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 ملخص البحث
،ها ال ح  ع اري ع  اسّق اء و،م مسائل االعّقاة المّعلقة شج ل ُذحدب 

ي ل ُذحد ي ل نقع عيده شعض اوحدار  ذ ّ  نقد خلصت علر اليّائج الّالية:

ب يف السية الم ه ينذ  له فضائل عديدي نرةت ب الّاريخية الكربى كغثني ذحد

نو،مية ي ل ُذحدو فقد ياء يف ال  ع  يح  المؤميي ب نيح ه المؤميي . هنذن

قيع شعض المخال ات م  اومير الّي عالجها ال ح  ننب ض ب اومثاع شه

لها ني   بالعقدية م  شعض الجهلةو ك ل  الربكة ميهب ناعّقاة الي ع نالض  فيه

يف ،ها ال ح  ن علر شصي ي يف ذم  االعّقاة.ليكي  المسلمي   والّحهي  م  ذلك

 مسائل ذخ ى تيانلّها.

 علي ميسر ناةرة. عيهاب 

eihabm@hotmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

الحمد هللب نحمدهب ننسّعييهب ننسّغ  هب ننعيذ شاهلل م  ا نر ذن سيا  ع ّ 

،اةي لهب نذاهد نم  سيةات ذعماليا م  يهده اهلل فم مضل لهب نم  يضلل فم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ذ  ال عله عال اهلل نحده ال ا يك لهب نذاهد ذ  محمدًا ع ده نرسيله

آع ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .[102عم ا : 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[1]اليساء: 

ے ے ۓ ۓ *ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .[71 - 70ب: اوحثا] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

نا   ملسو هيلع هللا ىلصذدد  الحدي  كّاب اهللب نخي  الهدي ،دي محمد  فر   ذّما شعُدو 

 .اومير محدثاهتاب نكل محدثة شدعةب نكل شدعة ضملةب نكل ضملة يف اليار

ي ل ذحد له مكانة عظيمة يف ا سمعب نو،ميّه فقد نرة ذك ه يف الق آ   ع   

ب ملسو هيلع هللا ىلصدار تاريخية نقعت للي ي الك يم نالسية الم ه يب نارت  ت شه ذح

 .╚نودحاشه الك اع 

كما ي ت ط ذك  ي ل ذحد شالغثني الّاريخية المسماي شغثني ذحدب الّي ةارت 

 رحا،ا يف رشيع تلك المي قة.
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نك ار الصحاشةب فا،ّث هبم  ملسو هيلع هللا ىلصنقد احّض  ي ل ذحد يسد الي ي ال ا،  

 .ب كما يف الحدي  الصحيحذ  يث ت ملسو هيلع هللا ىلصالج لب فأم ه الي ي 

 .غيَ  م يالسية الي يية ال  ي ة ض ب اومثاع شه  نرة يفو،مية ي ل ذحد ن

 :أهمية املوضوع وأسباب اختياره 

نشعض  ملسو هيلع هللا ىلصذ  ي ل ذحد ارت  ت شه ذحدار عظيمةب شحضير الي ي  -1

 .╚دحاشّه الك اع 

ةراسة ،هه المسألة مما تحصل شه زياةي ا يما ب نااليّهاة يف العمل  -2

 اآلخ . للييع الصالحب اسّعداةاً 

نيية شعض االنح افات العقدية حيع ي ل ذحدب م  قِ ل شعض  -3

الجهلة م  المسلمي ب مما اجعيي علر الكّاشة يف ،ها الميضيعب لّ صي  

 المسلمي  شالميقف ال  عي الصحيح تجاه ي ل ذحد.

 :الدراسات السابقة 

شعد ال ح  ناالسّقصاءب لم ذظ   ش سالة ذن شح  مسّقل حيع ي ل ذحدب 

ا نح اوحاةي  نالّ سي  نكّ  العقيدي تّعلق  يفا نيدت مسائل مّياث ي نعنم

 شج ل ذحد.

 نم  ال سائل الّي تيانلت شعض الجيان  المّعلقة شج ل ُذحد:

ل اج ال حم  ذ للدكّير بالي يية الم اح  العقدية المّعلقة شالمديية -1

ا سممية شالمديية ب ن،ي ذ  نحة ةكّيراي تقدع هبا ال اح  يف الجامعة ش  ثياء اهلل

شعض الجيان  المّعلقة شج ل ذحد  - نفقه اهلل - الي ييةب نقد تيانع ال اح 
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 كال دع الّي تحدر عيده م  شعض الجهلة.

اوحاةي  اليارةي يف فضائل المديية يمعًا نةراسةب للدكّير  -2

 - نفقه اهلل - ش  حامد ال فاعيب ن،ي ذ  نحة ةكّيراي تقدع هبا ال اح  دالح

الجامعة ا سممية شالمديية الي ييةب نمما تيانلّه ال سالة الم نيات اليارةي يف يف 

 ي ل ذحد نالحكم عليها.

المسائل العقدية يف اليصيص ال  عية  - نذما ما تقّدمُت شه يف ،ها ال ح 

فهي ةراسة عقدية م صلة للج لب مع ما يّعلق شه م  مسائل  - المّعلقة شج ل ُذحد

 العقيدي.نذحدار م ت  ة ش

 خطة البحث: 

 نقد ات عت يف شحثي الخ ة الّالية:

نفه س للمصاةر نالم ايع نآخ  سّة م اح  نقسمت شحثي علر مقدمة 

 .للميضيعات

المقدمة: ذك ت فيها ذ،مية ال ح ب نذس اب اخّيارهب نالدراسات الساشقةب 

 نخ ة ال ح  نميهجي فيه.

 نفيه م ل ا : المبحث األول: التعريف بجبل أحد وسبب تسميته.

 الم ل  اونع: الّع يف شج ل ذحد.

 الم ل  الثاين: س   تسميّه.

 نفيه م ل ا : المبحث الثاين: األدلة الدالة على جبل أحد.

 الم ل  اونع: اوةلة م  الكّاب العثيث.
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 الم ل  الثاين: اوةلة م  السية الم ه ي.

 نفيه خمسة م ال : المبحث الثالث: مكانة جبل أحد.

 م ل  اونع: ي ل ذحد يح  المؤميي ب نيح ه المؤميي .ال

 للصحاشة شالجية علر ي ل ذحد. ملسو هيلع هللا ىلصالم ل  الثاين: ش اري الي ي 

 له شأ  يث ت. ملسو هيلع هللا ىلصالم ل  الثال : ري ا  ي ل ذحد نذم  الي ي 

 ي ل ذحد. ملسو هيلع هللا ىلصالم ل  ال اشع: مخا  ة الي ي 

  الم ل  الخامس: نثنع الدياع خلف ذحد.

 نفيه م ل ا :يات والكرامات يف غزوة أحد. اآل المبحث الرابع:

 الم ل  اونع: نقيع اآليات يف غثني ذحد.

  .الم ل  الثاين: نقيع الك امات يف غثني ذحد

المبحث الخامس: ضرب األمثال المتعلقة ببعض األمور الغيبية المتعلقة 

 نفيه س عة م ال :  بجبل أحد.

 الم ل  اونع: نييب ا يما  شالقدر.

 الثاين: ض س الكاف . الم ل 

 الم ل  الثال : ا ج الصح ة.

 .  الم ل  ال اشع: فضل ع د اهلل ش  مسعية 

 الم ل  الخامس: فضل دمي الجيازي.

 الم ل  الساةس: فضل الصدقة.
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 لإلن ا  يف س يل اهلل. ملسو هيلع هللا ىلصالم ل  الساشع: تميي الي ي 

شعة نفيه ذر المبحث السادس: مسائل عقدية متفرقة تتعلق بجبل ُأحد،

 م ال .

 ب نالّحهي  م  مخال ة ذم ه.ملسو هيلع هللا ىلصالم ل  اونع: ات اع ،دي الي ي 

 الم ل  الثاين: ت اضل ذ،ل ُذحد.

 الم ل  الثال : زياري ق ير اهداء ُذحد.

 الم ل  ال اشع: ع م  اسم ال هداء علر قّلر ُذحد.

نفيه  .المبحث السابع: بعض المخالفات العقدية الواقعة عند جبل أحد

  ال :م ذرشعة

 الم ل  اونع: اعّقاة ذ  ي ل ذحد م  ي اع الجية.

 الم ل  الثاين: الّربك شج ل ذحد.

الم ل  الثال : اعّقاة شعض الجهاع ذ  شعض اهداء ذحد يي عي  

  نيض ن .

 الم ل  ال اشع: قصد المسجد الهي يف ي ل ذحد للصمي.

 :منهج البحث 

نرة يف الكّاب نما دح يف الّحليليب يف ضيء ما  ات عت يف ال ح  الميهَج 

ب نما دح م  آثار السلف الصالحب نذقياع ذ،ل العلم ملسو هيلع هللا ىلصسية ال سيع 

 نراعيت ما يأيت: ال اسخي .
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يمع الماةي العلمية م  مظاهنا المعّربيب نال ييع علر الم ايع  .1

نه ذ،ل العلم.  اوديلةب نما َةن 

لمّعلقة اسّق اء اوحاةي  ناآلثارب ثم ةراسّها ناسّي اط المسائل ا .2

 شميضيع ال ح .

مع كّاشّها  بعثن اآليات علر سير،ا نذك  رقم اآليةب نذلك يف المّ  .3

 شال سم العثماين.

تخ يج الحدي  يف ذنع ميضع نرة فيهب فر  كا  يف الصحيحي  ذن  .4

 ذحد،ما اكّ يت شالعثن عليهما ذن علر ذحد،ما.

مع نع  كا  يف غي  الصحيحي  خ يّه م  كّ  السية حس   اقّيب  .5

 ذك  كمع ذ،ل العلم يف الحكم عليه.

نس ة اوقياع علر قائليهاب مع المحافظة علر ن  كمع ذ،ل العلمب عال  .6

عذا اقّضر المقاع الّص ج شحهج ذن زياةي لمياس ة المقاعب مع الّي يه علر ذلك يف 

 الحااية.

 الّع يف شال    نما يحّاج علر تع يف. .7

 ت سي  الغ ي . .8

 رتقيم نض ط ما يحّاج علر ض ط.االلّثاع شعممات ال .9

يف هناية ال ح   فه س للمصاةر نالم ايع نالميضيعاتنضع  .01

  تسهل االسّ اةي ميهب كما ،ي م ي  يف الخ ة.
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 املبحث األول

 التعريف جببل أحد وسبب تسميته

 املطلب األول

 التعريف جببل أحد

ري حد امالي المديية الي ييةب ننقعت عيده الغثني الم هييقع ي ل ذُ 

 الميسيمة شغثني ذحدب نكانت نقعّها يف السية الثالثة للهج ي.

فًا    قاع ياقيت الحميي : اسم شضم ذنله نثانيه معًا"حد: شج ل ذُ  مع ِّ

الج ل الهي كانت عيده غثني ذحدب ن،ي م تجل لهها الج لب ن،ي ي ل ذحم ب 

عيده كانت ب نشييه نشي  المديية ق اشة ميل يف امالّيهاب ن(1)ليس شهي اياخي 

 .(2)"اليقعة ال ظيعة

ي ل  بنُذحد شضم الهمثي نالمهملة":   قاع اش  حج  العسقمين 

 .(3)"مع نجب شييه نشي  المديية ذقل م  ف سخ

اسم لج ل ظا،  المدييةب كانت عيده ":   قاع ذشي ع د اهلل المازري 

 .(4)"ن،ي ي ل ذحم  يف امالي المديية بالغثني الم هيري

                                                 

 (.1/152ي )اياخي  الج ل ،ي رؤنسه. انظ : الصحاح للجي،  (1)

 (.1/109معجم ال لدا  ) (2)
 (.7/345فّح ال اري ) (3)
 (.2/502المعلم ش يائد مسلم ) (4)
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 .(1)"ر مسافة ثمثة ذمياع م  المديية يان  ال    نال ماعي ل ذحد عل"فد

ي ل ذحد م  ذ،م المعالم ال  يعية يف المديية نذظه ،اب نيمّد ذحد "فــ

كسلسلة ي لية م  ال    علر الغ بب مع ميل نحي ال ماعب يف الجهة ال مالية 

ا علر م  المدييةب نمعظم دخيره م  الج انيت اوحم ب نذيثاء ميه تميل ذلياهن

الخض ي الداكية نالسياةب نتّخلله تجيي ات   يعية تمسك مياه اوم ار ذغل  

 .ذياع السيةب وهنا مسّيري ع  ال مسب نتسمر تلك الّجيي ات )المهاريس(

ذكياعب ني عد ع   3-2ني لغ  يع ي ل ذحد س عة ذكياعب نع ضه ما شي  

ة م  ي ل ذحد عدي ي اع ب نتيّ   علر مق شالمسجد الي يي خمسة ذكياع تق ي ًا

دغي يب ذ،مها: ي ل ثير يف اماله الغ شيب ني ل عييي  يف يييشه الغ شي. نيم  

 (2)"ليص  يف مجمع اوسياع نيّجانزه غ شًا بعيد قاعدته ناةي قياي

 املطلب الثاني

 سبب التسمية

ب نونه محاط سمي ي ل ذحد هبها االسم لّ  ةه ع  شقية الج اع حيله

م  نص ي الّيحيدب نذلك عيد  ╚ب ذن لما قاع شه الصحاشة سييعشاونةية نال

 قيامهم شقّاع الم  كي  يف غثني ذحد.

ده نانق اعه ع  ي اع ذخ ى ،ياكب  سمي ُذُحداً ":   قاع السهيلي  لّيحُّ

 .(3)"ذن لما نقع م  ذ،له م  نص  الّيحيد

                                                 

 (.2/321الع ج ال هي ا ح سي  الرتمهي ) (1)
 (.11( ص)88مجلة ال حير ا سمميةب العدة ) (2)

 (.378 - 7/377فّح ال اري ) (3)
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غي ه م  ذنه سمي هبها االسم لّيحده نانق اعه ع   -ناهلل ذعلم-د نالمعّمَ 

 .(1)الج اعب كما ن   عليه غي  ناحد م  ذ،ل العلم

نما ذك ه السهيلي م  كي  ي ل ُذحد سمي هبها االسم لما نقع م  ذ،له م  

 نص  الّيحيدب ذم  فيه نظ  نيحّاج علر عث ات.

 

 املبحث الثاني

 األدلة الدالة على جبل أحد

 املطلب األول

 األدلة من الكتاب العزيز

ذك  ُذحد يف عدي مياضع م  الكّاب العثيثب ضم  ذك   علر ت ا اارينرة

 خل حل جل مك لك خك﴿ ذحدار غثني ذحدب نم  ذلك: قيله تعالر:
 .[121: آع عم ا ] ﴾مم خم حم هلجم مل

نذنلر "شعد ذ  ذك  القيلي  يف ت سي  اآلية:     قاع اش  ي ي  ال ربي

 عث نيل يقيع اهلل ،هي  القيلي  شالصياب قيع م  قاع: عير شهلك ييع ُذحدو و   

 .[122 آع عم ا ] ٱ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ يف اآلية الّي شعد،ا:

خمج شي  ذ،ل الّأنيل ذنه عير شال ائ ّي : شيي سلمة نشيي حارثةب نال نال 

                                                 

(ب 1/196(ب هبجة المحافل )3/18ش  كثي  )انظ : السي ي الي يية م  ال داية ناليهاية ال (1)

(ب تاريخ الخميس يف ذحياع ذن س 1/240(ب الميا،  اللدنية )13ال نض المع ار ص)

 (.1/419الي يس )
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  اهلل م  كذ  الهي ذ ملسو هيلع هللا ىلصخمج شي  ذ،ل السي  نالمع فة شمغازي رسيع اهلل 

 .(1)"ذم ،ما عنما كا  ييع ذحد ةن  ييع اوحثاب
 ىت  متنت زت  رت يب ىب نب مب﴿ٱ تعالر:نقيله 
 مك  اكلك  يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  يت
 ينٰى ىن نن  من رنزن مم ام يل  ىل  مل يك  ىك

 .[152: آع عم ا ]ٱٱ﴾حئ جئ  يي  ىي  ميني زي  ري

نلقد ددقكم اهلل ذيها المؤميي  م  ":    قاع اش  ي ي  ال ربي

. ملسو هيلع هللا ىلصشُأحد نعده الهي نعد،م علر لسا  رسيله محمد  ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب محمد 

اث ّيا مكانكم نال »ا  نعد،م علر لسانه شأحد قيله لل ماي: ناليعد الهي ك

 ّّ نكا   «م مكانكمتربحيا نع  رذيّمينا قد ،ثميا،مب فرنا ل  نثاع غال ي  ما ث 

 .(2)"اليص  ييمةه ع  انّهيا علر ذم ه ملسو هيلع هللا ىلصنعد،م رسيع اهلل 

  جف  جغمغ  مع جع  مظ حط مض خض حض  جض﴿نقيله تعالر: 
  .[172 :آع عم ا ] ﴾مق حق مف خف حف

ذي ةعيي اهلل نرسيله علر الخ نج يف ":   يماع الدي  القاسمي  قاع

لهب م  شعد ما ذداهبم الق ح شُأحدب للهي  ذحسييا ميهم   ل  ذشي س يا  عر،اشًا

 .(3)"ش اعّه ناتقيا مخال ّه ذي  عظيم

قالت ": ▲عائ ة  رنته ذع المؤميي  اآلية حدي  ،هه نقد ياء يف ت سي 

                                                 

 (.2/109(. نانظ : ت سي  اش  كثي  )6/7ت سي  ال ربي ) (1)
 (.2/118(ب نانظ : ت سي  ال غيي )6/128ت سي  ال ربي ) (2)
 (.2/460ت سي  القاسمي ) (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلصذشياك ميهم: الثشي ب نذشي شك ب لما ذداب رسيع اهلل لع ني: يا اش  ذخّيب كا  

م  يه،  »ي يعياب قاع:  ما ذداب ييع ذحدب نانص ج عيه الم  كي ب خاج ذ 

 .(1)"ب قاع: كا  فيهم ذشي شك ب نالثشي فانّدب ميهم س عي  ريمً  «يف عث ،م

ر ن،هه اآليات نثلت يف ذ،ل ُذحدب حي  حملت يف  ياهتا ثياء اهلل تعالر عل

 .ملسو هيلع هللا ىلصذ،ل ُذحدب نع يه عيهم عما شدر ميهم م  مخال ة ذم  الي ي 

كما ااّملت علر اسّجاشّهم هلل نال سيعب نذلك لقيي عيماهنمب نددقهم 

 مع رهبم.

 املطلب الثاني

 األدلة من السنة املطهرة

 نرة ذك  ي ل ذحد يف السية الي يية يف عدي ذحاةي  ميها:

  م  غثني ت يكب حّر  ملسو هيلع هللا ىلصي ي قاع: ذق ليا مع ال ╚ ذشي حميد حدي

 .(2)«،هه  اشةب ن،ها ذحدب ي ل يح يا ننح ه»عذا ذا فيا علر المديية قاع: 

  ب علر خيرب ملسو هيلع هللا ىلصب قاع: خ يت مع رسيع اهلل   نع  ذنس ش  مالك

ب ثم «،ها ي ل يح يا ننح ه»نشدا له ُذحدب قاع:  رايعًا ملسو هيلع هللا ىلصذخدمهب فلما قدع الي ي 

هم عين ذح ع ما شي  الشّيهاب كّح يم عش ا،يم مكةب الل»ذاار شيده علر المدييةب قاع: 

نا  .(3)«اللهم شارك ليا يف داعيا نمدِّ

  ب نذشي شك ب دعد ُذُحداً  ملسو هيلع هللا ىلصحدثهم ذ  الي ي    نع  ذنس ش  مالك

                                                 

 (.4077( ش قم )5/102رناه ال خاري ) (1)
 (.1392( ش قم )2/1011(ب نمسلم )4422( ش قم )6/8رناه ال خاري ) (2)

 (.2889( ش قم )4/35رناه ال خاري ) (3)
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اث ت ذحد فرنما عليك ن يب ندديقب »نعم ب نعثما  ف يف هبمب فقاع: 

 .(1)«ناهيدا 

 لهب ن،ي ةليل ملسو هيلع هللا ىلصح ِّ الي ي ةل ت ،هه اوحاةي  علر ،ها الج ل نعلر 

 له شالمح ةب نمح ّه للمؤميي . ملسو هيلع هللا ىلصعلر فضل ي ل ُذحدب حي  اهد الي ي 

 نس نراً  ت ،هه اليصيص علر تح ك ناض  اب ي ل ُذحد ف حًاكما ةلّ 

 عليه. ╚نشعض الصحاشة  ملسو هيلع هللا ىلصشصعية الي ي 

 

 املبحث الثالث

 مكانة جبل أحد

 املطلب األول

 ؤمنن حد حيب املؤمنني، وحيبه املجبل أ

نرة يف السية الم ه ي ما يدع علر ح  ي ل ذحد للمؤميي ب نح  

 المؤميي  له.

م  غثني ت يكب حّر عذا  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: ذق ليا مع الي ي     فع  ذشي حميد

 .(2)«،هه  اشةب ن،ها ذحدب ي ل يح يا ننح ه»ذا فيا علر المديية قاع: 

نعلمهاب نعنما  حد يح  المؤميي  شكي ية الن،هه المح ة مح ة حقيقيةب فأُ 

يعلمها اهلل نحدهب كما ذ  المؤميي  يح ي  ي ل ذحدب ن،ها الح  م  الجان ي و 

                                                 

 (.3675 قم )شرناه ال خاري  (1)
 (.1392( ش قم )2/1011(ب نمسلم )4422( ش قم )6/8رناه ال خاري ) (2)
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 ثه ع  سائ  الج اع.تميّ  نقد يعل اهلل س حانه فيه عراةي نتمييثاً 

يح يا حقيقةب  الصحيح المخّار ذ  معياه ذ  ذحداً ":     قاع الييني

  مث  هت مت خت﴿ حانه نتعالر:شه كما قاع س  يحّ   يعل اهلل تعالر فيه تمييثاً 
 .[74: ]ال ق ي ﴾جح  مج  حج

نال ييك  ندف  بحقيقةً ": "يح يا ننح ه" ملسو هيلع هللا ىلصنقاع القس مين عيد قيله 

حّر سمع  بملسو هيلع هللا ىلصكما حي ت اوس يانة علر م ارقّه  بالجماة ذنه يح  ال سيع

يهاب نكما ذخرب ذ  حجً ا كا  يسلم عليه ق ل اليحيب فم  القيع حيييها حّر سك 

  يكي  ي ل ُذحد نيميع ذيثاء المديية تح ه نتِح ُّ علر لقائه حاع ييك  ذ

 .(1)"م ارقّه عيا،ا

 وللعلماء يف معنى الحديث أقوال:

ذنه علر حهج مضاجو نالّقدي  ذ،ل ذحدب نالم اة هبم اونصارو  األول:

 وهنم يي انه.

ذ،له ذنه قاع ذلك للمس ي شلسا  الحاعب عذا قدع م  س  ب لق شه م   الثاين:

 نلقيا،مو نذلك فعل م  يح  شم  يح .

 .(2)ذ  الح  م  الجان ي  علر حقيقّه نظا، ه الثالث:

ن،ها ،ي ال ايح م  ذقياع ذ،ل العلمب ن،ي الهي يدع عليه الدليلب ناودل 

 يف الكمع ذنه يحمل علر الحقيقة ال المجاز.

                                                 

 (.3/69ي )عرااة السار (1)
 (.7/378انظ : فّح ال اري ) (2)



   يف النصوص الشرعية املتعلقة جببل أحداملسائل العقدية  29
 

 املطلب الثاني

 بل أحدنة وون لل  جلبعض الصحابة باجل ملسو هيلع هللا ىلصبشارة النيب 

ش   عخ اره ع  اسّ هاة عم  ملسو هيلع هللا ىلصم  اآليات الدالة علر دد  ن ييا محمد 

ق ل اسّ هاة،ماب نكا  ذلك ا خ ار نالي ي  ¶الخ اب نعثما  ش  ع ا  

ب ن،ها م  ةالئل ملسو هيلع هللا ىلصنعم  نعثما  في  ي ل ُذحدب نكا  ذلك شرعمع اهلل لي يه  ملسو هيلع هللا ىلص

 ن يي ن ييا محمد دلر اهلل عليه نعلر آله ندح ه نسلم.

ب نذشي دعد ُذُحداً  ملسو هيلع هللا ىلصحدثهم ذ  الي ي    فع  قّاةيب ذ  ذنس ش  مالك 

اث ت ذحد فرنما عليك ن يب ندديقب »شك ب نعم ب نعثما  ف يف هبمب فقاع: 

 .(1)«ناهيدا 

نالصديق ذشي شك ب  ب♥فالي ي ،ي ":   قاع ال يخ اش  عثيمي  

ن،ي مّقدع  ّلب ذما عم  فقُ قّل اهيداً  ¶نال هيدا : عم  نعثما  نكم،ما 

ّل ن،ي يّهجد يف شيّه يف قّل يف المح ابب نذما عثما  فقُ  بلصمي ال ج  شالمسلمي 

اهلل عيهما نذلحقيا ندالح المسلمي  هبما يف ةار اليعيم المقيمب  يدمي الليلب ف ض

 .(2)"فههه القصة فيها ش اري وشي شك  نعم  نعثما 

بب نعثما  ش  ع ا ب لعم  ش  الخ ا ملسو هيلع هللا ىلصنياءت ،هه ال  اري م  الي ي 

ب نقد ش   ،م ╚نعلي ش  ذشي  ال ب ن لحة ش  ع يد اهللب نالثشي  ش  العياع 

 شال هاةيب ن،م علر ي ل ح اء. ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ب كا  علر ح اء ،ي نذشي شك ب نعم ب ملسو هيلع هللا ىلصفع  ذشي ، ي يب ذ  رسيع اهلل 
                                                 

 (.3675( ش قم )5/9رناه ال خاري ) (1)
 (.4/130ا ح رياض الصالحي  ) (2)
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ذ ا،د»: ملسو هيلع هللا ىلصنعثما ب نعليب ن لحةب نالثشي ب فّح كت الصخ يب فقاع رسيع اهلل 

 .(1)«فما عليك عال ن يب ذن دديقب ذن اهيد

ميها عخ اره  وملسو هيلع هللا ىلصنيف ،ها الحدي  معجثات ل سيع اهلل ":   قاع الييني 

نذشي شك  اهداءب فر  عم  نعثما   ملسو هيلع هللا ىلصنماتيا كلهم غي  الي ي  بذ  ،ؤالء اهداء

اهداءب فقّل الثمثة م هيرب نقّل  قّليا ظلمًا ╚ن لحة نالثشي   نعليًا

للقّاعب نكهلك  لحة اعّثع  تاركًا شق ب ال ص ي ميص فًا (2)الس اعالثشي  شياةي 

فهي اهيدب  ّل ظلمًاللقّاع فأداشه سهم فقّلهب نقد ث ت ذ  م  قُ  الياس تاركًا

لي  غس  اهداء يف ذحكاع اآلخ ي نعظيم ثياب ال هداءب نذما يف الدنيا فيُ  :نالم اة

 .(3)"نيصلر عليهمب نفيه شيا  فضيلة ،ؤالء

ب ال يهقي يف اع  ا يما  لههه ال  اري يف: شاب ما ياء يف عخ اره ع  نقد  شي 

دد  ذشي شك  يف عيمانه ناهاةته لعم  نعثما  شال هاةي فاسّ هدا شعده كما ذخربب 

 .(4)مع ما فيه م  ذم ه الج ل شالث يت شعد ال ي ة نض شه عياه ش يله فسك 

عض ال نايات ذك  ح اء شدع فقد ياء يف ش نما نرة يف اأ  ري ة ي ل ُذحدب

 ُذحد.

ب كا  علر ح اء ،ي نذشي شك ب نعم ب ملسو هيلع هللا ىلصفع  ذشي ، ي يب ذ  رسيع اهلل 

ا،دذ »: ملسو هيلع هللا ىلصنعثما ب نعليب ن لحةب نالثشي ب فّح كت الصخ يب فقاع رسيع اهلل 

                                                 

 (.2417( ش قم )4/1880رناه مسلم ) (1)

ناةي الس اع: الهي قّل فيه الثشي  ش  العياعب شي  ال ص ي نمكةب شييه نشي  ال ص ي خمسة  (2)

 (.5/343معجم ال لدا  ) ذمياعب كها ذك ه ذشي ع يدي.

 (.15/190ا ح الييني علر مسلم ) (3)
 (.6/350اع  ا يما  ) (4)
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 .(1)«فما عليك عال ن يب ذن دديقب ذن اهيد

 فللعلماء يف تيييه ذلك نيها :

 ّمج محميع علر تعدة القصة.الييه اونع: ذ  ،ها االخ

 الييه الثاين: ت ييح ل ظة ُذحد علر ل ظة ح اء.

نال ايح: ذ  ذلك محميع علر تعدة القصةب كما ريحه الحافظ اش  حج  

 .(2)ثاشّة يف دحيح مسلم نغي ه م      مّعدةي (ح اء)ال سيما ذ  ل ظة ب   

 املطلب الثالث

 رجفا  جبل أحد

 ناشّهايًا ف حًا و╚ك ار الصحاشة  نشعض ملسو هيلع هللا ىلصريف ي ل ذحد شالي ي 

و لكينه ذا ج الخلقب نذدحاشه ذفضل الخلق شعد اون ياء ملسو هيلع هللا ىلصشال سيع 

ش يله ال  ي ةب نذم ه  ملسو هيلع هللا ىلصنالم سلي و نذلك عيد دعية،م عليهب فض شه الي ي 

 شأ  يث ت.

ب نذشي دعد ُذُحداً  ملسو هيلع هللا ىلصحدثهم ذ  الي ي     فع  قّاةيب ذ  ذنس ش  مالك

اث ت ذحد فرنما عليك ن يب ندديقب »ف هبمب فقاع: شك ب نعم ب نعثما  ف ي

 .(3)«ناهيدا 

                                                 

 (.2417( ش قم )4/1880رناه مسلم ) (1)

 530 - /2(ب نسلسلة اوحاةي  الصحيحة )7/38لمثيد م  الّ صيل ُي ايع: فّح ال اري ) (2)

 (.875 قم )ش( 534 -

 (.3675( ش قم )5/9رناه ال خاري ) (3)



 جملة الدراسات العقدية    32

 ملسو هيلع هللا ىلصقاع: دعد الي ي    نيف ل ظ لل خاري م  حدي  ذنس ش  مالك 

اث ت »علر ُذُحد نمعه ذشي شك ب نعم ب نعثما ب ف يف هبمب فض شه ش يلهب قاع: 

 .(1)«ذحد فما عليك عال ن يب ذن دديقب ذن اهيدا 

ب علر الحدي  السيي   ب ثم سا  الحدي .(2)"تح ك الج ل" :ش اب    ينشي 

،هه ال ي ة ليست م  ييس ري ة الج ل شقيع ":   قاع القس مين 

لما ح فيا الكلمب نذ  تلك ري ة الغض  ن،هه ،ثي ال  بب  ♠ميسر 

نلهها ن  علر مقاع الي ّيي نالصديقية نال هاةي الّي تيي  س نر ما اتصلت شه 

 .(3)"فاسّق  فأق  الج ل شهلك بال ري انه

لج ل ُذحدب نض شه عياه ش يله ثم ث اته نسكينهب فهها م   ملسو هيلع هللا ىلصفمخا  ة الي ي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصةالئل ن يته 

 املطلب الرابع

 جبل أحد ملسو هيلع هللا ىلصخماطبة النيب 

ب كما نقع ذلك م  نعةراكًا م  تماع قدري اهلل ذ  يعل للجماة عحساسًا

ق نعم  ش  نم  معه م  الصحاشة ذشي شك  الصدي ملسو هيلع هللا ىلصي ل ُذحدب ش  حه شالي ي 

خ اب م  يعقل الكمعب شكي ية  ملسو هيلع هللا ىلصب نقد خا  ه الي ي ╚الخ اب نعثما  

 اهلل تعالر ذعلم هبا.

                                                 

 (.3686( ش قم )5/11رناه ال خاري ) (1)

 (.2/129الخصائ  الكربى ) (2)

 (.6/97عرااة الساري ) (3)
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ب نذشي دعد ُذُحداً  ملسو هيلع هللا ىلصحدثهم ذ  الي ي    فع  قّاةيب ذ  ذنس ش  مالك 

اث ت ذحد فرنما عليك ن يب ندديقب »شك ب نعم ب نعثما  ف يف هبمب فقاع: 

 .(1)«ناهيدا 

مخا  ة م  يعقلب فقاع  ملسو هيلع هللا ىلصنقد خا  ه ":   ين قاع اش  حج  العسقم

 .(2)"اسك  ذحد :لما اض  ب

ب نقاع: «فض شه ش يله»ب نقع يف مياق  عم  «اث ت»نقيله: "نقاع ذيضا: 

شل ظ اوم  م  الث ات ن،ي االسّق ارب نُذحد مياةى ننداؤه نخ اشه  «اث ت»

 .(3)"يحّمل المجازب نحمله علر الحقيقة ذنلر

يح يا حقيقةب  الصحيح المخّار ذ  معياه ذ  ذحداً ":   نقاع الييني 

  مث  هت مت خت﴿يح  شه كما قاع س حانه نتعالر:  يعل اهلل تعالر فيه تمييثاً 
ب (5)ب نكما س  ح الحصر(4).نكما ح   الجهع الياشس[74: ]ال ق ي ﴾جح مج حج

شمكة  عين وع ج حج اً »: ملسو هيلع هللا ىلصب نكما قاع ن ييا (6)ملسو هيلع هللا ىلصنكما ف   الحج  شثيب ميسر 

 ك
 
ب نكما ريف (8)اّب نكما ةعا ال ج تي  الم رتقّي  فايّمع(7)«ا  يسّلم علي

                                                 

 (.3675( ش قم )5/9رناه ال خاري ) (1)
 (.7/378فّح ال اري ) (2)

 (.7/38ن س المصدر ) (3)
 (.3583( ش قم )4/195رناه ال خاري ) (4)
 (.1244م )ش ق (2/59ذخ يه ال رباين يف المعجم اونسط ) (5)
 (.339( ش قم )1/267(ب نمسلم )3404( ش قم )4/156رناه ال خاري ) (6)
 (.2277( ش قم )4/1782رناه مسلم ) (7)

 (.3012( ش قم )4/2306رناه مسلم ) (8)
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الحدي ب نكما كل مه  (1)«اسك  ح اء فليس عليك عال ن ي ذن دديق»ح اء فقاع: 

 ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن﴿ب نكما قاع س حانه نتعالر: (2)ذراع ال اي
كل ايء نالصحيح يف معير ،هه اآلية ذ   [44: ]ا س اء  ﴾مي  زي  ري

 .(3)"يس ح حقيقة شحس  حاله نلك  ال ن قهه

نال ييك   بحقيقةً ": «يح يا ننح ه» :ملسو هيلع هللا ىلصعيد قيله     قاع القس مين

حّر  ملسو هيلع هللا ىلصكما حي ت اوس يانة علر م ارقّه  بندف الجماة ذنه يح  ال سيع

يهاب نكما ذخرب ذ  حجً ا كا  يسلم عليه ق ل اليحيب  سمع القيع حيييها حّر سك 

ذ  يكي  ي ل ُذحد نيميع ذيثاء المديية تح ه نتِح ُّ علر لقائه حاع فم ييك  

 .(4)"م ارقّه عيا،ا

و كما نقع ذلك ًانهبها يّ ي  ذ  اهلل تعالر يعل ل عض الجماةات عراةي نحّس 

خا  ه  ملسو هيلع هللا ىلصو نلها فر  الي ي «يح يا ننح ه»ذنه  ملسو هيلع هللا ىلصم  ي ل ذحدو حي  ذخرب الي ي 

 .«اث ت ُذحد»شقيله: 

و م  حيي  الجهعب نتس يح ال عاع ملسو هيلع هللا ىلصب ما نقع ل سيع اهلل نم  ،ها ال ا

ب نتكلم الهراعب ملسو هيلع هللا ىلصشي  يديه ن،ي يؤكلب نتسليم الحج  نالج اع نال ج  عليه 

ب نقد تقدع ذلك يف ♠ب نتأييد لدعيته ملسو هيلع هللا ىلصنيف ،ها عك اع م  اهلل تعالر لي يه 

 .  ثيايا كمع الييني 

                                                 

 (.50( ش قم )4/1880رناه مسلم ) (1)
( 3/1667(ب ندححه اول اين يف م كاي المصاشيح )4510( ش قم )4/173رناه ذشي ةناة ) (2)

 (.5931ش قم )
 (.9/140ا ح الييني علر مسلم ) (3)
 (.3/69عرااة الساري ) (4)
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ب ن،ي م  ةالئل ملسو هيلع هللا ىلصللجماةات ةليل علر دد  ن يته  ملسو هيلع هللا ىلصنمخا  ة الي ي 

 .«اث ت ُذحد»ي ل ُذحد شقيله:  ملسو هيلع هللا ىلصب حي  خا   الي ي ♠ن يته 

 .ملسو هيلع هللا ىلصم  ةالئل ن يته  «اث ت»لج ل ُذحد شقيله:  ملسو هيلع هللا ىلصنمخا  ة الي ي 

ب ناش  (1)ميهم: ال يهقي ونقد ن   علر ذلك غي  ناحد م  ذ،ل العلم

 .(3)ب نالقس مين(2)كثي 

 املطلب اخلامس

 نزول الدجال خلف أحد

المديية الي يية لدخيلهاب  لدياع يف آخ  الثما  م  قَِ ل الم    قادداً يأيت ا

لكيهنا مح يظة شح ظ اهلل لهاب  ونييثع خلف ي ل ذحدب نال يّمك  م  ةخيلها

ثم يخ ج عليه الك ار نالميافقي  فيّ عينهب شعدما ت يف المديية شأ،لها ثمر 

 كي  ،مكه.ري اتب ثم تص فه الممئكة علر يهة ال اعب ن،ياك ي

ل الم   ب  َ يأيت المسيح م  قِ »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصفع  ذشي ، ي يب ذ  رسيع اهلل 

ّه المدييةب حّر ييثع ةش  ذحدب ثم تص ج الممئكة نيهه ق ل ال اعب ن،يالك  ،م 

 .(4)«يهلك

نالدياع نع  لم يدخلها لك  يأيت ":   قاع محمد اومي  اله ري 

ثمر ري اتب فُيخ ج اهلل ميها كل  س خّها م  ةش  ذحد فرتيف المديية شأ،لها
                                                 

 (.6/350ةالئل الي يي ) (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلص(. ذك  الحدي  يف مع ض كممه علر ةالئل ن يي الي ي 9/156ال داية ناليهاية ) (2)

 (.2/264الميا،  اللدنية شالميح المحمدية ) (3)

 (.1380( ش قم )2/1005رناه مسلم ) (4)
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ثم َيِهم شدخيع المديية فّص ج الممئكة نيهه علر ال اعب  ب...كاف  نميافق

 .(1)"ش اب ُلدّ  ♠ن،ياك يقّله عيسر 

 هل يصعد الدجال جبل أحد؟ 

م  المّق ر عيد ذ،ل العلم ذ  ي ل ذحد يعدُّ م  ح ع المدييةب نال يسّ يع 

 الدياع دعيةه.

