم ق 

هلل ارد هاين: تحقيق/ ل.محمد راضي عثما ب مع فة الصحاشةب جحمد ش  ع دا .188

 . ،1408ب 1مكّ ة الدارب المديية الي عيةب ط: 

الكّ   ب لارتحقيق: خليل الميصعرعيب ال ي  ش  س يا ب يعقعبلالّاريخ المع فة .189

 ،د.1419ب شي لتب العلمية

الختي  ال  شيييب لار ال ك   محمد: اجالمحّاج علر مع فة جل اظ الميه مغيي .190

 . ،1398للت اعة
 ب مكّ ةع د المقصعل ا ججشع ال ضل الع اقيب تحقيق: جس ارب ع  حمل ار المغيي .191

 ،د.1415ب 1ط: ب ال ياضب  ربية

اهلل ش  جحمد ش   ي ب ع دال  ح الك  عيف فقه ا ماة جحمد ش  حي ل ال ي اين م المغيي .192

 .،د1405ب شي لتب ل ك قدامة المقدسيب لار الي  : لار ا

جشي الحي  علي ش  عسماعيل اراع ي: لي ب ا سمميي  لاخّمج المص مقاالت .193

 . ،1411المكّ ة العص يةب شي لتب يدب تحقيق/ محمد محي الدي  ع د الحم

جحمدب الش  م لحب تحقيق ل/ع د ال حم   ةجدحاب ا ما ك ارراد يف ذ المقصد .194

 ،د.1410ب 1ط:  اضبالعثيمي ب مكّ ة ال ادب ال ي

الك يم ال ه سّاينب تحقيق/ محمد سيد كيمينب  دلاليحل: محمد ش  ع  الملل .195

 . ،1406مت عة مصت ر ال اشي الحل يب مص ب 
الميّخ  م  مييد ع د ش  حميدب جشع محمد ع د الحميد ش  حميدب ت/ د حي  .196

 ،د.1408ب 1ال دري اليام ائيب مكّ ةالييةب القا، وب ط: 

ش  جحمد ش  محمد عليشب جشع ع د اهلل  خليلب محمدالجليل ا ح مخّص   ميح .197

 ،د.1409ب شي لت -ال ك   ب لارالمالكي
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ميهاج اليية الي عية يف نقض كمة ال يعة القدريةب جحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية  .198

ب 1الح اينب ت/ ل. محمد راال سالمب تامعة ا ماة محمد ش  سععل ا سمميةب ط: 

 د.،1406

ب ال ك  ي ازيب لارعلي ش  يعسف ال  ش   افعيب عش ا،يميف فقه ا ماة ال المههب .199

 شي لت.

ش  محمد الت اشليي المغ شيب  ب محمدالجليل يف ا ح مخّص  خليل معا،  .200

عييي المالكي  .المع لج شالحتاب ال ُّ
المعضععاتب تماع الدي  ع د ال حم  ش  علي ش  محمد الجعزيب ت/ع د  .201

 ،د.1388ب 1عثما ب المكّ ة اليل ية شالمديية الميعروب ط:  ال حم  محمد

 ب لارش  جنس ارد حيب تحقيق: محمد فؤال ع د ال اقي ب مالكمالك اةا م مع أ .202

 مص .ب عحياء الرتا  الع شي

مي ا  االعّداع يف نقد ال تاعب محمد ش  جحمد ش  عثما  اله، يب ت/ علي محمد  .203

 ،د.1382ب 1: ال جاليب لار المع فةب شي لتب ط

معم ب ت/ ع د  ش   علر الق عريي ب حمد ش  ناد لال  ي ة الي يية يف ال  الي هو .204

 ،د.1409ب 1اليمة آع ع د الك يمب لار العادمةب ال ياضب ط: 

 ب لاراهلل ش  لر،م دع د ال حم  ش  ع ب ارشصار شت ائف ارخ ار لاراعار ن ،ة .205

 .ب شي لتالع ال

/ تع داهلل ش  يعسف جشع محمد الحي ي ال يلعيب ايةب هدرحالي  ال ايةال  نص  .206

 .،د1357ب مص ب الحدي  ب لارمحمد يعسف ال يعري

 ةش  جحمد ال مليب مت ع حمدامس الدي  م الميهاجالمحّاج علر ا ح  هناية .207

 ،د. 1386ب 1ط: ب مصت ر ال اشيب القا، و

الت عة  ك ب ال لاردي ب مت عع شحااية فّح القب ا ح شداية الم ّدي للم غيياين الهداية .208
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 ،د.1397الثانيةب 

لار الضياءب ب ع د الميعم ب عم للال يارو لّعسلالميارو لم  دحح جحالي  ا ،دة .209

 ،د.1422ب 1مص ب ط: 