خ   الياس  ملسو هيلع هللا ىلصيف حدي  محج  ش  اوةرعب ذ  رسيع اهلل نذما ما ياء 

 «ييع الخمص نما ييع الخمص؟ ؟نما ييع الخمص بييع الخمص»فقاع: 

ب فييظ  علر يجيء الدياع فيصعد ذحداً »ب فقيل له: نما ييع الخمص؟ قاع: ثمثًا

 ثم يأيت بالمدييةب فيقيع ودحاشه: ذت ن  ،ها القص  اوشيض؟ ،ها مسجد ذحمد

 جب فيض ب رناقهب جب فيأيت س خة المصلًّا المدييةب فيجد شكل نق  ميها ملكًا

ثم ت يف المديية ثمر ري اتب فم ي قر ميافقب نال ميافقةب نال فاسقب نال 

 .(2)«فاسقةب عال خ ج عليهب فهلك ييع الخمص

ظا،  ،ها الحدي  ذ  الدياع يصعد ي ل ُذحدب ن،ها مما يخالف ما ياءت 

يص الصحيحة الص يحةو م  كينه ال يدخل المدييةب ني ل ذحد ةاخل شه اليص

 يف حدنة ح ع المدييةب فالجياب ع  ذلك ذ  يقاع:

ب نمحج  ش  يلمنق اع شي  ع د اهلل ش  اقيق العقيل وع  الحدي  ضعيف

فهي لم يسمع ميهب نقيل: ع  شييهما رياء ش  ذشي رياء ال ا،ليب كما عيد  باوةرع

                                                 

 (.15/142الكيك  الي،اج ) (1)
(ب نانظ : تعليق اعي  اورناؤنط علر حدي  18975( ش قم )31/311ذخ يه ذحمد ) (2)

 نشيانه لمنق اع شي  ع د اهلل ش  اقيق العقيليب نمحج  ش  اوةرع.ب محج  ش  اوةرع
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ميك يب و  ي ل  «يصعد ُذحداً »( نرياء مجهيعب نل ظة: 19285ذحمد ش قم )

المديية » :  كما يف حدي  علي  ملسو هيلع هللا ىلصُذحد ةاخل يف ح ع المدييةو لقيع الي ي 

ب فعليه لعية اهلل ب ذن آنى محدثًاح ع ما شي  عي  علر ثيرب فم  ذحدر فيها حدثًا

 .(1)«ب نال عدالً نالممئكة نالياس ذيمعي ب ال يق ل اهلل ميه ييع القيامة د فًا

لمخال ّه  وننخل  م  ذلك علر ضعف حدي  محج  ش  اوةرع ننكارته

لما نرة يف الصحيحي  نغي ،ما م  كي  الدياع ال يدخل المدييةب ني ل ُذحد 

 ةاخل ح ع المديية.

 املبحث الرابع

 اآليات والكرامات يف غزوة أحد

 املطلب األول

وقنع اآليات واملعجزات
(2)

 يف غزوة أحد 

شآيات عديديب نمعجثات شا، يب يف غثني  ملسو هيلع هللا ىلص ذك ع اهلل تعالر ن يه محمداً 

علر الث ات  ╚ب نمعيية للصحاشة ملسو هيلع هللا ىلصذحدب ةالة علر دد  الي ي 

 ناالسّقامة علر ةي  اهلل تعالرب نم  تلك اآليات:

اليعاسب يف نقت ااّد  ╚آية اليعاس: فقد ذلقر اهلل علر الصحاشة  - 1

ب نكانيا ذحيج ما يكيني  علر اليقظة لميايهة عليهم الك بب نعظم ال مء

الم  كي ب نقد ذنثع اهلل تعالر يف اأ  ،ها الميقف الح ج آية تّلر علر قياع 
                                                 

 (.1370( ش قم )2/1147(ب نمسلم )3172( ش قم )4/100رناه ال خاري ) (1)
المعجثات: ،ي ذم  خار  للعاةي مق ن  شالّحدي سالم ع  المعارضة. ذعمع السية  (2)

 (.53المي يري ص )
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 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱالساعةب ن،ي قيله تعالر: 
 .[154 :آع عم ا ]  ﴾جن  يم

 :  عيد ،هه اآلية ذث  ذشي  لحة     ذنرة اش  كثي 

م  تغ اه اليعاس ييع ذحد حّر سقط كيت في»قاع:    ع  ذشي  لحة ف

 .(1)«يسقط نآخهه نيسقط فآخهه بسي ي م  يدي م اراً 

ذما اليعاس فقد ذداهبم ييع ذحدب نذم  ذلك م هير ":   قاع اش  كثي  

  .(2)"يداً 

ي محمدم "الحي لي:  اش  عاةعقاع ن فهؤالء كانيا قا عيَ  شأ    ملسو هيلع هللا ىلصالجازميَ  شي ي 

ب نذ  ،هه الياقعَة ال تؤةي علر االسّةصاِعب فم َيَ َع كانيا اهلَل َييُْصُ  ،ها الدي َ 

فر  الييع ال يجيء مع  بمؤميي ب نشلغ ذلك اوم  علر حيُ  غ يَهم اليَُّعاُس 

 .(3)"الخيِج 

 حضير الممئكة يف غثني ذحد:  - 2

نالصحاشةب مما كا  له  ملسو هيلع هللا ىلصع  الي ي  حض ت الممئكة يف غثني ُذحد ةفاعًا

 ن يسهم ن مأنييّهم.ذشلغ اوث  يف 

ييع ذحدب نمعه  ملسو هيلع هللا ىلصرذيت رسيع اهلل »قاع:    فع  سعد ش  ذشي نقاص 

 .(4)«ريم  يقاتم  عيهب عليهما ثياب شيضب كأاد القّاع ما رذيّهما ق ل نال شعد

 و شرنثاع الممئكة للقّاع معه نللدفاع عيه.ملسو هيلع هللا ىلصنيف ،ها شيا   ك اع اهلل تعالر لي يه 

                                                 

 (.4068( ش قم )5/99رناه ال خاري ) (1)

 (.4/22ت سي  اش  كثي  ) (2)
 (.5/610الل اب يف عليع الكّاب ) (3)

 (. 2306( ش قم )4/1802(ب نمسلم )4054( ش قم )5/96رناه ال خاري ) (4)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصآع قّلر ُذحدو ن،ها علم م  ذعمع ن يته ع  م ملسو هيلع هللا ىلصعخ ار الي ي  - 3

لما ذدي  عخيانكم »: ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل  : قاعقاع ¶فع  اش  ع اس 

ذرناحهم يف ذيياج  ي  خض  تِ ة ذهنار الجيةب تأكل م   شُأحدب يعل اهلل 

ثمار،اب نتأني علر قياةيل م  ذ،  يف ظل الع شب فلما نيدنا  ي  م  هبم 

لةم  ويا: يا ليت عخيانيا يعلمي  شما ديع اهلل ليانمأكلهمب نحس  مقيلهم قال

 "ذنا ذشلغهم عيكم"يث،دنا يف الجهاةب نال ييكليا ع  الح بب فقاع اهلل عث نيل: 

آع ] ﴾يل ىل مل يك﴿ٱ فأنثع اهلل عث نيل ،ؤالء اآليات علر رسيله:

 .(1)[169 :عم ا 

ناحهم ع  مسّق  ذرناح اهداء ُذحدو شأ  يعل اهلل ذر ملسو هيلع هللا ىلصحي  ذخرب الي ي 

يف ذيياج  ي  خض  تِ ة ذهنار الجيةب ن،ها ذم  غي ي ذ لع اهلل تعالر عليه 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ن يه

 املطلب الثاني

وقنع الكرامات
(2) 

 يف غزوة ُأحد 

 تث يًّا وذك ع اهلل تعالر شعض الصحاشة شجملة م  الك امات يف غثني ذحد

الهثيمة الّي  عليهم لما ذداهبم م  االشّمء العظيمب رغم للمؤميي ب نتخ ي ًا

                                                 

(ب نحسيه اعي  اورناؤنطب نرناه الحاكم 2388( ش قم )4/218رناه ذحمد يف المسيد ) (1)

،ها حدي  دحيح علر ا ط مسلم "(ب نقاع: 2444( ح ي  رقم )2/97يف المسّدرك )

 ب ننافقه اله، ي."نلم يخ ياه

ال يكي  الك امات: ،ي ظهير ذم  خار  للعاةي م  ق ل اخ  غي  مقار  لدعيى الي ييب فما  (2)

  (.184مق ننًا شا يما  نالعمل الصالح يكي  اسّدراًيا. كّاب الّع ي ات للج ياين ص )
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 حلت شالمسلمي ب نم  تلك الك امات:

 شأييحّها حّر ُرفع.    تظليل الممئكة لع د اهلل ش  ح اع  - 1

ل شهب حّر ثّ قاع: ييء شأشي ييع ذحد قد مُ  ¶فع  ياش  ش  ع د اهلل 

ب فه، ت ذريد ذ  ذك ف عيهب ي ثيشًاجّ نقد ُس  ملسو هيلع هللا ىلصنضع شي  يدي رسيع اهلل 

ف فعب  ملسو هيلع هللا ىلص ف عيهب فيهاين قيميب فأم  رسيع اهلل فيهاين قيميب ثم ذ، ت ذك

 - ذخت عم ن :ذن - فقاليا: اشية عم ن «م  ،هه؟»فسمع ديت دائحةب فقاع: 

 .(1)«فلم ت كي؟ ذن ال ت كيب فما زالت الممئكة تظله شأييحّها حّر رفع»قاع: 

لكينه  وشأييحّهاب ك امة له   حي  ذظلت الممئكة ع د اهلل ش  ح اع 

 .نرنحه خدمة لدي  اهلل تعالر ياة شي سه

: يحّمل ذ  الم اة: «ه شأييحّهاتظلّ »نقيله: ":   قاع القاضي عياض 

تثاحمها عليهو ل  ارته ش ضل اهلل نرضاه نمآله عيده نلكث تهب نالك امة لهب ذن 

 .(2)"لةم يّغي  يسمه نريحه ولّظليله م  ح  ال مس

 :¶لة تغسيل الممئكة لحمثي ش  ع د الم ل  نحيظ - 2

 ملسو هيلع هللا ىلصمم  اسّ هد يف غثني ذحد حمثي ش  ع د الم ل  عم رسيع اهلل 

 ب نكا  م  فضل اهلل عليهما نعك امه لهما ذ  غسلّهما الممئكة.¶نحيظلة 

فع  اش  ع اسب قاع: لما ذدي  حمثي ش  ع د الم ل  نحيظلة ش  ال ا،  

 .(3)«رذيت الممئكة تغسلهما»: ملسو هيلع هللا ىلصن،ما يي ا ب فقاع رسيع اهلل 

                                                 

 (.2471( ش قم )4/1918(ب نمسلم )1293( ش قم )2/81رناه ال خاري ) (1)

 (.501 - 7/500عكماع المعلم ) (2)

اول اين يف  (ب ندحح عسياةه12094( ش قم )11/391ذخ يه ال رباين يف المعجم الك ي  ) (3)

 (.56ذحكاع الجيائث ص )
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حدي  فيه شيا  فضلهما نعظيم ميثلّهما عيد اهلل تعالرو حي  تيلر نال

 الممئكة تغسيلهماب ن،هه م  الك امات الّي امّ  اهلل تعالر عليهما شه.

 

 املبحث اخلامس

ألمور الغيبية ضرب األمثال املتعلقة ببعض ا

 املتعلقة جببل أحد

 املطلب األول

وجنب اإلميا  بالقدر
(1)

 

عيما  الم ء عال    م  ذركا  ا يما  السّةب نال يصّح ا يما  شالقدر رك

 شالّسليم نا يما  شه.

نقد ياء تق ي  شيا  ذ،مية ا يما  شالقدرو شض ب المثل شالصدقة يف س يل 

 اهلل نلي كانت شمقدار ي ل ذحدب فرهنا ال تي ع داح ها حّر يؤم  شه.

 ب(3)ال ص ي مع د الجهييب قاع: كا  ذنع م  قاع يف القدر ش(2)فع  يحير ش  يعم 
                                                 

ر مقاةي  قدّ  ما س ق شه العلم ني ى شه القلمب مما ،ي كائ  علر اوشدب نذنه " القدر: تع يف (1)

ذهنا سّقع  - س حانه نتعالر - الخمئق نما يكي  م  اواياء ق ل ذ  تكي  يف اوزعب نعلم

. "ر،اتقع علر حس  ما قد   يهيف ذنقات معليمة عيده تعالرب نعلر د ات مخصيدةب ف

فه ال يخ اش  عثيمي  (.2/118ليامع اونير ) تقدي  اهلل للكائياتو "شقيله:     نع  

 (.3/255انظ : مجميع فّانى نرسائل العثيمي  ) "حس ما س ق شه علمه ناقّضّه حكمّه
ب نثيل م ن ش ّح الّحّانية نالميم شييهما مهملة ساكيةب ال ص ي ب مَ عْ ،ي: يحير اش  يَ  (2)

نقيل: شعد،ا. انظ : تق ي   بنقاضيهاب ثقة فصيحب نكا  ي سلب م  الثالثةب مات ق ل المائة

 (.7678( ت يمة رقم )598الّههي  ص)
ب القدريب نيقاع: عنه اش  ع د اهلل اش  عكيمب نيقاع: اسم يده ي،ي: مع د ش  خالد الجهي (3)

= 
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ي  (1)فان لقت ذنا نحميد ش  ع د ال حم  الحمي ي فقليا: لي  - معّم ي  :ذن - حاي 

ب فسألياه عما يقيع ،ؤالء يف القدرب فيفق ليا ملسو هيلع هللا ىلصم  ذدحاب رسيع اهلل  لقييا ذحداً 

المسجدب فاكّي ّه ذنا نداح ي ذحدنا ع  يمييهب  ع د اهلل ش  عم  ش  الخ اب ةاخمً 

خ  ع  امالهب فظييت ذ  داح ي سيكِل الكمع عليب فقلت: ذشا ع د ال حم  عنه ناآل

العلمب نذك  م  اأهنمب نذهنم  (2) ليا ناس يق ءن  الق آ ب نيّق   ن قد ظه  قِ 

فرذا لقيت ذنلةك فأخرب،م ذين ش يء »ب قاع: (3)فنُ يثعمي  ذ  ال قدرب نذ  اوم  ذُ 

لي ذ  وحد،م مثل ذحد »ش  عم   اهلل ف شه ع دب نالهي يحل«ميهمب نذهنم ش آء ميي

 .(4)«ما ق ل اهلل ميه حّر يؤم  شالقدر بفأن قه ذ، ًا

مع  (5)علر عدع ق يع ذعماع القدرية ¶يدع ذث  ع د اهلل ش  عم  

                                                 
= 

ل ص يب م  الثالثةب قّل ق ل المائةب سية عييم ب ددن  م ّدعب ن،ي ذنع م  ذظه  القدر شا

 (.6777( ت يمة رقم )539ثماني . انظ : تق ي  الّههي  ص)
،ي: حميد ش  ع د ال حم  الحمي ي ال ص ي ثقة فقيه م  الثالثة. انظ : تق ي  الّههي   (1)

 (.1554( ت يمة رقم )182ص)
عذا ق يته. انظ : غ ي  الحدي   يّق   ن : ي ل ينه نيّّ عينه ُيَقاع: تق  ت ذث  ال يء (2)

 (.2/394للخ اشي )
ن،ي مه،  غمي القدرية. انظ :  بف: مسّأنف م ّدذ لم يس ق شه ساشق قدر نال علماوم  ذنُ  (3)

 (.1/44م ار  اونيار )
 (.8( ش قم )1/36رناه مسلم ) (4)
ن،م  بالعلم ع  اهلل ين،م  ائ ّا : ميهم م  يي  بالقدر يالقدرية: اسم عاع يجمع كل م  يي  (5)

القدرية الغميب نقد انق ض ،ؤالءب نميهم م  يي ي ا راةي ع  اهللب ن،م القدرية غي  الغمي 

م  المعّثلة نم  نافقهم م  ال يعة نا شاضيةب نكلهم مجمعي  علر ذ  الع د يخلق فعل 

  شي  ال    ص (ب ال  176ن سهب نذ  اهلل ال يخلق ذفعاع الع اة. انظ : الّي يه نال ة ص )

 (.53ص ) ي(ب الّ صي  يف الدي  لإلس  اييي3/22(ب ال صل )114)
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ايّهاة،م يف الع اةيب نذلك شس   اعّقاة،م ال اسد نشدعّهم الضالة الم ّملة 

 علر عنكار القدر.

يف  دم فأن ق ذلك اله،  المماثل وُُح ":   اله ري  قاع محمد اومي 

د المي ق َح س يل اهلل ن اعّه ما ق ل اهلل س حانه نتعالر ميهو ذي: م  ذلك اوَ 

ن قاته حّر يؤم و ذي: علر ذ  يؤم  نيصّد  نيعّقد شالقدرو ذي: شث يت القدر هلل 

كا  ا يما ب فرذا تعالرب ذي علمه شالكائيات ذزاًلب و  ا يما  شالقدر رك  م  ذر

لم يؤم  شالقدر فهي كاف ب نن قات الكاف  غي  مق يلةب و  ا يما  ا ط يف ق يع 

 .(1)"الحسياتب ونه ذساس اوعماع الصالحة

 املطلب الثاني

 ضرس الكافر

ا يما  شالييع اآلخ  رك  م  ذركا  ا يما  السّةب نم  يملة ا يما  

الجيةب نعهاب ذ،ل اليارب نم  ذنياع العهاب شالييع اآلخ ب ا يما  شيعيم ذ،ل 

الياقع علر الك ار ييع القيامةو ذ  تعظم ذيساة،م يف ذلك الييعو ليهنقيا المثيد 

 م  العهاب.

ناب  :ذن - ض س الكاف »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع رسيع اهلل    فع  ذشي ، ي ي 

 .(2)«مثل ذحدب نِغَلظ يلده مسي ي ثمر - الكاف 

ض س الكاف  ييع القيامة ذعظم م  ذحدب »قاع:    نع  ذشي ، ي ي 

                                                 

 (.2/29الكيك  الي،اج ) (1)
 (.2851( ش قم )4/2189رناه مسلم ) (2)
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 .(2()1)«ميهم نليهنقيا العهاب ئيعظمي  لّمّل

فالكاف  يعظم ض سهب نيغلظ يلدهب ليكي  ذلك ذاد يف عهاشهب كما ذ  

ليهنقيا العهابب يثاء ما نقعيا فيه م   وهبم اليار ئم لّمّلذيساة الك ار تعظُ 

 الك   يف الحياي الدنيا.

 عيد مسلم:    حه علر حدي  ذشي ، ي ي يف ا    قاع الييني

يج  ا يما  شهب  ب،ها كله لكينه ذشلغ يف عيممهب نكل ،ها مقدنر هلل تعالر"

 .(3)" خ ار الصاة  شه

نكأ  اخّمج " يف الجمع شي  ال نايات:    نقاع اش  حج  العسقمين

 .(4)"،هه المقاةي  محميع علر اخّمج تعهي  الك ار يف اليار

ذعظم » ب«مثل ُذحد»شكم ال نايّي ب     حدي  ذشي ، ي ي فما ياء يف

فهها االخّمج نالّ انت يف العهابو محميع علر ت انهتم يف الك    ب«م  ُذحد

 نا فساة.

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ قاع تعالر:
 .[88: اليحل] ﴾خن حن جن يم

                                                 

 (.11/423(ب نانظ : فّح ال اري )2/87ذخ يه اش  الم ارك يف الث،د نال قائق ) (1)
ص ح ش فعه لك  له حكم ال فعب ونه نسيده دحيح نلم ي":   قاع اش  حج  العسقمين  (2)

 (.11/423. انظ : فّح ال اري )"ال مجاع لل ذي فيه
 (.17/186ا ح الييني علر مسلم ) (3)
 (.11/423فّح ال اري ) (4)
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 املطلب الثالث

 شرف الصحبة

ب ملسو هيلع هللا ىلصدح ّهم للي ي  ذفضل الياس شعد اون ياءب ل  ج ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب الي ي 

ب نذكث ،م نلساشقّهمب نلكيهنم ذد ر اومة قليشًا بملسو هيلع هللا ىلصنلجهاة،م ننص هتم له 

 .ملسو هيلع هللا ىلصب نيك ي ذ  اهلل تعالر اخّار،م لصح ة ن يه علمًا

 وملسو هيلع هللا ىلصشأدحاب الي ي  فليّأس   : م  كا  ميكم مّأسيًا  قاع اش  مسعية 

ب ب نذقيمها ،ديًا ًاتكلّ ها ب نذقل  ب نذعمقها علمًا،هه اومة قليشًا عهنم كانيا ذش   

ب نعقامة ةييه فاع فيا لهم ملسو هيلع هللا ىلصلصح ه ن يه  ب اخّار،م اهلل نذحسيها ذخمقًا

 .(1)"فضلهمب نات عي،م يف آثار،م فرهنم كانيا علر الهدى المسّقيم

ب فرنه ال فالياحد م  غي  الصحاشة لي ذن ق يف س يل اهلل مثل ي ل ُذحد ذ، ًا

ه نال  بم  ذن ق م  آحاة الصحاشة ثياَب  ي لغ م  الثياب ناوي  نال ضل ال ُمد 

 نصي هب نذلك ل  ج الصح ةب نكث ي فضائلهم نمياق هم.

مم   فالمدُّ م  ذحد الصحاشة عذا تصد  شهو كا  ذفضل م  ي ل ذحد ذ، ًا

  اهلل ع  اوخ اء اليسي ي م  شعضهم مغميري يف شحار حسياهتمب نعياء شعد،مب ن

 ّيشةب نشس   ساشقّهم لإلسمع نعظيم فضائلهم.تجانز عيهم شّيفيقهم لل

ال تس يا ذدحاشيب »: ملسو هيلع هللا ىلصب قاع: قاع الي ي   فع  ذشي سعيد الخدري 

 .(2)«صي هذحد،مب نال نَ  د  ما شلغ مُ  فلي ذ  ذحدكم ذن ق مثل ذحد ذ، ًا

                                                 

 (.1807( ش قم )946/ب2(ب نيامع شيا  العلم نفضله )2/519الحجة يف شيا  المحجة ) (1)
( ش قم 4/1967سلم م  حدي  ذشي ، ي ي )(ب نم3673( ش قم )5/8رناه ال خاري ) (2)

(2540 .) 
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نلهم م  السياشق نال ضائل ما ييي  مغ  ي ما ":   قاع اش  تيمية 

و   ور عنه يغ   لهم م  السيةات ما ال يغ   لم  شعد،ميصدر ميهم ع  ددرب حّ

لهم م  الحسيات الّي تمحي السيةات ما ليس لم  شعد،مب نقد ث ت شقيع رسيع 

 .(1)«عهنم خي  الق ن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«مم  شعد،م ام  ذحد،م عذا تصد  شهو كا  ذفضل م  ي ل ذحد ذ، ً  دّ المُ »نذ  

يكي  قد تاب ميه ذن ذتر شحسيات ثم عذا كا  قد ددر ع  ذحد،م ذن و ف

الهي  ،م ذحق الياس  ملسو هيلع هللا ىلصتمحيهب ذن غ   له ش ضل ساشقّهب ذن ش  اعة محمد 

ش  اعّهب ذن اشّلي ش مء يف الدنيا ك   شه عيهب فرذا كا  ،ها يف الهنيب المحققةو 

فكيف شاومير الّي كانيا فيها مجّهدي : ع  ذداشياو فلهم ذي ا ب نع  ذخ أناو 

 ناحدب نالخ أ مغ ير.فلهم ذي  

ثم القدر الهي ييك  م  فعل شعضهم قليل نثر مغمير يف يي  فضائل القيع 

نمحاسيهمب م  ا يما  شاهلل نرسيلهب نالجهاة يف س يلهب نالهج يب ناليص يب 

 نالعلم اليافعب نالعمل الصالح.

 اهلل شه عليهم م  ال ضائلو نم  نظ  يف سي ي القيع شعلم نشصي يب نما م   

ذهنم خي  الخلق شعد اون ياءب ال كا  نال يكي  مثلهمب نذهنم ،م د يي  علم يقييًا

 .(2)"الص يي م  ق ن  ،هه اومةب الّي ،ي خي  اومم نذك مها علر اهلل

                                                 

(. 1/218،هه الل ظة ليس لها ذدل يف السية الصحيحة. انظ : ميسيعة اول اين يف العقيدي ) (1)

رناه ال خاري  ب«خي  الياس ق ينب ثم الهي  يليهنمب ثم الهي  يليهنم»نالل ظة الثاشّة: 

 (.2652ش قم ) (3/171)
 (.122الياس ية ص ) (2)
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عذا ذن ق ا نسا  ميا مثل ُذحد  ╚فالصحاشة ":   نقاع اش  عثيمي  

نالميَ ق ناحدب نالميَ ق عليه  ذحد،م نال نصي هب نا ن ا  ناحدب د  ذ، ًاو ما شلغ مُ 

ناحدب نكلهم ش  ب لك  ال يسّيي ال    شعضهم مع شعضب فهؤالء الصحاشة 

لهم م  ال ضائل نالمياق  نا خمص ناالت اع ما ليس لغي ،مو  ╚

  اعهم ال ديدب كانيا ذفضل م  غي ،م فيما يي قي .فإلخمدهم العظيمب ناتّ 

وحد ذ  يس  الصحاشة علر العميعب  ن،ها اليهي يقّضي الّح يمو فم يحل

نال ذ  يس  ناحًدا ميهم علر الخصيصو فر  س هم علر العميعب كا  كافً اب شل 

ال اك يف ك   م  اك يف ك  هب ذما ع  س هم علر س يل الخصيصو فييظ  يف 

ال اع  لهلكو فقد يس هم م  ذيل ذاياء َخْلقية ذن ُخُلقية ذن ةيييةب نلكل ناحد 

 .(1)"م  ذلك حكمه

ة الّي نيّلخ  مما س ق ذ  الصحاشة يمعيا م  ال ضائل نالمياق  الجمّ 

 ذحد شعد اون ياء نالم سلي . فيهاال يدانيهم 

م  ذحد،م عذا تصد  شهو كا  ذفضل عيد اهلل تعالر م  ي ل ذحد  د  نذ  المُ 

 مم  ياء شعد،م. ذ، ًا

 املطلب الرابع

   فضيلة لبد اهلل بن مسعند 

الم ه ي العديد م  ال ضائل نالمياق  للصحاشي الجليل  نرة يف السية

 .  اهلل ش  مسعية  ع د

                                                 

 (.2/253ا ح العقيدي الياس ية الش  عثيمي  ) (1)
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و نذلك لكث ي ممزمّه ملسو هيلع هللا ىلصشالي ي  نسمًّا ذق ب الياس ،ديًام  فقد كا  

 .ملسو هيلع هللا ىلصلل سيع 

ذ  ساقيه ذثقل يف الميثا  م  ي ل ُذحدب ن،هه ميق ة عظيمة  ملسو هيلع هللا ىلصنذخرب الي ي 

 .  نرةت يف حق ،ها الصحاشي الجليل 

م   ذنه كا  يجّيي سياكًا   ب ع  اش  مسعية (1)  ح يشفع  زر ش

ب فضحك القيع ميهب فقاع (2)اوراكب نكا  ةقيق الساقي ب فجعلت ال يح تك ؤه

نالهي »قاليا: يا ن ي اهللب م  ِةق ة ساقيهب فقاع:  «مم  تضحكي ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل 

 .(3)«ن سي شيدهب لهما ذثقل يف الميثا  م  ذحد

 كمالسية نالجماعة ذ  الهي ييز  ييع القيامة ثمثة ذاياءب م  معّقد ذ،ل ا

الهي ييضع يف الميثا  ب فعلر ذلك اليصيص اليارةي يف السية الم ه ي تةل  

 ب نت صيلها كاآليت:نييز : اوعماعب ندحائف اوعماعب نالعامل ن سه

ب م نتيضع يف الميثا ب يدع لهلكنز  اوعماع: فقد ث ت ذهنا تجس   - 1

كلمّا  خ ي ّا  علر اللسا ب ثقيلّا  يف »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص  ذشي ، ي يب ع  الي ي حدي

                                                 

اش   - دي نمعجمة مصغ شمهملة نميّح  -  يشاش  ُح  - شكس  ذنله نت ديد ال اء - رّ ،ي: زِ  (1)

ذشي م يمب ثقة يليل  باوسدي الكييف - شضم المهملة شعد،ا ميحدي ثم معجمة - ح ااة

ر نثماني ب ن،ي اش  مائة نس ع مخض عب م  الثانيةب مات سية عحدى ذن اثيّي  ذن ثم

 (.2008( ت يمة رقم )215نع  ي . انظ : تق ي  الّههي  ص )
تك ؤه: الكاج نال اء نالهمثي ذدم  يدع ذحد،ما علر الّساني يف ال يةي ب نيدع اآلخ   (2)

 (.5/189علر الميل نا مالة ناالعيياج. انظ : معجم مقاييس اللغة )
( ندححه اول اين يف السلسلة الصحيحة 3991( ش قم )7/98رناه ذحمد يف مسيده ) (3)

 (.3192( ش قم )7/582)
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 .(1)«الميثا ب ح ي ّا  علر ال حم : س حا  اهلل العظيمب س حا  اهلل نشحمده

نز  دحف اوعماع: نقد ةع  علر ذلك حدي  ع د اهلل ش  عم ن ش   - 2

نس ؤذمّي علر رم   ع  اهلل سيخل  ريمً »: ملسو هيلع هللا ىلصالعاصب يقيع: قاع رسيع اهلل 

كل سجل مثل مد ال ص ب  بالخمئق ييع القيامة فيي   عليه تسعة نتسعي  سجمً 

؟ ذظلمك كّ ّي الحافظي ؟ فيقيع: ال يا ربب ثم يقيع: ذتيك  م  ،ها ايةًا

فيقيع: ذفلك عهر؟ فيقيع: ال يا ربب فيقيع: شلر ع  لك عيدنا حسيةب فرنه ال 

 : ذاهد ذ  ال عله عال اهلل نذاهد ذ  محمداً ظلم عليك الييعب فّخ ج ش اقة فيها

ع ده نرسيلهب فيقيع: احض  نزنكب فيقيع: يا رب ما ،هه ال  اقة مع ،هه 

ة نال  اقة يف  ّ فّيضع السجمت يف كِ »ب قاع: «السجمتب فقاع: عنك ال تظلم

 .(2)«ةب ف اات السجمت نثقلت ال  اقةب فم يثقل مع اسم اهلل ايء ّ كِ 

ع     مل ن سهب نمما يدع علر نزنه: حدي  ذشي ، ي ي نز  العا - 3

عنه ليأيت ال يل العظيم السمي  ييع القيامةب ال يث  عيد اهلل يياح »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل 

 .«[105: ]الكهف  ﴾حت  جت  هب  مب  خب  حب﴿ نابؤشعيضةب نقاع: اق 

م   ع  اش  مسعية ذنه كا  يجّيي سياكًا الساشق زر ش  ح يش حدي ن

كا  ةقيق الساقي ب فجعلت ال يح تك ؤهب فضحك القيع ميهب فقاع اوراكب ن

نالهي »قاليا: يا ن ي اهللب م  ِةق ة ساقيهب فقاع:  «مم  تضحكي ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل 

 .ب ةاعٌّ علر ،ها المعير(3)«ن سي شيدهب لهما ذثقل يف الميثا  م  ذحد

                                                 

 (.2694( ش قم )4/2072(ب نمسلم )6406( ش قم )8/86رناه ال خاري ) (1)
 (.1776ندححه اول اين يف دحيح الجامع الصغي  ش قم ) (ب2639ش قم ) رناه الرتمهي (2)
 (.43تقدع تخ يجه ص ) (3)
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لصحاشي نقد تكلم ذ،ل العلم علر حدي  زر ش  ح يشب نشيييا فضيلة ا

الجليل ع د اهلل ش  مسعيةب نعظيم قدره يف اآلخ يب نشيييا كهلك ذ  ،ها الحدي  

 .ةليل علر نز  اوعماع ييع القيامة

ناهلل  - نالهي اسّظه  م  اليصيص":   حافظ حكمي قاع ال يخ 

ذ  العامل نعمله ندحي ة عمله كل ذلك ييز و و  اوحاةي  الّي يف  - ذعلم

 .(1)"ةت شكل م  ذلك نال ميافاي شييهاشيا  الق آ  قد نر

فالعربي ليست شحجم الجسم نكَِ  هب نعنما شما نق  يف القل  م  ا يما  

ب ن،ها ما كا  عليه الصحاشي الجليل ملسو هيلع هللا ىلصنالّيحيد نلثنع السي ةب ناقّ اء ذث  الي ي 

 .  ع د اهلل ش  مسعية 

سمت فع  ع د ال حم  ش  يثيدب قاع: سأليا حهي ة ع  ريل ق ي  ال

 ن،ديًا ذق ب سمًّا ما ذع ج ذحداً »حّر نأخه عيهب فقاع:  ملسو هيلع هللا ىلصنالهدي م  الي ي 

 .(2)«م  اش  ذع ع د ملسو هيلع هللا ىلصشالي ي  نةالًّ 

 ذ  علر يدع ،ها"نعق  ،ها الحدي :     نقاع ال يخ محمد العثيمي 

 دحائف ذن اوعماع تيز  القيامة ييع ذنه نالمهم. ن سه العامل ،ي ييز  الهي

  لك خك حك جك مق حق مف خف﴿ اعبالعم ذن ا عماع
  ﴾مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

 .(3)"[103 - 102: المؤميي ]

                                                 

 (.849 - 2/848ع )معارج الق ي (1)

 (.3762( ش قم )5/28رناه ال خاري ) (2)
 .(450/ 3) الصالحي  رياض ا ح (3)
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 املطلب اخلامس

 فضل صالة اجلنازة 

رغ   ا سمع يف ذةاء دمي الجيازيب لما يف ذلك م  القياع شحقي  المسلم 

نقد نرة ض ب المثل شج ل ُذحد عيد شيا  فضيلة نذي   علر ذخيه المسلمب

رت   ال ارع ذي  قي اط علر م  دلر دمي  فقدةفيهو الصمي علر الميت ن

 الجيازيب نذي  قي ا ي  علر م  دلر علر الجيازيب نت عها حّر تدف .

م  اهد الجيازي حّر »: ملسو هيلع هللا ىلصب قاع: قاع رسيع اهلل   فع  ذشي ، ي ي 

ب قيل: نما القي ا ا ؟ «يصلي فله قي اطب نم  اهد حّر تدف  كا  له قي ا ا 

 .(1)«ي  العظيمي مثل الج ل»قاع: 

م  دلر علر ييازي نلم يّ عها فله »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصنع  ذشي ، ي ي ع  الي ي 

ذدغ ،ما مثل »ب قيل: نما القي ا ا ؟ قاع: «قي اطب فر  ت عها فله قي ا ا 

 . (2)«حدذُ 

ةع  الحديثا  علر فضيلة دمي الجيازي نات اعها حّر تدف ب نقد شي   ال ارع 

 ب  عليه م  اوي  العظيمب ن،ي حصيله علر قي ا ي فضل ،ها العملب نما يرتت

كل قي اط مثل ي ل ذحدب نالم اة م  ذلك: اوي  العظيم نالثياب الجثيل الهي 

شقدر  يياله م  يقيع هبها العملب ذن ذ  اهلل تعالر يجعل ،ها العمل الجليل يسمًا

 ي ل ذحد.

الّمثيل  فأفاةت ،هه ال ناية شيا  نيه":   قاع اش  حج  العسقمين 
                                                 

 (.945( ش قم )2/652(ب نمسلم )1325( ش قم )2/87رناه ال خاري ) (1)
 (.945( ش قم )2/653رناه مسلم ) (2)
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 .(1)"شج ل ُذحدب نذ  الم اة شه زنة الثياب الم ت  علر ذلك العمل

فالم اة: تعظيُم الثيابب فمثله " :  نقاع زك يا اونصاري ال افعي 

شالعيا  شأعظم الج اِع خلًقا نذكث ،ا علر الي يس المؤمية ح ًّاب نيجيز ذْ  يكي  

 .(2)"يامة يسًما قدر ذحدم نييز شأْ  يجعَل اهلل تعالر عمله ييع الق بعلر حقيقّه

ت تي  الثياب علر دمي الجيازيب نتمثيله شج ل ُذحدب ن،ي مما يع فه 

نذلك تق ي ًا لعقيلهمب نعال فر  الثياب معير ال ُيدرك شالحسب ذن  المخا  ي ب

 .(3)ذ  اهلل يجعل الثياب يف ديري عظيمة م اهبة لج ل ُذحد

 املطلب السادس

 فضل الصدقة

ع علر الصدقة لما لها م  اوث  العظيم علر مسّيى اوف اة ح  ا سم

نالمجّمعاتب فالصدقة ت ه  الماع نتيميهب نشس  ها تسية المح ة ناليئاع شي  

 المسلمي .

نم  فضائلها: ذ  اهلل تعالر ييميها ني شيها لصاح ها نع  كانت يسي ي 

 كالّم يو حّر ت لغ يف الحجم نالثياب كج ل ُذحد.

ع  اهلل يق ل الصدقةب » :ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع رسيع اهلل    ، ي ي فع  ذشي 

  اللقمة لّصي  عنيأخه،ا شيمييهب في شيها وحدكم كما ي شي ذحدكم مه هب حّر 

                                                 

 (.3/198فّح ال اري ) (1)

 (.3/398ميحة ال اري ش  ح دحيح ال خاري ) (2)
 (.8/333ظ : الميهل العهب الميرنة )ان (3)
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 .(1)«مثل ذحد

ما م  ع د مسلم يّصد  »: ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع رسيع اهلل  - نع  ذشي ، ي ي

ه،ا شيمييه في شيها شصدقة م  كس   ي ب نال يق ل اهلل عال ال ي ب عال كا  اهلل يأخ

ه  .(3)«ذن فصيلهب حّر ت لغ الّم ي مثل ُذحد (2)له كما ي شي ذحدكم ُفُلي 

ةع  الحديثا  علر فضل الصدقةب نذ  اهلل ييميها ني شيها لصاح ها كما ي شي 

ال خ  الُمه  الصغي  نيّعا،ده شالرتشيةب نكهلك فر  اهلل س حانه نتعالر ي شي 

لي كانت تلك الصدقة كالّم ي ناللقمة دغي ي ذن يسي ي ددقة الع د نيّعا،د،اب ن

يف حجمها يف نظ  المّصد ب عال ذ  اهلل ييميهاب حّر تصي  مثل ي ل ذحدب نذلك 

 شربكة الصدقة نعظم اأهنا عيد اهلل تعالر.

: «  اللقمة لّصي  مثل ي ل ذحدعحّر »: ملسو هيلع هللا ىلصعيد قيله     قاع المياني

 .(4)"  دغي  يصي  ذكرب ك ي  شالرتشيةيف الِعَظمب ن،ي مثل ض ب لكي  ذدغ"

                                                 

(ب ندححه اول اين يف دحيح الجامع الصغي  662 قم )ش( 3/41رناه الرتمهي ) (1)

 (.1900( ش قم )1/386)
ه: ش ّح ال اء نضم المع (2)  :فيه يكنُح  بيعثع نيّحد :ذي وونه ي لر ع  ذمه ون،ي المه  بَفُلي 

 (.2/158م ار  اونيار علر دحاح اآلثار )ي شكس  ال اء نسكي  المع. انظ : لْ فِ 
(ب نانظ : الّعليقات الحسا  علر دحيح 3361( ش قم )8/11رناه اش  ح ا  يف دحيحه ) (3)

(ب نظمع 1083(ب ندححه اول اين يف ال نض اليضي  )3305( ش قم )5/223اش  ح ا  )

 قم ( ش2/108(. نذدل الحدي  يف الصحيحي . دحيح ال خاري )623الجية ص )

 (. شدن  الّقييد شج ل ُذحد.1014( ش قم )2/702(ب نمسلم )1410)
 (.1/275الّيسي  ش  ح الجامع الصغي  ) (4)
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 املطلب السابع

 لإلنفاق يف سبيل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمتين النيب 

ن،ها م  ، ذيية الياس نذح دهم علر ا ن ا  يف س يل ملسو هيلع هللا ىلصكا  رسيع اهلل 

،مة يف يمع  له لم تك  ملسو هيلع هللا ىلصكماع ا قّه نرحمّه شأمّهب نز،ده يف الدنياب ونه 

مير ذال تمضي عليه ثمر لياع ت ملسو هيلع هللا ىلصالماع نالح ص عليهو نلهلك فر  الي ي 

 عال ذن قه نف قه يف نييه الرب نالخي . نعيده مثل ي ل ُذحد ذ، ًا

ي  ملسو هيلع هللا ىلصفع  زيد ش  ن،  قاع: قاع ذشي ذر: كيت ذم ي مع الي ي  يف ح  

ين »قلت: ل يك يا رسيع اهللب قاع:  «يا ذشا ذر»المدييةب فاسّق ليا ذحدب فقاع:  ما يس ُّ

 ثالثة نعيدي ميه ةييارب عال ايةًا، ًاذ  عيدي مثل ُذحد ،ها ذ
 
ذردده  ب تمضي علي

ع  يمييهب نع  امالهب  «لدي ب عال ذ  ذقيع شه يف ع اة اهلل ،كها ن،كها ن،كها

ع  اوكث ي  ،م اوقلُّي  ييع القيامةب عال م  قاع »نم  خل هب ثم م ر فقاع: 

 .(1)«ما ،م نقليل - ع  يمييه نع  اماله نم  خل ه - ،كها ن،كها ن،كها

الم اةري علر ال اعة ذفضل م  الّياين فيهاب ذال ت ى ":   قاع اش  ش اع 

لم يح  ذ  ي قر عيده م  مقدار ي ل ذحدم ذ،ً ا لي كا  له شعد ثمر  ملسو هيلع هللا ىلصذ  الي ي 

 .(2)"عال ةييار ي دده لدي 

دلر اهلل عليه نآله  - ن،ها يدع علر ذ  الي ي":   نقاع اش  عثيمي  

الياس يف الدنياو ونه ال ي يد ذ  يجمع الماع عال ايةًا ي دده  م  ذز،د - نسلم

نةرعه م ،ينة عيد يهيةي يف اعي  ذخهه و،لهب نلي كانت  ملسو هيلع هللا ىلصلدي ب نقد تييف 

                                                 

 (. 6444( ش قم )8/94رناه ال خاري ) (1)
 (.10/164ا ح دحيح ال خاري الش  ش اع ) (2)
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فالدنيا ملعينة ملعي  ما فيها » بملسو هيلع هللا ىلصما ح ع ميها ن يه  الدنيا مح يشة علر اهلل 

 ."(2)  يف  اعة اهلل نما يكي ب(1)«عال ذك  اهلل نما ناله نعالمًا نمّعلمًا
 

 املبحث السادس

 مسائل عقدية متفرقة تتعلق جببل ُأحد

 املطلب األول

 ، والتحذير من خمالفة أمرهملسو هيلع هللا ىلصاتباع ودي النيب 

غ ع  اهلل ةييه نامّثاع ذنام هو لكينه ،ي الم لّ  ملسو هيلع هللا ىلصَذَم  اهلل ش اعة رسيله 

االسّقامة نالّمسك شالسية الم ه ي ذدل م  ذديع ةيييا الحييفب ن نا عهب

 س   لكل خي  يف الدنيا ناآلخ ي. ملسو هيلع هللا ىلصعلر سية الي ي 

 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى﴿ٱ قاع تعالر:
 . [7: ]الح   ﴾مب خب حب جب  مئهئ

كما نقع  تيرر الهثيمة نالعقيشةب نيّضح ،ها يليًا ملسو هيلع هللا ىلصنمخال ة ذم  الي ي 

ب حي  ذم ،م شلثنع مقاعد،م علر ي ل ملسو هيلع هللا ىلصيف غثني ذحدو لما خالف ال ماي ذم ه 

مايب ذةى ذلك علر االض  اب يف د يج ييش المسلمي ب ثم نقعت الهثيمة ال 

 يف ذنع اوم .

نحادل "فيقيع:     نيلخ  ما نقع يف تلك الغثني ال يخ اش  سعدي

                                                 

 (.2322( ش قم )4/561رناه الرتمهي ) (1)

 (.3/368ا ح رياض الصالحي  ) (2)
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علر مكةب نذلك يف  (شدر)هم م  نعيمالها ذ  الم  كي  لما ريع فلُّ  (ُذحد)قضية 

يه م  الُعَدة شاومياع نال ياع سية اثيّي  م  الهج يب اسّعدنا شكل ما يقدرن  عل

نالعَدةب حّر ايّمع عيد،م م  ذلك ما يثميا شحصيع غ ضهم نا اء غيظهمب 

يهيا م  مكة للمديية يف ثمثة آالج مقاتلب حّر نثليا ق ب المدييةب فخ ج تيثم 

حّر اسّق  رذيهم علر  بعليهم ،ي نذدحاشه شعد الم ايعة نالم انري ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

 الميافق شثل   ذلفب فلما سارنا قليمً الخ نجب نخ ج يف 
ّ
ريع ع د اهلل ش  ذشي

الجيش مم  ،ي علر مثل   يقّهب ن،مت  ائ ّا  م  المؤميي  ذ  ي يعيا ن،م 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصّهم اهللب فلما ندليا علر ذُحد رت  هم الي ي مة نشيي حارثة فث ّ لِ شيي َس 

م   خمسي  ريمً  ملسو هيلع هللا ىلصمياضعهم نذسيدنا ظهير،م علر ذحدب نرت  الي ي 

ليأمييا  ونذم ،م ذ  يلثميا مكاهنم نال يربحيا ميه (ذحد)ذدحاشه يف خلة يف ي ل 

ذ  يأتيهم ذحد م  ظهير،مب فلما الّقر المسلمي  نالم  كي  اهنثع الم  كي  

،ثيمة ق يحة نخل يا معسك ،م خلف ظهير،مب نات عهم المسلمي  يقّلي  

يف الج لب قاع شعضهم  ملسو هيلع هللا ىلصنيأس ن ب فلما رآ،م ال ماي الهي  يعلهم الي ي 

ل عض: الغييمة الغييمةب ما يقعدنا ،ا،يا نالم  كي  قد اهنثمياب ننعظهم ذمي ،م 

ع د اهلل ش  ي ي  ع  المعصية فلم يلّ ّيا عليهب فلما ذخليا ميضعهم فلم ي ق فيه 

عال ن   يسي ب ميهم ذمي ،م ع د اهلل ش  ي ي ب ياءت خيل الم  كي  م  ذلك 

ت المسلمي  نقاتلت ساقّهمب فجاع المسلمي  ييلة اشّم،م الميضع ناسّدش 

اهلل هبا نك    هبا عيهمب نذذاقهم فيها عقيشة المخال ةب فحصل ما حصل م  قّل م  

نكف اهلل عيهم ذيدي  (بذحد)ُقِّل ميهمب ثم عهنم انحازنا علر رذس ي ل 

 .(1)"يةنذدحاشه المدي ملسو هيلع هللا ىلصالم  كي  نانك أنا علر شمة،مب نةخل رسيع اهلل 

                                                 

 (.145يسي  الك يم ال حم  ص )ت (1)
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ب تؤةي علر الهثائم ناليك اتب ملسو هيلع هللا ىلصنحادل ذلك ذ  عصيا  ذنام  ال سيع 

ب ما ذةى علر الخلل ملسو هيلع هللا ىلصكما نقع م  شعض ال ماي الهي  لم يمّثليا ذم  رسيع اهلل 

 يف د يج ييش المسلمي .

 املطلب الثاني

 املفاضلة بني أول ُأحد وغريوم

ثم  بشك  الصديق ذشيات ق ذ،ل العلم علر ذ  ذفضل الصحاشة علر ا  م : 

ثم علي ش  ذشي  ال ب ثم شقية الع  ي  بثم عثما  ش  ع ا  بعم  ش  الخ اب

 الم   ي  شالجيةب ثم ذ،ل شدرب نعلر ،ها اسّق  عيماع ذ،ل السية.

 علر قيلي : بذ،ل ُذحد ذع ذ،ل شيعة ال ضيا  :ناخّل يا يف ذيهما ذفضل

 ال ضل علر ذ،ل ُذحد. مي  يف: ذ  ذ،ل شيعة ال ضيا  مقد  القول األول

 ناسّدليا لهلك شاآليت:

 يك ىك  مك  لك  اك يق﴿ذ  اهلل رضي عيهمو كما يف قيله تعالر: 
  ٰى  ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
ب حي  اسّحق ذ،ل شيعة ال ضيا  مقاع ال ضا م  اهلل تعالرب [18: ]ال ّح ﴾ري

 من زن﴿ٱ فقد اسّحقيا مقاع الع يب كما يف قيله تعالر: ُذحدنذما ذ،ل 
  حئ جئ يي ىي ني زيمي  ري  ٰى ين ىن نن
ٱب نال اك ذ  مقاع ال ضا ذرفع نذعلر م  مقاع الع ي.[152: ]آع عم ا  ﴾خئ

ثم  بنذما شاعّ ار اودياج فأفضلهم الخل اء اورشعة":   قاع الس ارييي 

يف  -   م  الع  يب ثم شقية ال دريي ب ثم ذ،ل شيعة ال ضيا  شالحدي يةيالسّة ال اق
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 .(1)"ذدحاب ُذحدثم شقية  - المخّار

مي  يف ال ضل علر ذ،ل شيعة ال ضيا ب لما : ذ  ذ،ل ُذحد مقد  القول الثاين 

 يلي:

يك  و،ل شيعة  لم لما ذداب ذ،ل ُذحد م  القّل نالج احات نال مء ما

  مع جع  مظ حط مض خض حض جض﴿ٱ ال ضيا ب كما يف قيله تعالر:
 . [172: آع عم ا ] ﴾مق حق مف خف حف  جف  جغمغ

ذي ةعيي اهلل نرسيله علر الخ نج يف ":   القاسمي قاع يماع الدي  

لهب م  شعد ما ذداهبم الق ح شُأحدب للهي  ذحسييا ميهم   ل  ذشي س يا  عر،اشًا

 .(2)"ش اعّه ناتقيا مخال ّه ذي  عظيم

و نالقيع ال ايح: ذ  ذ،ل شيعة ال ضيا  مقدمي  يف ال ضل علر ذ،ل ُذحد

امه ذعلر نذرفع م  مقاع الع يب فاسّحقيا لكي  اهلل اهد لهم شال ضاب نال ضا مق

 شهلك اوفضلية علر ذ،ل ُذحد.

: )نقيل ذ،ل ذحد     شعد قيع الس ارييي    قاع اش  عثيمي 

: ع  ذ،ل ذحد مقدمي  علر  - رحمهم هلل - يعيي قاع شعض العلماء"المقدمة(: 

ذ،ل شيعة ال ضيا ب نم  المعليع ذ  م  الصحاشة م  كا  م  ذ،ل شدر نم  

  شعض الصحاشة ايّمعت عالع  ي نم  ذ،ل شيعة ال ضيا  نم  ذ،ل ذحدب ذي: 

 لهم اونداج اورشعةب نشعضهم ليس كهلك.

نعذا قليا: ع  ذ،ل ذحد مقدمي  علر ذ،ل شيعة ال ضيا ب مع ذ  ذ،ل شيعة 
                                                 

 (.100 - 2/99ليائح اونيار السيية ) (1)

 (.2/460ت سي  القاسمي ) (2)
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ال ضيا  ذكث  عدةًاب حي  ع  ذ،ل شيعة ال ضيا  ذلف نذرشعمائة ن  ب ذما ذ،ل 

ئة ن  ب لك  ذداهبم م  ال مء نالّمحي  نالقّل مالم يك  يف ذحد فيحي س عما

 شيعة ال ضيا ب نلهها ريح شعض العلماء: ذ،ل ذحد علر ذ،ل شيعة ال ضيا .

و  ذ،ل شيعة  ونلك  الهي يظه  القيع اونعو ذ  ذ،ل شيعة ال ضيا  ذفضل

ال ّح ]  ﴾ىك مك لك اك يق﴿ ال ضيا  اسّحقيا ال ضاب قاع تعالر:

 من زن﴿ حد فاسّحقيا الع يب نف   شي  ،ها ن،هاب قاع اهلل:ل ذُ ب ذما ذ،[18
]آع   ﴾حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ىنين نن

ف    شي  م  اسّحق ندف الع ي نم  اسّحق ندف ال ضيا و  ب[152: عم ا 

فالثاين ذكمل. فالصحيح ذ  ذ،ل شيعة ال ضيا  ذفضل م  ذ،ل ذحدب مع ذنه رشما 

 .(1)"يكي  ذ،ل ذحد قد املّهم شيعة ال ضيا 

 املطلب الثالث

 زيارة قبنر شهداء ُأحد 

يقصد نيخ  اهداء ذحد شالثياري نالدعاءب نذلك ل ضلهمب  ملسو هيلع هللا ىلصكا  الي ي 

نعظيم نص هتم لإلسمعب نذنة،م ع  الّيحيدب نالصرب علر المح  الّي القي،ا 

 م  الم  كي 

ي يد ق ير  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: خ ييا مع رسيع اهلل    فع   لحة ش  ع يد اهلل 

ب (3)ب فلما تدلييا ميها نعذا ق ير شَِمحيِي ة(2)حّر عذا ذا فيا علر ح ي ناقمال هداءب 

                                                 

 (.616 - 615ا ح العقيدي الس ارييية ) (1)

 (. 4/1188ح ي ناقم: ،ي الح ي ال  قية. انظ : نفاء اليفا ) (2)

 (.1/454غ ي  الحدي  ) شمحيية: ذي شحي  ييع ف الياةيب ن،ي ميحياه. انظ : اليهاية يف (3)
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فلما يةيا ق ير  «ق ير ذدحاشيا»قاع: قليا: يا رسيع اهلل! ذق ير عخيانيا ،هه؟ قاع: 

 .(1)«،هه ق ير عخيانيا»ال هداءو قاع: 

خ ج ييما فصل ر علر ذ،ل  ملسو هيلع هللا ىلصذ  رسيع اهلل    نع  عق ة ش  عام  

عين ف ط لكمب نذنا اهيد »ته علر الميت ثم انص ج علر الميرب فقاع: ذحد دم

عليكمب نعين ناهلل ونظ  علر حيضي اآل ب نعين قد ذع يت م اتيح خثائ  اورض 

نلك  ذخاج  بذن م اتيح اورضب نعين ناهلل ما ذخاج عليكم ذ  ت  كيا شعدي

 .(2)«عليكم ذ  تّيافسيا فيها

علر قّلر ذحد شعد  ملسو هيلع هللا ىلصدل ر رسيع اهلل »شل ظ:  ن،ي يف رناية عيد ال خاري 

 ..(3)ب نذك  الحدي «ثماين سيي ب كالميةع لألحياء ناوميات ثم  لع الميرب

علر اهداء ُذحد كانت شمثاشة الّيةيع لهمب نعليه فم ت  ع  ملسو هيلع هللا ىلصندمي الي ي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصدمي الجيازي علر اهداء ذحد شعد الي ي 

مب فكانت شعد ثماين سيي  م  قّلهم ا دمته عليهذمّ »:     قاع اش  القيم

ق ب ميتهب كالميةع لهمب ني  ه ،ها خ نيه علر ال قيع ق ل ميته يسّغ   لهمب 

ميه لهمب ال ذهنا سية الصمي علر  كالميةع لألحياء ناومياتب فههه كانت تيةيعًا

يقيع ال  الميتب نلي كا  ذلك كهلك لم يؤخ ،ا ثماين سيي ب ال سيما عيد م 

 .(4)«ر القرب ذن يصلر عليه علر اه يصلر عل

                                                 

(ب ندححه 2043( ش قم )2/218(ب نذشي ةناة )1387( ش قم )3/10ذخ يه ذحمد ) (1)

 (. 2043( ش قم )1/571اول اين يف دحيح سي  ذشي ةانة )

 (.2296( ش قم )4/1795(ب نمسلم )3596( ش قم )4/198رناه ال خاري ) (2)

 (.4042( ش قم )5/94رناه ال خاري ) (3)

 (.196 - 3/195المعاة ) زاة (4)
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نات اع سيّه يف يميع اوميرب نم   ملسو هيلع هللا ىلصنيج  علر المسلم االقّداء شالي ي 

ذلك ما يّعلق شثياري اوماك  الم  نعةب الّي ميها زياري اهداء ُذحدب نيقّص  يف 

 ،ها ال اب علر اليارة يف السية الم ه ي.

كا  ي عل يف المسايد نيف  فيما ملسو هيلع هللا ىلصناالقّداء شالي ي " :  قاع اش  تيمية 

 به ومّهفر  الدي  ،ي  اعّه فيما ذم  ناالقّداء شه فيما سي   بزياري الق ير نغي  ذلك

اله،اب علر مسجد ق اء نالصمي فيه  :مثل بفم تّجانز سيّه فيما فعله يف ع اةته

 .(1)"نزياري اهداء ذحد نق ير ذ،ل ال قيع

 ج علر ُذحد ليثنر ق ير نكهلك يس  ذ  يخ":   نقاع اش  عثيمي  

 .(2)"ملسو هيلع هللا ىلصعم رسيع اهلل  ب  ال هداء ،يالكب نميهم حمثي ش  ع د الم ل  

نخمدة القيع: ذنه ي  ع زياري ق ير اهداء ُذحد لم  ساف  علر المدييةب 

 و فيقصد شس  ه المسجد الي ييب نتكي  زيارته ل هداء ُذحد ت عًاال اسّقمالً  ت عًا

 د ال حاع عال علر المسايد الثمثة.لعدع يياز ا وال اسّقمالً 

حاع عال علر ثمثة ال ِّ  دّ َ  ال تُ »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصب ع  الي ي   فع  ذشي ، ي ي 

 .(3)"ب نمسجد اوقصرملسو هيلع هللا ىلصمسايد: المسجد الح اعب نمسجد ال سيع 

                                                 

 (.27/319مجميع ال ّانى ) (1)

 (.23/411مجميع فّانى نرسائل العثيمي  ) (2)
 (.1397( ش قم )2/1014(ب نمسلم )1189( ش قم )2/60رناه ال خاري ) (3)
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 املطلب الرابع

 إطالق اسم الشهداء لل  قتل  ُأحد

يا م ياةنا نضح  لل هداء عيد رهبم ميثلة عاليةب نمكانة رفيعةب نذلك وهن

 رن مم  ام يل ىل مل يك﴿ شأن سهم نذميالهم يف س يل اهللب قاع تعالر:
 .[169: آع عم ا ]  ﴾ري ٰى ين ىن نن زنمن

نم  تلك  بنقد ذنرة ذ،ل العلم يملة م  المسائل المّعلقة شال هداء

 المسائل:

 :حكم إطالق اسم الشهادة على قتلى ُأحد وغريهم 

د علر نيه العميعب نذما علر يجيز ع م  اسم ال هاةي علر اهداء ذح

نيه الّعيي  فم ي  ع ع م  اسم ال هاةي لمعي  عال شعد تعيي  اهلل ذن رسيله 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

نالدليل علر م  نعية ع م  اسم ال هاةي علر اهداء ذحد علر نيه 

 :العميع ال علر نيه الّعيي 

ي يد  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: خ ييا مع رسيع اهلل    ما ياء ع   لحة ش  ع يد اهلل 

ييا ميها نعذا ق ير شَِمحيِي ةب ق ير  ال هداءب حّر عذا ذا فيا علر ح ي ناقمب فلما تدل 

فلما يةيا ق ير  «ق ير ذدحاشيا»قاع: قليا: يا رسيع اهلل! ذق ير عخيانيا ،هه؟ قاع: 

 .(1)«،هه ق ير عخيانيا»ال هداءو قاع: 

                                                 

(ب ندححه 2043( ش قم )2/218(ب نذشي ةناة )1387( ش قم )3/10ذخ يه ذحمد ) (1)

 (.2043( ش قم )1/571انة )اول اين يف دحيح سي  ذشي ة
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رسيله  نذما ال هاةي لمعي  شأنه اهيد فههه م ّق ي علر حكم اهلل ذن حكم

ب يف الصحيح    ب يدع لهلك دييع ا ماع ال خاريملسو هيلع هللا ىلص  :يف يامعهب حي  شي 

 ب ثم سا  حدي  سهل."شاب: ال يقيع فم  اهيد"

الّقر ،ي  ملسو هيلع هللا ىلصذ  رسيع اهلل    فع  سهل ش  سعد الساعدي 

علر عسك هب نماع اآلخ ن  علر  ملسو هيلع هللا ىلصنالم  كي ب فاقّّلياب فلما ماع رسيع اهلل 

ي عال ي نال فاذّ ريلب ال يدع لهم ااذّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عسك ،مب نيف ذدحاب رسيع

ات عها يض هبا شسي هب فقاع: ما ذيثذ ميا الييع ذحد كما ذيثذ فم ب فقاع رسيع 

ب فقاع ريل م  القيع: ذنا داح هب قاع: فخ ج «ذما عنه م  ذ،ل اليار»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 معه كلما نقف نقف معهب نعذا ذس ع ذس ع معهب قاع: فج ح ال يل ي حًا

شي  ثدييهب ثم  (1)ب فاسّعجل الميتب فيضع نصل سي ه شاورضب نذشاشهيداً اد

ب فقاع: ذاهد ملسو هيلع هللا ىلصتحامل علر سي هب فقّل ن سهب فخ ج ال يل علر رسيع اهلل 

ذنه م  ذ،ل  قاع: ال يل الهي ذك ت آن ًا «نما ذاك؟»ذنك رسيع اهللب قاع: 

 هب ثم ي ح ي حًااليارب فأعظم الياس ذلكب فقلت: ذنا لكم شهب فخ يت يف  ل 

ب فاسّعجل الميتب فيضع نصل سي ه يف اورض نذشاشه شي  ثدييه ثم اديداً 

ع  ال يل ليعمل عمل »عيد ذلك:  ملسو هيلع هللا ىلصتحامل عليه فقّل ن سهب فقاع رسيع اهلل 

ذ،ل الجيةب فيما ي دن للياسب ن،ي م  ذ،ل اليارب نع  ال يل ليعمل عمل ذ،ل 

 .(2)«لجيةاليارب فيما ي دن للياسب ن،ي م  ذ،ل ا

نع  ع د اهلل ش  ع اسب قاع: حدثيي عم  ش  الخ ابب قاع: لما كا  ييع 

                                                 

 (.1/358ذشاشه:   فه الهي يض ب شه. انظ : غ ي  الحدي  الش  الجيزي ) (1)
 (.2898( ش قم )4/37رناه ال خاري ) (2)
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فقاليا: فم  اهيدب فم  اهيدب حّر م نا  ملسو هيلع هللا ىلصخيربب ذق ل ن   م  دحاشة الي ي 

كمب عين رذيّه يف اليار يف »: ملسو هيلع هللا ىلصعلر ريلب فقاليا: فم  اهيدب فقاع رسيع اهلل 

يا اش  الخ ابب اذ،  فياة »: ملسو هيلع هللا ىلصع رسيع اهلل ثم قا «-ع اءي :ذن- (2)غل ها (1)ش ةي

ب قاع: فخ يت فياةيت: ذال عنه ال «يف الياسب ذنه ال يدخل الجية عال المؤميي 

 .(3)يدخل الجية عال المؤميي 

شاب: "    : شعد ت يي  ا ماع ال خاري    قاع اش  حج  العسقمين

 .(4)"شاليحي ذي: علر س يل الق ع شهلك عال ع  كا " :"ال يقاع فم  اهيد

فّلخ  م  ذلك: ذنه يسيغ ع م  اسم ال هيد علر اهداء ُذحد نغي ،م 

 ّل يف المع كة علر نيه العميع كقيليا: اهداء ُذحد ناهداء شدر.مم  قُ 

ذما علر نيه الّعيي  نالّخصي  فم ي هد وحد شال هاةي عال م    يق 

 . ملسو هيلع هللا ىلصاليحي ع  اهلل تعالر نع  رسيله 

ال نقيع ع  ذحد معي  م  ذ،ل الق لة عنه ":   الحي ي قاع اش  ذشي العث 

ذنه م  ذ،ل الجية  ملسو هيلع هللا ىلصم  ذ،ل الجية ذن م  ذ،ل اليارب عال م  ذخرب الصاة  

 .(5)"╚كالع  ي 

                                                 

 (.1/296ش ةي: ض ب م  الثياب فيه خ يط. انظ : يمه ي اللغة ) (1)
غيمي،ا. انظ : ت سي  الغليع: ،ي ذخه ايء م  الغييمة ق ل قسمّه شي  ذ،ل الجيش الهي   (2)

 (.96غ ي  ما يف الصحيحي  ص )
 (.182( ش قم )1/107رناه مسلم ) (3)
 (.6/90فّح ال اري ) (4)
 (.2/537ا ح ال حانية ) (5)
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 املبحث السابع

 بعض املخالفات العقدية الواقعة عند جبل أحد

 املطلب األول

 التقاد أ  جبل أحد من جبال اجلنة

يف ا سمعب نقد نرة له م  ال ضائل ال يء الكثي ب  ي ل ُذحد له مكانة رفيعة

 نقد تقدع ذك  شعضها.

ب ملسو هيلع هللا ىلصنرة لج ل ُذحد شعض ال ضائل نالمحاس ب لكيها لم تث ت ع  الي ي ن

 نم  ذلك:

 :ةأن جبل أحد من جبال الجن

يف ذ  ي ل ذحد م  ي اع الجيةب ذن ذنه علر  ملسو هيلع هللا ىلصلم يصح حدي  ع  الي ي 

 رك  م  ذركاهناب نمما نرة يف ذلك ما ياء:ت عة م  ت ع الجيةب ذن ذنه 

يقيع: ع  رسيع     مالكع  ع د اهلل ش  مِْكيَفب قاع: سمعت ذنس ش  

ي  ي ل يح يا ننح هب ن،ي علر ت عة م  ت ع الجيةب نعَ  ع  ُذحداً »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(1)«علر ت عة م  ت ع اليار

كا  ُذحد رك  م  ذر»: ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع رسيع اهلل     نع  سهل ش  سعد

 .(2)«الجية

                                                 

ا. انظ : سلسلة اوحاةي  (ب قاع اول اين: ضعيف يدًّ 3115( ش قم )2/1040رناه اش  مايه ) (1)

 (.4/298الضعي ة )
(ب قاع اول اين: ضعيف. انظ : سلسلة 5813( ش قم )6/151المعجم الك ي )رناه ال رباين يف  (2)

= 
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ننرنة ،هه اوحاةي  غي  كاجم  ث ات ،هه العقائدو نذلك و  يميع 

 اوحاةي  اليارةي فيها غي  دحيحة نال حسية نال دالحة لمحّجاج هبا.

عامة اوحاةي  اليارةي يف ذ  ي ل ذحد م  ي اع الجية عما ضعي ة  نعليه فر ّ 

سائل االعّقاة تيقي ية ال ب نمملسو هيلع هللا ىلصذن ميضيعةب نلم يث ت فيها ايء ع  الي ي 

 تث ت عال شدليل م  الكّاب الك يم ذن دحيح السية الم ه ي.

 املطلب الثاني

 التربك جببل أحد

اهلل شالربكة شعض اوماك   الربكة ،ي زياةي الخي  ناليماءب نقد خ   

ناوزميةب كما ذ  مصدر الربكة ،ي اهلل تعالرب نعليه فم يجيز تجانز ما نرة يف 

 العثيث نالسية الم ه ي. الكّاب

نذما ما ااع شي  شعض الجهاع م  الّربك نالّمسح شج ل ذحد ن ل  الربكة 

نال ع  ذدحاشه الك اع  ملسو هيلع هللا ىلصلعدع نرنة ذلك ع  الي ي  ويح ع نال يجيزرنه ميهو ف

ب نذما زيارته لم مع ناليقيج عليه فم ح ج يف ذلكب مع عدع اعّقاة ╚

 ذ  زيارته م  نعة.

حيع زياري  - ح ظه اهلل - ه ل ضيلة ال يخ دالح ال يزا ّي نيف سؤاع نُ 

ي ل ذحد ياء فيه: ما حكم زياري ذماك  السي ي الي يية كغار ح اء ني ل ذحد 

 نمسجد الق لّي ؟

زيارهتا للّربك هبا ذن ذنه يعّقد ذهنا م  نعة ،ها شدعة نال يجيزب " الجياب:
                                                 

= 

 (.4/297اوحاةي  الضعي ة )
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كا  يثنر،ا للّربك هبا ذن االعّقاة ذما ذ  يثنر،ا لم مع فقط فم شأسب نذما عذا 

 .(1)"ذ  زيارهتا م  نعة نفيها ذي  فهها شدعة نال يجيز

 املطلب الثالث

 التقاد بعض اجلهال أ  بعض شهداء أحد ينفعن  ويضرو   

ال ملك  َذَحدم غيُ هب الي ع نالض  شيد اهلل ت ارك نتعالر نحدهب نال يملك ذلك

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿ :قاع تعالر مق ب نال ن ي م سلب
 .[49: يينس]  ﴾مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت  حت جت مبهب

يف اهداء ُذحدب كحمثي ش  ع د  نالض    يعّقد شعض ذ،ل الضمع الي عَ ن

حي  اعّقدنا فيه الي ع نالض  م  ةن  اهلل تعالرب نذنه يحصل  ب  الم ل  

 علر يديه ت  يج الك شات نك  هاب نعغاثة الملهيفي .

السمع عليك يا سيدي ذشا ": م  قيلهم يف الهخائ  القدسية نم  ذلك ما ياء

 للخي اتب يا كاا ًا عماريب السمع عليك يا داح  الحجة المسّياريب يا فاعمً 

 .(2)"للك شات

الكّاب الك يم نن،ها ال اك ا ك ذكرب مح ط للعملب نمخ ج م  الملةب 

لض  نت  يج الك شات ال شاليصيص الدالة علر ذ  الي ع نا ا نالسية الم ه ي ملية

 يقدر عليها ذحد عال اهلل تعالر.

                                                 

 :14/10/2018ميقع ال يخ دالح ال يزا  شّاريخ  (1)

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15012. 

 (. 197الهخائ  القدسية يف زياري خي  الربية ص) (2)
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: ]الج   ﴾حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿قاع تعالر: 

22]. 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿ نقاع تعالر:
 .[28: ]الُملك  ﴾ٰى ٰر

  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك مق  حق  مف﴿نقاع تعالر: 
 .[88: ]المؤميي   ﴾جم  هل مل  خل

م  كله شيد اهلل تعالرب نذ  الي ع نالض  شيده ذ  او ملسو هيلع هللا ىلصح الي ي نقد نّض 

 نحدهب نذ  ت  يج الك شات ميه نحده ت ارك نتعالر.

  يب﴿ :حي  ذنثع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع رسيع اهلل    فع  ذشي ، ي ي 
 - كلمة نحي،ا :ذن - يا مع   ق يش»قاع: ب [214: ]ال ع اء ﴾زت  رت

يي ع د مياج ال ذغيي عيكم م  ب يا شاارتنا ذن سكمب ال ذغيي عيكم م  اهلل ايةًا

ب نيا د ية عمة ب يا ع اس ش  ع دالم ل  ال ذغيي عيك م  اهلل ايةًااهلل ايةًا

ب نيا فا مة شيت محمد سلييي ما اةت م  رسيع اهلل ال ذغيي عيك م  اهلل ايةًا

 .(1)«مالي ال ذغيي عيك م  اهلل ايةًا

 املطلب الرابع

 ةد املسجد الذي يف جبل أحد للصالقص 

ال ي  ع تخصي  المسجد الهي يف ي ل ذحد شع اةي م  الع اةاتب ذن ق شة 

 ملسو هيلع هللا ىلصب لم ي ة ع  الي ي ًالكي  ،ها اوم  محدث وال شصمي نال غي ،ا بم  الق ب

                                                 

 (.2753ش قم ) (4/6رناه ال خاري ) (1)
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 .╚نال ع  الصحاشة الك اع 

مسايد شدعية محدثة نس ت علر عص  الي ي "ياء يف فّانى اللجية الدائمة: 

مثل المسايد الس عةب نمسجد يف  باتخهت مثاراً نعص  الخل اء ال اادي ب ن ملسو هيلع هللا ىلص

نغي ،اب فههه مسايد ال ذدل لها يف ال  ع الم ه ب نال يجيز  بي ل ذحد

 .(1)"قصد،ا لع اةي نال لغي ،اب شل ،ي شدعة ظا، ي

 

         

  

                                                 

 (.180 - 5/179فّانى اللجية الدائمة ) (1)
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 اخلامتة
 م  عكماع ،ها ال ح  يف ،ها 

 
ذحمد اهلل تعالر نذاك ه علر ما م   شه علي

المهمب فله الحمد ذناًل نآخ ًا نظا، ًا نشا يًاب حمدًا كثي ًا  ي ًا م اركًا الميضيع 

 فيه كما يح  رشيا ني ضر.

نذسأع رشي ذ  يكي  نافعًا لي نلقارئيه نللمسلمي  يميعًاب فما كا  فيه م  

 دياب فم  اهلل نحدهب نما كا  فيه م  خ أ فميي نم  ال ي ا .

 منها: ؛أمور وقد توصلت من خالل هذا البحث إلى

 .ذ،مية ةراسة المسائل العقدية المّعلقة شج ل ُذحد 

   اليقيج علر فضائل ي ل ُذحدب نميها مح ّه للمؤميي ب نمح ة المؤميي

 له.

 .اليقيج علر شعض اوحدار الّاريخية الّي نقعت عيد ي ل ُذحد 

 .ض ب اومثاع ل عض مسائل االعّقاة شج ل ُذحد 

  شيعة ال ضيا .الم اضلة شي  ذ،ل ُذحد نذ،ل 

 .فضائل ذ،ل ُذحد 

 .الّحهي  م  شعض المخال ات العقدية المّعلقة شج ل ُذحد 

  نقيع االنح اج العقدي م   ل  الربكة ناعّقاة الي ع نالض  شج ل ُذحد

 م  قِ ل شعض ذ،ل الثيغ ناالشّداع.

 .الّحهي  م  اوحاةي  الضعي ة نالميضيعة اليارةي يف ي ل ُذحد 

 .نآخً ا نظا،ً ا نشا يًا نالحمد هلل ذنالً 
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 املراجع واملصادر

ب محمد ش  ح ا  ش  ذحمد ش  ح ا  ال ُسّيب اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -

ت تي : اومي  عمء الدي  علي ش  شل ا  ال ارسيب حققه نخ ج ذحاةيثه نعلق عليه: 

 . نتعب شي 1988 - ،د 1408اعي  اورنؤنطب مؤسسة ال سالةب ال  عة: اونلرب 

ذشي ع د ال حم  محمد ناد  الدي  اواقيةري اول اينب المكّ   أحكام الجنائز، -

 .ع 1986 - ،د 1406ا سمميب ال  عة ال اشعة 

ب ذحمد ش  محمد ش  ذشر شك  ش  ع د الملك إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -

 .،دب مص  1323القس مينب الم  عة الكربى اومي يةب ال  عة: الساشعة 

ب حافظ ش  ذحمد ش  علي أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة -

الحكميب تحقيق: حازع القاضيب نزاري ال ؤن  ا سممية ناونقاج نالدعيي 

 .المملكة الع شية السعيةية ،دب1422نا رااةب ال  عة الثانية 

  اليحص ي عياض ش  ميسر ش  عياض ش  عم ن إكمال المعلم بفوائد مسلم، -

الس ّيب تحقيق: ة. يحي عسماعيلب ةار اليفاء لل  اعة نالي   نالّيزيعب ال  عة 

 .عب مص  1998 - ،د 1419اونلر 

ذشي ال داء عسماعيل ش  عم  ش  كثي  الق اي ال ص ي ثم الدم قيب  البداية والنهاية، -

ّيزيع تحقيق: ع د اهلل ش  ع د المحس  الرتكيب ةار ،ج  لل  اعة نالي   نال

 .ع 1997 - ،د 1418نا عم ب ال  عة اونلر 

يحير ش  ، بهجة المحافل وبغية األماثل يف تلخيص المعجزات والسير والشمائل -

 .شي نت - ةار داةر بشك  ش  محمد ش  يحير العام ي الح ضي يذش

يار َشْك ي، تاريخ الخميس يف أحوال أنفس النفيس - ب حسي  ش  محمد ش  الحس  الدِّ

 .شي نت - ةرةار دا

 ا،  ش  محمد  التبصير يف الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، -
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ا س  ايييي ذشي المظ  ب تحقيق: كماع ييسف الحيتب عالم الكّ ب ال  عة اونلر 

 .عب ل يا 1983 - ،د1403

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من  -

ؤلف اودل: محمد ش  ح ا  ذشي حاتمب الدارمي الُ سّيب ت تي : اومي  ب ممحفوظه

ذشي الحس  علي ش  شل ا  ش  ع د اهللب عمء الدي  ال ارسي الحي يب مؤلف الّعليقات 

الحسا : ذشي ع د ال حم  محمد ناد  الدي  اول اينب ةار شانزي  للي   نالّيزيعب 

 المملكة الع شية السعيةية - عب يدي 2003 - ،د 1424ال  عة اونلر 

ب محمد ش  ي ي  ش  يثيد ش  كثي  تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( -

ذشي يع   ال ربيب تحقيق: الدكّير ع د اهلل ش  ع د المحس  الرتكيب شالّعان  مع 

م كث ال حير نالدراسات ا سممية شدار ،ج ب ةار ،ج  لل  اعة نالي   نالّيزيع 

 ع 2001 - ،د 1422م ب ال  عة اونلر نا ع

ب ذشي ال داء عسماعيل ش  عم  ش  كثي  تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير( -

الق اي ال ص ي ثم الدم قيب تحقيق: سامي ش  محمد سممةب ةار  ي ة للي   

 .ع 1999 - ،د1420نالّيزيعب ال  عة الثانية 

ش  حج  العسقمينب تحقيق: محمد ذشي ال ضل ذحمد ش  علي ا تقريب التهذيب، -

 .ب سيريا1986 - 1406عيامةب ةار ال ايدب ال  عة اونلر 

ع د ال حم  ش  ناد  ش  ع د اهلل  تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان، -

السعديب تحقيق: ع د ال حم  ش  معم اللييحقب مؤسسة ال سالةب ال  عة اونلر 

 .ع 2000 - ،د1420

زي  الدي  محمد المدعي شع د ال ؤنج ش  تاج  ح الجامع الصغير،التيسير بشر -

العارفي  ش  علي ش  زي  العاشدي  الحداةي ثم الميانيب مكّ ة ا ماع ال افعيب 

 .عب ال ياض1988 - ،د 1408ال  عة الثالثة 
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ذشي عم  ييسف ش  ع د اهلل ش  محمد ش  ع د الرب ش   جامع بيان العلم وفضله، -

تحقيق: ذشي اوا اع الث،ي يب ةار اش  الجيزيب ال  عة اونلر عادم اليم يب 

 .المملكة الع شية السعيةية ب1994 - ،د 1414

ذشي شك  محمد ش  الحس  ش  ةريد اوزةيب تحقيق: رمثي ميي   جمهرة اللغة، -

 .عب شي نت1987شعل كيب ةار العلم للمميي ب ال  عة اونلر 

عسماعيل ش  محمد ش  ال ضل ش   أهل السنة،الحجة يف بيان المحجة وشرح عقيدة  -

علي اود هاين ذشي القاسمب تحقيق: محمد ش  رشيع ش  ،اةي عمي  المدخليب ةار 

 ال ياض - السعيةية عب1999 - ،د1419ال اية ال  عة الثانية 

ب ذحمد ش  الحسي  ش  علي ش  ميسر دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -

 1405 اساينب ذشي شك  ال يهقيب ةار الكّ  العلميةب ال  عة اونلر الُخْسَ ْنِي ةي الخ

 .،دب شي نت

ذشي ع د اهلل محمد ش  ع د اهلل ش  ع د الميعم ب رلروض المعطار يف خبر األقطاا -

ب ع 1980ال  عة الثانية  - بمؤسسة ناد  للثقافةب : عحسا  ع اسب تحقيقالِحمي ى

 شي نت.