 اش الدي  جحمد ش  محمد ش  جشي شك   ب امسجشياء ال ما  جن اء ل عيا ار لفيات .210

 ل يا .ب الثقافة ب لارع اس عحيا خلكا ب تحقيق: 
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The researcher verified this essay by going back to the original 
manuscript that the author wrote with his own hand and put a seal 
on it. The researcher served the text by ascribing the Qur'anic 
verses to its right places, made takhrij of the hadith, wrote short 
biographies for the personalities that are not famous, wrote 
definitions for the sects and commented about that which needed 
comments. 
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The Burning and Shooting Stars thrown on the 
People of Innovation like the Followers of 

Ashariyyah and Jahmiyyah 

Written by: 
ash-Shaykh al-'Allamah Sulayman bin Sahman 

Passed away: 1349 E.H 
 

Verified by:  Dr. Muhammad bin 'Abdulaziz  bin 
Muhammad ash-Shayi' 

 Saudi academic, Professor in the Department of 
Theology and Modern Ideologies at the Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University 

alshaye.mohammed@gmail.com 

Abstract 

Shaykh Salih bin Abdillah al-Ghamas – who lived in Dubai – 
wrote a letter were he replied to questions concerning visiting the 
grave of the prophet , and the ruling of travelling for that 
purpose. He concluded in his response that the hadiths about this 
issue are not authentic and that it is not allowed to travel for the 
sole purpose of visiting the grave. A person wrote a refutation to 
this answer consisting of some pages were he ridiculed the author 
and used harsh words. 

Shaykh Sulayman bin Sahman (may Allah be merciful to him) 
confronted him by writing this book to defend shaykh Salih bin 
Abdullah and protect him, as well as explaining the truth in this 
issue and answering what objector mentioned. 
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appearance of Mu'tazilah during the Abbasid era. 

The influence of Shu'ubiyyah on the emergence of the sects is 
made clear by the fact that some non-Arabs, filled of hatred against 
the Arabs, said that they converted to Islam but they were in the 
matter of fact heretics. They entered into the sects and some of 
them became leaders therein and this made them fall astray from 
the Sunnah and they slandered the authentic hadiths and the 
predecessors reported from them that they showed prejudice 
against the scholars of hadith and despised them.  

The Indian influence on the emergence of the sects is made 
clear in the books of creed by the fact that Jahm was influenced by 
Sumaniyyah, which is from the Indian religions. There are other 
kinds of influence also like Sufi innovations as begging, not 
working to make and earning, innovated Shawq and exaggeration 
in asceticism.  
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The predecessors also explained that the first one to speak about 
this innovation was Ma'bad al-Juhani who took it from a 
Zoroastrian named Sisaway. 

The Zoroastrians also influenced the Shiites and it was 
mentioned in the books of the predecessors that most of the 
Iranians showed that they were Shia and some of them even 
followed the sects like Qaramitah and Ismailiyyah that openly 
showed that they left Islam and became pure Zoroastrians.  

The Sabians influence on the Murji'ah is made clear by that 
which Sa'id bin Jubayr said: "The Murji'ah are just like the 

Sabians". It has also been mentioned that the predecessors 
mentioned that Irja came from a place in Iraq that is close to 
Harran which is the homeland of the Sabians.  

The Sabians influence on the Jahmiyyah is made clear by their 
denying of the attributes of Allah, because this was taken by from 
the Sabians. Ja'd bin Dirham was the first one that ascribed himself 
to Islam that denied the attributes of Allah, and he was from 
Harran. Imam Ahmed said that the leaders of the philosophical 
Sabians lived in Harran. 

The influence of Greek philosophy on the emergence of the 
sects is made clear through how it was transmitted through the 
followers of Judaism, Christianity, Sabianism and Zoroastrianism. 
It was also transmitted through the translation of Greek books that 
introduced the philosophical legacy in the religion of the people. It 
was taken by the sectarians and was a direct cause for the Kalam 
theology schools amongst the Muslims and it was a reason for the 
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The Impact of Pagan Cultures and Religions on the 
Emergence of Sects and  Opinions, and the Similar 

Aspects between them and the Sects, and the Position 
of the Predecessors to the Sects in the Books of the 

Predecessors in Creed until the End of the Fifth Century 
A.H. 

Prepared by: Dr. Sharifah bint Muslih an-Sunaydi 

Saudi Academic, Associate Professor, at the 
Fundamentals of Religion College in Imam Muhammad 

bin Saud University. 

smsu22@gmail.com 

Abstract 

All praise is due to Allah, and may Allah exalt and send peace 
to the messenger of Allah: our prophet Muhammad and all of his 
family and companions. 