ب ع د الحميد ش  ر البرية صلى اهلل عليه وعلى آله وسلمالذخائر القدسية يف زيارة خي -

محمد نيرس الحم ب ال  عة  يشه: قص ييمحمد علي ش  ع دالقاةر قدس المكيب عُ 

 شي نت ل يا ب ةار السياشل ةم ق سيريا. عب ةار الحانيب2007 - ،د1428اونلر 

امس الدي  محمد ش  ذشي شك  ش  ذييب ش  سعد ب زاد المعاد يف هدي خير العباد -

 بع1415/1994ب ال  عة الساشعة نالع  ن  مؤسسة ال سالةبب اش  قيم الجيزية

 .شي نت

ب ذشي ع د ال حم  ع د اهلل ش  الم ارك ش  ناضح الزهد والرقائق البن المبارك -

 .الحيظليب تحقيق: ح ي  ال حم  اوعظميب ةار الكّ  العلميةب شي نتب ل يا 
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محمد ناد  الدي   من فقهها وفوائدها،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء  -

 .،ددب ال ياض1422اول اينب مكّ ة المعارج للي   نالّيزيعب ال  عة: اونلر 

ب محمد ناد  الدي  سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة -

عب ال ياضب المملكة 1992 - ،د 1412اول اينب ةار المعارجب ال  عة: اونلرب 

 .ية السعيةيةالع ش

ذشي ع د اهلل محمد ش  يثيد القثنيييب تحقيق: محمد فؤاة  هاش  ماي سنن ابن ماجه، -

 .ع د ال اقيب ةار عحياء الكّ  الع شية

ِجْسّاينب تحقيق: محمد محيي  سنن أبي داود، - ذشي ةانة سليما  ش  اواع  السِّ

 .شي نت - الدي  ع د الحميدب المكّ ة العص يةب ديدا

ب محمد ش  عيسر الرتمهيب تحقيق نتعليق: ذحمد محمد ااك  ذيسنن الترم -

نمحمد فؤاة ع د ال اقيب ا كة مكّ ة نم  عة مص  ر ال اشي الحل يب ال  عة الثانية 

 .عب مص 1975 - ،د 1395

ذشي ال داء عسماعيل ش  عم  ش  كثي   بالسيرة النبوية )من البداية والنهاية البن كثير( -

ةار المع فة لل  اعة نالي   ب مص  ر ع د الياحدق: ب تحقيالق اي الدم قي

 نالّيزيع 

 .ل يا  - شي نتب ع 1976 - ،د 1395عاع الي    -

الخصائ  الكربىب ع د ال حم  ش  ذشي شك ب يمع الدي   السيرة والشمائل، -

 .السيي يب ةار الكّ  العلميةب شي نت

ب ةار الي   للي  ب ب محمد ش  دالح ش  محمد العثيمي شرح العقيدة السفارينية -

 .بد ال ياضد، 1426ال  عة اونلر 

 ش  محمد اش  ذشي شرح العقيدة الطحاوية -
ّ
ب ددر الدي  محمد ش  عمء الدي  علي

ع د اهلل ش  المحس  الرتكيب مؤسسة  - العث الحي يب تحقيق: اعي  اورنؤنط
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 .شي نت - ع1997 - ،د1417ال سالةب ال  عة العاا ي 

ب محمد ش  دالح ش  محمد العثيمي ب خ ج ذحاةيثه ناعّير سطيةشرح العقيدة الوا -

 1421شه: سعد ش  فياز الصميلب ةار اش  الجيزي للي   نالّيزيعب ال  عة الساةسة 

 .،دب السعيةية

)الميهاج ا ح دحيح مسلم ش  الحجاج( ذشي زك يا  شرح النووي على مسلم -

ب 1392الع شيب ال  عة الثانية  محيي الدي  يحير ش  ا ج اليينيب ةار عحياء الرتار

 .شي نتب ل يا 

ب ،د(1421محمد ش  دالح ش  محمد العثيمي  )المّيىف: ب شرح رياض الصالحين -

 .،د 1426ال  عة: ب الياا : ةار الي   للي  ب ال ياض

ا ح رياض الصالحي ب محمد ش  دالح ش  محمد العثيمي ب ةار الي   للي  ب  -

 .،دب ال ياض 1426ال  عة 

الش  ش اعب اش  ش اع ذشي الحس  علي ش  خلف ش  ع د  صحيح البخاري شرح -

 - ،د1423الملكب تحقيق: ذشي تميم ياس  ش  عش ا،يمب مكّ ة ال ادب ال  عة الثانية 

 .السعيةية - عب ال ياض2003

ذشي نص  عسماعيل ش  حماة الجي، ي  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، -

 1407لغ ير ع ارب ةار العلم للمميي ب ال  عة ال اشعة ال اراشيب تحقيق: ذحمد ع د ا

 .عب شي نت 1987 -  ،د

محمد ش  عسماعيل ذشي ع د اهلل ال خاري الجع يب تحقيق:  صحيح البخاري، -

 .،د1422محمد ز،ي  ش  ناد  الياد ب ةار  ي  اليجايب ال  عة اونلر 

الدي  اول اينب  ب ذشي ع د ال حم  محمد ناد صحيح الجامع الصغير وزياداته -

 المكّ  ا سممي

مسلم ش  الحجاج ذشي الحس  الق ي ي الييساشيريب تحقيق: محمد  صحيح مسلم، -
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 .فؤاة ع د ال اقيب ةار عحياء الرتار الع شيب شي نتب ل يا 

محمد ذنير ااه ش  معظم ااه الك مي يب  العرف الشذي شرح سنن الترمذي، -

 2004 - ،د 1425ر الع شيب ال  عة اونلر تصحيح: ال يخ محمية ااك ب ةار الرتا

 .عب شي نتب ل يا 

تقي الدي  ذشي الع اس ذحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية الح اينب  العقيدة الواسطية، -

 - ،د1420تحقيق: ذشي محمد ذا ج ش  ع د المقصيةب ذضياء السلفب ال  عة الثانية 

 .عب ال ياضب السعيةية1999

حمد ش  محمد ش  عش ا،يم المع نج شالخ اشيب ذشي سليما   غريب الحديث، -

تحقيق: ع د الك يم عش ا،يم الغ شانيب خ ج ذحاةيثه: ع د القييع ع د رب الي يب ةار 

 .عب ةم قب سيريا 1982 - ،د 1402 ال ك 

يماع الدي  ذشي ال  ج ع د ال حم  ش  علي ش  محمد الجيزيب  غريب الحديث، -

لقلعجيب ةار الكّ  العلميةب ال  عة اونلر تحقيق: الدكّير ع د المع ي ذمي  ا

 .ل يا  - شي نت ب1985 - 1405

يمع نت تي : ذحمد ش  ع د ال زا  الدنيشب رئاسة عةاري  فتاوى اللجنة الدائمة، -

 .ال حير العلمية نا فّاءب ال ياضب السعيةية

ذحمد ش  علي ش  حج  ذشي ال ضل العسقمينب  فتح الباري شرح صحيح البخاري، -

 .،ددب شي نتب ل يا 1379ر المع فةب سية ال  ع ةا

ع د القا،  ش   ا،  ش  محمد ال غداةي  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، -

 .ب شي نت1977ةار اآلفا  الجديديب ال  عة الثانية  ا س  ايييي ذشي ميصيرب

 ب ذشي محمد علي ش  ذحمد ش  سعيد ش  حثعالفصل يف الملل واألهواء والنحل -

 .اوندلسيب مكّ ة الخانجيب القا، ي

علي ش  محمد ش  علي الثي  ال  يف الج ياينب ض  ه ندححه:  التعريفات، -
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 - ،د1403يماعة م  العلماء شرا اج الياا ب ةار الكّ  العلميةب ال  عة اونلر 

 .ل يا  - عب شي نت1983

ول اينب ذشي شك  شقلم: محمد ناد  الدي  ا السنة ومعه ظالل الجنة يف تخريج السنة -

ش  ذشي عادم ذحمد ش  عم ن ش  الضحاك ش  مخلد ال ي اينب المكّ  ا سمميب 

 .ع1980،د 1400ال  عة اونلر 

اج  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم - نض الَ ه  اج نال   ر: الكيك  الي،  )المسم 

َرمي يف ا ح دحيح مسلم ش  الحجاج( يمع نتأليف: محمد اومي  ش  ع د اهلل اوُ 

الَعَليي الَهَ ري ال افعيب م ايعة: لجية م  العلماء ش ئاسة الربفسير ،اام محمد 

 .ع 2009 - ،د 1430ةار  ي  اليجايب ال  عة اونلر  - علي مهديب ةار الميهاج

ذشي ح   س اج الدي  عم  ش  علي ش  عاةع الحي لي  اللباب يف علوم الكتاب، -

اةع ذحمد ع د المييية نال يخ علي محمد الدم قي اليعماينب تحقيق: ال يخ ع

 .ل يا  - عب شي نت1998 - ،د 1419معيضب ةار الكّ  العلميةب ال  عة اونلر 

محمد ش  ذحمد ش  سالم الس ارييي  لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية، -

ي   الحي ليب ةراسة نتحقيق: ع د اهلل ش  محمد ش  سليما  ال صي يب مكّ ة ال اد لل

 المملكة الع شية السعيةية. - عب ال ياض1994 - ،د 1415نالّيزيعب ال  عة اونلر 

مجلة ةنرية تصدر ع  ال ئاسة العامة  ةارات ال حير  ،مجلة البحوث اإلسالمية -

المؤلف: ال ئاسة العامة  ةارات ال حير العلمية ب العلمية نا فّاء نالدعيي نا رااة

 .اةنا فّاء نالدعيي نا را

محمد يماع الدي  ش  محمد سعيد ش  قاسم  محاسن التأويل )تفسير القاسمي(، -

ال  عة  ةبالحم  القاسميب تحقيق: محمد شاسل عيي  السيةب ةار الكّ  العلمي

 .،دب شي نت 1418 باونلر

عياض ش  ميسر ش  عياض اليحص ي الس ّي  مشارق األنوار على صحاح اآلثار، -
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 ّيقة نةار الرتار.ذشي ال ضلب المكّ ة الع

ذشي ع د اهلل ذحمد ش  محمد ش  حي لب تحقيق: اعي   مسند اإلمام أحمد بن حنبل، -

 - ،د 1421اورنؤنط نعاةع م اد نآخ ن ب مؤسسة ال سالةب ال  عة: اونلرب 

 .ع2001

محمد ش  ع د اهلل الخ ي  العم ي الّربيثيب تحقيق: محمد  مشكاة المصابيح، -

 .شي نتب ل يا  ب1985المكّ  ا سمميب ال  عة: الثالثة  ناد  الدي  اول اينب

حافظ ش  ذحمد ش  علي  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، -

 - ،د 1410الحكميب تحقيق: عم  ش  محمية ذشي عم ب ةار اش  القيمب ال  عة اونلر 

 .عب الدماع 1990

ذشي محمد الحسي  ش  مسعية  معالم التنزيل يف تفسير القرآن )تفسير البغوي(، -

سليما   - عثما  يمعة ضمي ية - ال غييب حققه نخ ج ذحاةيثه: محمد ع د اهلل اليم 

 .ع1997 - ،د1417ال  عة ال اشعة  مسلم الح شب ةار  ي ة للي   نالّيزيعب

سليما  ش  ذحمد ذشي القاسم ال رباينب تحقيق:  ار  ش  عيض  المعجم األوسط، -

 . ب القا، ياهللب ةار الح مي

اهاب الدي  ذشي ع د اهلل ياقيت ش  ع د اهلل ال نمي الحمييب ةار  معجم البلدان، -

 .عب شي نت1995داةرب ال  عة الثانية 

ب سليما  ش  ذحمد اللخمي ال امي ذشي القاسم ال رباينب تحقيق: المعجم الكبير -

 .قا، يب مص حمدي ش  ع د المجيد السل يب مكّ ة اش  تيميةب ال  عة الثانيةب ال

ذحمد ش  فارس ش  زك ياء القثنييي ال ازي ذشي الحسي ب تحقيق:  مقاييس اللغة، -

 ع.1979 - ،د1399ع د السمع محمد ،ارن ب ةار ال ك ب عاع الي  : 

زك يا ش  محمد ش   ،«تحفة الباري»منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى  -

يقه نالّعليق عليه: سليما  ش  ةريع ش  زك يا اونصاري ال افعيب اعّير شّحق ذحمد
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 عب ال ياض 2005 - ،د 1426العازميب مكّ ة ال اد للي   نالّيزيعب ال  عة اونلر 

 .المملكة الع شية السعيةية -

محمية محمد خ اب ب المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود -

 االسّقامةب م  عة بعيي شّحقيقه نتصحيحه: ذمي  محمية محمد خ ابب الس كي

 مص . - ب القا، ي،د 1353 - 1351ال  عة اونلر 

ذحمد ش  محمد ش  ذشر شك  ش  ع د الملك  المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، -

 .مص  - القس مين القّي ي المص ي ذشي الع اسب المكّ ة الّيفيقيةب القا، ي

ذشي ع د ال حم   بموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدين األلباين -

محمد ناد  الدي  ش  الحاج نيح ش  نجايت ش  آةع اواقيةري اول اينب َديََعُه: ااةي 

ش  محمد ش  سالم آع نعما ب م كث اليعما  لل حير نالدراسات ا سممية نتحقيق 

 .اليم  - عب ديعاء 2010 - ،د 1431الرتار نالرتيمةب ال  عة اونلر 

مجد الدي  ذشي السعاةات الم ارك ش  محمد ش   واألثر،النهاية يف غريب الحديث  -

محمد ش  محمد اش  ع د الك يم ال ي اين الجثري اش  اوثي ب تحقيق:  ا،  ذحمد 

 .عب شي نت1979 - ،د1399محمية محمد ال ياحيب المكّ ة العلميةب  - يالثان

ل افعي علي ش  ع د اهلل ش  ذحمد الحسيي ا وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، -

 .ب شي نت1419السمهيةيب ةار الكّ  العلميةب ال  عة اونلر 

  :14/10/2018شّاريخ  موقع الشيخ صالح الفوزان -

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15012. 
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 ملخص البحث

لصمي نالسمع علر ن ييا محمد نعلر آله ندح ه الحمد هلل رب العالمي  نا

 ذيمعي .

ذّما شعدو فقد قّ ر ال اح  يف شحثه عقيدي ذ،ل السية نالجماعة يف ،هه 

ب نقد تيانع ذ،ل العلم ،هه المسألة يف ╚المسألةب ن،ي مح ة الصحاشة 

مصي اهتمب فهك  ال اح  ذنياع المح ةب نحكم مح ة الصحاشة ناوةلة الدالة علر 

لكب نذنرة اليصيص الّي تدع علر ذع الم غض للصحاشةب نذع م  ذح  ذ

 شعضهم ةن  شعضب م ييًا نس ية ذ،ل السية يف ،هه المح ة.

 .نخاتمة ذحد ع   م حثًان نتمهيد علر مقدمةنقسم ال اح  شحثه 

نمما ح ص عليه ال اح  يمع ذقياع ذ،ل العلم يف ،هه المسألة يف شعض 

 اليقاط المهمةو ن،ي:

ب نذ  ملسو هيلع هللا ىلص  ذس اب مح ّهمو نميها: ذ  اهلل تعالر ذح هم نكها ن يُّه ذك -1

 مح ّهم عممة ا يما ب نلل ضائل العديدي لهمب ن حساهنم علر اومة.

ب ن،ي مق ري لدى ملسو هيلع هللا ىلصذك  ت اضل المح ة: نذهنا حصلت م  الي ي  -2

 الصحاشة ذيًضاب ن،ي حادلة شس   عدي ذمير ذك ،ا ال اح .

ل ،هه المح ة نثم اهتاب نميها: مح ة اهلل نت    ال اح  علر فضائ -3

لم  ذح همب نكيهنا ع اةي م   ملسو هيلع هللا ىلصتعالر لم  ذح همب نكهلك مح ة ال سيع 

 الع اةات العظيمةب نالجثاء اوخ ني يف رفعة الدرياتب نكيهنا عممة ا يما .

ثم ةرس ال اح  يملة م  اوس اب المعيية علر مح ّهمب نميها: ق اءي  -4
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 الثياء عليهمب نق اءي سي هتمب نالسكيت عما اج  شييهمب اليصيص اليارةي يف

 نت شية اليشء علر مح ّهمب نن   فضائلهم شي  الياسب نات اع س يلهم.

ثم خّم الم اح  شهك  مقّضيات تلك المح ةب نن  علر يملة م   -5

اوميرو ميها: ذ  تكي  ،هه المح ة نفق ال  عب ننص هتم نالدفاع عيهمب نن   

 ائلهمب نسممة القليب ناولسية لهمب نغي  ذلك.محاسيهم نفض

 ت ذ،م اليّائج الّي تيدل عليها خمع ال ح .حيَ  ح  خاتمةً اثم ذك  ال 

 العثيث ش  يليدا  الظ ي ي ع دة. 

al_samen@hotmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

م  ننعيذ شاهلل م  ا نر ذن سيا ن بالحمد هلل نحمده ننسّعييه ننسّغ  ه ع ّ 

نذاهد ذ  ال  بنم  يضلل فم ،اةي له بم  يهده اهلل فم مضل له بسيةات ذعماليا

  .هنذاهد ذ  محمد ع ده نرسيلُ  بعله عال اهلل نحده ال ا يك له

م  المسائل تعّرب  ╚الصحاشة شفر  المسائل المّعلقة و ا شعدذمّ 

  معّقد،م اوديلية المّعلقة شالعقيديب نقد ةرج ذ،ل السية نالجماعة علر ذك

نا،ّميا غاية اال،ّماع شهك  مياق هم نفضائلهم نالياي   بيف يان  الصحاشة

تجا،همب مع رة،م علر كل ال    المخال ة لهم الهي  تيقصيا م  قدر الصحاشة 

نس ي،مب شل نذخ يي،م ع  ةائ ي ا سمعب ذن تلك ال    الّي غلت يف  ائ ة 

 هلل عيا،ا.ميهم ف فعي،م في  ميثلّهم الّي ذنثلهم ا

 ╚نيثيد اوم  ذ،مية يف ،هه الثم  الهي كث  فيه ميّقصي الصحاشة 

،مب شاسم ال فض نالّ يع تاريب نشاسم ال ح  نالّيقي  يف الرتار يناانة

 ╚تاريب نشاسم الّيسط ناالعّداع يف يان  الصحاشة  -زعميا-ا سممي 

عم انّساشه علر ذ،ل ب نلها ن أ يف ذنساط المسلمي  م  يثنعدع الغلي فيهم تاري

ذن محس م الظ  شال افضةو يدعي علر ما  عليهمب السية ن،ي م غض للصحاشة حاطٌّ 

فكا   يسميه: الّعايش السلمي معهمب حّر مع شغضهم الصحاشَة نلعيهم عيا،م!

يف غاية  اعقيدي ذ،ل السية فيهم نن   حقيقهم شي  ذنساط المسلمي  ذم ً  شيا ُ 

ال  يعة الّي ياءت م    يقهمب  ال ع  فيهم: رةُّ عذ مؤةى القيع ش واو،مية

ب كما ذ  ح ظ حقيقهم فيه ح ظ لل  يعة ملسو هيلع هللا ىلصنال ك يف كّاب اهلل تعالر نسية ن يه 

   فيهم نلمث.   عَ الهع مَ  كما ال يخ رب نلها نجد ذ  السلف ناوئمة ذميا غايةَ 
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حقيقهم  مع فةَ  ╚ذال نع  م  المسائل المهمة يف يان  الصحاشة 

ُّ  :ّهاب نم  يملة حقيقهمنتأةي ذم  علهيب نسية  عذ ع  المح ة لهم وهممح 

ا يما  الياي ب ناع ة ميهب ن،ي ال تكي  عال م  قليب  علر عممةماضيةب ن

سليمة تجا،همب ن،هه المح ة عما ذ  تكي  مح ة لمجمل الصحاشة حّر لم  لم 

 فضائلهم.نذاخادهم  نع ج ميهمب نعما ذ  تكي  مح ة وف اة،م مم  علميا

 -الثما  ،ها يف سيما ال–عليه  نالرباءُ  عقد اليالءُ نع  ذنلر ما يج  ذ  يُ 

القل  ناللسا   ب نمح ّهم نالرتضي عيهم نسممةُ ملسو هيلع هللا ىلصيف ذدحاب الي ي  العقيديُ 

ا م  ياء شعد،م علر ا لقيع اهلل تعالر ماةًح علر ذلكب مصداقً  ءلهمب نت شية اليش

پ   پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿تلك الص ة: 

 ﴾ٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .[10]الح  : 

ع علر تصيي اهتم يجد اال،ّماع هبهه المسألةب نالم لّ  نقد ا،ّم العلماء غايةَ 

 ╚الصحاشة  علرذةرييا ،هه المسألة ضم  كممهم  عذاب ،ها اوم  يليًّ 

 ة شعض العلماء كما ذف بنالعقيدي فيهمب كما سّجد خمع ،ها ال ح  شرذ  اهلل

ميا،ج )يف مصيف مسّقلب كاش  الجيزي يف كّاشه:  ╚مسألة مح ة الصحاشة 

كما تيانع ،هه المسألة كثي  م  نب (1)(ذ،ل ا داشة يف مح ة الصحاشة نالق اشة

)شاب :    يفم  ت يي ات اآلي ّ  نال سيما المسيدي ميهاو المصي ي  يف العقائد

ب (2)يف قليب المؤميي ( ╚  نعلي ذك  ث يت مح ة ذشي شك  نعم  نعثما

                                                 

 ( نلم ي  ع الكّاب شعدب نلم ذيده مخ يً ا حس  ا معي.1)

 (.4/1769( ال  يعة )2)
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 ب(1)(ملسو هيلع هللا ىلص)شاب يف مح ة ذدحاب الي ي :    نم  ت يي ات ا ماع اش  ذشي زميي 

وشي شك   ملسو هيلع هللا ىلص)شاب ما ذك  م  مح ة الي ي :    نم  ت يي ات ا ماع اش  ش ة

: )سيا  ما رني   نم  ت يي ات الملكائي  ب(2)نذنه كا  ذح  الياس عليه(

ح  الصحاشة نذك  محاسيهم نالرتحم عليهم يف الح  علر  ملسو هيلع هللا ىلصع  الي ي 

ب نكها ديع ذشي القاسم اود هاين (3)ناالسّغ ار لهم نالكف ع  مسانئهم(

 (4): )فصل يف الح  علر ح  الصحاشة رضيا  اهلل عليهم ننسمي  

 ب نغي  ذلك.(5)محاسيهم نالرتحم عليهم ناالسّغ ار لهم نالكف ع  مسانئهم(

حّدثي : نم  ذاه ،م ال خاري يف نم  ذلك كهلك دييع شعض الم

دحيحهب حي  كا  م  ت يي اته: )شاب ح  اونصار م  ا يما (ب ن)شاب ذنّم 

)
ّ
ب نكها شيب الييني (7)ب ن)شاب عممة ا يما  ح  اونصار((6)ذح  الياس علي

م   ╚علر دحيح مسلم: )شاب الدليل علر ذ  ح  اونصار نعلي 

ب ناليسائي عقد ذشياشا م اهبة (8)مات الي ا (ا يما  نعمماتهب نشغضهم م  عم

اونصار(ب ن)الرتغي  يف ح  اونصار(ب ن)الّ ديد يف  ملسو هيلع هللا ىلصن،ي: )ح  الي ي 

                                                 

 (.263( ذديع السية )ص/1)

تحقيق ة. حمد  -2/713( ا شانة ع  ا يعة ال  قة اليايية نمجان ة ال    المهميمة )2)

 الّييج ي(.

 (.7/1314ع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة )( ا ح ذدي3)

 ( ذاار المحقق علر ذنه يف نسخة: )نن  (.4)

 (.2/393( الحجة يف شيا  المحجة )5)

 .-كم ال اشي –( 635( دحيح ال خاري )ص/6)

 (.6( دحيح ال خاري )ص/7)

 (.50( دحيح مسلم )ص/8)
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 ب نغي ،م كثي .(1)شغض اونصار(

عديدي ذك ،ا ذ،ل العلم مّعلقة شمح ّهمب فأرةت ذ   نقد نيدت مسائَل 

مب فر  مح ة الصحاشة ذيمع تلك المسائلب لعل اهلل ذ  يجمعيي هبم يف ييات اليعي

رتى يف سكما  ملسو هيلع هللا ىلصم  فضائلها ذ  يكي  الم ء مع م  ذح  كما دح ع  الي ي 

ب نمع او،مية ال الغة لهها الميضيعو عال ذين لم ذيد ،ها ال ح  ع  ااء اهلل تعالر

م  ذف ة ،هه المسألةب شهك  ذةلّها نحكمها نذس اهبا نعيائقها نفيائد،اب مع ادي 

نه م  او،مية شمكا  ذك  ،هه المسألة نن  ،ا شي  ذنساط نعالحاية علر ذلكب 

المسلمي ب نالّأكيد عليها يف الدرنس نالخ   نالّيييهات نالميا،ج 

الدراسيةب نذلك لكث ي الملّ سي  الهي  ل سيا علر الياس نذظه نا فّيهم شاسم 

ئ  فأثارنا الضغا !-زعميا-الّيقي  ع  الرتار نالّاريخب ناالعّداع يف الحكم 

ا م  الياس فيما يّعلق شالصحاشة رضيا  اهلل عليهمب شي  المسلمي  ناككيا كثي ً 

فيعيذ شاهلل مم  يف قل ه غيظ وحد م  ،ؤالء ذن وحد م  ذ،ل شيت رسيع اهلل »

ذن وحد م  ذزنايهب شل ن يي شمح ّيا لجميعهم ال حمة نالمغ  ي م  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ن   ،هه السية نتيضيحها للياسب نقد ب فكا  ال شد م  (2)«الك يم ع  ااء اهلل

يف ضوء عقيدة أهل السنة  ╚محبة الصحابة )نسمت ،ها ال ح  شد: 

 .(والجماعة

 ناهلَل ذسأع ذ  يكي  خالًصا لييهه الك يم.

                                                 

 (.437-8/436( السي  الكربى )1)

 (.5/2347( ال  يعة )2)
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 :خطة البحث 

 .نخاتمة ذحد ع   م حًثان نتمهيد قسمت ال ح  علر مقدمة

 .ذما المقدمة فهك ت فيها ذ،مية ال ح  نذس اب اخّياره

 نذما الّمهيد: ف يه م حثا :

الم ح  اونع: تع يف الصحاشي نس   عي اة العلماء ما يّعلق 

 شالصحاشة يف ذشياب االعّقاة. نفيه م ل ا .

 الم ح  الثاين: ذنياع المح ة.

 نذما الم اح  فعلر اليحي الّالي:

 نميثلّه م  الدي . ╚الم ح  اونع: حكم ح  الصحاشة 

 .╚ة علر مح ة الصحاشة الم ح  الثاين: اوةل

 .╚الم ح  الثال : ذع الم غض للصحاشة 

 ةن  شعض. ╚الم ح  ال اشع: مح ة شعض الصحاشة 

 .╚الم ح  الخامس: نس ية ذ،ل السية يف مح ة الصحاشة 

 الم ح  الساةس: مح ة آع ال يت.

 .╚الم ح  الساشع: ذس اب مح ة الصحاشة 

 .╚ الم ح  الثام : الّ اضل يف مح ة الصحاشة

 .╚الم ح  الّاسع: فضائل مح ة الصحاشة 

 .╚الم ح  العاا : اوس اب المعيية علر مح ّة الصحاشة 
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 .╚الم ح  الحاةي ع  : مقَّضيات مح ة الصحاشة 

 ذما الخاتمة فهك ت فيها ذ،م اليّائج الّي تيدلت عليها خمع ال ح .

 :منهج البحث 

 نذلك يفالّحليليب  فق الميهج اليد يلقد س ت يف ،ها ال ح  علر نَ 

مع ب ╚يف مسألة مح ة الصحاشة  ╚ندف عقيدي ذ،ل السية نالجماعة 

 ليصيص الدالة علر ذلكب شا ضافة علر ما يلي:تحليل ا

 عثن اآليات الق آنية شهك  اسم السيري نرقم اآلية. -1

تخ يج الحدي  م  مصاةره م  كّ  السيةب فر  كا  الحدي  يف  -2

خ يه ميهماب نعال فرين ذخ يه م  شقية مصاةر م  الصحيحي  ذن ذحد،ما فرين ذ

 ا حكم ذ،ل العلم عليه.كّ  السية ذاك ً 

 تخ يج اآلثار اليارةي ع  السلف م  مظاهنا م  كّ  السية. -3

تق ي  عقيدي ذ،ل السية يف ،هه المسألة معّمدا علر الكّاب نالسية  -4

 .نذك  ذقياع ذ،ل العلم

 اًء ش ه ته.ذذك  غالً ا اسم الكّاب مخّصً اب اكّ  -5
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 تمهيد ال

 املبحث األول

 تعريف الصحابي، وسبب إيراد العلماء ما يتعلق

 بالصحابة يف أبناب االلتقاد

  تعريف الصحابي: :ألولااملطلب 

م  ذ     ذاه  تع يف للصحاشي نذدحه ما ذك ه الحافظ اش  حج  

 .(1)«عا شه نمات علر ا سممؤميً  ملسو هيلع هللا ىلصم  لقي الي ي »الصحاشي ،ي: 

م   الت مجالسّه له ذن قص تب نم  رنى عيه ذن لم  :فيدخل فيم  لقيه

نم  لم ي ه لعارض  بنم  رآه رؤية نلي لم يجالسه بي نب نم  غثا معه ذن لم يغثُ 

ا نلي ذسلم شعد ذلك عذا لم يجّمع شه م  لقيه كاف ً  :كالعمرب نيخ ج شقيد ا يما 

 ه:مكلف م  ا نس نالج ب نيخ ج شقيلكل  :«ا شهمؤميً »م ي ذخ ىب نيدخل يف 

 :ا شه ثم ارتد نمات علر رةتهب كما يدخل فيهم  لقيه مؤميً  :«نمات علر ا سمع»

 .(2)م ي ذخ ى ذع ال ملسو هيلع هللا ىلصم  ارتد نعاة علر ا سمع ق ل ذ  يميت سياء ايّمع شه 

 سبب إيراد العلماء ما يتعلق بالصحابة يف أبواب املطلب الثاني :

 االعتقاد:

هم يف الصحاشة يف مصي اهتم يف هك ،م عقيدتَ لال عض علر ذ،ل السية اّغ  

                                                 

 (.1/16 داشة يف تمييث الصحاشة )( ا1)

 ( شّص ج.18-1/16( انظ : ا داشة يف تمييث الصحاشة )2)
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ذشياب االعّقاةب ن،ها الّ غي  مقصده عفساح المجاع ليقد الصحاشة شما ااءناب 

نمما ي ير عليه عيدئه ذنه ال يخ ج م  ةائ ي السية كل م  انّقد،م ذن قدح يف 

 عدالّهمو عذ عهنا محل ايّهاة ننظ !

نيا عقائد،م نذنرةنا فيها ما يّعلق شالصحاشة لم ةنّ نالحق ذ  ذ،ل الع

 :ب ذذك  ميهالعدي ذمير ╚

ب ملسو هيلع هللا ىلصغه الي ي م  الدي  الهي شلّ  ╚ذ  ما يّعلق شالصحاشة  -1

فيهمب نذةاء حقيقهم الّي  ملسو هيلع هللا ىلصفالياي  مع فة قدر،م نا يما  شخرب الي ي 

 .نميها مح ّهم افرتضها اهلل علييا

ع  المخال ي  لهمب قاع  نالجماعة السيةذ  ،هه العقيدي مما تميث هبا ذ،ل  -2

نم  اأ  المصي ي  يف العقائد المخّص ي علر مه،  »ايخ ا سمع اش  تيمية: 

ب شل (1)«ما يّميّث شه ذ،ل السية ع  الك ار نالم ّدعي  اذ،ل السية نالجماعة ذ  يهك ن

اليارةي  عنيا ليجد ذ  ،ؤالء الضمع يّدييي  ش غض الصحاشة نس همب نييثلي  اآليات

 .╚يف الك ار علر الصحاشة 

اب شل حصل يف كث ي المخال ي  و،ل السيةب نلم يك  ،ها الخمج مّأخً   -3

ننحي،مب قاع ال يخ دالح ال يزا   نقت م ك ب ميه خ يت ال افضة نالياد ة

نالكمع يف الصحاشة دار عقيدي يف: ح هم نشغض م  ي غضهمب لقياع »ح ظه اهلل: 

نالضمع يف اأ  الصحاشة شما يخالف الدالئل م  الق آ    يائف م  ذ،ل ال دع

نالسية الّي ذني ت ح هم ننص هتم نالهب عيهم رضي اهلل عيهم ذيمعي ب نذك ْت 

                                                 

(ب نانظ : تعليقات ال يخ دالح ال يزا  علر العقيدي ال حانية 43( ا ح اود هانية )ص/1)

 ضم  يامع ا نح العقيدي ال حانية(.-2/1198)
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 .(1)«عدالّهم نفضلهم نساشقّهم

  عليه  ع  يف عقيدي ذ،ل السيةب يرتتّ  ╚ذ  ال ع  يف الصحاشة  -4

ال افضة نالياد ة  ب فقيعملسو هيلع هللا ىلصا نال ع  فيما نقليه علييا م  كّاب رشيا نسية ن يي

عنما ،ي  ع  يف ا سمعب لها ح ص ذ،ل السية علر تدني  معّقد،م  ننحي،مو

 .╚يف الصحاشة الك اع 

 الثاني املبحث

أنناع احملبة
(2)

 

شحد  نقد يكي  شّع ي ها خ اء ني اءب فهي ال تحدّ  بالمح ة مع نفة المعير

مح ة شيدف ذظه  م  ،اب نال تيدف العذ ع  حد،ا نييةُ  وذنضح ميها

ب نمجمل كمع ذ،ل العلم عنما ،ي يف ذس اهبا نميي اهتا نعمماهتا (المح ة)

 علر ذنياع: ،يب ن(3)نايا،د،ا نثم اهتا نذحكامها

مح ة اهلل تعالر: ن،هه ذعظم ذنياع المح ةب ن،ي علر ةريّي :  النوع األول:

ناالنّهاء ع  زناي ه مح ة ناي ةب ن،ي المح ة المقّضية ل عل ذنام ه الياي ة 

المح مةب ن،ياك مح ة مسّح ة ن،ي الّي ت تقي علر الّق ب شييافل ال اعات 

                                                 

ضم  يامع ا نح -2/1198ية )( تعليقات ال يخ دالح ال يزا  علر العقيدي ال حان1)

 العقيدي ال حانية(.

(ب نقاعدي يف المح ة 100ب ن84-83( انظ  يف ذنياع المح ة: الع يةية ل يخ ا سمع )ص/2)

(ب نتيسي  العثيث الحميد 3/18(ب نمدارج السالكي  )70ل يخ ا سمع )ص/

لر كّاب (ب نالقيع الم يد ع114(ب نالقيع السديد ا ح كّاب الّيحيد )ص/467)ص/

 (.2/141الّيحيد )

 (.3/10( انظ : مدارج السالكي  )3)
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ب نال تّم كل ع اةي عال شييية،اب (1)ناالنك اج ع  ةقائق ال  هات نالمك ن،ات

نال يييد م  ُيَح  لهاته عال اهلل يل نعمب نكل ما ةننه م  المح يشات 

ذدل ةي  ا سمع الهي »مح ّهب نمح ّه تعالر ا لفالياي  ذ  تكي  مح ّه ت عً 

 .(2)«يدنر عليه ق   رحا،ا

مح ة هلل نيف اهلل: شاعثها الّدي  هلل تعالر شع يةية المح ة لما  النوع الثاين:

يح ه ت ارك نتعالرب ن،ي عما مح ة ذاخاص: كمح ة اون ياء نالم سلي  

ب نعما مح ة -ملسو هيلع هللا ىلصة ال سيع نذعظم ذلك كله مح -نالممئكة نذنلياء اهلل المّقي  

ذعماع: كمح ة الصمي نالثكاي نسائ  ذعماع الخي ب نعما ذزما : كمح ة اه  

رمضا ب نذياع الع  ب نعما مح ة ذمكية: كمح ة الكع ة نالمسايد ني ل ذحدب 

،ي المقصية يف ،ها  -ن،ي المح ة يف اهلل نهلل– ن،ها الييع م  ذنياع المح ة

ة للصحاشة عنما ،ي مح ة ذاخاص يف اهلل يل نعمب ال ح ب فر  مح ة ذ،ل السي

ا شس   ثياء اهلل تعالر عليهم نمح ّه عيا،م نرضاه عيهمب لها كا  ،ها الييع ف عً 

م  ذديع ا يما ب » عليهب ن،ي نةليًم  -ن،ي مح ة اهلل تعالر- ع  الييع الساشق

 .(3)«نذعلر ةرياته

المح ة ال  كيةب الميافية مح ة مع اهلل تعالر: ن،هه ،ي  النوع الثالث:

نا اهلل تعالر يف ،هه المح ةب ن،ي الّي نرة ذع الم  كي  هبا يف سانَ  عذ وللع يةية

ڈ   ڎڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ﴿قيله تعالر: 

                                                 

(ب ناخّيار اونلر يف ا ح اخّصاع المأل اوعلر 1/47( انظ : فّح ال اري الش  ري  )1)

 (.1/78(ب نفّح ال اري الش  حج  )127-126)ص/

 (.466( تيسي  العثيث الحميد )ص/2)

 (.1/49( فّح ال اري الش  ري  )3)
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿ب نقيله: [165]ال ق ي:  ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ

 .[98-96]ال ع اء:  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ں

 

 األول حثاملب

 ه من الدينالصحابة رضي اهلل عنهم ومنزلُت حّبحكم 

 حّ   أ ح شلع علر كّ  العقائد ليجد ذ  يل تلك المصي ات تص ّ الم ّ  ع ّ 

 م  السيةب نقد يسأع سائل ع  المقصية شالسية ،يا؟ ╚الصحاشة 

ب نت لق السية يف ال  ع (1) اة شالسية يف اللغة: ال  يقة نالسي ينالجياب: يُ 

ب نم  ع مقاهتا الم هيري عيد السلف (2)معا  كثي ي يف اوحكاع نغي ،ا علر

ناوئمة نمم  ديف يف العقائد: ذمير االعّقاة الّي ةلت عليها اليصيصب مما 

 يعذ ع  مي أ تلك العقيدي عنما ، ويكي  م  ضم  اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة

هي كما قاع اهلل عث نيل م  رشه ت ارك نتعالرب ف ملسو هيلع هللا ىلصالي ي  اليحي الهي ياء علر

 ب نيف عدّ [4-3]اليجم:  ﴾ٿ  ٿ ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  ڀ﴿عيه: 

 مسائل االعّقاة م  السية فيائد عديديو ذ،مها:

ب حي  تيس  تلك العقائد علر ما ياء شه نسبة االعتقاد إلى الشرع واتباعه -1

السية فر  »ب (3)الّي ،ي السية (الحكمة) ملسو هيلع هللا ىلصب نمما ياء شه ال سيع ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ﴿ب قاع تعالر: (4)«المحضة ،ي ةي  ا سمع المحض
                                                 

 (.2/409يف غ ي  الحدي  ناوث  ) ( اليهاية1)

 (.2/1027( انظ : السية الش  ذشي عادم )2)

 (.3/366( انظ : مجميع ال ّانى )3)

 (.3/369( الم يع الساشق )4)
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ې  ۈ

 ڳ  گ  ڳ گ  گ  گ﴿ب نقاع: [151]ال ق ي:  ﴾ې ې ې

ب نذ،ل السية ليس [34]اوحثاب:  ﴾ں  ڻ ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ

 بن،م ذعلم الياس شأقياله نذحياله بملسو هيلع هللا ىلصلهم مّ يع يّعص ي  له عال ال سيع 

ا شي  دحيحها نسقيمهاب فم ييص ي  مقالة نيجعليهنا م  ذديع عظمهم تمييثً نذ

شل يجعلي  ما نرة،م  بكممهم ع  لم تك  ثاشّة فيما ياء شه ال سيع لِ مَ ةييهم نُي 

ب نلهلك (1)الهي يعّقدننه نيعّمدننه ع  ال سيع م  الكّاب نالحكمة ،ي اودَل 

 ُسّميا ذ،ل السية.

عذ ع  م دذ  ولسنة ومن خالفها فلم يلتزم بما فيهاالتمييز بين من وافق ا -2

ب نلهها (2)ال دع عنما كا  شال ع  يف السية شالظ  نالهيى كما حصل م  الخيارج

 و«ذ،ل السية»نس ت ال  قة اليايية نال ائ ة الميصيري لههه السيةب فقيل:

فقيلهم: فم  علر »:   ب قاع ذشي القاسم اود هاين ،الّمييث،م عم  ي ةّ 

لسية نم  ذ،ل السيةو ذي: ،ي ميافق للّيثيل ناوث  يف ال عل نالقيعب نو  السية ا

 .(3)«ال تكي  مع مخال ة اهلل نمخال ة رسيله

وبين ما كان  ،، والتفريق بين ما كان مستنده الشرعاالتباع للشريعة كاملة   -3

خه نال تؤ بك شالقياسن،ي ال تدرَ  بب فالسية ةليل الق آ ا لها ومخالف  حادث  

ب لها (4)نلما م ر عليه يمهير ،هه اومة بشالعقيعب نعنما ،ي يف االت اع لألئمة

                                                 

 (.3/347( انظ : الم يع الساشق )1)

 (.3/350( انظ : الم يع الساشق )2)

 (.2/411( الحجة يف شيا  المحجة )3)

 (.35  ذشي زميي  )ص/( انظ : ذديع السية الش4)
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: )..فعليكم شسيّي نسية الخل اء ال اادي  المهديي  م  ملسو هيلع هللا ىلصقاع الي ي 

في مل  ةبالمسليك ةنالسية ،ي ال  يق»:   ب يقيع اش  ري  (1)شعدي..(

قاةات ناوعماع ذلك الّمسك شما كا  عليه ،ي نخل اؤه ال اادن  م  االعّ

ا ال ي لقي  اسم السية نلهها كا  السلف قديمً  بن،هه ،ي السية الكاملة بناوقياع

:   ب نم  ذيل ذا قاع ا ماع الربهباري (2)«عال علر ما ي مل ذلك كله..

 .(3)«ا سمع ،ي السيةب نالسية ،ي ا سمعب نال يقيع ذحد،ما عال شاآلخ »

نسي  السلف  باه هتا :عقيدي علر السيةب عذ المقصية م  نس ة الالشهرة -4

ناوئمة عليهاب نتقدع ذ  م  معاين السية يف اللغة ال  يقة نالسي يب فهي   يقة 

فر  السية ،ي ما كا  عليه »ندحاشّه نم  ات ع س يلهم م  الّاشعي ب  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ب نم  المعليع ذ  (4)« نعمًم ا نقياًل ا ناقّصاةً نذدحاشه اعّقاةً  ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل 

حّاج علر مع فّه ناعّقاةه كل ما يُ »ب فدملسو هيلع هللا ىلصغها ال سيع ديع الدي  قد شلّ ذ

 .(5)«ا للعهرا قا عً ا اافيً يه اهلل نرسيله شيانً فقد شيّ  ونالّصديق شه م  ،هه المسائل

و عذ عهنم ،م واألخذ بفهمهم للنصوص ،لسلف الصالحاوجوب اتباع  -5

                                                 

(ب نذشي ةانة يف سييهب ك: السيةب شاب: يف 17184(ب رقم )4/126( ذخ يه ذحمد يف مسيده )1)

(ب نالرتمهي يف يامعهب ك: العلمب شاب: ما ياء يف 4607(ب رقم )651لثنع السية )ص/

(ب ناش  مايه يف سييهب المقدمةب 2676(ب رقم )607اوخه شالسية نايّياب ال دعة )ص/

( نقاع الرتمهي: )،ها 42(ب رقم )6شاب: ات اع سية الخل اء ال اادي  المهديي  )ص/

 حدي  حس  دحيح(.

 (.561( يامع العليع نالحكم )ص/2)

 (.21( ا ح السية )ص/3)

 (.5/111( مجميع ال ّانى )4)

 (.3/295( الم يع الساشق )5)
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م    يقة ذ،ل السية  ثم»:   يقيع ايخ ا سمع  نقلة السيةب نالعالمي  هباب

اب نات اع س يل الساشقي  اونلي  ا نظا، ً شا يً  ملسو هيلع هللا ىلصنالجماعة ات اع آثار رسيع اهلل 

حي  قاع: )عليكم شسيّي  ملسو هيلع هللا ىلصم  المهاي ي  ناونصارب نات اع ندية رسيع اهلل 

نعضيا عليها  بتمسكيا هبا بنسية الخل اء ال اادي  المهديي  م  شعدي

 .(2)«(1)فر  كل شدعة ضملة( بوميرنعياكم نمحدثات ا بشالييايه

م السية قّس    نجد ذ  ا ماع محمد ش  نص  الم نزي  نيف تق ي  شديعم 

 علر ثمثة ذنيه:

: سية ايّمع العلماء علر الثاين: سية ايّمع العلماء علر ذهنا ناي ة. األول

 .ة: سية اخّل يا فيها ذ،ي ناي ة ذع نافلالثالثذهنا نافلة. 

ّص ج علر نيهي : ذحد،ما عمل ناآلخ  ياونع  ثم ذك  ذ  القسم

 .(3)عيما 

م  ع م  السية ،يا: ذهنا ال  يقة الّي سار عليها حييةه يكي  المقصد ف

مع م  ذ،ل ال دع مِ   السلف ناوئمة يف ذشياب االعّقاةب خمج ما عليه الضُّ

 وحاةيَ  م  العلماء ا  يائَف  عُ مْ نعدع اقّدائهم هباب نم  ذلك َي  عيا،ات كهم 

نتسمية كّ هم شاسم السيةب كالسية  ب(4)ناآلثار الم نية يف ذشياب عقائد ذ،ل السية

عب نالسية الش  ّم لع داهلل ش  ا ماع ذحمدب نالسية لح ب الك ماينب نالسية للخَ 

 .(سيية)ذشي عادمب نغي ،ا كثي ب نكما يقاع ع  عقيدي ذ،ل السية عهنا عقيدي 
                                                 

 ( تقدع تخ يجه ق ي ا.1)

 (.127( العقيدي الياس ية )ص/2)

 (.115السية )ص/ (3)

 (.3/379( انظ : مجميع ال ّانى )4)
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عقيدي ذ،ل م  ذي ذهنا  وء م  ذ  مح ة الصحاشة سيةنم  ،ها ما ذ لقه العلما

مقّدي  شالكّاب نالسيةو عذ عهنا آم ي شهلك  السية الّي سارنا عليها نسلكي،اب

الهي  انح فيا ع  ،ها االعّقاة  بالضمع مياشهي  ذ،َل  نحاثة عليه نم ادي عليهب

 ةلت عليه اليصيص. الهي

ةب نعقيدي راسخة لدى ذ،ل نال ا،د م  ،ها ذ  مح ة الصحاشة سية ياري

  العلماء يف مصي اهتم ما يّعلق شالصحاشة ند حيا ةنّ  عذالسية نالجماعة قا  ةب 

نقد ياء ع  السلف ذ  مح ّهم سية عما شهك   حاثي  عليهاب بّهمشيييب مح 

 ذف اة،م:شعض يملّهم نعما شهك  

 :عن السلف واألئمة ا ورد يف ذكر جملتهمفمم  

نم  السية ذك  محاس  ذدحاب رسيع »:     ماينح ب الكقاع ا ماع 

ب فم  س  ذك  مسانيهمب نالهي اج  شييهمكلهم ذيمعي ب نالكف ع   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ب ذن تيقصه ذن  ع  عليهم ذن عّ ض شعي همب ا ميهمذحدً ذن  ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب رسيع اهلل 

مما يّ    علر اليقيعة يف ذحد  ذن يّل  ذن ةّ  ذن عاب ذحًدا ميهم شقليل ذن كثي  

هم شل ح ّ  بال ق ل اهلل د فه نال عدله بفهي م ّدع رافضي خ ي  مخالف ومميه

 .(1)«ب ناالقّداء هبم نسيلةب ناوخه شآثار،م فضيلةةسيةب نالدعاء لهم ق ش

نمما ات ق ذ،ل العلم علر ذ  نس يه علر »:   نقاع اش  ذشي عادم 

 بفضائلهمنمع فة  بملسو هيلع هللا ىلصنح  ذدحاب رسيع اهلل »اب ثم قاع: نذك  ذميرً  ب«السية

 .(2)«نناليّهم بنال ع  عليهم بنت ك س هم

                                                 

 (.3/976( مسائل ح ب الك ماين )1)

 (.1031-2/1027( السية الش  ذشي عادم )2)



 جملة الدراسات العقدية    102

 ااةً السية عيدنا نما ذةركيا عليه حمّ »نع  ع داهلل ش  سّيار العيربي قاع: 

قّدى هبم: تقديم ذشي شك  ثم عم  ثم عثما ب نالح  اب نالياَس الهي  يُ اةً نحمّ 

 نعظيم ال ياء لهم بيميعاب نالكف ع  ذك  مسانئهم ملسو هيلع هللا ىلصودحاب رسيع اهلل 

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصشصح ة رسيع اهلل 

نم  قيع ذ،ل السية ذ  يعّقد الم ء المح ة »:    نقاع اش  ذشي زميي 

 .(2)«...ملسو هيلع هللا ىلصودحاب الي ي 

م  ال ع  يف شعض الصحاشة ذن مح ة  شعد ذ  حّهر   نقاع الملكائي 

 .(3)«ونه ناي  عليه مح ة الجميع ناالسّغ ار للجميع»شعض ةن  اآلخ : 

 .(4)«هم سيةم كلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل  ح  ذدحاِب »:    نقاع ق يصة ش  عق ة

ذن شغضه ل يء  با ميهمنم  ييّق  ذحدً »:    نقاع ذشي ذييب السخّياين

فهي م ّدع مخالف للسية نالسلف الصالحب نالخيج عليه ذ  ال ُي فع  موكا  ميه

 .(5)«انيكي  قل ه لهم سليمً  باله عمل علر السماء حّر يح هم يميعً 

نندي  شح  السلف الهي  اخّار،م اهلل »:    واع ينقاع ذشي الحس  ا

ب ننثيي عليهم كما ذثير اهلل عليهمب ننّيال،م ♠عث نيل لصح ة ن يه 

 .(6)«ب ننكف عما اج  شييهمملسو هيلع هللا ىلصذيمعي .. ننّيلر سائ  ذدحاب رسيع اهلل 

                                                 

 (.270( كّاب السية لح ب الك ماين )ص/1)

 (.263( ذديع السية )ص/2)

 (.5/2491( ال  يعة )3)

 (.2/394حجة يف شيا  المحجة )(ب نال7/1313( ا ح ذديع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة )4)

 (.268( ذخ يه اش  ذشي زميي  يف ذديع السية )ص/5)

 (.246ب ن241( ا شانة ع  ذديع الديانة )ص/6)
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نمح ّهم  ملسو هيلع هللا ىلصنم  السية تيلي ذدحاب رسيع اهلل »:    نقاع اش  قدامة

نالكف ع  ذك  مسانئهم  بليهمب ناالسّغ ار لهمنذك  محاسيهمب نالرتحم ع

 .(1)«ناعّقاة فضلهم نمع فة ساشقّهم بنما اج  شييهم

يف كي  مح ة الصحاشة  ناوئمة ،ها غيض م  فيض م  ذقياع السلف

نقد تكاث ت ذقياع ذ،ل العلم يف ذك  ذ  مح ة الصحاشة سية  سيةب ╚

 .(2)نعقيدي ماضية

 أكثر من أن يحصر، فمن ذلك:ما ورد يف ذكر أفرادهم فنذما 

ح  ذشي شك  نعم  نمع فة فضلهما م  »:   قاع اش  مسعية 

 .(4)ع  مس ن  ن اننس  كهلك ب نياء ،ها(3)«السية

 وال»ح  ذشي شك  نعم  سية؟ قاع: :    نسةل الحس  ال ص ي

 .(5)«ف يضة

ذشا ، ي ي نيدعي له  نعذا رذيت ال يل يح ُّ »:    نقاع علي ش  المدييي

 .(6)«هب ناعلم ذنه ش يء م  ال دعخي َ  حم عليهو فارُج نيرت

نعذا رذيت ال يل يح ُّ ذشا ، ي ي نذنس ش  »:    نقاع ا ماع الربهباري

                                                 

 (.39( لمعة االعّقاة )ص/1)

(ب نالسية الش  ذشي عادم 252-251( انظ  مثًم: الكّاب الل يف الش  اا،ي  )ص/2)

 تحقيق ة.عثما  اوثييشي(.-1/245يايية )(ب نا شانة ع  ا يعة ال  قة ال2/1031)

 (.7/1311( ا ح ذديع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة )3)

 (.7/1312( الم يع الساشق )4)

 (.7/1312( الم يع الساشق )5)

 (.2/191( الم يع الساشق )6)
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 .(1)«مالك نُذسيد ش  ُحضي و فاعلم ذنه داح  سية ع  ااء اهلل

 »:   يف حّق ذشي شك     نقاع اش  القيم 
ِ
 بالحيي ية رذُس  ح ه ناهلل

 .(2)«ةل ييّ نشغضه يدع علر خ   ا

 صريح بمحبة بعض الصحابة بأعيانهم يرجع إلى أمور:ولعل الت  

و  ،ياك م  ي ع  يف شعضهمب كما حصل م  ف   الضمع م   :عما ذ  يقاع

ميهم عثما  نعلي  بال افضة نالياد ة نالمعّثلةب لما  عييا يف عدة م  الصحاشة

ليصيص اليارةي يف ،مب ذن ل ه هتم نكث ي انغي ُ  ╚نعائ ة ن لحة نالثشي  

ذن ذهنم ذراةنا ذك   بنعلي مكانّهم فضائلهمب فهك نا لمثيد اال،ّماع ش أهنم

 ذن لغي  ذلك. ب╚نماذج فيدخل يف ذلك غي ،م م  الصحاشة اويمء 

عليها  هاب نحّ  اهلل تعالر ا عَ  و ّ  وةة الصحاشة م  السيّ نعنما كانت مح ّ 

يه شالق يعب فأحسييا الظ  ا ،ها نتلق  اومةب تياقلي ب نكا  عليه سلُف ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ننظي  ،هه الكلمة كما تقدعب  شالصحاشة نةافعيا عيهم نتربؤنا مم   ع  فيهم

نح هم ةي  نعيما  »ن،ي يق ر الحق يف يان  الصحاشة:    قيع ال حاني 

ب شل ال يحصل كماع ا يما  للع د عال (3)«نعحسا ب نشغضهم ك   نن ا  ن غيا 

م  يملة مح يشات اهلل يل نعمب ف ح هم يحصل الع د علر وهنم  بشمح ّهم

 حمني ا يما  كما يأيت شرذ  اهلل.

 ح شيييشه ذ،ل العلمد ّ  بذم  ناي  ╚فّ ي  هبها ذ  مح ة الصحاشة 

                                                 

 (.52( ا ح السية )ص/1)

 (.105( ال يائد )ص/2)

 (.2/477( ا ح العقيدي ال حانية )3)
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،هه المح ة م  مح ة و  ب نعنما كانت ناي ة شا ضافة علر ما تقدعو كما سيأيت

يف مح ة  و تعالر تقّضي الميافقة لم  يح ُّهاهلل تعالر نم  ليازمهاب فر  المح ة هلل

فرنه مهميع  ╚ب نذ  م  لم يح  الصحاشة (1)ما يح هب نك ا،ة ما يك ،ه

 غاية الهع.

عاء يدعيه الع دب شل ال شد ليس اةّ  ╚علم ذ  مح ة الصحاشة نيج  ذ  يُ 

ا علر ييارح الع دب فم شد م  عظهار ظا، ً  القل ي العمل ام  ذ  يكي  ،ه

همب نالكف عما اج  شييهمب نالدفاع عيهمب علر غي  ليهمب نن   فضائمحاس

   المقّضيات الّي سّأيت شرذ  اهلل.ذلك م

مح ة الصحاشة لجميعهمب نلي حصل م  ذحد،م ذن ب  كما يج  ذ  تكي 

نعما شحسياته  بقه نفضيلّهب نعقيشة اآلخ ي تثنع عيه عما شّيشة ميه  لس ْ حَ فرنه يُ 

   نعما شغي  ذلكب نقد ذك  ايخ ا سمع  ب يائ ه المك ِّ نعما شمص بالكثي ي

ل ذلك ذس اب تيدفع هبا العقيشة يف اآلخ ي للمهن ي ب نذنلر م  يحّص  ينحي ع  

 .(2)╚،م الصحاشة 

 الثاني املبحث

 رضي اهلل عنهم األدلة على حمبة الصحابة

ذنلر علر مياالي المؤميي  نشغض الكاف ي ب ن ةم حاثّ  مّعدةيم  نرةت نصيصم 

ب نم  تلك ملسو هيلع هللا ىلص،م دحاشة الي ي  مالمح ة نت ك ال غض لهالمياالي نم  يدخل يف 

ب [71]الّيشة:  ﴾گ  گ ک  گ  گ﴿اليصيص قيع اهلل تعالر: 

                                                 

 (.126االخّيار اونلر يف ا ح حدي  اخّصاع المأل اوعلر )ص/ ( انظ :1)

 (.238-6/205( انظ : ميهاج السية )2)
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ۇئ    ەئ  ەئ  وئ  وئ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ﴿نقيله: 

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿ب نقيله: [55]المائدي:  ﴾ۇئ

 ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ پ

 ب ،ها م  حي  العميُع.[22]المجاةلة: 

نرةت نصيص مّعدةي حثت علر مح ة نذما م  حي  الخصيُص فقد 

 ب نم  ،هه اليصيص:╚الصحاشة 

 من كتاب اهلل تعاىل:أواًل : 

ر اهلل عيهم فر  ذ،ل العلم اسّي  يا ميه َض نرة يف فضل الصحاشة نرِ  ن    كلُّ 

 تكي  عال لم  ُيَحّ  يف اهلل ب فر  ،هه الميازع نال ضائل ال(1)╚ مح ّهم

اهلل تعالر عيهو فر  رضاه عنما ،ي عم  ُيِح ب نيج   اتعالرب نكها يدع علر رض

و فههه المح ة مح ة ا عيةب شاعثها ملسو هيلع هللا ىلصمح ة ما ذح ه اهلل تعالر نما ذح ه ن يه 

كانت مح ّه ذكملب نقد كا  م  الصحاشة ما ييي   ال  عب فم  كا  هلل ذ يعَ 

 تلك اليصيص:مح ّهمب فم  

 ڀ  ڀڀ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿قيله تعالر:   -1

ڤڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٿ  ٿٿ  ٹ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ڄ  ڄ  ڄ ڦڦ  ڄ ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ چ  چ  ڇ  ڇ

ب نم  غاظه مكاُنهم م  اهلل تعالر فهي مخيج [29]ال ّح:  ﴾ژ  ژ  ڑ

                                                 

 (.3/383( انظ : الجامع ل ع  ا يما  )1)
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م  »:    ب نلها قاع مالك ش  ذنس(1)ا للكاف ي غيظً  يعلهم عذعليه الك  ب 

ب فرذا (2)«و فقد ذداشّه ،هه اآلية♠ذد ح نيف قل ه غيظ علر ذدحاب محمد 

 .كا  ،ها حاع الكاف ي و فر  حاع المؤميي  عنما ،ي مح ة م  كانت ،هه د اته

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ک  ک  ک  گ﴿قيله تعالر:   -2

 .[18ال ّح: ] ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿قيله تعالر:   -3

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ننيه االسّ هاة م  ب [100]الّيشة:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ ٿ  ٿ  ٹٹ  ٿ

لم يك  ميه شعد ذلك ما ييي   م  الصحاشة م  ذث ت اهلل رضاه عيهاآليّي  ذنه 

يح هم لم ي ض عيهمب ب ن،ي ةليل علر مح ة اهلل لهمو عذ لي لم (3)سخ ه عليه

ننح  مأميرن  شمح ة ما يح  اهلل تعالرب نسيأيت مثيد عيضاح عيد قيع ال يهقي 

 اآليت.   

 پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿قيله تعالر:   -4

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ٺ  ٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿ ي قيله تعالر: فب [10]الح  :  ﴾ٹ  ٹ

فهها الدعاء الصاةر مم  شعد،م مم  »ةب ذعظم ةاللة علر تلك المح  ﴾ٿ

نثيائهم  ملسو هيلع هللا ىلصات عي،م شرحسا  يدع علر كماع مح ّهم ودحاب رسيع اهلل 

                                                 

 (.52( انظ : اعّقاة ذ،ل السية وشي شك  ا سماعيلي )ص/1)

 (.2/478( ذخ يه الخمع يف السية )2)

 (.51  ا سماعيلي )ص/انظ : اعّقاة ذ،ل السية وشي شك (3)
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  علر نييب مح ة ب ن،ي ةليل شيّ (1)«ن،م ذ،ل لهلك الح  نالّك يم بعليهم

فهم  ب نتخلي  القل  م  ايائ  الغل نالحقد نال غض لهمب╚الصحاشة 

م  ،ها الغل الهي يكي  يف القليب ن،ها يقّضي سأليا اهلل تعالر ذ  يّخل يا 

نم  فضائل ا يما  ذ  المؤميي  ييّ ع شعضهم ش عض نيدعي  ب(2)نييب المح ة

شعضهم ل عض شس   الم اركة يف ا يما ب حّر عهنم يسعي  يا،دي   زالة 

ال حياء نال غضاء م  قليهبمب نعذا انّ ر الغل نالحقد ث ت ضده ن،ي المح ةب 

ب كما ذ  ن ي الغل م  يميع اليييه يقّضي (3)ه( ي مل قليله نكثي )غمًّ نقيله: 

ب فم  لم يأت شالجميل يف حق الصحاشة فهي راةٌّ علر اهلل (4)تماع المح ة لهم

تعالر نغي  راض لدييهب فههه اآلية فيها ةليل علر ذ  م  لم يك  سليم الصدر 

جميعهمو فهي مسليك شه غي  مح ًّا لهم كاّفًةب ةاعًيا ل ملسو هيلع هللا ىلصودحاب رسيع اهلل 

عّ  »:    قاع الّثّياجب (5)س يل الممدنحي ب مييط يف     المهميمي 

المعير: ما ذفاء اهلل علر رسيله فلله نلل سيع نلهؤالء المسلمي ب نللهي  

ب ملسو هيلع هللا ىلصيجيةي  م  شعد،م علر ييع القيامة ما ذقاميا علر مح ة ذدحاب رسيع اهلل 

ذي: الهي  ياءنا يف  ﴾ٻ  ٻ  ٻٱ  ﴿نةليل ،ها قيله عّث نيّل: 

فم  ت ّحم علر ذدحاب رسيع اهلل ب ﴾پ پ  پ  پ﴿حاع قيلهم: 

فله حّظ م  يفء المسلمي ب نم  اّمهم نلم  ونلم يك  يف قل ه ِغلٌّ لهم ملسو هيلع هللا ىلص

ا يف ايء م  يفء فما يعل اهلل له حقًّ  ويرتّحم عليهمب ذن كا  يف قل ه ِغلٌّ لهم

                                                 

 (.272( ا ح العقيدي الياس ية لله اس )ص/1)

 (.600( ا ح العقيدي الس ارييية لل يخ اش  عثيمي  )ص/2)

 (.1004( انظ : ت سي  السعدي )ص/3)

 (.90( الّي يهات الل ي ة علر ما احّيت عليه العقيدي الياس ية م  الم اح  الميي ة )ص/4)

 ( شاخّصار.260-4/259( انظ : نكت الق آ  )5)
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  يف ت سي  قيله تعالر:   الق   ي قاع ب ن(1)«المسلمي  شي  الكّاب

پ  ڀ  ڀ   پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿

: [10]الح  :  ﴾ٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ا م  ونه يعل لم  شعد،م حظًّ  و،هه اآلية ةليل علر نييب مح ة الصحاشة»

ا ال يء ما ذقاميا علر مح ّهم نمياالهتم ناالسّغ ار لهمب نذ  م  س هم ذن ناحدً 

ا ذنه ال حق له يف ال يءب رني ذلك ع  مالك نغي هب قاع يهم ذن اعّقد فيه ا ًّ م

ذن كا  يف قل ه عليهم غلو  ملسو هيلع هللا ىلصا م  ذدحاب محمد مالك: م  كا  ي غض ذحدً 

 .(2)«اآلية ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: ق ذفليس له حق يف يفء المسلمي ب ثم 

ب ╚فاليصيص الساشقة كلها قد ةلت علر فضائل كثي ي للصحاشة 

ادت علر نييب مح ّهمب نيف ميضع ال ا،د م  ،هه اليصيص نغي ،ا نذر

اسّحقيا علر يماعة المسلمي  ذ   وفرذا نثليا ،هه الميثلة»:    يقيع ال يهقي

و  اهلل تعالر عذا رضي ع  ذحد  ونيّق شيا علر اهلل عث نيل شمح ّهم بيح ي،م

 اش  ذشي زميي ب نيقيع (3)«  يح ه ميالهنناي  علر الع د ذ  يح  مَ  بذح ه

نقد ذثير اهلل عث نيل يف غي  ميضع م  كّاشه ثياًء ذني  الّ  يف »:   

ثم ذنرة شعض اليصيص الدالة علر الثياء  ب«نالدعاء لهم بعليهم شمح ّهم

 .(4)عليهم

: الّص يح شمح ة الصحاشة هلل تعالرب ن،ها ذم  غي  ما تقدع نم  اوةلة  -5

                                                 

 (.4/260( زاة المسي  )1)

 (.20/373( ت سي  الق   ي )2)

 (.3/384( الجامع ل ع  ا يما  )3)

 (.263( ذديع السية )ص/4)
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الصحاشة نع ج ذحيالهمب نم  ذح  اهلل مّيات  يظه  شجمء لم  ق ذ يف سي ي 

نقد  فيكي  نايً ا علر الع اة مح ة م  يح هم اهللب تعالر فر  اهلل عث نيل يح هب

  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ڱ﴿قاع تعالر: 

ب نياء ت سي  السلف لههه اآلية شأ  المقصية هبم ذشي شك  [54]المائدي:  ﴾ہ

ناهلل س حانه يح  م  »:    ايخ ا سمعقاع  ب(1)╚الصديق نذدحاشه 

شل شقْدر مح ة  بله تعالر غي  مح ٌّ  ا هلل ناهللُ يح هو ال يمك  ذ  يكي  الع د مح ًّ 

ب فرذا كا  كهلكو فرنه يّيي  مح ّهم لمح ة (2)الع د ل شه يكي  ح  اهلل له..(

ء اهلل نلكيهنم م  ذكاش  ذنليا باهلل تعالر لهم نلما اتص يا شه م  د ات عظيمة

ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ۈئ ۆئ  ۈئ﴿ب نلهلك قاع شعد تلك اآلية: المّقي 

 .[56]المائدي:  ﴾ىئ  ی  ی

عامة علر مح ة اهلل للمّقي  نالمحسيي  نالصاش ي   ُ  كما ةلت آيات ذَخ  -6

نالّائ ي  نالمّ ه ي  ننحي ذلكب نكهلك مح ّه م  يلّثع شال  عب نذحق م  

ب لهلك اخّار،م اهلل تعالر ملسو هيلع هللا ىلصلي ي اتصف هبهه الص ات نذعظمهم ،م دحاشة ا

 .(3)ب فالياي  مح ة م  كانت ،هه د اتهملسو هيلع هللا ىلصلصح ة ن يه 

 ا: من السنة النبوية:ثانًي 

ب نق ل ╚يف مح ة الصحاشة  م  السية الي يية نرةت نصيص عديدي

                                                 

تحقيق ة. الّييج ي(ب نت سي  السمعاين  -2/727( انظ : ا شانة ع  ا يعة ال  قة اليايية )1)

 (.8/52(ب نت سي  الق   ي )2/46)

 (106-105)ص/ ( الع يةية2)

 (.7/104( انظ : ميهاج السية )3)
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فرنه  وعي اة تلك اليصيص ذن ه علر ذ  كل ن  فيه الح  علر مح ة المؤميي 

عذ ع  مح ّهم مقدمة علر مح ة يملة المؤميي ب  وصحاشةيّييه اشّداء علر مح ة ال

نمح ّهم م  شاب ذنلرب نكها كل ن  هنر ع  الغل نالحقد علر المؤميي ب فهي 

 لر الياس شص اء القليب لهم.نْ ذَ  عليهمو عذ عهنم هني ع  الغل نالحقد

 نيمك  تقسيم اليصيص الدالة علر مح ة الصحاشة علر قسمي :

، عامة تدل على أن محبة المؤمنين من محبة اهلل تعالىالقسم األول: نصوص 

 :ومن هذه النصوص

فيه نيد حمني ا يما : ذ  يكي  اهلل     م  كُ  : )ثمرم ملسو هيلع هللا ىلصقيع الي ي  -1

نرسيله ذح  عليه مما سيا،ماب نذ  يح  الم ء ال يح ه عال هللب نذ  يك ه ذ  

 .(1)يعية يف الك   كما يك ه ذ  يقهج يف اليار(

نت غض يف  ب: )ع  ذنثق ع ى ا يما  ذ  تح  يف اهللملسو هيلع هللا ىلصي قيع الي   -2

 .(2)اهلل(

فر   بفم  كا  اهلل يح ه ني  علييا ذ  نح هعلر غي  ذلك م  اليصيصب 

ب كما ذ  مح ة (3)الح  يف اهلل نال غض فيه ناي ب ن،ي ذنثق ع ى ا يما 

ا يما   الصحاشة عنما كانت شأم  اهلل تعالرب نرضاه عيهمب نشهلك يّحقق للع د

                                                 

(ب 16(ب رقم )6( ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: حمني ا يما  )ص/1)

نمسلم يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: شيا  خصاع م  اتصف هب  نيد حمني ا يما ب 

 (.165(ب رقم )40)ص/

(ب ندححه اول اين يف الصحيحة 18524(ب رقم )30/488( ذخ يه ذحمد يف مسيده )2)

 (.998(ب رقم )2/698)

 (.7/104( انظ : ميهاج السية )3)
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الكامل نيجد حمني ا يما  حييةهب نتقدع ذ  ،ها الييع م  المح ة ،ي م  ق يل 

 المح ة يف اهلل.

 :╚القسم الثاين: نصوص خاصة يف محبة الصحابة 

ب فم  ╚يف اأ  مح ة الصحاشة  ملسو هيلع هللا ىلصتكاث ت اليصيص م  سية الي ي 

 تلك اليصيص:

غضهم عال ميافقب : )اونصار ال يح هم عال مؤم  نال ي ملسو هيلع هللا ىلصقيع الي ي   -1

 .(1)فم  ذح هم ذح ه اهللب نم  ذشغضهم ذشغضه اهلل(

: )آية ا يما  ح  اونصارب نآية الي ا  شغض ملسو هيلع هللا ىلصنقيع الي ي   -2

 .(2)اونصار(

الياس علي(  : )اللهم ذنّم م  ذح ِّ لجماعة م  اونصار ملسو هيلع هللا ىلصنقيله  -3

 الياس  ب نيف رناية: )نالهي ن سي شيده عنكم ذحّ  (3)قالها ثمر م ار
ّ
( علي

 .(4)م تي 

                                                 

( ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: مياق  اونصارب شاب: ح  اونصار م  ا يما  1)

(ب نمسلم يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: الدليل علر ذ  ح  3783(ب رقم )635)ص/

 (.237(ب رقم )50اته..ب )ص/م  ا يما  نعمم ╚اونصار نعلي 

ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: مياق  اونصارب شاب: ح  اونصار م  ا يما   (2)

(ب نمسلم يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: الدليل علر ذ  ح  3784(ب رقم )635)ص/

 (.236(ب رقم )50م  ا يما  نعمماته..ب )ص/ ╚اونصار نعلي 

: مياق  اونصارب شاب: ح  اونصار م  ا يما  ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك (3)

(ب نمسلم يف دحيحهب ك: فضائل الصحاشةب شاب: م  فضائل 3785(ب رقم )635)ص/

 (ب نفيه ذك  الدعاء م تا .6417(ب رقم )1102)ص/ ╚اونصار 

ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: مياق  اونصارب شاب: ح  اونصار م  ا يما   (4)
= 
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م  ذح  اونصار ذح ه اهللب نم  ذشغض اونصار : )ملسو هيلع هللا ىلصنقاع الي ي   -4

 .(1)(ذشغضه اهلل

 .(2)نقاع: )ال ي غض اونصار ريل يؤم  شاهلل نالييع اآلخ (  -5

 غي  رشي ا خليًم يف اأ  الصديق: )نلي كيت مّخهً  ملسو هيلع هللا ىلصنقاع الي ي   -6

 .(3).(ب نلك  ذخيي ا سمع نميةته.التخهت ذشا شك  خليًم 

: نالهي فلق الح ة نش ذ اليسمة عنه َلَعْهُد الي ي اومي   نقاع علي   -7

: )ذ  ال يح يي عال مؤم  نال ي غضيي عال ميافق( ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
 .(4)علي

ّّخهن،م ملسو هيلع هللا ىلصقيع الي ي  -8 : )اهلَل اهلَل يف ذدحاشيب اهلَل اهلَل يف ذدحاشيب ال ت

ذشغضهمب نم   غ ًضا شعديب فم  ذحّ هم ف حّ ي ذح ّهمب نم  ذشغضهم ف  غضي

ب ن،ها (5)آذا،م فقد آذاينب نم  آذاين فقد آذى اهللب نم  آذى اهلل فيياك ذ  يأخهه(

                                                 
= 

(ب نمسلم يف دحيحهب ك: فضائل الصحاشةب شاب: م  فضائل 3786(ب رقم )636)ص/

 ( نفيه: ثمر م ات.6418(ب رقم )1102ب )ص/╚اونصار 

 (. 991(ب رقم )2/687حه اول اين يف الصحيحة )(ب ندحّ 16/481( ذخ يه ذحمد يف مسيده )1)

 ╚ ( ذخ يه مسلم يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: الدليل علر ذ  ح  اونصار نعلي2)

 (.238(ب رقم )50م  ا يما  نعمماتهب )ص/

(ب 3654(ب رقم )613ب )ص/ملسو هيلع هللا ىلص( ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: فضائل ذدحاب الي ي 3)

 (.6170(ب رقم )1049ب )ص/╚نمسلم يف دحيحهب ك: فضائل الصحاشة 

 ╚( ذخ يه مسلم يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: الدليل علر ذ  ح  اونصار نعلي 4)

 (.240(ب رقم )50ا  نعمماته..ب )ص/م  ا يم

(ب 872ب )ص/ملسو هيلع هللا ىلص( ذخ يه الرتمهي يف يامعهب ك: المياق ب شاب: فيم  س  ذدحاب الي ي 5)

(ب نقاع: )،ها حدي  حس  غ ي  ال نع فه عال م  ،ها الييه(ب نضع ه اول اين 3862رقم )

 (.2901(ب رقم )6/443يف السلسلة الضعي ة )
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الحدي  نع  ضّع ه شعض ذ،ل العلم عال ذّ  عامة المصيّ ي  يف العقائد نغي ،ا 

ب فرّ  معياه دحيح شم ري ب ةّلت عليه اليصيص اوخ ىب نلها قاع (1)اسّدّليا شه

الحدي  نع  كا  غ ي  السيد فهي دحيح المّ ب وّنه ن،ها »:    الق   ي

 .(2)«معضيةم شما قدمياه م  الكّاب ندحيح السية نشالمعليع م  ةي  اومة

عظيم ميثلة مح ة الصحاشة  شيا  فيها -نغي ،ا كثي - فههه اليصيص

ب نتأمل كيف ق   ا يما  شهلكب نيعل ندف الي ا  لم  ذشغضهمب ╚

م  ا يما ب  ح شمكانة مح ة اونصارو عذ ع  مح ّهمفم  تلك اليصيص الّص ي

ب فرذا (3)نكهلك مح ة المهاي ي  لكيهنم ذفضل م  اونصار كما ق ره ذ،ل العلم

قاع اش  ري  يح هم فر  الياي  مح ة ما يح هو فرهنا ق شة نع اةيب  ملسو هيلع هللا ىلصكا  الي ي 

علر ما تقدع  ي يع،ها المعير »: ╚عيد ذك ه حديَ  ح  اونصار    

نذ  الح   بذ  ح  الم ء ال يح ه عال هلل م  عممات نيية حمني ا يما  م 

فاونصار نص نا اهلل نرسيله  بيف اهلل م  ذنثق ع ى ا يما  نذنه ذفضل ا يما 

.. نكهلك ح  المهاي ي  الهي  ،م ذفضل فمح ّهم م  تماع ح  اهلل نرسيله

ب فرهنا م    لي ب نكهلك ال أ  يف مح ة ع(4)(م  اونصار م  ا يما 

ا يما ب نم  ،ها مح ة الخل اء ال اادي ب نشقية الصحاشة رضي اهلل عيهم 

 ╚ن،ها المعير يار يف ذعيا  الصحاشة »:    ذيمعي ب قاع الق   ي

                                                 

(ب ناع  376(ب نا مامة نال ة علر ال افضة )ص/2/481ع )انظ  مثم: السية للخم (1)

(ب نا ح العقيدي 3/1081) ملسو هيلع هللا ىلص(ب نالصارع المسليع علر ااتم ال سيع 3/93ا يما  )

 (ب نغي ،م كثي .698-2/697ال حانية )
 (.6/493الم هم ) (2)
 (ب 1/58انظ : فّح ال اري الش  ري  ) (3)
 (.1/58فّح ال اري ) (4)
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شل نيف كل الصحاشةو عذ كل ناحد ميهم له  بكالخل اءب نالع  يب نالمهاي ي 

ك المعير محض ا يما ب ساشقة نغياء يف الدي ب نذث  حس  فيهو فح هم لهل

 -يعيي عليا–فم  ذح ه »:    ب نقاع الس ارييي(1)«نشغضهم له محض الي ا 

فهي مؤم  نم  ذشغضه فهي زنديق نكهلك عم  ش  الخ اب الملق  شال ارن  

 .(2)«نكهلك عثما  ش  ع ا  الهي شكل مك مة م مي 

 :ثالثا: اإلمجاع 

ب نقل ╚حاشة الّص ة السية نالجماعة علر نييب مح ّ  ذ،ُل  ذيمعَ 

ا حي  ذشي عادم كما تقدع ق ي ً  اش ُ  :م  ذ،ل العلمب نمم  نقله  ائ ةم  ا يماعَ 

ع ب نقا(3)«ا ات ق ذ،ل العلم علر ذ  نس يه علر السيةنممّ »قاع ق ل نقله للعقيدي: 

ن،ؤالء مّ قي  علر مح ة الصحاشة نمياالهتم نت ضيلهم »:    ايخ ا سمع

ذ  عيماعهم حجةب نعلر ذنه ليس لهم الخ نج ع  نعلر  بعلر سائ  الق ن 

: ╚ع  مح ة يميع الصحاشة    ب نقاع الس ارييي (4)«عيماعهم

َنَي  علر يميع اومة شات ا  اوئمة ال يثنغ ع  ح هم عال ،الكب نال ي نغ ع  »

ب نذقياع ذ،ل العلم يف نقل ا يماع ذكث  م  ذنت (5)«نييب ذلك عال آفك

 .(6)تحص 

                                                 

 (.2/28الم هم ) (1)
 (.3/525ليامع اونيار ال هية ) (2)
 (.2/1027السية ) (3)
 (.3/406ميهاج السية ) (4)
 (.3/525ليامع اونيار ال هية ) (5)
(ب 5/2486(ب نال  يعة )294انظ : ال  ح نا شانة علر ذديع السية نالديانة )ص/ (6)

= 
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ها الم ح  الهي تيانلت فيه ذش ز اوةلة الّي اسّدع هبا ذ،ل العلم نيف خّاع ،

ث يف عنه ركَ  عذب ا كهلكال   ي ةالة عليهب ذن ه علر ذ  ╚علر مح ة الصحاشة 

نمح ة م  نص  الدي ب نم  زّكاه  ذ،ل الصمح نالدي  ناالسّقامةب ال    مح ةُ 

فرذا ق ذ  ير الهي ياء معهبرب العالمي ب ندِحَ  سّيَد الم سلي  نآزره نات ع الي

  ھ  ھ  ے﴿ب نقيله: [76]آع عم ا :  ﴾ى  ى  ائ  ائ﴿ قيله تعالر: الع د مثًم 

 ﴾ڍ  ڌ  ڌ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ﴿ب [195]ال ق ي:  ﴾ے

و فرنه شم اك يح  م  ،هه [8]الممّحية:  ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک﴿ب [108]الّيشة: 