To proceed, Allah mentioned in clear verses of His book about 
the polytheists hostility to Islam and its people. Whoever looks in 
history finds similarities between pagan religions and philosophies 
and the sects that oppose Ahl us-Sunnah wal-Jama'ah. The 
predecessors explained the impact of these religions in the 
emergence of the sects and the similarities between them. 

The impact of the Zoroastrians on the Qadariyyah is made clear 
by the fact of their denying o predestination and also that it has 
been reported that "Qadariyyah is the Zoroastrians of this nation".  
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the holiness of the Qur’an, which the Muslims dignify. He claimed 
that whoever believes that the Sunnah is a revelation is actually 
disgracing the noble Qur’an. 

Research results:  

1) The Qur’anists are in reality secular rationalists wearing 
religious cloths and aims to remove the Sunnah as a legislation 
so they can start to interpret the Qur’an in accordance to their 
desires. 

2) Ahmed Subhi Mansour wrote the book commissioned by 
suspicious parties that aims to spread doubts amongst Muslims 
about their prophets Sunnah. This book is not a purposeful 
scientific criticism, rather it was written to serve the enemies of 
Islam. 

3) Ahmed Subhi repeated the doubts of the orientalists in his book 
and rebutted a couple of hadiths in Sahih Bukhari because he 
was not able to understand their content, which made his 
proposition futile on the scientific scale. 

Keywords:  

Authenticity of the Sunnah – The Qur’anists doubts – Refutation 
of the deniers of the Sunnah – Ahmed Subhi Mansour.  
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The Premises of Ahmed Subhi Mansour for denying 
the Sunnah in his Book (al-Qur’an wa Kafa) 

A Critical Study 

Prepared by: Dr. Nabil bin Ahmed Balhi 

Algerian Academic, Assistant Professor (B), Emir 
Abdelkader University, Costantine, Algeria. 
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Abstract 

Research topic:  

Refuting the doubts of the Arabic leader of the Quranists 
(Ahmed Subhi Mansour) and discussing his thoughts. 

Research aim: 

1) Establishing the authenticity of the prophetic Sunnah and 
defending it. 

2) Refuting and explaining the weakness of the premises of Ahmed 
Subhi Mansour for denying the prophetic Sunnah. 

3) Directing the verses that the Quranists inferred to in a correct 
way, in the light of how the companions understood them. 

Research problem:  

The leaders of the contemporary Quranists in Egypt wrote a book 
by the name: (al-Qur’an wa Kafa, Masdaran li-Tashri’ al-Islami), 
and he uses some Qur’anic verses to establish doubts that he used to 
slander the authenticity of the Sunnah. Some people might be 
deceived if they see these doubts, especially since he hides behind 
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The researcher recommended that it is a necessity to highlight 
the creedal issues shared by the Shiite sects and to explain their 
danger others, and also that it is a necessity to study the creedal 
issues shared by the Sunnis and to highlight them 

And all praise is due to Allah, the Lord of all worlds. 
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to their desires. The subchapter also concluded that they agree 
upon some theories that they took from other religions like the 
theory of the trustee (al-Wasiyy) and the dogma of infallibility (al-
Ismah).  

The third subchapter presented the creedal issues shared by 
Shiite sects concerning the companions. It concluded that they 
agree upon their hatred against the companions, that they consider 
Ali to be better than the companions and they slander those caliphs 
that preceded him and excommunicated them after that. They also 
consider the Muslim nation to be astray since they preferred the 
first three caliphs to be better than Ali and they have the same 
opinions regarding the opponents to Ali. It can also be mentioned 
that they have a very extreme stance that they excommunicate 
Muawiyah (May Allah be pleased with him). 

The researcher presented the reasons that made these shared 
creedal issues appear in the foundations of the Shiite sects. From 
these reasons are: Shiism, false narrations, reeling on week hadiths 
in from Sunni books, and that they also relied on historical 
narrations in a selective and non-methodological way and they 
relied on narrators that were accused of lying. 

The study concluded after that a couple of results, the most 
important of them are: that the fundamentals of the Shiite sects 
agree upon two foundational issues that are the basis of Shiism: the 
imamate and the companions. The shared creedal issues are more 
than the issues they disagree in and the sources that the Shia relied 
upon in their creed are weak. 
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Creedal Issues Shared by the Shiite Sects 
(The Imamate and the Companions as Examples) 

A Presentation and an Analyze 

Prepared by: Dr. Abdulhamid Ahmed Murshid Hamoud 

Yemeni Academic, Associate Professor at the 
Department of Creed and Contemporary Doctrines, in 
the Shari’ah and Fundamentals of Religion College, in 
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     noorr2000@gmail.com 
Abstract 

This study (Creedal Issues Shared by Shiite Sects) aims to 
present the creedal issues shared by the Shiite sects (Zaydis, 
Ismailites and Twelvers) concerning imamate and the companions. 
The research is divided in three subchapters: 

The first subchapter defined Shiism and their three fundamental 
sects.  