ّي يح  اهلل يل نعم ر يف تلك الص ات الح المعلّ دْ د ّهب نالصحاشة لهم القِ 

ب شل ع  الي يس ت غض م  ي غضهمب فر  ال غض لم  ،هه د اته نتلك ذ،لها

د م يعب شل ال يصدر عال ع  الميافقي   سجاياه ال يمك  ذ  يصدر م  قل  ميحِّ

 .كما سيأيت شرذ  اهلل

،هه ذش ز اوةلة الّي تدع علر مح ة الصحاشة ننييهباب نيي غي للع د ذ  

ب نقد كا  ╚ال سيما شمح ة الصحاشة  بعلر تغهية عيما  قل ها يح ص ةائمً 

علر  ق بعمل ي نح    بم  يح ك نح    بكذسألك ح   ن: )ملسو هيلع هللا ىلصم  ةعاء الي ي 

ة م  يح ه اهلل لقي يف قل ه مح   ه ذ  يُ ب فهها سؤاع عظيم فيه سؤاع الع د رش  (1)ح ك(

اهلل تعالر ب نيف ،ها تق ب علر ╚نم  ،ؤالء الصحاشة الك اع  بعث نيل

هبهه الع اةي القل يةب حي  ي يد مح ة م  يح ه اهلل تعالر لما علم م  رضاه عم  

                                                 
= 

(ب 1/60ري  )(ب نفّح ال اري الش  7/104(ب نميهاج السية )263نذديع السية )ص/

 (. 3/525ليامع اونيار ال هية )
(ب 736-735ذخ يه الرتمهي يف يامعهب ك: ت سي  الق آ ب شاب: نم  سيري صب )ص/ (1)

 (ب نقاع: ،ها حدي  حس  دحيح.3235رقم )
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يح  مح يشاتهب كما يي غي عقد اليالء نالرباء يف قليب المسلمي  تجاه ذدحاب 

 فُيح  م  يح همب ني غض م  ي غضهمب كما سيأيت يف الم ح  اآليت: ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

 

 الثالث املبحث

 ة رضي اهلل عنهمذم املبغض للصحاب

تقدع ذك  عقيدي ذ،ل السية يف مح ة الصحاشة ناالسّدالع عليها م  كّاب اهلل 

ب نعلر اليقيض م  ،ها ما عليه ال افضة نالخيارج ملسو هيلع هللا ىلصتعالر نم  سية الي ي 

 ذن شعضهمب فر  قليهبم ممّلةة غمًّ  ملسو هيلع هللا ىلصم  شغض ذدحاب الي ي  نغي ،م نالمعّثلة

الر شيييب سممة القليب ناولسية لهم كما يف قيله ب مخال ي  ذم  اهلل تع(1)انغ ًّ 

پ  ڀ   پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿تعالر: 

]الح  :  ﴾ٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ب نعذا كا  ح  الصحاشة م  ا يما و فر  شغضهم م  الي ا ب و  شغض [10

لي ا  ال يصدر م  قل  مؤم ب ذلك و  شغضهم عممة الك   نا ╚الصحاشة 

لّي ا اوةلةنال سق نال جيرب ن،ها ناضح يلي يف حكم م غض الصحاشة كما يف 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  ﴿قيله تعالر: سيج تأيتب نم  ذد حها علر ،ها الحكم 

ٹ   ٿ  ٿٿ  ٹ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  ڀڀ پ  پ  پ

ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ ڦڦ  ڄ ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ

ڎ  ڎ   ڌ ڇڍ  ڍ  ڌ  ڇ چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڃ  چ

م  »ب نتقدع قيع ا ماع مالك: [29]ال ّح:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 .«فقد ذداشّه اآلية ♠ذد ح نيف قل ه غيظم علر ذدحاب محمد 
                                                 

 (.274انظ : الّي يهات السيية علر العقيدي الياس ية )ص/ (1)
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 پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿نكها قيله تعالر: 

ٹ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

لهم شك   ال افضة ب ن،هه اآلية م  ذةلة شعض العلماء يف قي[10]الح  :  ﴾ٹ  ٹ

م  كا  »:    مالكب فقد تقدع قيع ا ماع ╚الهي  ذشغضيا الصحاشة 

ذن كا  يف قل ه عليهم غلو فليس له حق يف يفء  ملسو هيلع هللا ىلصا م  ذدحاب محمد ي غض ذحدً 

 .(1)«﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ب ثم ق ذ المسلمي 

قد تقدع ذك   ائ ة م  اوحاةي  تدع شمجميعها علر نييب مح ة ن

لر تح يم شغضهمب نتصف م  ي غضهم شالي ا ب مثل قيله الصحاشةب نكهلك ع

)ال يح هم عال نقيله: : )ال ي غض اونصار ريل يؤم  شاهلل نالييع اآلخ (ب ملسو هيلع هللا ىلص

ب مؤم  نال ي غضهم عال ميافقب م  ذح هم ذح ه اهلل نم  ذشغضهم ذشغضه اهلل(

الي ي نكها قيع ب )آية ا يما  ح  اونصار نآية الي ا  شغض اونصار(نقيله: 

فر  ،ها ال غض مح ع ال  لعلي: )ال يح ك عال مؤم  نال ي غضك عال ميافق(ب ملسو هيلع هللا ىلص

و ونه مما ال يّظا،  شه غالً اب نم  تظا،  (2)يجيزب نم  يا،  شه فهي ميافقب م ّدع

ب نعنما كا  ،ها ميافًقاو ونه (3)شه فقد تظا،  شي اقهب ن،ي ا  مم  كّمه نذخ اه

ني ضر عيهم ننعد،م شالجيا ب ن،ها مّيات  يف ذشغض م  يح هم اهلل تعالر 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿اليصيص كما يف قيله تعالر: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

لهلك قاع ال يخ  ب[100]الّيشة:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ  ٹٹ  ٿ

                                                 

 (.19/347ت سي  الق   ي ) (1)
 (.58لسية لإلماع ذحمد )ص/انظ : ذديع ا (2)
 (.1/59انظ : فّح ال اري الش  ري  ) (3)
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ن،ي ةليل ق آين د يح يف ذ  م  يس هم »يف ت سي  ،هه اآلية:    ال يقي ي 

اع مخالف هلل يل نعمو حي  ذشغض م  رضي اهلل عيدهب نال ني غضهم ذنه ض

نقد ب (1)«اك ذ  ُشْغَض م  رضي اهلل عيه مضاّةي له يل نعمب نتم ة ن غيا 

ب نعذا كا  ،ها يف حّق   ُيعَ في  ش غض علي ني ذ  الميافقي  عنما كانيا رُ 

 افظقاع الحب (2)علي فرنه ذنلر يف حق م  ،ي ذفضل م  علي كأشي شك  نعم 

 اة يف ذعيا  الصحاشةب لّحقق م رتك ا ك اعب لما لهم م  ن،ها يار شا ّ »:   

 .(3)«حس  الغياء يف الدي 

فهي لغي ،م م  عميع المسلمي  ذشغضب  ╚نكل م غض للصحاشة 

الياس شعد اون ياء نالم سلي ب فم يمك  ذ  ت قر معه مح ة  خي َ  ذشغَض  ونه

ال يغل قل  »:    يقيع س يا  ش  عييية نع  تظا،  هباب خالصة للمؤميي ب

ب (4)«عال كا  قل ه علر المسلمي  ذغل وملسو هيلع هللا ىلصذحد علر ذحد م  ذدحاب رسيع اهلل 

نعنك لّجد ذ  ،ها الغل نالحقد لعميع المسلمي  قد نقع م  م غضي الصحاشةب 

ب نلها يّيي   نه نذخ ييه ع  الملةا نك ّ فسميا كل م  ييالي الصحاشة ناد يًّ 

  ذشغض الصحاشة ذن ذمهمب نعلر ،ها يعقد اليالء نالرباءب يقيع شغُض كلِّ مَ 

نن غض م  ي غضهم نشغي  الخي  نال نّربذ م  ذحد ميهمب »:    ال حاني

ليس م  خصاع ذ،ل الدي   ╚فظه  هبها ذ  شغض الصحاشة ب (5)«يهك ،م

 .نا يما ب شل ،ي م  خصاع الي ا 
                                                 

 (.354-2/353ذضياء ال يا  ) (1)
 (.1/59انظ : فّح ال اري الش  ري  ) (2)
 (.1/81فّح ال اري ) (3)
 (.183ال  ح نا شانة علر ذديع السية نالديانة )ص/ (4)
 (.2/689ا ح العقيدي ال حانية ) (5)
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 يا ذدحاشيب فلي ذ  : )ال تسملسو هيلع هللا ىلصنكهلك يمك  ذ  يسّدع شقيع الي ي 

ب ننيه ذلك: ذ  (1)ذحدكم ذن ق مثل ذحد ذ،ً او ما شلغ مد ذحد،م نال نصي ه(

 .(2)الس  شاللسا  ذعظم م  الغل الهي ال س  معه

الهي  ذعلييا حقد،م  ال افضةُ  :ملسو هيلع هللا ىلصا ودحاب الي ي نم  ذاد الياس غيظً 

م رافضة ،ي عال القلة ميهمب نيف ذحد اونيه يف تسميّه ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب الي ي علر 

 ب نلم يكِّف (4)عذ ع  ال فض ،ي الرتك و(3)╚ذهنم ت كيا مح ة الصحاشة 

ب فميعيا م  ايّماع ¶ذشا شك  نعم   ،ؤالء هبهاو حّر ذميا كل م  ذح   

فكا  م   ب نسميا ذ،ل السية ناد ة م  ذيل ،هاب╚مح ّهما مع مح ة علي 

ن،ي    يخ ا سمع يقيع ا ب(5)عممة ال افضة: تسميّهم ذ،ل اوث  ناد ة

كقيع ال افضي: »يّحدر ع  تلقي  ذ،ل ال دع و،ل السية شاولقاب المي  ي: 

ونه ال نالية لعلي عال  وانعم  فقد ذشغض عليًّ    م  لم ي غض ذشا شك  

اب شياء علر ،هه الممزمة شالرباءي ميهماب ثم يجعل م  ذح  ذشا شك  نعم  ناد يًّ 

ب ناأ  ال غض (6)«ن عاند فيها ن،ي الغال ال ا لة الّي اعّقد،ا دحيحة ذ

نم  ذحس  الثياء علر ..»:    ذييب السخّياينللصحاشة خ ي ب يقيع 

                                                 

(ب رقم 617ب شابب )ص/ملسو هيلع هللا ىلصي يف دحيحهب ك: فضائل ذدحاب الي ي ذخ يه ال خار (1)

(ب نمسلم يف دحيحهب ك: فضائل الصحاشةب شاب: تح يم س  الصحاشةب 3673)

 (.6488(ب رقم )1113)ص/
 (.3/1073انظ : الصارع المسليع) (2)
 (.106انظ : ام العيارض يف ذع ال نافض )ص/ (3)
 (.6/190انظ : لسا  الع ب ) (4)
 (.305 : عقيدي السلف ذدحاب الحدي  للصاشيين )ص/انظ (5)
 (.28/401(ب ن)5/112(ب نانظ  ميه: )5/110مجميع ال ّانى ) (6)
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ضه غَ ا ميهم ذن شَ نم  ييّق  ذحدً  بفقد ش ئ م  الي ا  ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب رسيع اهلل 

فهي م ّدع مخالف للسية نالسلف الصالحب نالخيج عليه ذ  ال  ول يء كا  ميه

 .(1)«نيكي  قل ه لهم سليما باء حّر يح هم يميعاي فع له عمل علر السم

نعنك لّعج  م  ،ؤالء الهي  يّدعي  ا سمع ن،م يعليي  محارشة م  

نناد ه نآزره نات ع نيره ن،ديهب نن   علمه نحارب ذعداءهب  ملسو هيلع هللا ىلصدح  الي ي 

نيص حي  ش غضهم نك  ،م! نشس   ،ها فَضلّهم اليهية ناليصارىب قاع اش  ذشي 

  ذضل مم  يكي  يف قل ه غل لخيار المؤميي ب نساةات ذنلياء فم»:    العث

لّهم اليهية ناليصارى شخصلةب قيل لليهية: م  اهلل تعالر شعد الي يي ؟ شل قد فَض 

خي  ذ،ل ملّكم؟ قاليا: ذدحاب ميسرب نقيل لليصارى: م  خي  ذ،ل ملّكم؟ 

دحاب ذ،ل ملّكم؟ قاليا: ذ قاليا: ذدحاب عيسرب نقيل لل افضة: م  ا 

ي،م م  ،ي خي  مم  اسّثيي،م لم يسّثييا ميهم عال القليلب نفيم  س ّ  (2)محمد!

 .(3)«شأضعاج مضاع ة

نيي غي علر نالي اوم  دد ،ؤالء ع  شغض الصحاشة نعظهار،م لهلكب 

نذلك شّأةي هم نسجيهم نزي ،مب ال سيما شغض الخل اء ال اادي و و  ،ها 

آلم ي شح هم نعيملهمب كما قاع ال غض فيه مخال ة د يحة لليصيص ا

م  غم م  ال يعة علر شغض عثما  نالرباءي ميه »:    ع دالملك ش  ح ي 

ذةب ذةشا اديداب نم  زاة علر شغض ذشي شك  نعم  فالعقيشة عليه ذادب نيك ر 

                                                 

 (.268ذخ يه اش  ذشي زميي  يف ذديع السية )ص/ (1)

-8/1549ب ذخ يه الملكائي يف ا ح ذديع االعّقاة )   ،ها ع  ال ع ي ياء نحيُ  (2)

1552.) 
 (.697-2/696ة )ا ح العقيدي ال حاني (3)
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 .(1)«ض شهب ني اع سجيه حّر يميت

مح ة  نم  المعليع ذنه ال تعارض شي  مح ة ال يخي  نعميع الصحاشة نشي 

علي رضي اهلل عيهم ذيمعي ب شل ع  مح ة الكل مّمزمةب كما سيأيت يف الم ح  

 الّالي شرذ  اهلل.

 الرابع املبحث

 دون بعضرضي اهلل عنهم حمبة بعض الصحابة 

 ╚م  اومير المسل مة لدى ذ،ل السية نالجماعة مح ُة يميع الصحاشة 

اونلي  ناآلخ ن  م   ةن  اسّثياءب فقد نرةت اليصيص شهلكب نح  عليها

ذ،ل السيةب نكل ن  ةع علر مح ة الصحاشة فرنه ي مل مح ة مجميعهم 

نمياالهتمب نمح ة ف ة ميهم ييي  مح ة اآلخ ي و عذ عهنا الزمة لهلكب فمح ة ذشي 

ب نكها العكسب نال يجيز ╚شك  نعم  نعثما  مثًم الزمة لمح ة علي 

   ضملةب نانح اج نفسي ب قاع علي الّ  يق يف ،هه المح ةب عذ عهنا شدعة ن

م ييًا ،ها الّمزع: )ال يجّمع ح ي نشغض ذشي شك  نعم  يف قل  مؤم .. ال يجّمع 

فل  يح هم »:    ب نقاع اآلي ي(2)شغضي نح  ذشي شك  نعم  يف قل  مؤم (

عال مؤم  تقي قد نفقه اهلل عث نيل للحقب نل  يّخلف ع  مح ّهم ذن مح ة ناحد 

فر  »:    نقاع الس اريييب (3)«ب قد ُخ ي شه ع    يق الحقميهم عال اقي

ِّّم ذلك علر ن سك نعلر كل ذشياء ييسك ب (4)«كيَت مؤميا فَأِح  هم يميًعاب نح

                                                 

 (.309-2/308ال  ا شّع يف حقي  المص  ر ) (1)
 (ب2326-5/2325ذخ يه اآلي ي يف ال  يعة ) (2)
 (.5/2312ال  يعة ) (3)
 (.3/525ليامع اونيار ال هية ) (4)
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نمع ذلك يعّقد ذ،ل السية شّ انهتم يف ال ضيلة نالميثلةب نشياء عليه يّ اضلي  يف 

 المح ة.

يا يف ،هه المح ة! فأح يا نذما ذ،ل ال دع فرهنم خال يا ،ها اودلب ف  ق

شعض الصحاشة ةن  شعضب ن عييا حّر فيم  يح  عليًّاو عِْ  ،ي ذح  ذشا شك  

نعم  نعثما ب نلم يك  الحامل لهم علر ذلك ات اع ال  عب شل الهيى نالكيد 

 .♥لإلسمعب نللي ي 

ن،هه المح ة المثعيمة ل عض الصحاشة ةن  شعضو ،ي مح ة غي  ا عيةب 

يف ةعياهب نقد ذكد ،ها ذ،ل السية نالجماعةب شل ياء ،ها  نداح ها كاذب

 ب نم  قيع غي ه م  آع ال يت كما سيأيت.  تص يًحا م  قيع علي 

ب حي  شي  ذ  م  ذح  ذشا شك    نمم  ذكد ،ها المعير ا ماع اآلي ي 

راضًيا شخمفّهمب مّ ًعا لهمو فهي مّ ع للكّاب  ╚نعم  نعثما  نعلي 

يلر آع ال يت نذح همب فم  يثعم ذنه مح  وشي شك  نعم  نالسيةب نكها م  ت

ب ¶نع  مح ة الحس  نالحسي   ╚نعثما ب مّخلف ع  مح ة علي 

غي  راض شخمفة عليب فمعاذ اهلل ذ  تكي  ،هه د ة مؤم ب شل ،هه د ة ميافقب 

: )ال يح ك عال مؤم ب نال ي غضك عال ميافق(ب   لعلي  ملسو هيلع هللا ىلصلقيع الي ي 

ب ملسو هيلع هللا ىلصالخمفة نالجية نال هاةيب نذنه مح  هلل تعالر نرسيله له ش ملسو هيلع هللا ىلصناهد الي ي 

ذنه يح  الحس  نالحسي   ملسو هيلع هللا ىلصيح ا  عليًّاب كما ذخرب الي ي  ملسو هيلع هللا ىلصنذ  اهلل نرسيله 

ب فم  لم يح   ،ؤالء نيّيل هم فعليه لعية اهلل يف الدنيا ناآلخ يب نقد ش ئ ¶

ذشي  ال  ب نكها م  زعم ذنه يّيلر علي ش  ╚ميه ذشي شك  نعم  نعثما  

ب نيح  ذ،ل شيّهب نيثعم ذنه ال ي ضر شخمفة ذشي شك  نعم  نال عثما ب   

نال يح همب نيّربذ ميهمب ني ع  عليهمب في هد يقييًا ذ  علي ش  ذشي  ال  
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ش آء ميهب ال تي عه مح ّهم حّر يح  ذشا شك  نعم   ╚نالحس  نالحسي  

 .(1)ب ،ها   يق العقمء م  المسلمي ╚نعثما  

عنما ،ي لم  ذح  الصحاشة  المرتت  علر مح ة الصحاشةو ثاء العظيمالجن

مح ة ت مل يميع الصحاشة ةن  اسّثياءب فيخ ج  ومح ة ا عية ال شدعية ╚

حي  فّ قيا يف  نآع ال يتب   م  ،ها ال افضة الهي  يثعمي  مح ّهم لعلي 

ش غضهم  المح ةو فأح يا اليثر اليسي  م  الصحاشةب نعاَةنا يمهير،مب ند حيا

نلعيهمب ن،م يي  ن  ،ها شي  ذنساط المجّمعات المسلمة الّي ييّ   فيها 

الجهلو يثعمي  ذ  مه، هم م ت ط شمح ة علي نآع ال يتب ن،ي يف الحقيقة 

ب نعلي زائ ةفق ال  عب شل ،ي مح ة و  ،هه المح ة ليست علر نَ  مح ة شا لةو

عيه نع  آع ال يت يف فقد تعدةت ال نايات اليارةي  ش يء م  ،ؤالءب   

 ب: )ت رت  ،هه اومة علر نيف نس عي  ف قةالّحهي  ميهمب نمما ياء عيه قيله

عال ذنه ند هم  لمح ةَ افمع عظهار،م  ب(2)نتخالف ذم نا( بياا ،ا ف قة تيّحل ح ّ 

ب نيف قيله: )تيّحل( ةاللة شيية علر كههبم يف ،هه الدعيىب ا  ال    مشأهن

 .╚له: )تخالف ذم نا( يدخل فيه: شغض الصحاشة نش اءته ميهمب نيف قي

نم  اييع ذقيالهم زعمهم ذنه ال يجّمع يف القل  مح ة علي نمح ة غي ه 

م  الصحاشةب ن،م شهلك كاذشي ب فر  مح ة كل ميهم عيد المؤميي  م ت  ة 

نآزرنه نات عيا اليير الهي  ملسو هيلع هللا ىلصشمح ة اآلخ ب فهم عخيي يف الدي ب ناد نا الي ي 

ع  ذنس ش  قليب ذ،ل الي ا  نال قا  فقد يكي  فيها ،ها اوم ب ف معهب نذما

 .قاع: )قاليا: ع  ح  عثما  نعلي ال يجّمعا  يف قل  مؤم    مالك 
                                                 

 (.2224-5/2223انظ : الم يع الساشق ) (1)
 (.5/8ونلياء )(ب نذشي نعيم يف حلية ا252ذخ يه ح ب الك ماين يف السية )ص/ (2)
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 .(1)نكهشياب قد يمع اهلل عث نيل ح هما شحمد اهلل يف قليشيا(

ا نيهمي  ذمثاع ،ؤالء الهي  يح ي  نيهين  شعًض  يف   يقيع اآلي ي 

حّر ي ع  يف شعضهم نيهيى  ملسو هيلع هللا ىلصعلر ذدحاب رسيع اهلل م  ياء »آخ ي : 

ونه  ونيف ال ّية نقع بفّية  الُ   فهها ريلم  واا نيمدح شعًض نيهع شعًض  بشعضهم

نيقيع ب (2)«نن عيا شح هم ╚ناالسّغ ار للجميع  بناي  عليه مح ة الجميع

فيما يثعمي ب    ن،م م ّه ن  شح  علي »يف ال افضة:    المل ي 

ب (3)«هلل نذعداء رسيله نذدحاشهب نعنما ُيِح  عليًّا م  ُيِح  غي هنكهب ذعداء ا

ب فهل ،م ♠فر  قاع قائل: فال افضة يح ي  عليا »:    نيقيع اش  الجيزي

فالجياب: الب و  مح ة الصحاشة ا عيةب فيي غي ذ  تكي  علر نيه يأذ   معه؟

رباءي م  ذشي ال ي ضر شال ♠ال  ع فيهب نم  ض نراهتا ات اع المح يبب نعلي 

 .»(4)شك  نعم  

نمهما يك  م  ذم  فر  غ اء ال فض الهي اّةعيه ن،ي زعمهم ذهنم يح ي  

عليًّا نآع ال يت ال يمك  ذ  يّم لهم عال ش غض شقية الصحاشة نلعيهم نتك ي ،مب 

شل ن،دِّ ذركا  الدي ب نال ع  يف الق آ  الك يمب نسية سيد الم سلي ب كل ذلك 

لمح ة المثعيمةب نكل ،هه اومير الّي يعّقدنهنا نغي ،ا كثي  تحت غ اء تلك ا

 ت ع  يف تلك المح ة.

نال شد م  ا ااري ،يا علر ذهنم نع  زعميا مح ّهم لعلي ةن  غي ه م  

                                                 

 (.4/1770ذخ يه اآلي ي يف ال  يعة ) (1)
 (.2491-5/2490ال  يعة ) (2)
 (.36الّي يه نال ة علر ذ،ل او،ياء نال دع )ص/ (3)
 (.12/510(ب نانظ : سي  ذعمع الي مء )1/308ك ف الم كل م  حدي  الصحيحي  ) (4)
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ب عال ذهنم غَليا يف ،هه المح ة حّر ذا كيا شاهلل تعالر فأع يه ╚الصحاشة 

 حق الع يةية الّي ال تكي  عال هلل تعالر.

ه المخال ة ال ييعة يف ،هه المح ة كما نقعت م  ال افضةو نقعت كهلك ن،ه

م  الياد ة الهي  حصل عيد،م خلل كهلك يف مسألة المح ةب فرهنم ذح ُّيا ذشا شك  

نعم  نتيل ي،ماب لكيهم يف المقاشل ذشغضيا عثماَ  نعليًّا نغي ،ما م  الصحاشة 

ال افضة يقاع ،يا كهلكو عذ ع  ب نما يقاع يف يان  (1)نذظه نا العداء لهم ╚

 .،هه المح ة م ّدعة مخال ة لل  عب نيف الم ح  القاةع زياةي عيضاح لهلك

 

 اخلامس املبحث

 وسطية أهل السنة يف حمبة الصحابة رضي اهلل عنهم 

سار ذ،ل السية يف يميع ذمير،م علر الميهج اليسط الهي يقيع علر الّثاع 

فهم اومة اليسطب كما قاع  ننما عف اط ذن ت  يطبة ملسو هيلع هللا ىلصكّاب اهلل تعالر نسية الي ي 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴿تعالر: 

ن،م ذح يا الصحاشة المح ة ال  عية الّي ذم ،م اهلل ب [143]ال ق ي:  ﴾ڄ  ڄ

ننح  »:    تعالر هباب نلها الّثميا اليس ية يف ،ها ال اب كما قاع ال حاني

 .(2)«  ذحد ميهمب نال نّربذ م  ذحد ميهمب نال ن  ط يف حملسو هيلع هللا ىلصذدحاب رسيع اهلل 

نقد م  يف الّاريخ ا سممي  يائف مخال ة و،ل السية نالجماعة يف مح ة 

ب فال افضة م  يهة غلت يف مح ة آع ال يت حّر رفعي،م في  ╚الصحاشة 

                                                 

 .(69-68ب ن65انظ : الّي يه نال ة علر ذ،ل او،ياء نال دع )ص/ (1)
 (.2/689ا ح العقيدي ال حانية ) (2)
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 كّ هم شالحطِّ  ب نم  يهة ذخ ى تعجُّ   ميثلّهم نميهم علي ش  ذشي  ال  

 :يهم نس هم نالّيق  ميهمعلر الصحاشة نال ع  ف

  حسيةم ال يض ُّ    فم  دير غلي،م يف مح ة علي 
زعُمهم ذّ  ح   علي

! نزعمهم ذ  اوئمة معصيمي ب نم  يان  آخ  فرهنم غليا يف (1)معها سيةة

ا ق يًحاب فكّ  ن،م نلعيي،مب شل ع  م  ادي شغضهم  ╚شغض الصحاشة  غليًّ

ل ايء يكي  ع  يب حّر يف ال ياءو ال ي يي  للصحاشة ُك َ،هم ل َظ الع  يب ذن فع

علر ع  ي ذعمديب نال شع  ي يهنع ننحي ذلكب لكيهنم ي غضي  خيار الصحاشة 

ب نم  ذلك ذهنم نس يا علر اش  (2)ب ن،م الع  ي الم هية لهم شالجية╚

 فضلي  اليهيةي قيله:

  حدد ُّ 
 
 ةم يّدديف الدديرى ُي  علددي

  ا ا

 فددامُح هبددا يددا رب ذنزاري

 ا

 هُ ا ندددديى ح  ددددذميًّدددد لددددي ذ 
  ا

 (3)ارِ مد  اليّدد ارِ يف الي د  َ ُحّصد 
 ا

نلي كا  داةًقا يف ةعياه المح ة آلم  شال  ع الهي آم  شه َم  زعم ح  ه 

ن،ي عليب مما يؤكد ذ  تلك المح ة نظي  مح ة اش  س أ اليهيةي الهي ذن أ 

 مه،  ال فض.

الميرب: )اللهم م  ،ؤالء ما ياء عيه ذنه قاع علر    نم  ش اءي علي 

) ب فهها  ميق ا  مّضاةا : مح ة شغليب (4)اْلع  كل  م غض ليا نكل  مح   ليا غاعم
                                                 

كما يف شحار  ملسو هيلع هللا ىلص(ب نقد زعميا ذنه حدي  م فيع علر الي ي 1/106انظ : ميهاج السية ) (1)

 (.39/248اونيار )
 (.1/38انظ : الم يع الساشق ) (2)
 (.36انظ : مخّص  الّح ة االثيي ع  ية )ص/ (3)
 (.4/1481اة ذ،ل السية نالجماعة )ذخ يه الملكائي يف ا ح ذديع اعّق (4)
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 :)يهلك يفّ ريم  نشغض شظلمب نكم الميق ي  مخالفم لل  عب نقاع ذيًضا:

نيف رناية: )،لك يفّ ريم : محّ  م  طب  ب(1)(مح  م  طب نم غض م رتم

كمثل عيسر يف ،هه اومة  نقاع: )مثلي ب(2)(نم غض م  ط يق ظيي شما ليس يف 

  تب نذشغضّه  ائ ة فأف تيف ح ه فهلك ت: ذح ّه  ائ ة فأف  ♠ اش  م يم

ب نقاع: )ت رت  ،هه (3)نذح ّه  ائ ة فاقّصدت يف ح ه فيجت(ب بتيف شغضه فهلك

،م: قيع ييّحلي  ُح  يا ذ،َل ال يت نيخال ي   اومة علر شضع نس عي  ف قةب ا ُّ

   ميهم علي ش  الحسي  ب ب نياء ،ها ع  عدة م  ذ،ل ال يت(4)(مالياذع

ا سمعب فياهلل ما زاع ح كم شيا حّر  ينا ح   حي  يقيع: )يا ذ،ل الع ا  ذح ّ 

نح  ا سمع ،ي الح  ال  عي الهي ال يكي  فيه غلي نال  ب(5)دار اييًا(

 !هم: )نيحكقاع ل يل يغلي في عذ بع  الحس  ش  الحس ياء نكها ي اءب 

ا نافعً  فاشغضيناب نلي كا  اهللُ  نع  عصييا اهللَ  بفر  ذ عيا اهلل فأح ينا بذح ينا هلل

 بلي ع شهلك ذشاه نذمهب قيليا فييا الحق وشغي   اعة ملسو هيلع هللا ىلصا شق اشة م  رسيع اهلل ذحدً 

 .(6)ننح  ن ضر ميكم( بفرنه ذشلغ فيما ت يدن 

م   ملسو هيلع هللا ىلصا  ما رني ع  الي ي سي» يف نعقد الملكائي يف كّاشه السية فصًم 

ناالسّغ ا  يف ا   اء  باليهي ع  الغلي يف الح  نال غض يف ت ضيل الصحاشة

                                                 

(ب نانظ : ال  ح نا شانة علر ذديع السية 2/570ذخ يه ع داهلل ش  ذحمد يف السية ) (1)

 (.187نالديانة )ص/
 (.2/544ذخ يه ع داهلل ش  ذحمد يف السية ) (2)
 (.254(ب نح ب الك ماين يف السية )ص/2/573ذخ يه ع داهلل ش  ذحمد يف السية ) (3)
 (.252(ب نح ب الك ماين يف السية )ص/5/69خ يه اآلي ي يف ال  يعة )ذ (4)
 (.4/1481ذخ يه الملكائي يف ا ح ذديع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة ) (5)
 (.1484-4/1483ذخ يه الملكائي يف ا ح ذديع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة ) (6)
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 ا م  اآلثار المّعلقة هبها.ب ذنرة فيه عدةً (1)«نالهع لهم لمغرتاء

نقيله: )نال ن  ط »اارًحا قيَع ال حاني:    قاع اش  ذشي العث الحي ي 

د يف ح  ذحد ميهمب كما ت عل ال يعةب يف ح  ذحد ميهم( ذي: ال نّجانز الح

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿فيكي  م  المعّدي ب قاع تعالر: 

ب نقيله: )نال نّربذ م  ذحد ميهم( كما فعلت ال افضةب فعيد،م ال [171]اليساء: 

ب ¶نالء عال شرباءب ذي: ال يّيلر ذ،َل ال يت حّر يّربذ م  ذشي شك  نعم  

ثليهنم ميازلهم الّي يسّحقيهنا شالعدع نا نصاج نذ،ل السية يياليهنم كلهمب نيي

ال شالهيى نالّعص ب فر  ذلك كله م  ال غي الهي ،ي مجانزي الحدب كما قاع 

ب (2)«[17]الجاثية:  ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڇ  ڍ  ڍ﴿تعالر: 

شعد ذك ه الغلي  ال احش م  ال افضة يف علي    نقاع اش  حج  الهيّمي 

وهنم الهي  ذح ي،م كما ذم  اهلل  بّه ،م ذ،ل السيةنايع»نيف آع شيّه:    

 وو  المح ة الخارية ع  ال  ع بعداؤه يف الحقيقةأنذما غي ،م ف بنرسيله

ب نقاع: (3)«ا لهمكهم،ي العداني الكربى فلها كانت س  ً  والجائ ي ع  سي  الهدى

ذ،ل  ح يق حهم اهلل م  ،هه اوحاةي  ذهنم م نال يعةُ  ال افضةُ  مِ نال تّي،ّ »

نتضليل  ب،م ذلك علر تك ي  الصحاشةوهنم ذف  يا يف مح ّهم حّر ي ّ  وال يت

ا فكانت مح ّهم عارً  ب،ل شيّهذن،ؤالء الضالي  الحمقر ذف  يا فيه نيف  ..ب اومة

 .(4)«قاتلهم اهلل ذنر يؤفكي  باعليهم نشيارً 

                                                 

 (.4/1477ا ح ذديع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة ) (1)
 (.2/697ا ح العقيدي ال حانية ) (2)
 (.2/449الصياعق المح قة ) (3)
 (.449-2/448الصياعق المح قة ) (4)
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ميًعاو اتخه نشس   الّثاع ذ،ل السية هبهه المح ة ال  عية فأح يا الصحاشة ي

يا ذ،ل السية ناد ةب فاسم اليص  عيد،م  ال افضة ميهم ميقف العداءب فسم 

شل ذح هماو فقد ذشغض  ¶م ت ط هبهه المح ةب فم  لم ي غض ذشا شك  نعم  

ٌّ كاف م 
كما مّ   عليًّاو ونه ال نالية لعلي عال شالرباءي ميهماب نم  ذح هما فهي ناد ي

 معيا ساشًقا.

ذعيي مح َة شعضهم ةن  - ك الميق ي  المّياقضي  م  ال افضةنيف مقاشل ذيي

،ياك  و-شعض نالغلي  يف ذلك نذع ذ،ل السية م  ذيل مح ّهم للصحاشة عميًما

ه علر ال ع  يف آع ال يت نعلر رذسهم علي ش  ذشي مه،  اليص  الهي قاع ذسُّ 

ءو ني ا كما حصل م  ال افضة غليٌّ ب فرنه ب نم  ،ؤالء الخيارج   ال  

يا ع  يا يف شعض الصحاشة ني َ كهلك حصل م  الخيارج الياد ة الهي  غلَ 

 ¶ذشي شك  نعم   غليا يف حّ   عذآخ ي  كما حدثّيا شعض كّ  ال   ب 

ب نما ذك ه م  الغلي يف (1)كما نقل المق يثي   نشغض علي ش  ذشي  ال  

لم ُيهك  ب لم ذيده يف كّ  ال    نالّاريخ عال عيدهب ف¶حّ  ذشي شك  نعم  

ع  الياد ة ذهنم غَليا يف اأ  ال يخي ب عال ذ  ي يد م لق الغلي الهي ،ي الخ نج 

ناقع ميهمب    ع  ال  يعةب نعلر كل فر  ما ذك ه يف الغلي يف شغض علي 

 فقد حارشيه نناد يه العداء.

يف يان  الغلي يف ح  شعض الصحاشة  فحسُ   ،ؤالءنلم يقف اوم  علر 

يف تلك المح ةو  تاآلخ و شل ع  ،ياك  يائف ذخ ى غل همنالج اء ع  شعض

ب ذشغضهنس ه ن   نح ج ع  علي ان   فهياك م  غم يف ح  عثما  

                                                 

 (.4/185انظ : المياعظ ناالعّ ار شهك  الخ ط ناآلثار ) (1)
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مثل كثي  م  ذ،ل ال اع يف نقت شيي ذميةب نيف مقاشل ،ؤالء ،ياك م  يغلي يف مح ة 

نيس ه ني غضهب مثل كثي  م  ذ،ل    نييح ج يف عثما     علي 

 .(1)¶يا ذشا شك  نعم  م شعد ذلكو حّر س ّ الع ا ب ثم تغلظت شدعّه

ميهج ذ،ل السية نالجماعة الهي  ذح يا يميع الصحاشة  ينالميهج اليسط ،

ذ،ل السية  ةَ شعد تق ي ه مح ّ    قاع ايخ ا سمع  ا ميهم قطبنلم ي غضيا ذحدً 

حاشة ؤن  م    يقة ال نافض الهي  ي غضي  الّص نيّربّ»للصحاشة نآع ال يت: 

 .(2)ن  يقة الياد ة الهي  يؤذن  ذ،ل ال يت شقيع ذن عمل( نيس يهنمب

 :  يف اأ  علي     ارييي نقاع الّس 

ى ذن قلر فقد كهْب   فح ُّه كح ِّهم حًّما نيْ    (3)نم  تعد 

 كمح ة الخل اء ال ادي ب نذّ  م  تعدى ،هه المح ة 
 
نيقصد ذّ  مح ة علي

د كهب يف كل م  الخصلّي : ال  عية علر ذ  غم يف الح  ذن ذشغض شعضهمب فق

 .(4)م  تعّديه يف الح ب ذن شغضه لهم ذن وحد ميهم

 السادس املبحث

 حمبة آل البيت

نيح ظي  حقيقهم الّي  نيح يهنمب جّلي  آع ال يتذ،ل السية نالجماعة يُ 

فيهم نال عيحاجب نقد كانت  نذم ،م نذّك ،م هباب ةن  غلي   ملسو هيلع هللا ىلصندا،م الي ي 

                                                 

 (.3/408انظ : مجميع ال ّانى ) (1)
 (.119العقيدي الياس ية )ص/ (2)

 (.3/525ليامع اونيار ال هية ) (3)
 (.3/526ليامع اونيار ال هية )انظ :  (4)
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الصحاشةب  نكانيا يف مقدمة م  ذح هم يارية عيد السلف ناوئمةب ةً مح ة آع ال يت سيّ 

كما ذ  آع ال يت ذح يا الصحاشةب فكلهم عخيا ب نقد ذم نا شمح ة سائ  الصحاشةب 

شح هم  ملسو هيلع هللا ىلصب نكيف ال يح يهنمو نقد ذم  الي ي (1)  لهمكما تربذنا م  كل ميّقّ 

 نميةهتمب نهنر ع  شغضهم نا يحاج يف حقهم؟!

: )نذ،ل شيّيب كما قاعشهلكب  ملسو هيلع هللا ىلصمح ة آع ال يت نديُة الي ي نم  ذس اب 

ب (2)ذذّك كم اهلل يف ذ،ل شيّيب ذذّك كم اهلل يف ذ،ل شيّيب ذذّك كم اهلل يف ذ،ل شيّي(

ب لك  (3)ن،ها الّأكيد يقّضي نييب احرتامهم نعش ار،م نتيقي ،م نمح ّهم

غلي لهمب نال ي اء  ،هه المح ة ال شد ذ  تكي  كهلك َنفق ال  عب ال يكي  يف

 للصحاشة عيد مح ّهم.