The second subchapter presented the creedal issues shared by 
the Shiite sects concerning imamate. It concluded the issues they 
agree upon, which are: that the imamate is obligatory in 
accordance to the intellect and the Sharia. They also agree upon 
that it is from the fundamentals of the religion and that Ali has 
preference over the three caliphs. They use the same proofs to 
establish this creed, either by interpreting Quranic verses in 
accordance to their doctrines or desires or by using hadiths that are 
false or might be authentic, but they interpreted them in accordance 



  JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QPMQPM

7. The Unified Regulations for Postgraduate Studies in Universities, 
General Secretariat of the Higher Education Council, 1stedition, 1418 
AH. 

8. Ibn Taymiyyah, Majmū‘ Fatāwa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, 
compiled by: Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, published 
by: King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, 
Madinah, 1416 AH. 

9. Al-Sa‘eed, Dr. Youssef bin Muhammad, Manāhij al-Bahath Fi al-
‘Aqīdah, Research published in the Journal of Arab Studies issued by 
the Faculty of Dar al-‘Uloom at Munia University Egypt, in the 
seventh issue, 2002 AD. 

10. al-Mahmoud, Abd al-Rahman, Mawqif Ibn Taymiyyah Min al-
Ashā‘irah, Maktabat al-Rushd, 1st edition, 1415 AH. 

 
 

                  
  



QPN<<Researches Abstracts & References QPN

titles of the theses we can see that there are rather few that deals 
with other religions and there are also rather few of them that deals 
with the contemporary reality. It's notable that most of the theses 
have important titles and they show signs of originality and 
creativeness. 

The researcher presented an idea for a developmental vision for 
the scientifically theses in the study field of creed. This vision can 
be summoned up as follows: achieving a balance in the different 
study areas, deepening the studies, creativeness and renewal . 

Among the most important recommendations are: preparation 
of databases for scientific production in the different study areas, 
achieving a better coordination between the departments to avoid 
ambivalence and repetition of topics, making further studies to 
evaluate the reality of the graduate programs in the departments of 
creed and to measure their output and efficiency. 
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Orientations of Academic Theses about 
Creed in Saudi Universities 

An analytical statistical study for academic theses 
subjected to thesis defense from the universities of 

the Kingdom in the year 1436 E.H.  

Prepared by: Dr. Sa'd bin Bijad al-Utaybi    

Saudi academic, Assistant professor at the Arts and 
Education Department, in the Community College, at the 

King Saud University 

saado70@hotmail.com 

Abstract 

Due to the large number of scientific studies and university 
theses written in the study field of creed, this essay aimed to study 
the orientations of these theses and to determine the extent to 
which they achieved completion and equilibration in the study field 
of creed. The university theses about creed subjected to thesis 
defense in the year 1436 e.h. varied in their subjects, methodology 
and approaches. I tried to reckon as many theses as possible and I 
found 120 different scientific theses (in Master and Ph.D.). 

When looking at the titles of the theses that studied some 
creedal issues in an objective manner we find that most of these 
theses tries to connect between a certain section in creed with 
something else. It's rather seldom to see these theses dealing with 
single topics. We can find that some of these topics deals with 
issues pertaining to conduct and behavior. When we look at the 
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When they read the Islamic texts and studied them closely and 
contemplated about the historical incidents, they beard witness 
about the Islamic tolerance towards non-Muslims and refuted those 
who denied it. This essay is a short contribution to explain this side 
of the Islamic tolerance.  

I ask Allah to make benefit of it and provide me with rightness 
and sincerity in my sayings and deeds. 
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Abstract 

There are very many aspects that shows the leniency of Islam 
towards people from other religions in the holy texts like Allah’s 
book and the sunnah of the prophet , as well as the stories from 
the prophetical biography and the Islamic history. The Muslims 
knew about this through contemplating these texts and by having 
knowledge about these stories. Many non-Muslims have also 
witnessed about this when they read these texts and made fair 
contemplations about the historical incidents when the Muslims 
dealt with other people.  

There are many claims in the Western world in this era against 
Islamic tolerance concerning the religion, methodology and 
behaviour especially pertaining to its behaviour toward non-
Muslims.  

This necessitates for the Islamic nation to come together to 
show this side of its religion and creed. We also have to mention 
the evidences for this together with references to the fair western 
positions that were taken from the opinions of the experts in their 
studying of the eastern world and its sciences.  
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