 ائ ة ك ي ي م  ذ،ل العلم علر مح ّهم نميةهتمب نعقد اآلي ي  نقد نّ  

ذمّه شالّمسك شكّاب اهلل عث نيل  ملسو هيلع هللا ىلصشاب ذك  ذم  الي ي »: سّماها شاشً    

نعلييا مح ة »:    قاع ال يهقيب ن(4)«نشمح ة ذ،ل شيّه.. ملسو هيلع هللا ىلصنشسية رسيله 

 .(5)«الدي  يميعهم نمياالهتم يف

نمع فة نتيّليهّ ب    مح ّه ّ جب فيملسو هيلع هللا ىلصنم  يملة آع ال يت: ذزناج الي ي 

يح هاب شل  ملسو هيلع هللا ىلصب نال سيما الصديقة شيت الصديقب فقد كا  الي ي نمكانّه ّ  فضله ّ 

                                                 

 (ب399(ب ناالعّقاة نالهداية علر س يل ال ااة )ص/5/2512انظ : ال  يعة ) (1)
 ذخ يه مسلم يف دحيحهب ك: فضائل الصحاشةب شاب: م  فضائل علي ش  ذشي  ال  (2)

 (.6552(ب رقم )1061ب )ص/  
 (.6/304انظ : الم هم ) (3)
 (.5/2214ال  يعة ) (4)
 (.399ّقاة نالهداية علر س يل ال ااة )ص/االع (5)
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: ذْي ▲قاع ل ا مة  عذكانت ذح  الياس عليه كما د ح شهلكب نذم  شح ها 

 .▲ب يعيي عائ ة (1). قاع: فأح ي ،ههشُيَي ة! ذلسِت تح ي  ما ُذح ؟ قالت: شلر

شعض اليصيص الحاثة علر مح ة آع ال يتو قاع:    نلما ذنرة اآلي ي 

ب نسية ملسو هيلع هللا ىلصناي  علر كل مسلم ذ  يّمسك شكّاب اهلل عث نيلب نشسية رسيله »

نم  »ثم قاع:  ب«الخل اء ال اادي  المهديي  نشمح ّهم نشمح ة ذ،ل شيّه ال ي ي ..

ال ي ي  نتيال،م نتعلق شأخمفهم نتأةب شآةاهبم فهي  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ذح  ذ،ل شيت رسيع ا

 .(2)«علر المحجة الياضحة نال  يق المسّقيم ناوم  ال ايد ني ير له اليجاي

نيح ي  ذ،ل »ع  ذ،ل السية فقاع:    ننقل ،هه العقيدي ايخ ا سمع 

 حي  قاع ييع ملسو هيلع هللا ىلصنيّيليهنمب نيح ظي  فيهم ندية رسيع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصشيت رسيع اهلل 

 .(3)ثم ذكَ  الحديَ  الّساشق «غدي  ُخّم...

نكانت محّ ة آع ال يت ناي ًة لعّدي نييهو ميها: عسممهم نفضلهم 

ناتصالهم شيس هب نميها: ما  ملسو هيلع هللا ىلص: ما تمّيثنا شه م  ق ب الي ي نسياشقهمب نميها

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصح  عليه نرغ  فيهب ن،ي عممة مح ة ال سيع 

 

                                                 

ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: اله ة نفضلها نالّح يض عليهاب شاب: م  ذ،دى علر  (1)

(ب نمسلم يف دحيحهب 2581(ب رقم )417داح ه نتح ى شعض نسائه ةن  شعضب )ص/

(ب 1072-1071ب )ص/▲ ك: فضائل الصحاشةب شاب: يف فضائل عائ ة ذع المؤميي 

 (ب نالل ظ له.6290)رقم 
 (.2223-5/2222ال  يعة ) (2)
 (.118العقيدي الياس ية )ص/ (3)
 (.94انظ : الّي يهات الل ي ة )ص/ (4)
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 السابع املبحث

 رضي اهلل عنهم أسباب حمبة الصحابة

يف   ذس اب ت غِّ  مع العلماء يجد عديَ ُنصيص ال  عب نيف ك ل يفع  المّأمّ 

فم  نتدع عليها. يّيي  علييا الّ    لهاو لّحقيقهاب ب ╚مح ة الصحاشة 

 تلكم اوس اب:

: فاخّار،م لصح ة ن يهب نكها ذح هم ن يه هم ورضي عنهمأن اهلل تعالى أحب    -1

: )اونصار فيما تقدع ملسو هيلع هللا ىلصال  عيةب نم  ذلك قيع الي ي  ب كما تقدع يف اليصيصملسو هيلع هللا ىلص

فم  ذح هم ذح ه اهلل نم  ذشغضهم ذشغضه  بال يح هم عال مؤم  نال ي غضهم عال ميافق

اهلل(ب نمح ة مح يب المح يب م  تماع مح ة المح يبب فرذا ذح هم ويل مح ة 

ذح هم هلل ال لغي هب اهلل تعالر لهم نلقيامهم شمح يشاته يل نعم ال ل يء آخ و فقد 

ب ن،ي ال تّم عال  فر  حقيقة مح ة اهلل تعالر: مح ّه ت ارك نتعالر نمح ة ما َذَح  

ب نعنه ال مقاع (1)شمياالي المح يب ن،ي ميافقّه يف ح  ما يح  نشغض ما ي غض

ذعظم عيد اهلل عث نيل م  مقاع الصحاشة شعد مقاع اون ياء نالم سلي ب فعلر الع د 

عذ عهنا مح ة  ونيّق ب علر اهلل تعالر هبها ملسو هيلع هللا ىلصيح ه اهلل تعالر نما يح ه ن يه  ذ  يح  ما

: )ثمر ملسو هيلع هللا ىلصا عية يثاب عليها الع دب ن،ي ف ع ع  مح ة اهلل تعالرب نقد قاع الي ي 

عليه مما سيا،ماب نذ   م  ك  فيه نيد حمني ا يما : ذ  يكي  اهلل نرسيله ذح   

يك ه ذ  يعية يف الك   كما يك ه ذ  يقهج يف يح  الم ء ال يح ه عال هللب نذ  

                                                 

ب 1/201(ب نم ّاح ةار السعاةي )80ب ن97ب ن79-78انظ : الع يةية ل يخ ا سمع )ص/ (1)

ي  اخّصاع (ب ناخّيار اونلر يف ا ح حد1/51(ب نفّح ال اري الش  ري  )531-530ن

 (.126المأل اوعلر )ص/
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ذح  دحاشّه لح   فقد وملسو هيلع هللا ىلصا لّلك الحمني ،ي ن ييا ب نذعظم الياس نْيدً (1)اليار(

 بنذحقهم ذ  يح  ما يح  اهلل باهلل تعالر لهمب فهي ذكمل الياس مح ة هلل تعالر

 ╚ ل ح ه للصحاشةب ن،كها المّ عي  لهو فر  م  كمُ (2)ني غض ما ي غضه اهلل

ا لعلمهم شاهلل تعالر يجد  عم ا يما  نحمنتهب نالياس مّ انتي  يف ،هه المح ة ت عً 

: الحدي  المّقدع ننظي  ،ها الحدي  .علمهم شال  عكها ن بنشما يح  ني غض

نم  يملة مح ة  : )ذنثق ع ى ا يما : الح  يف اهلل نال غض يف اهلل(بملسو هيلع هللا ىلصقيله  ن،ي

ب نلها (3)مكانّهم عيده نرفيع ميثلّهمل ╚ذدحاشه نآله  مح ةُ  ملسو هيلع هللا ىلصال سيع 

كانت مح ّهم م  مح ة اهلل تعالرب نم  ذح  اهلل نرسيله فعليه ذ  يح  ما يح ه اهلل 

نرسيله كما ياء يف الحدي : )..فم  ذح هم ف ح ي ذح هم نم  ذشغضهم ف  غضي 

الح  يف اهلل نال غض يف »اع  ا يما :  ن،ي يعّدة   ذشغضهم..(ب قاع العييي 

ب (4)«ملسو هيلع هللا ىلصالمهاي ي  ناونصارب نح  آع ال سيع  :ح  الصحاشة :ب نيدخل فيهاهلل

نا ط المح ة ميافقة المح يبو فّح  »: اهلل  نقاع ال يخ سليما  ش  ع د

:    ب نلها قاع محمد ش  سي ي (5)«نت غض ما ي غض بنتك ه ما يك ه بما يح 

 .(6)«ملسو هيلع هللا ىلص ييّق  ذشا شك  نعم  يح  الي ي ما ذظ  ريًم »

                                                 

(ب 16(ب رقم )6ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: حمني ا يما  )ص/ (1)

نمسلم يف دحيحهب ك: ا يما ب شاب: شيا  خصاع م  اتصف هب  نيد حمني ا يما ب 

 (.165(ب رقم )40)ص/
 (.99الع يةية )ص/ (2)
 (.3/381انظ : الجامع ل ع  ا يما  ) (3)
 (.1/128عمدي القاري ) (4)

 (.472تيسي  العثيث الحميد )ص/ (5)
ذخ يه الرتمهي يف يامعهب ك: المياق ب شاب: قيع عم  وشي شك  يا خي  الياس شعد رسيع  (6)

 (.3685(ب رقم )838ب )ص/ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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نلم يح  الصحاشة فر  ،هه  بملسو هيلع هللا ىلصاةعر مح ة اهلل تعالر نمح ة ال سيع  نم 

ذلك و  المح ة تسّلثع االنقياة له يل نعم نال اعة نالّسليم لما  والمح ة زائ ة

نلما كانت مح ة اهلل عث »:    قاع نكها مح ة ما يح ب لهلك قاع اش  ري 

خاص ناوعماعب نك ا،ة نيل لها ليازعب ن،ي مح ة ما يح ه اهلل عث نيل م  اوا

تعالر مع مح ّه .. مح ة م  ُيح ُّ ما يح ه اهلل  اهللَ  ملسو هيلع هللا ىلصما يك ،ه م  ذلكو سأع الي ي 

ب (1)«تعالرب فر  م  ذح  اهلَل ذح  ذح اءه فيه نناال،مب نذشغض ذعداءه نعاةا،م

 .له َ عذ عهنم مثكي  م  قِ  وملسو هيلع هللا ىلصفرنه عنما ذشغض الي ي  ╚نكل م  ذشغض الصحاشة 

نقد قّدمُت ق ُل شعَض اليصيص الدالة علر ذ  م عالمة اإليمان: أن محبته  -2

مح ة الصحاشة عممة ا يما ب نذ  شغضهم عممة الي ا ب نالمؤم  يسعر يا،ًدا 

لّحصيل ،ها ا يما  نتكميلهب فيح  الصحاشةو و  مح ّهم عيما ب نمما ياء ع  

  نعثما  )ال يجّمع ح  ذشي شك  نعم:    السلف يف ذلك قيع ذشي اهاب

مِ  عممة »:    ب نقاع اآلي ي(2)عال يف قليب ذتقياء ،هه اومة( ╚نعلي 

م  ذراة اهلل شه خيً ا م  المؤميي  ندحة عيماهنم: مح ّهم وشي شك  نعم  نعثما  

 .(3)«╚نعلي 

ن،ها ذحد اوس اب ال ئيسة الداعية علر مح ة لما لهم من الفضائل:   -3

نآزرنه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل حق يهاةهب نناد نا الي ي الصحاشةب فهم الهي  يا،دنا يف 

ننص نا الدي  نن  نا السيةب فأليل فضلهم نعلمهم نما لهم م  اوخم  

                                                 

(ب نانظ : الكّاب 129-128اخّيار اونلر يف ا ح حدي  اخّصاع المأل اوعلر )ص/ (1)

 (.153 يف ل  ح مها،  ذ،ل السية )ص/الل
 (.5/2312(ب نانظ  ميه: )4/1771ذخ يه اآلي ي يف ال  يعة ) (2)
 (.4/1769ال  يعة ) (3)
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ب نقد عقد ا ماع اش  زميي  (1)الحميدي نالسجايا الجميلة: ذح  هم ذ،ل السية

نقد ذثير اهلل عث نيل »ب نكا  مما قاع فيه: ملسو هيلع هللا ىلصشاًشا يف مح ة ذدحاب الي ي    

ب (2)«نالدعاء لهم بذني  الّ  يف عليهم شمح ّهم ضع م  كّاشه ثياءً يف غي  مي

لما لهم م  الحق علر الع اة ح  الصحاشة م  ا يما و »:    نقاع الصيعاين

ب نقاع ال يخ (3)«ملسو هيلع هللا ىلصم  الس ق شا يما  نالجهاة نلصح ّهم سّيد نلد آةع 

م     معلًقا علر شعض ما ذك  ايخ ا سمع    ع دال حم  السعدي 

نقد ذك  اهلل نرسيله للصحاشة فضائل كثي ي علر اومةو »ل ضائل للصحاشة: ا

ما قاميا ب نم  ذلك (4)«فيج  علر اومة ا يما  هباب نذ  يح يا الصحاشة ويلها

ب نقد ذثير اهلل نشهع المهج ناومياع يف س يل ،ها الدي  بملسو هيلع هللا ىلصشه م  نص ي الي ي 

 اب مح ّهم نمياالهتم.تعالر عليهم شما قاميا شهب فر  ،ها م  ذس 

نع   ناوخم  ال اضلة ما كانيا عليه م  ا يما  ناوعماع الصالحةن

 و╚اارتك فيه المؤميي و عال ذ  الياي  حصيع مثيد م  المح ة للصحاشة 

هم للي ي مها نص تُ ة الّي يف مقد  لحنعمليا اوعماع الصا ملسو هيلع هللا ىلصعهنم آمييا شالي ي  عذ

 ملسو هيلع هللا ىلصللي ي  نص هتمعذ ع   و  يحصل وحد شعد،منمؤازرهتم لهب مما ال يمك  ذ ملسو هيلع هللا ىلص

 حصلت لهم يف ذحلك الظ نج نذدع  المياقفب نلهها قاع ايخ ا سمع

ع  ا يما  الهي كا  يف قليهبم حي  ا ن ا  يف ذنع ا سمع نقلة ذ،له »:   

ا ذ  يحصل له مثله ال يمك  ذحدً  ونكث ي الصيارج عيه نضعف الدناعي عليه

ع ج شعضه م  ذا  اومير نع ج المح  ناالشّمء الهي مم  شعد،مب ن،ها يَ 

                                                 

 تحقيق ة. عثما  اوثييشي(.-1/245انظ : ا شانة ع  ا يعة ال  قة اليايية ) (1)
 (.263ذديع السية )ص/ (2)
 (.1/534الّييي  ا ح الجامع الصغي  ) (3)
 (.91-90الّي يهات الل ي ة )ص/ (4)
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ب فم  كانت ،هه (1)«يحصل للياسب نما يحصل للقليب م  اوحياع المخّل ة

   ب قاع ال يخ اش  عثيمي  د اتهو فر  المّعي  مح ّه نالّق ب علر اهلل شهلك

ذهنم ن  نا ال ضائل شي  ،هه اومة »: ╚عيد ا حه وس اب مح ة الصحاشة 

 .(2)«الصد  ناليصح ناوخم  ناآلةاب الّي ال تييد عيد غي ،م..م  

ُهم أحسنوا إلى األمة بتبليغ الدين وحفظه ونشره  -4 فر  مما ااءه اهلل  :أن 

ذفضل الياسب نقد علم اهلل تعالر ذهنم سييص ن  ةييهب  ملسو هيلع هللا ىلصتعالر ذ  اخّار لي يه 

نخي  ندل علييا فأخرب ع  رضا،م عيهب نمح ّه عيا،مب نمح ّه لهمب نكل علم 

يف ال لدا ب ن،م شهلك  الدي  علر ن   فعمليا ب(3)عنما ،ي ع    يقهم نشس  هم

 ب(4)ندل الدي  م  يهّهم نشياس ّهم فقد واقد ذحسييا ذيما عحسا  لألمة يميعً 

نيميع ما نح  فيه م  العليع ناوعماع نال ضائل ناوحياع نالدي  نا يما  

عنما كا   وسع لّقدي ،ا زما نال يّّ  بحصيها لسا نغي  ذلك م  اليعم الّي ال ي

نال ك  لهم علر  بشس  همب نلما كا  كهلك ني  علييا االعرتاج شحقيقهم

   قاع ال يخ ع دال حم  السعدي  نتكميل المح ة لهمب ب(5)عظيم ذياةيهم

فهم يح ي  الصحاشة ل ضلهمب نس قهمب ناخّصادهم »يف شيا  عقيدي ذ،ل السية: 

يعب ن حساهنم علر يميع اومةب وهنم ،م الم لغي  يميع ما ياء لصح ة ال س

 .(6)«شه ن يهمب فما ندل وحد علم نال خي  عال علر ذيديهم نشياس ّهم

                                                 

 (.6/223ميهاج السية ) (1)

 (.2/248ا ح العقيدي الياس ية ) (2)
 (.273انظ : الّي يهات السيية علر العقيدي الياس ية )ص/ (3)
 (.272انظ : ا ح العقيدي الياس ية لله اس )ص/ (4)
 (.6/492الم هم ) (5)
 (.90الّي يهات الل ي ة )ص/ (6)
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غض الصحاشة عممة علر الي ا ب نيف : نشُ وألن ضد المحبة البغض  -5

داح ه ذشغض م  يح ه اهلل تعالر  ذ  :ع ما يقاع يف س   الي ا  نالزمهمقد  

نلها تقدع يف الحدي : )نم  ب ملسو هيلع هللا ىلصالي ي   ضر عيهب نذشغض كهلك م  ذح هني

ذشغضهم ف  غضي ذشغضهم(ب نكل م  ذشغض الصحاشة يي غي ذ  ُي غض نال يح ب 

نقد تقدع  ب(1)«نن غض م  ي غضهم نشغي  الخي  يهك ،م»كما قاع ال حاني: 

 .╚ذك  ما يّعلق ش غض الصحاشة 

 ة الصحاشةب نعال فر  المّمّع  يف كمع ،هه شعض اوس اب الحاّثة علر مح

ذ،ل العلم يجد ذس اًشا ذخ ىب لك  ذاي  ،يا يف خاتمة ،ها الم ح  علر ذ  ،ياك 

و ╚ذس اشًا يمك  ذ  ي لق عليها: ذس اب خادة يف مح ة شعض ذف اة الصحاشة 

،ي س   لمح ّهمب  ملسو هيلع هللا ىلصعذ ع  لكثي  ميهم خصائ  نفضائل ذاار عليها الي ي 

 ة نشقية زنياته لكيهن  ذمهات المؤميي  ننََقلة الحكمة الّي ،ي كمح ّيا لعائ

ب نكها نح  الخل اء ال اادي  لكيهنم ذفضل السيةب نقد ذثير اهلل عليه  

ب نكها ما تميث شه ذ،ل شدر نذ،ل شيعة ال ضيا  ننحي،ما م  ╚الصحاشة 

هلك قاع ال ضائلب علر غي  ذلك م  اوس اب الخادةب ن،ها شح  ال ساحل لهب نل

ن،ها »: ╚لما ذك  اوحاةي  اليارةي يف ح  اونصار نعلي    الق   ي 

شل نيف  بكالخل اءب نالع  يب نالمهاي ي  ╚يف ذعيا  الصحاشة  المعير يارم 

كل الصحاشةو عذ كل ناحد ميهم له ساشقة نغياء يف الدي ب نذث  حس  فيهو فح هم 

 .(2)«ا لهلك المعير محض ا يما ب نشغضهم له محض الي 

                                                 

 (.2/689دي ال حانية )ا ح العقي (1)
 (.2/28الم هم ) (2)
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 الثامن املبحث

 التفاضل يف حمبة الصحابة رضي اهلل عنهم

م  يعلمي   ╚ذ،ل السية نالجماعة يح ي  يميع الصحاشة  تقدع ذ ّ 

نت صيلية فيم   بعييه نم  ال يعلمينهب فهي مح ة عيمالية فيم  ال يعلمينه

ب ن،ها الّ اضل عنما ،ي ت ع عيد،م يعلمينهب عال ذ  ،هه المح ة تّ اضل

عذ  وفيي غي ذ  تكي  مح ّه ذتم م  غي ه نذكمل فضيلةً  ضائلهمب فم  كا  ذعظمَ ل 

م ت  ة شا يما  ناوعماع الصالحة نالّق ب  -ال ةنييية-ع  ،هه مح ة ا عية 

كا  نلهلك ب ن،ي مح ة مّعلقة شالخي يةب ملسو هيلع هللا ىلصعلر اهلل تعالرب نالق ب م  الي ي 

عم  ثم عثما  ثم علي رضي اهلل  ا ،ي ذشي شك  ثمذح  الصحاشة علر الياس م لقً 

 عيهم ذيمعي .

شس   ما يقيع يف القل  م  مح ة  يف قليب المؤميي  نيحصل ،ها الّ انت

ا لهو زاة ح ه مح ًّ  بنما يعلمه عيهب فكلما كا  الع د قيي ا يما  شاهلل باهلل تعالر

: )نذ  الّي ياءت يف الحدي لمح يشاتهب نعيدئه تحصل له حمني ا يما  

ح  الم ء ال يح ه عال هلل(ب فهي مح ة خالصة م  اومير الدنييية نحظيظ ي

.. و  الميةي علر مقدار ال ضلب »:    الي س نالهيىب قاع ايخ ا سمع

 .(1)«فكل م  كا  ذفضل كانت ميةته ذكمل

ب ن،ها ملسو هيلع هللا ىلصم  الي ي  ذلك قد حصلنن،ها الّ اضل يف المح ة ،ي سية ن ييةب 

دع علر ذ  مح ة الصحاشة تّ اضلب فعيدما سأع عم ن ش  م  ذنضح اوةلة الّي ت

 
 
الياس ذح  عليك؟ قاع: عائ ة. قاع: فم  ال ياع؟ قاع:  ذيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصالعاص الي ي

                                                 

 (.7/106ميهاج السية ) (1)
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 .(1)ذشي،اب قاع: ثم م ؟ قاع: ثم عم  ش  الخ اب. فعّد ريااًل 

( يعيي شعد م  ذك ب ن،ها كهلك يدع علر ذ  ،ياك م  فقيله: )فعد ريااًل 

ةن  ،ؤالءب نم ت ّهم يف المح ة ةنهنمب مما يدع علر نقيع  ملسو هيلع هللا ىلص يح ه الي ي

 .╚ودحاشه الك اع  ملسو هيلع هللا ىلصالّ اضل يف المح ة عيد الي ي 

   ن،ي ذ  عم ن ش  العاص  وس   عي اة ،ها الحدي  نياء يف رنايةم 

: قاع: يا رسيع اهلل ذي الياس م  يح ُّ  ،ها السؤاع لكي يح    ملسو هيلع هللا ىلصسأع الي ي 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصب فهي ذراة االقّداء شالي ي (2)م  تحّ   ت: ذح ُّ ذح  عليك؟ قاع: لم؟ قل

 ،هه المح ةب ن،هه م  ذعظم الق ب.

ي ا سمع(ب نلك  ميةّ  ب التخهت ذشا شك  خليًم ا خليًم نقاع: )لي كيت مّخهً 

نذخيي ا سمع نميةته مّ انتة شي  المسلمي  يف نص  الدي  »:    قاع الحافظ

ب (3)«ثيابب نوشي شك  م  ذلك ذعظمه نذكث هنععمء كلمة الحق نتحصيل كث ي ال

م   نلها نجد ذ  ذ،ل السية نالجماعة ييصي  علر مح ة ذشي شك  ذكث  م  مح ة غي ه

ب نيدع عليه قيع عم  ةا لدى الصحاشرً مّق ِّ ،ها اوم  كا   شل ب╚ الصحاشة

 يف سقي ة شيي ساعدي: )شل ن ايعك ذنتب فأنت سيدنا نخي نا نذح يا ¶وشي شك  

ب قاع ،ها يف محض  الصحاشة مم  حض  السقي ةب فأق نه علر (4)(ملسو هيلع هللا ىلصعلر رسيع اهلل 

                                                 

(ب 3662(ب رقم )614ب )ص/ملسو هيلع هللا ىلصذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: فضائل ذدحاب الي ي  (1)

 (. 6177(ب رقم )1051-1050نمسلم يف دححيهب ك: فضائل الصحاشةب )ص/
 (ب2/829ذخ يه اش  ذشي عادم يف السية ) (2)
 (.7/17)فّح ال اري  (3)
(ب رقم 616-615ب )ص/ملسو هيلع هللا ىلصذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: فضائل ذدحاب الي ي  (4)

(3667.) 
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 .╚قيله نشايعيه 

 ملسو هيلع هللا ىلصميها: مدانمة الممزمة للي ي  وتحصل ،هه الم اضلة شعدي ذميركما 

نيح  يميع »:    نالس ق علر ا سمع نالهج ي ناليص يب يقيع اش  ش ة

م  ذ،ل شدر نالحدي ية نشيعة  و فأناًل علر م ات هم ذناًل  ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب رسيع اهلل 

الهي  س قت لهم  بنالميازع الميي ة بفهؤالء ذ،ل ال ضائل ال  ي ة بحدال ضيا  نذُ 

شعد ذ  ذنرة شعض    ب نيقيع ايخ ا سمع (1)«االسياشق رحمهم اهلل يميعً 

فهها ي ي  ذنه »اليصيص الّي تدع علر الّ اضل يف المح ة شي  الخل اء ال اادي : 

نما كا  ذح  علر رسيع  بذ،ل اورض ذحق شمح ّه نميةته م  ذشي شك ليس يف 

نما كا  ذح  علر اهلل نرسيله فهي ذحق ذ  يكي  ذح   بفهي ذح  علر اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

علر المؤميي  الهي  يح ي  ما ذح ه اهلل نرسيله كما ذح  اهلل نرسيلهب نالدالئل 

نالسية مح ة عثما  نعلي »ب نيقيع: (2)«الدالة علر ذنه ذحق شالميةي كثي ي..

ب لما خصهما اهلل شه م  ال ضائل ¶اب نتقديم ذشي شك  نعم  عليهما يميعً 

شعد تق ي ه ذ     نيقيع اش  ري  ب (3)«اا يميعً الّي س قا هبا عثما  نعليًّ 

مح ة ذنلياء اهلل تعالر عميًما م  ذعلر م ات  ا يما ب نذ  شغضهم محّ ع نم  

ذن لق اشّه ذن  ملسو هيلع هللا ىلص  كا  له مثية يف الدي  لصح ة الي ي نم»: خصاع الي ا و يقيع

فله مثيد خصيدية يف مح ّه نشغضهب نم  كا  م  ذ،ل السياشق يف  ونص ته

 .(4)«  فهي ذعظم حقا مثل علي ش  ذشي  ال   وا سمع كالمهاي ي  اونلي 

                                                 

 (.297ال  ح نا شانة يف ذديع السية نالديانة )ص/ (1)
 (.7/107ميهاج السية ) (2)

 (.409-3/408مجميع ال ّانى ) (3)
 (.1/59فّح ال اري ) (4)



    يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة ╚ حمبة الصحابة 143
 

 ب╚  ت اضل الصحاشة نشيّ  ب،ها   نقد ذكد علي ش  ذشي  ال  

ا كما قاع ايخ ب ياء ،ها عيه مّيات ً ¶ذشي شك  نعم   نهنر ع  تقديمه علر

نيق ن  شما تيات  شه اليقل ع  ذمي  »ا عقيدي ذ،ل السية: حاكيً    ا سمع 

نغي ه م  ذ  خي  ،هه اومة شعد ن يها ذشي    المؤميي  علي ش  ذشي  ال  

ب (1)«كما ةلت عليه اآلثار ╚شك  ثم عم  نيثلثي  شعثما  ني شعي  شعلي 

 .(2)ا نذكث ذنه رني عيه ،ها م  نحي ثماني  نيهً  نذك 

نعذا كانت ،هه المح ة مّ انتة يف القليبب فكهلك ،ي مّ انتة لدى الياسب 

ب فقد «نح هم ةي  نعيما  نعحسا »لما قاع:    ن،ها ما ذاار عليه ال حاني 

قصد ت انت الياس يف ،هه المح ةب قاع ال يخ دالح آع ال يخ يف ا ح كلمة 

كل ،هه تّ عضب ليست ايًةا ناحًداب فالياس يف ح  الصحاشة »ي ،هه: ال حان

 .(3)«يخّل ي ب نذي ،م علر قدر كث ي مح ّهم ننص هتم نفقههم نفضائلهم

م  نعذا تق ر ،ها فرنه يّ ي  ذ  الّ اضل يف المح ة ال يقّضي االنّقاص 

 .لم ضيعب نال ي هم ،ها عال م  انّكست عقيلهما

: حكم م  يح  شعض الصحاشة الم ضيلي  علر ن،ا ،يا مسألة: ن،ي

 :╚ا ذكث  م  مح ة ذشي شك  نعم  ال اضلي ب كأ  يح  عليًّ 

فة ن،ي الخم مسألة علر ات اقهم مع–اخّلف العلماء يف ،ها علر قيلي  

 :-تقديم ذشي شك  ثم عم  ثم عثما  ثم علي

                                                 

 (.117العقيدي الياس ية )ص/ (1)
 (.4/407ل ّانى )مجميع ا (2)
 (.2/1217ا ح العقيدي ال حانية لل يخ دالح آع ال يخ ) (3)
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نال ضيلة  ذ  ذلك ال شأس شه عذا لم يخالف يف مسألة الخمفة القول األول:

ذكث  فرنه ال    ا عذ ع  مسألة الخمفة ال نثاع فيهاب فرذا ذح  عليًّ  وللصحاشة

 ليست -الّ ضيل مسألة ن،ي–،هه المسألة نيؤاخه شه ع  ااء اهلل تعالرب قاليا: 

ب مانعة م  مّعارضةم  و  اوحاةي  الم نية مع كيهنا ظييةً  والق عية اومير م 

 .(1)كيهنا م  اومير اليقييية

ا ذكث  م  مح ة م  ،ي ذفضل ميه عذا كا  ذنه يهع م  ذح  عليًّ  القول الثاين:

م   شاع  المح ة الدي ب فمّر اعّقدنا ذفضلية غي ه فيج  مح ة ال اضل ذكث 

-الم ضيعب نعال نقعيا يف الّياقضب نذما ع  كا  شاع  المح ة ،ي الدنيا  مح ة

وهنا غي  م ت  ة شالّدي ب فهي  ويهفهها مما يع ر ع -كق اشة نعحسا  ننحي ذلك

 .(2)م  ق يل المح ة ال  يعية

يف  ╚نال ايح ناهلل ذعلم ،ي تقديم ذشي شك  نعم  نعثما  علر علي 

م ت  ة شما المح ةو و  ،هه المح ة م ت  ة شال  عو شاعثها الّدّي  نالُق شةب فهي 

يد يف ح ه علر لدى المح يب م  اوعماع نال ضائل الّي فا  هبا غي ه حّر زِ 

 :(3)فر  المح ة علر ثمثة ذنيه غي هب

 : مح ة للهيب كمح ة ال يل للم ذي.الوجه األول

ََّ ع شه.الوجه الثاين  : مح ة للي عب كمح ة ايء ُييْ

 .╚: مح ة لل ضل نالدي ب نميه مح ة الصحاشة الوجه الثالث

                                                 

 (.109-108انظ : ام العيارض يف ذع ال نافض )ص/ (1)
 (.3/532(ب نليامع اونيار )389انظ : رسالة يف ال ة علر ال افضة )ص/ (2)
 (.214ييظ : م  ةات ذل اظ الق آ  )ص/ (3)
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عذ عهنا  وضيلنقد فهم كثي  م  السلف ذ  المح ة عذا ذ لقت فرنما تعيي الّ 

مح ة ا عية ةيييةب نياءت شعض اآلثار نا،ية ع  تقديم ذحد يف المح ة علر ذشي 

فقاع:    ب فم  ذلك: ذنه سأع ريلم ا ماَع ع دال حم  ش  مهدي   شك  

ذئمة ،دىب نال نيق   ╚يا ذشا سعيد عين ذقيع: ذشي شك  نعم  نعثما  نعلي 

عليهمب    ا  ذفّضل عليًّ ب نالملسو هيلع هللا ىلصا ميهمب نال م  ذدحاب رسيع اهلل ذحدً 

ب نقاع س يا  لم  (1)انلكيي ذح ه ما ال ذح  غي ه. فقاع: ال ت عل يف القل  ايةً 

 .(2)ر ةناءقَ ْس ا: ذنت ريل شه ةاءب يُ سأله ع  ذلك: ذنت ريل ميقيصب نقاع ذيًض 

نع  ذشي دالح ال  اء قاع: قلت لييسف ش  ذس اط: ما تقيع يف ريل قاع: ذنا 

م  المح ة ذكث  مما ذيد لهما؟    نذيد لعلي  ¶  ذح  ذشا شك  نعم

ا نال يل يكي  له ذنالة ف شما كا  للصغي  فقاع: ،ها كهب. قلت: نكيف يكي  كهشً 

نلي كانت هلل كا  تكي  المح ة  بة يف غي  اهللا م  الك ي ؟ فقاع: تلك مح ّ ح ًّ  ذاد  

 .(3)كممكنالّ ضيل سياء. قلت: فأ،ج ه؟ قاع نعمب ع  ،ج تك له خي  م  

 يقيع: علي ذح  علي م  ذشي ذنه سمع ريًم    نع  عش ا،يم اليخعي 

شك  نعم . فقاع: ال تجالسيا شمثل ،ها الكمعب ذما لي سمعك علي ش  ذشي  ال  

الم هيري يف    ب نكأنه ي ي  علر مقيلة علي ش  ذشي  ال  (4)ونيع ظه ك

د علر ذشي شك  )ال ي ضليي ذح :¶ميعه م  ت ضيله علر ذشي شك  نعم  

                                                 

 (.390)ص/ رسالة يف ال ة علر ال افضة (1)
 (.391الم يع الساشق )ص/ (2)
 (.391الم يع الساشق )ص/ (3)
 (.8/253ذخ يه ذشي نعيم يف الحلية ) (4)
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 .(1)عال يلدته حد الم رتي( ¶نعم  

ذ،ل الكيفة »نمما يؤكد ،ها ما رناه ع داهلل ش  ا ماع ذحمد قاع: قاع ذشي: 

ا علر عثما  عال ريلي :  لحة ش  مصّ ج نع داهلل ش  عةريس. ي ضلي  عليًّ 

. ا؟ قاع: الب كا  يح  عليًّ -اش  الحارر ش  ع دالك يم :يعيي–قلت: نال زشيد 

ذ  المح ة تسّلثع    ب فقد فهم ا ماع ذحمد (2)«ا علر عثما يعيي: ي ضل عليًّ 

 ن،ي ي يد ذنه ي ضله.   ا ا يح  عليًّ ن  علر ذ  زشيدً  عذالّ ضيلب 

 
ُّ
الع اقي عم  اعّقد يف الخل اء اورشعة  نقد سةل ا ماع ذشي زرعة اليلي

يأثم ذن ال؟ فأياب:  اوفضلية علر الرتتي  المعليع نلك  يح  ذحد،م ذكث  ،ل

شأ  المح ة قد تكي  وم  ةييي نقد تكي  وم  ةنيييب فالمح ة الدييية الزمة »

لألفضلية فم  كا  ذفضل كانت مح ّيا الدييية له ذكث ب فمّر اعّقدنا يف ناحد 

اب نعم ع  ذح  يا غي  كا  تياقًض  وميهم ذنه ذفضل ثم ذح  يا غي ه م  يهة الدي  ذكث 

م  مح ة اوفضل وم  ةنييي كق اشة نعحسا  ننحيه فم تياقض يف اوفضل ذكث  

ذلك نال امّياعب فم  اعرتج شأ  ذفضل ،هه اومة شعد ن يها ذشي شك  ثم عم  ثم 

 فر  كانت المح ة المهكيري ا ذكث  م  ذشي شك  مثًم عثما  ثم عليب لكيه ذح  عليًّ 

مة لألفضلية كما ق رنا ن،ها لم عذ المح ة الدييية الز ومح ة ةييية فم معير لهلك

لكينه ذح ه مح ة  ويعرتج شأفضلية ذشي شك  عال شلسانهب نذما شقل ه فهي م ضل لعلي

ةييية زائدي علر مح ة ذشي شك  ن،ها ال يجيزب نع  كانت المح ة المهكيري مح ة 

نعلق ب (3)«ةنييية لكينه م  ذرية علي ذن لغي  ذلك م  المعاين فم امّياع فيه

                                                 

 (.2/819(ب ناش  ذشي عادم يف السية )2/562ذخ يه ع داهلل ش  ا ماع ذحمد يف السية ) (1)
 (.1/395السية ) (2)
 (.533-3/532(ب نليامع اونيار )1/187الصياعق المح قة ) (3)
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نعلر كل حاعو المح ة الدييية الزمة لألفضلية علر »شقيله:    ارييي الس 

 .(1)«حس  زياةهتا ننقصها نشاهلل الّيفيق

نكمع ذشي زرعة ،يا محل نظ ب ذعيي الّ  يق يف المح ة الدنييية نالديييةب 

ن،ي ما ذ،  عليه شعض العلماءب فر  تقديم آع ال يت نعلي يف المح ة علر 

ال نيه لهب نال يّصير نيية مح ة ةنييية تغل  المح ة الخل اء ال اادي  

ب شل ع  المح ة عذا ذ لقت يف -عال يف دير قليلة ذن ناةري-ال  عية المأمير هبا 

ال  ع: ميي ة لهاب حاثة عليهاب م يية لثياهباب محهري م  تخل هاو فم ي اة ميها عال 

  عال تلك المح ة المح ة ال  عية ال الدنيييةب نلهلك ال ييص ج علر اله،

 
 
: م  ذح  الياس عليك؟ كما تقدعب ملسو هيلع هللا ىلصالديييةب كما يف سؤاع شعض الصحاشُة الي ي

نقد تقدع يف شعض اآلثار كيف ذ  السلف فهميا م  الّقديم يف المح ة الّقديم يف 

الّ ضيلب شل كهشيا القائل شهلك كما تقدع ق يً اب ن،ا ،ي اآلثار اليارةي عيهم يف 

  لقي  القيع هبا علر َنفق ما تقدع ةن  ،ها الّ صيل.المح ة فرهنم ي

ليست م  الق عيات  -ان،ي الّ ضيل عميمً -نذما القيع شأ  ،هه المسألة 

ر  تقديم ذشي شك  نعم  نعثما  فب علر الصحيح شل الظيياتب فهها ا  م  خ أ

ب ╚م  الق عيات المّق ري عيد الصحاشة  يعلر شقية الصحاشة ، ¶

قاع:  ¶ب فع  اش  عم  ملسو هيلع هللا ىلصا نال ييك ه الي ي حدثي  هبها يميعً فقد كانيا يّ

فيخي  ذشا شك  ثم عم  ثم عثما   ملسو هيلع هللا ىلص رسيع اهلل  اكيا نخي  شي  الياس يف زم)

ا ثم عم  ثم ال نعدع شأشي شك  ذحدً  ملسو هيلع هللا ىلصب نيف رناية: )كيا يف زم  الي ي (2)(╚

                                                 

 (.3/533ليامع اونيار ) (1)
ب شاب: فضل ذشي شك  شعد الي ي ملسو هيلع هللا ىلصذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: فضائل ذدحاب الي ي  (2)

 (.3655(ب رقم )614-613ب )ص/ملسو هيلع هللا ىلص
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زياةي: )في لغ ب نيف رناية (1)ال ن اضل شييهم( ملسو هيلع هللا ىلصالي ي عثما ب ثم نرتك ذدحاب 

ب شل ع  المهاي ي  ناونصار كلهم ات قيا علر تقديم (2)فم ييك ه( ملسو هيلع هللا ىلصذلك الي ي 

عثما  علر علي يف الخمفة عيدما اانر،م ع دال حم  ش  عيج رضي اهلل عيهم 

يي غي ذ  ن ضل عثما  علر عليب لم يك  شي  »ذيمعي ب حّر قاع ا ماع ذحمد: 

ب نحّر »(3)ثما  ذفضل م  علي اخّمج ذ  ع ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب رسيع اهلل 

نندع ما سياهب نقد  ملسو هيلع هللا ىلصنأخه شايّماع ذدحاب الي ي »:    قاع اش  الم ارك

ب فعثما  خي  ،هه اومة شعد ذشي شك  نعم ب (4)ايّمعيا علر ذ  عثما  خي ،م

 -يف رناية   كا ماع ذحمد -ب شل شّدع شعض ذ،ل العلم (5)«نشعد،م علي..

ب ن،ها ليضيح (6)يف مسألة الّ ضيل ╚نعم   م  قّدع عليًّا علر ذشي شك 

اوةلة الدالة علر ذلك الّ اضلب فم يي غي ذ  يقاع شأ  ،هه المسألة ظييةب نلهلك 

ذشي شك  »ذي الياس ذفضل شعد ن يهم؟ قاع: :    لما سةل ا ماع مالك ش  ذنس

علر ذلك    ب نعّلق الس ارييي (7)«ذَن يف ذلك اك؟!»ب ثم قاع: «ثم عم 

ب نم  (8)«ي يد ما سيحّ ره ذ  ت ضيل ذشي شك  نعم  علر شقية اومة ق عي»: شقيله

                                                 

ب شاب: فضل ذشي شك  شعد الي ي ملسو هيلع هللا ىلصذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: فضائل ذدحاب الي ي  (1)

 (.3698(ب رقم )622ب )ص/ملسو هيلع هللا ىلص
(: 554(ب قاع اول اين يف ظمع الجية )ص/803-2/802ذشي عادم يف السية )ذخ يه اش   (2)

 «.ن،ي زياةي ثاشّة»

 (.1/392السية لع داهلل ش  ا ماع ذحمد ) (3)
 كما ،ي ناضح يف تّمة اليقل. ¶يعيي شعد نفاي ال يخي   (4)
 (.274ذديع السية )ص/ (5)
 (.3/529انظ : ليامع اونيار ال هية ) (6)
 (.3/138لم ش يائد مسلم )المع (7)
 (.3/531ليامع اونيار ال هية ) (8)
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،ها تق ي  الصحاشة لِما قاله لهم عم  كما تقدع م  ذ  ذشا شك  ،ي ذح هم نسيد،م 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنخي ،م نذح هم علر رسيع اهلل 

نعم نقع خمج قديم شي  ذ،ل السية يف الّ ضيل شي  عثما  نعليب لك  لما 

يف فضائل عثما  ذيمع ذ،ل السية شعُد علر تقديم عثما  علر علي انّ  ت السية 

ب ناسّق  ذم  ذ،ل السية علر ذلك كما حكاه غي  ناحد م  ذ،ل العلم ¶

 . (1)ننقليه ع  ذ،ل السية

 التاسع املبحث

 هامثراتو فضائل حمبة الصحابة رضي اهلل عنهم

  اتم يليلةو ميها:ب نثمعديدي ة الصحاشة رضيا  اهلل عليهم فضائَل لمح ّ  ع ّ 

ب فر  ،ها م  خصاع ا يما ب لمن أحبهم ملسو هيلع هللا ىلصمحبة اهلل تعالى ورسوله   -1

عّ  »: الح  يف شيا  معير آية     قاع الّثّياجنقد تقدع ذك  ايء م  ،ها ساشًقاب 

ب نللهي  يجيةي  المعير: ما ذفاء اهلل علر رسيله فلله نلل سيع نلهؤالء المسلمي 

ب نةليل ،ها ملسو هيلع هللا ىلصما ذقاميا علر مح ة ذدحاب رسيع اهلل  م  شعد،م علر ييع القيامة

ذي: الهي  ياءنا يف حاع قيلهم:  ﴾ٱ ٻٻ  ٻ﴿: قيله عّث نيّل 

نلم يك  يف  ملسو هيلع هللا ىلصفم  ت ّحم علر ذدحاب رسيع اهلل ب ﴾پ پ  پ  پ﴿

فله حّظ م  يفء المسلمي ب نم  اّمهم نلم يرتّحم عليهمب ذن كا   وقل ه ِغلٌّ لهم

 .(2)«ا يف ايء م  يفء المسلمي  شي  الكّابما يعل اهلل له حقًّ ف ويف قل ه ِغلٌّ لهم

                                                 

(ب 3/214(ب ناالسّيعاب )117(ب نالعقيدي الياس ية )ص/273انظ : ذديع السية )ص/ (1)

 (.7/21نفّح ال اري الش  حج  )
 (.4/260زاة المسي  ) (2)



 جملة الدراسات العقدية    150

ب فر  الح  عمل قل يب عبادة من العبادات العظيمة، وقربة إلى اهلل تعالى  -2

: )م  ذح هم ف ح ي ذح هم..(ب فالع د عذا ذح  الصحاشة فقد ذتر ملسو هيلع هللا ىلصقاع الي ي 

ا قليهبم ت انتً شا يما  الياي  عليهب نيّ انت الياس يف قدر ،هه المح ة يف 

ب نا ح «نح هم ةي  نعيما  نعحسا »:    ب نقاع ال حانيا كما تقدععظيمً 

 .(1)«ونه امّثاع وم  اهلل فيما تقدع م  اليصيص»شقيله:    ،ها اش  ذشي العث 

ب فرنه الجزاء األخروي يف الرفعة ومخالطة أصحاب الدرجات العال  -3

ا يح ه ييع القيامةب نياء ،ها د يحً  ا شم شالمح ة الخالصة لهم يكي  الم ء مقرتنً 

ع  الساعة فقاع:  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي ذ  ريًم سأع    ع  ذنس ف: ملسو هيلع هللا ىلصيف قيع الي ي 

 ح  اهلل نرسيلهال ايء عال ذين ذقاع:  (؟هال َت نماذا ذعدةْ )مّر الساعة؟ قاع: 

ش يء فَ َحيا شقيع الي ي  فما ف حيا)قاع ذنس:  .(م  ذح  َت )ذنت مع . قاع: ملسو هيلع هللا ىلص

نذشا شك  نعم ب نذريي  ملسو هيلع هللا ىلصالي ي  فأنا ذح )قاع ذنس: ذح  َت(ب  : ذنت مع م ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)(ذعمالهممثل نع  لم ذعمل ششح ي عيا،مب ذ  ذكي  معهم 

نلي لم يلحق نقّهم  ب╚فههه الميثلة العظيمة تياع شمح ة الصحاشة 

نيف ،ها تأكيد لحصيع تلك ال ضيلة لم  ذح  الصحاشة  نلم ي لغ ذعمالهمب

 ملسو هيلع هللا ىلصيف ،ها ةليل علر ذنه سيلحق ش سيع اهلل »:    قاع اش  ، ي ي ب╚

نذدحاشه م  ذح هم علر ييع القيامة ع  ااء اهللب فر  قيله: )لما يلحق هبم( فر  
                                                 

 (.2/697ا ح العقيدي ال حانية ) (1)
ب شاب: مياق  عم  ش  الخ ابب ملسو هيلع هللا ىلصئل ذدحاب الي ي ذخ يه ال خاري يف دحيحهب ك: فضا (2)

(ب نمسلم يف دحيحهب ك: الرب نالصلةب شاب: الم ء مع م  ذح ب 3688(ب رقم )619)ص/

(ب نقد ذف ة ذشي نعيم ،ها الحدي  فجمع   قه يف يثء سماه 6713(ب رقم )1149)ص/

ال اري الش  حج  ب نشلغ الصحاشة فيه نحي الع  ي . انظ : فّح «المح ي  مع المح يشي »

(10/560.) 
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)لما( ذدلها )لم( زيدت عليها )ما( ليقّضي الّأخي ب فيّص ج المعير علر ذنه لم 

ه ذ  ي لغ ا ش  ى لم  ذح هم ثم قّص  شه عملا. نفيه ذيًض  ننقًّ يلحق هبم عمًم 

ذعمالهمب فر  اهلل تعالر يلحقه هبم م  حي  ذنه شي س ح ه لهمب فييّه تكي  مّميية 

ب ف هها العمل القل ي يحصل ال يز يف اآلخ ي كما قاع ا ماع (1)«شليغ م امهم..

فم  ذح هم نتيال،م نةعا لهم نرعر حقهم نع ج فضلهم »:    الصاشيين

ننس هم علر ما تيس هم ال نافض نالخيارج نم  ذشغضهم نس هم  بفاز يف ال ائثي 

ب كما ةع الحدي  علر الّحهي  م  مح ة (2)«فقد ،لك يف الهالكي  ولعيهم اهلل

:    م غضي الصحاشة نالعييهمو فرنه سيكي  معهم كما قاع اش  ، ي ي

سّدع م  ن ق ،ها الحدي  علر ذنه ال يي غي لمسلم ذ  يح  كافً ا نال ذ  نيُ »

ه ويلها مخافة ذ  يلحقه اهلل شهو ّع ض ذ  يكي  له عيده يد فييةّ هب نال ذ  يييةّ 

فرنه لم يقل الم ء مع م  ذح  م  الصالحي  خادة شل  بلظا،  ،ها الحدي 

ب نم  ت يي ات اود هاين (3)«ذ لقهب ن،ها عاع يّيانع الصالحي  نغي  الصالحي 

عالرب نالرت،ي  الرتغي  يف الح  يف اهلل ت»يف كّاشه الرتغي  نالرت،ي :    

 .(4)«م  ح  اوا ار نذ،ل ال دع و  الم ء مع م  ذح 

نكا  السلف ناوئمة شل نحّر آع ال يت يّق شي  علر اهلل تعالر شح  

: )ال ¶ع  ذشي شك  نعم     ب قاع يع   ش  محمد ╚الصحاشة 

اع ب نق(5)ع  لم ذتق ب علر اهلل شح هما نالصمي عليهما( محمدم  ذناليي اهلل ا اعةَ 
                                                 

 (.2/73ا فصاح ع  معاين الصحاح ) (1)
 (.293-292عقيدي السلف ذدحاب الحدي  )ص/ (2)
 (.2/74ا فصاح ع  معاين الصحاح ) (3)
 (.3/158دحيح الرتغي  نالرت،ي  ) (4)
 (.185ال  ح نا شانة علر ذديع السية نالديانة )ص/ (5)
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ذخ  ذّةخ ه. ثم قاع: رحم  ملسو هيلع هللا ىلصح  ذدحاب محمد »:    ال ضيل ش  عياض

. نقاع: قاع اش  الم ارك: خصلّا  م  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل م  ت حم علر ذدحاب محمد 

 .(1)«نيسلم ييجي ذ  ذريي: -ملسو هيلع هللا ىلص محمد ذدحاب نح  الصد –كانّا فيه 

ذشا شك   الصحاشة نذح  ب فر  م  ذح محبة الصحابة عالمة اإليمانذ    -4

قه اهلل للحقب فرنه ال يح هم عال مؤم  تقي نل  عثما  نعلي فقد نفّ نعم  ن

يّخلف ع  مح ّهم ذن ع  مح ة ناحد ميهم اقي قد خ ي شه ع    يق 

قاع: )ال يجّمع ح  ذشي شك  نعم  نعثما     ب فع  اش  اهاب (2)الحق

ب نذكد ،ها ذشي نعيم اود هاين (3)عال يف قليب ذتقياء ،هه اومة( ╚نعلي 

م  ان يت س ي ته علر مح ّهم نتربذ مم  ذضم  »حي  ذكد علر ذ   ب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿فهي ال ائث شالهي مدحهم اهلل تعالر شه فقاع:  وشغضهم

ب (4)«[10]الح  :  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ پ  ٻ  پ  پ

م  -و فر  ،ها يّحقق (5)نعذا كا  الح  يف اهلل م  ذديع ا يما  نذعلر ةرياته

ب فالمؤميي  الصاةقي  يح ي  دحاشة ╚اشة لم  ذح  الصح -شاب ذنلر

ا م  م  عممة م  ذراة اهلل عث نيل شه خي ً »:    ب كما قاع اآلي يملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

ب (6)«╚المؤميي  ندحة عيماهنم مح ّهم وشي شك  نعم  نعثما  نعلي 

 ا عديدي يف كي  مح ة الصحاشة عممة علر عيما  الع د.نقد ذنرة آثارً 

                                                 

 (.4/1688ال  يعة ) (1)
 (.5/2312 يعة )ال  (2)
 (.4/1771ذخ يه اآلي ي يف ال  يعة ) (3)
 (.210ا مامة نال ة علر ال افضة )ص/ (4)
 (.1/49انظ : فّح ال اري الش  ري  ) (5)
 (.4/1769ال  يعة ) (6)
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 العاشر املبحث

 املعينة على حمبة الصحابة األسباب

ع فة اوس اب الّي تعييه علر مح ة علر ما شكل مسلم ذ  يسعر يا،دً  ح يٌّ 

نن   ،ها شي  الياسو عذ عنه مما يّق ب شه علر اهلل تعالرو نيف  ب╚الصحاشة 

فم   و╚،ها الم ح  ذع ض ذ،م اوس اب الّي تعي  علر مح ة الصحاشة 

 ذلك:

فر   واردة يف الثناء عليهم وعلو مكانتهم:ال الشرعية قراءة النصوص  -0

م ادي عليهب نشقدر ما يعلم  يية علر مح ّهمباليصيص اليارةي يف فضائلهم معِ 

الم ء م  تلك اليصيص تكي  مح ّه ذتمب فم  ذلك ما نرة ذ  اهلل تعالر ندَ هم 

َّهم شأحس  نعت ب مما ال يملك (1)يف الّيراي نا نجيل شأيمل ندفب ننَع

عيدئه عال مح ّهمب نم  ذيل ،ها كا  م  لم يع ج فضائل الصحاشة  ا نسا 

 فقد يهل السيةب كما قاع ذشي يع   ال اق  محمد ش  علي ش  الحسي  ╚

ب نذشا  ع  (2)«فقد يهل السية ¶م  يهل فضل ذشي شك  نعم  »:   

و ╚و حي  شي  ذ  الياي  علييا مح ة الصحاشة   ،ها ا ماع اش  ش ة 

ا ج الصح ة نعلي المكانة نال ضائل المّكاث ي اليارةي يف ال  عب لما ناليه م  

 .(3)فر  م  ا لع علر ذلك ذني  له مح ّهم

                                                 

 (.5/2486انظ : ال  يعة ) (1)
(ب ناآلي ي يف ال  يعة 167-1/166ذخ يه ع داهلل ش  ذحمد يف فضائل الصحاشة ) (2)

 (..2/374(ب نذشي القاسم اود هاين يف الحجة يف شيا  المحجة )5/2318)
 تحقيق ة. عثما  اوثييشي(.-1/245انظ : ا شانة ع  ا يعة ال  قة اليايية ) (3)
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نما حصل ميهم م  ،ج ي ننص ي  :قراءة سيرهم والتفكر يف أحوالهم  -2

نعمامة نقدنيب  كل خي  ندمحبنذخ ار،م نذحيالهم نغي  ذلكو فر  يف سي ،م 

الي يس مج يلة علر مح ة م  اتصف شالص ات فر  المح ة تياع شالكس و عذ 

ب نلهلك كا  ،ها م  اوس اب القيية (1)الحسية نتميل عليهب ن،ها ذم  مج ب

الحاملة علر مح ة الصحاشةب شل ع  ق اءي السي ي الي يية م ادي علر ،ها اوم  كما 

نم  نظ  يف سي ي القيع شعلم نشصي ي نما »:    ال يخ رب قاع ايخ ا سمع

اهلل شه عليهم م  ال ضائلو علِم يقييا ذهنم خي  الخلق شعد اون ياءب ال كا  نال مّ  

يكي  مثلهمب نذهنم ،م د يي الص يي م  ق ن  ،هه اومة الّي ،ي خي  اومم 

نما قاميا شه  ملسو هيلع هللا ىلصنم  ع ج السي ي نذياع رسيع اهلل »ب نقاع: (2)«نذك مها علر اهلل

يله لم يملك عال ذ  يح همب كما ذ  الميافق م  اوم  ثم كا  مؤميًا يح  اهلل نرس

ن  نا ال ضائل شي  ،هه »كهلكو  ╚ب نالصحاشة (3)«ال يملك ذ  ال ي غضهم

اومة م  الصد  ناليصح ناوخم  ناآلةاب الّي ال تييد عيد غي ،مب نال 

َيْع ج ،ها م  كا  يق ذ عيهم م  نراء يدرب شل ال يع ج ،ها عال م  عاش يف 

 ب(4)«مياق هم نفضائلهم نعيثار،م ناسّجاشّهم هلل نل سيله تاريخهم نع ج

و  شعض ما كّ  يف اأ  الصحاشة قد يكي   ونيي غي للع د ذ  يسّيثق مما يق ذ

 .فيه تح يف ذن زياةي ننقصا  ننحي ذلك

فرنه معي  علر مح ّهمب  :╚السكوت عما شجر بين الصحابة   -3

                                                 

 (.602-601ا ح العقيدي الس ارييية لل يخ اش  عثيمي  )ص/ (1)
 (.122العقيدي الياس ية )ص/ (2)
 (.3/1092الصارع المسليع ) (3)
 (.2/248ا ح العقيدي الياس ية ) (4)
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لهمب نالدعاء شأ  ال يجعل اهلل يف نم  ذةلة ذلك اليصيص الّي تص ح شاالسّغ ار 

االسّغ ار لهم ن هاري القل  م  الغل لهمو ذم  »القليب غمًّ لهم كما تقدعب فر  

نقد ذيمع ذ،ل العلم علر نييب  ب(1)«يح ه اهلل ني ضاهب نيثيي علر فاعله

السكيت ع  ذلكب لما يف اليليج فيما اج  شييهم م  الغل نالضغيية الّي قد 

علر ذلك نذكده شقيله: )عذا ذك  ذدحاشي  ملسو هيلع هللا ىلصنقد ح  الي ي  تي أ حييةهب

ا مساك ع  ذك  محاسيهم  ب فهها ا مساك ليس المقصية ميه(2)فأمسكيا(

نما ي  ط ميهم يف ثيري الغض   ذك  ذفعالهمك ع  ا مسانعنما  نفضائلهمب

 بع    يق الحق ع  فم نأم  ذ  ن ح  عما اج  شييهم فيثِ ب (3)نعارض الميَيدي

 فيه سممة القل  لهمب ،هاب نلهلك كا  السكيت ع  (4)فيهمم نا ف عما ذُ ننّخلّ 

ذم نا  يانمع علم اهلل تعالر ذنه سيقع م  شعضهم ما نقع عال ذن نث ات مح ّهمب

نال تحّدر ش يء م  زللهم نال »:    يقيع ا ماع الربهباري ب(5)شمح ّهم

د يحدر شهب فرنه ال يسلم لك ح هبمب نال ما غاب عيك علمهب نال تسمعه م  ذح

يي غي لم  تدش  ما رسميا م  »:    يقيع اآلي يب ن(6)«قل ك ع  سمعّه

نفضائل ذ،ل شيّه رضي اهلل عيهم ذيمعي  ذ   ملسو هيلع هللا ىلصفضائل ذدحاب رسيع اهلل 

ني ك  اهلل  بنيّيسل علر اهلل الك يم لهم بيح هم نيرتحم عليهم نيسّغ   لهم

                                                 

 (.3/1070الصارع المسليع ) (1)
(ب ندححه اول اين يف السلسلة 1427(ب رقم )2/96ذخ يه ال رباين يف المعجم الك ي  ) (2)

 (.34(ب رقم )1/1/75الصحيحة )
 ( شّص ج يسي .347انظ : ا مامة نال ة علر ال افضة )ص/ (3)
 (.5/2486انظ : ال  يعة ) (4)
 (.294انظ : ال  ح نا شانة علر ذديع السية نالديانة )ص/ (5)
 (.51ا ح السية )ص/ (6)
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ب ثم قاع: (1)«ا اج  شييهم نال ييّق  عيه نال ي ح نال يهك  م بالعظيم عذ نفقه لهها

ال نأم  ذ  تكي  شّيقي ك نشحثك عما اج  شي  القيع علر ذ  يميل قل ك فّهيى »

نيلع  شك ال ي ا  فّس  نت غض م  ذم ك اهلل  بما ال يصلح لك ذ  هتياه

 ب(2)«فّثع ع    يق الحق نتسلك   يق ال ا ل وشمح ّه ناالسّغ ار له نشات اعه

الكف ع  كثي  مما اج  شي   ع  تق ركما »،ها اوم  شقيله:    نيؤكد اله، ي 

الصحاشة نقّالهم رضي اهلل عيهم ذيمعي ب نما زاع يم  شيا ذلك يف الدناني  

نالكّ  ناويثاءب نلك  ذكث  ذلك ميق ع نضعيفب نشعضه كهبب ن،ها فيما 

  علر هب لّص ي القليبب نتّيفّ ه نعخ اؤه شل ععدامفيي غي  يّ  وشأيدييا نشي  علمائيا

ب (3)«ة نآحاة العلماء  ع  العامّ ي عيهمب نكّما  ذلك مّعيّ الصحاشة نالرتّض  حّ  

نهبها نعلم س   ح ص ذ،ل العلم علر ،ها اوم  الجللب الهي خال ه ال عض 

مم  يثعم انّساشه علر السيةب لييغ  الصدنر علر الصحاشة شهك  ما اج  شييهمب 

 يي عال شاهلل.نال حيع نال ق

اوشياء علر السية نت شيّهم فر  تي ةة  على محبة الصحابة: النشءتربية   -4

فرنه  بم شي  نالمعلمي  نذنلياء اومير نغي ،معليها م  ذعظم الياي ات علر ال

نةعيهتم علر الق اءي يف سي ،م ناليظ  يف  ب شيّهم علر مح ة الصحاشةيّعي  ت

 به َ ال سيما يف ،ها الثما ب الهي كث ت فيه ال ُّ اوحاةي  اليارةي يف فضائلهمب ن

نميها مياقع  بيف نسائل ا عمع المخّل ة ظهير شارزنذد ح و،ل الضمع 

ب فر  السلف ملسو هيلع هللا ىلصعلر ذدحاب الي ي  غّلهمالّيادل االيّماعيو ي ثي  حقد،م ن

                                                 

 (.5/2486(ب نانظ  ميه: )5/2485ال  يعة ) (1)
 (.5/2487الم يع الساشق ) (2)
 (.10/92سي  ذعمع الي مء ) (3)
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  ب نح ي شيا ذ  ن ّص  ذشياءنا شحقيلم يهمليا ،ها الجان ب شل ذكدنه غاية الّأكيد

الصحاشة نن اد،م علر مح ّهمب مع نضع الهي ة لهم يف ددرن،مب نةاللّهم 

علر العقيدي الصحيحة فيهمب فر  ،ها م  ذفعاع السلفو عذ كانيا يعّلمي  ذشياء،م 

كا  السلف يعلمي  ذنالة،م »:    قاع مالك ش  ذنس مح ة الصحاشة كما

ال اك شأ  تعليم ب ن(1)«يري م  الق آ ح  ذشي شك  نعم  كما يعلمي  الّس 

 المح ة تكي  شكث ي الثياء عليهم نش  فضائلهم.

ال سيما عيدما يكث  ال ع  فيهم نيف ةييهمب  :شر فضائلهم بين الناسن  -5

ي  ع  ن   تلك ال ضائل فرهنم ال يّيانَ  ونقد كا  ،ها م  فعل السلف رحمهم اهلل

س  صهمب فر  شدعة نتيقّ  ╚شي  ذظه  الياس عيد ال ع  يف الصحاشة 

 قاع العياع ش  حيا  لهلك ا ما تيقمع شي   ال ضائل اليارةي لهمبالصحاشة كثي ً 

تأتلف عليه قليشكمب نال تهك نا  ملسو هيلع هللا ىلصاذك نا محاس  ذدحاب محمد »:   

نعلم ما يج  علييا »:    ب نقاع اش  ش ة(2)«مغي ه فّح ايا الياس عليه

يب علر ح هم ويله م  فضلهم نعلمهمب نن   ذلك عيهمو لّيحاش القل

 اعّهمب نتّألف علر مح ّهمب فهها كله ناي  علييا علمه نالعمل شهب نم  

ب نم  المعليع ذ  ن   تلك ال ضائل الّي ذك ت يف ال  ع (3)«كماع ةيييا  ل ه

 عيهم م  ذس اب مح ّهم.

مح ّهمب نقد تياف ت  ؤةي علرفر  ات اع س يلهم ي اتباع سبيلهم: -6

وهنم خي  الق ن  الهي   وشة ذم  مّحّماليصيص علر ذ  ات اع س يل الصحا

                                                 

 (.7/1313ا ح ذديع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة ) (1)
 (.2493-5/2492ال  يعة ) (2)
 تحقيق ة. عثما  اوثييشي(.-1/245ا شانة ع  ا يعة ال  قة اليايية ) (3)
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نعذا ظه  ذ  ح  »:    قيع ال يهقيي بملسو هيلع هللا ىلصاا،دنا الّيثيل نسمعيا م  الي ي 

الصحاشة م  ا يما و فح هم ذ  يعّقد فضائلهمب نيعرتج لهم هباب نيع ج لكل 

ياء يف ا سمع غياؤهب نلكل ذي ميثلة عيد ال سيع ذي حق ميهم حقهب نلكل ذي غَ 

شما ياء يف ذشياب الدي   يدعر شالخي  لهمب نيقّدنيي   محاسيهمب نيُ ميثلّهب  ملسو هيلع هللا ىلص

عيهمب نال يّ ع زالهتم ن، ياهتمب نال يّعّمد هتجي  ذحد ميهم ش   ما ال يحس  

 .(1)«عيهب نيسكت عما ال يقع ض نري علر الخيض فيه فيما كا  شييهم

 

 املبحث احلادي عشر

 مقتَضيات حمّبة الصحابة رضي اهلل عنهم

يج  ذ  تؤةي شالع د علر ذمير عديديب تصلح ذ   ╚  مح ة الصحاشة ع

تكي  ةالئل علر مح ّهمب فر  عدمها عدعم لمح ّهم ذن نقصا م لهاب فم  تلك 

 المقّضيات:

فيح  الصحاشة كما ذراة اهلل تعالر  أن تكون هذه المحبة َوفق الشرع:  -1

يعهمب فم نّجانز ب ةن  غلي ذن ي اءب نذلك شأ  نح  يمملسو هيلع هللا ىلصنكما ذراة رسيله 

نرفعه  -مثًم -تلك المح ة علر اعّقاة ال ا ل فيهمب كم  ذح  عليًّا م  ال افضة 

في  ميثلّهب ن،هه المح ة م  ق يل المح ة ال  كية ال ال  عيةب نال نح  شعًضا 

ننح  »:    نن غض شعًضاب كحاع ال افضة نالياد ةب قاع ال حاني

ب (2)«حد ميهمب نال نّربذ م  ذحد ميهمنال ن  ط يف ح  ذ ملسو هيلع هللا ىلصذدحاب رسيع اهلل 

نعلر كل فر  ،هه المح ة شاعثها ال  عب فهي م  يملة الع اةاتب فيج  ذ  
                                                 

 (.3/90الجامع ل ع  ا يما  ) (1)

 (.2/689ا ح العقيدي الياس ية ) (2)
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 تكي  يف حدنةه.

نذلك شعقد لياء اليالء لهمب نالرباءي م   نصرة الصحابة والدفاع عنهم:  -2

 م غضهمب فر  ،ها م  مقّضيات تلك المح ة نالزمهاب نم  ذمثل ما يسّدع شه ،يا

ب فم  [71]الّيشة:  ﴾گ  گ ک  گ  گ﴿قيع اهلل تعالر: 

مقّضر المح ة نالَيالية: اليص يب شأ  ييص ،م عذا ُذك نا شغي  الخي  ذن انّق  

ب فرنه ناي  ذ  ُييّص  لهم  ميهم ميّق م ذن اكك يف ددقهم ذن عدالّهم ذحدم

فأث ت »:    ب قاع ايخ ا سمع(2)ب شل ،ي ذحد معاين الَيالية(1)╚

،مب نذدل مياالي شييهمب نذم  شمياالهتمب نال افضة تّربذ ميهمب نال تّياّل ال

ب نهبها (3)«يهنمالمياالي المح ةب نذدل المعاةاي ال غضب ن،م ي غضيهنم نال يح ّ 

ن،م يدافعي   ╚نعلم ق ح ما عليه ال عض الهي  يثعمي  مح ة الصحاشة 

ل يي ق شال هاةتي  كما ع  ال افضة نيعقدن  ذليية اوخيي شييهم ما ةاع الك

فيح  ُن هد اهلل عث نيل علر مح ة »:    يثعمي ! قاع ال يخ اش  عثيمي 

،ؤالء الصحاشةب ننثيي عليهم شألسيّيا شما يسّحقي ب ننربذ م    يقي  ضالي : 

  يق ال نافض الهي  يس ي  الصحاشة نيغلي  يف آع ال يتب نم    يق 

 .(4)«اليياد  الهي  ي غضي  آع ال يت

 ╚فر  المح ة للصحاشة  نشر محاسنهم واالعتراف بفضائلهم:  -3

هم اهلل هباب نذ  يهك   الياس هباب  يج  ذ  يّ عها ذك  المحاس  نالمياق  الّي خص 

                                                 

 (.2/1204انظ : ا ح العقيدي ال حانية لل يخ دالح آع ال يخ ) (1)
 (.885انظ : م  ةات ذل اظ الق آ  )ص/ (2)
 (.2/30ميهاج السية ) (3)
 (.249-2/248ا ح العقيدي الياس ية ) (4)
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ال سيما عيد تكاث  ال ّ  نال ع  فيهمب نلهها ن ى اوئمة يّّاشعي  علر تق ي  

ضهم كما تقدعب نم  تلك المح ة يف مصي اهتمب نييصي  علر نِ ا  كل م  ذشغ

نعذا ظه  ذ  ح  الصحاشة م  »يف ،ها الجان :    يميل ما قاع ال يهقي 

ا يما و فح هم: ذ  يعّقد فضائلهم نيعرتج لهم هبا نيع ج لكل ذي حق حقهب 

ميثلّهب  ملسو هيلع هللا ىلصنلكل ذي َغياء يف ا سمع ميهم غياؤهب نلكل ذي ميثلة عيد ال سيع 

يقّدى شما ياء يف ذشياب الدي  عيهم نال نيي   محاسيهم نيدعي شالخي  لهمب ن

يّ ع زالهتم ن، ياهتمب نال يّعمد هتجي  ذحد ميهم ش   ما ال يحس  عيهب 

 .(1)«نيسكت عما ال يقع ض نري علر الخيض فيه فيما كا  شييهم

نم  ذلك الرتضي عيهم نالرتحم عليهمب  سالمة القلوب واأللسنة لهم:  -4

عي  عليه كف اللسا ب نسممة الجيا  ب فالمّ╚فم  اّةعر مح ة الصحاشة 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿لهمب مّقيًدا شقيع اهلل يل نعم: 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پ

ن،ها ذدل م  ذديع ذ،ل السية نالجماعةب حي  ب [10]الح  :  ﴾ٹ  ٹ

يف سلمت قليهبم نذلسيّهم تجاه الصحاشةب كما ةع علر ذ  االسّغ ار لهم ةاخل 

ب نقاع ال يخ اش  عثيمي  (2)  عقد الدي  نذدله كما قاع ايخ ا سمع 

فقليهبم سالمة م  ذلكب ممليءي شالح  نالّقدي  »اارًحا ،ها اودَل:    

علر ما يليق هبمب فهم يح ي  ذدحاب الي ي  ملسو هيلع هللا ىلصنالّعظيم ودحاب رسيع اهلل 

ب نمح ة ملسو هيلع هللا ىلص ني ضليهنم علر يميع الخلقو و  مح ّهم م  مح ة رسيع اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

م  مح ة اهللب نذلسيّهم ذيًضا سالمة م  الس  نال ّم ناللع   ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل 

                                                 

 (.3/90الجامع ل ع  ا يما  ) (1)
 (.3/1074الصارع المسليع ) (2)
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نالّ سيق نالّك ي  نما ذا ه ذلك مما يأيت شه ذ،ل ال دعب فرذا سلمْت م  ،هاو 

 .(1)«ملةت م  الثياء عليهمب نالرتضي عيهمب نالرتحم ناالسّغ ار ننحي ذلك

لصحاشةب فم  ذح  الصحاشة فر  ،ها حق م  حقي  ا اتباع سبيلهم:  -5

ني  عليه ات اعهم نعدع مخال ّهمب نال يمك  ذ  يكي  ،ياك حق فاهتم    

نلم يقيليهو وهنم ،م نقلة الدي  نعليهم ذنثعب فهم ذعلم الياس شهب ن،م ذش  

ب نم  اوةلة علر ذلك (2)الياس قليًشا نذعمقها علًماب نقليهبم خي  قليب الع اة

پ  پ   ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ﴿قيله تعالر: 

ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ب فهها م  مقّضر مح ّهمب نتأمل قيله: [100]الّيشة:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹٹ

)شرحسا ( فرنه ي مل اّت اَعهم مع عدع القدِح فيهمب نعحساَ  القيع فيهمب نعنما 

الي  ميهمب ن،ها اارتط اهلل ،ها ا حسا  يف االّت اعو لعلمه ذنه سيكيُ  ذقياعم يي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿مثل قيله تعالر شعد ذ  ذك  المهاي ي  ناونصار: 

ٺ  ٿ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پ  ٻ  پ  پ

 .(3)[10]الح  :  ﴾ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ

ذلك ذنه ال يجّمع يف قل  الع د مح ّهم السكوت عما شجر بينهم:  -6

ييغ   ╚اشة نالخيض فيما ي ى شييهمب فر  الكمع فيما ي ى شي  الصح

الصدنرب نييرر الغل نال غض لهمب نلها ناي  علر كل م  الّثع مح ّهم ذ  

 .╚يكف  عما اج  شييهمب نقد تقدع ذك  ما يّعلق شما اج  شي  الصحاشة 

                                                 

 (.248-2/247ا ح العقيدي الياس ية ) (1)
 ( فما شعد،ا.4/147انظ : ععمع الميقعي  ) (2)
 (.2/426( شّص جب نالحجة يف شيا  المحجة )158-4/157انظ : الم يع الساشق ) (3)
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 اخلامتة

  ا فيه شعد ذ  م   ا م اركً ا  ي ً ا كثي ً ذحمد اهلل تعالر حمدً 
 
شاالنّهاء م  ،ها  علي

 ن،هه ذ،م اليّائج الّي تيدلت عليها خمع ال ح : ال ح ب

 .ا شه نمات علر ا سمعمؤميً  ملسو هيلع هللا ىلصذ  الصحاشي ،ي م  لقي الي ي  -1

ميها  وذ  العلماء عنما ةننيا عقيدهتم يف الصحاشة يف مصي اهتم لعدي ذمير -2

 ي  فيهم يف نقت م ك  يف ا سمعب نكث هتم علر م  اوعصار.ظهير المخال 

م  الدي ب نم  السيةب  ╚علر ذ  مح ة الصحاشة ذيمع ذ،ل السية  -3

 .╚نم  ا يما ب نمؤةى ،هه اوقياع ت ديع كل م  ذشغض الصحاشة 

تكاث  اآلثار اليارةي ع  السلف ناوئمة يف مح ة الصحاشةب نذ  ،هه  -4

اآلثار اليارةي عيهم ميها ما ت لق المح ة لجميعهمب نميها ما ييّ  علر شعض 

م  مح ة شعضهم ال يّعارض مع مح ة كلهمب فر  ،ياك عدي ذف اة،مب نذ  ما ذك  

 ذس اب يعلّهم ييّصي  علر ذف اة ميهم ةن  ذك ،م يميًعا.

ت اضل مح ة الصحاشة رضي اهلل عيهم يميًعا لدى ذ،ل السية  -5

 نالجماعة.

و شل ،ي  اع  يف ملسو هيلع هللا ىلصكل م  ذشغض الصحاشة فرنه مخالف لهدي الي ي  -6

ا  يف شعض اوحاةي ب ن،ها يدع علر الدي  م غض لهب نلهلك ندف شالي 

  خ يري ال غض لهم.

م  الكّاب نالسية  ╚الّي ةلت علر مح ة الصحاشة  اوةلةتييع  -7

نا يماع نكهلك م  اليظ  الصحيحب نيف شعض ،هه اوةلة ت غي  يف مح ّهم 

 نشيا  الجثاء العظيم لم  ذح هم.
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لم تخُل للصحاشة مكانة عظيمة لدى ذ،ل السية نالجماعةب نلهلك  -8

مصي اهتم يف العقائد خادًة م  ذك ،م نالثياء عليهم نشيا  نييب مح ّهم 

 نالرتغي  يف ذلك.

ب فميها ق اءي ╚،ياك نسائل عديدي تيدل علر مح ة الصحاشة  -9

سي ،م نالّدش  يف ذحيالهم نما نرة يف فضائلهم نمياق همب نالسعي الجاة لرتشية 

 .╚اوشياء علر مح ة الصحاشة 

ب نالرباءي م  كل م  حقد ملسو هيلع هللا ىلصاليالء ودحاب الي ي يج  عقد  -10

 عليهم ذن ذمهم ذن س همب نكّ  السلف ناوئمة تؤكد ،ها اودل نت غ  فيه.

ذ  لمح ة الصحاشة مقّضيات نليازع مهمةب ُتلثع السيي شمح ّهم  -11

المح ة ال  عية الّي ال يكي  فيها غلي نال ي اءب نالرتضي عيهم يميًعاب 

 مب نات اع س يلهمب نالسكيت عما اج  شييهم.ننص هتم نالهب عيه

ذ  مح ة آع ال يت ق شة نع اةي عيد ذ،ل السية نالجماعةب يحدن،م  -12

علر  ملسو هيلع هللا ىلصعلر ذلك تلك اليصيص المّكاث ي يف فضائلهم نمياق هم نح  الي ي 

 مع فة حقيقهم نذةائها.

اخّمج شعض ال    يف ،هه المح ة ةائ  شي  الغلي نالج اءب فميهم  -13

شعض الصحاشة ةن  شعضب ك عل ال افضة نالياد ةب نميهم م  يغلي م  يح  

يف المح ة حّر يصل علر القيع شاسّحقاقهم لأللي،ية كما حصل م  ال افضة 

 ننحي،م.

  ندلر اهلل نسلم علر ن ييا محمد نعلر آله ندح ه ذيمعي .
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 فهرس املصادر واملراجع

 .الق آ  الك يم 

  نمجان ة ال    المهميمةب الكّاب ال اشعب يثء يف ا شانة ع  ا يعة ال  قة اليايية

فضائل الصحاشةب تأليف ا ماع ذشي ع داهلل ع يداهلل ش  ش ة العكربي الحي ليب تحقيق 

 .1426الدكّير حمد ش  ع دالمحس  الّييج يب ةار ال ايةب ال ياضب ط: اونلرب 

 زي  الدي   اخّيار اونلر يف ا ح حدي  اخّصاع المأل اوعلرب تأليف ا ماع

ع دال حم  ش  ذحمد ش  ري  الحي ليب تحقيق ياسم ش  فهيد الدنس يب مكّ ة ةار 

 .1406اوقصرب الكييتب ط: اونلرب 

  االسّيعاب يف مع فة اودحابب تأليف ذشي عم  ييسف ش  ع داهلل ش  ع دالربب

 .1412تحقيق علي محمد ال جانيب ةار الجيلب شي نتب ط: اونلرب 
  تمييث الصحاشةب للحافظ ذشي ال ضل ذحمد ش  علي ش  حج  العسقمينب ا داشة يف

 .1429تحقيق: ة. ع داهلل ش  ع دالمحس  الرتكيب ط: اونلرب 
  ذضياء ال يا  يف عيضاح الق آ  شالق آ ب تأليف ال يخ محمد اومي  ش  محمد

ي نتب ط: المخّار ال يقي يب تحقيق محمد ع دالعثيث الخالديب ةار الكّ  العلميةب ش

 .1417اونلرب 

  االعّقاة نالهداية علر س يل ال ااة علر مه،  السلف ذ،ل السية نالجماعةب

تأليف ذشي شك  ش  الحسي  ال يهقيب تحقيق ف يح ش  دالح ال همعب رئاسة عةاري ال حير 

 .1424العلمية نا فّاءب المملكة الع شية السعيةيةب ط: الثانيةب 
   فؤاة تحقيق  اله،لي ال ي اينّب يحير ش  ُ، َْيَ  ب تأليف يحمعاين الصحاا فصاح ع

 .1417ب ةار الي   بع د الميعم ذحمد
  شحار اونيار الجامعة لدرر ذخ ار اوئمة او هارب تأليف محمد شاق  المجلسيب

 شي نت.-تحقيق ع دالث، اء العلييب ةار ال ضا
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 سي  محمد ش  ذحمد الّي يه نال ة علر ذ،ل او،ياء نال دعب تصييف ذشي الح

 .2010المل يب تحقيق يما  ش  سعدالدي ب مؤسسة ت يك ذشي ع يديب ط: الثانيةب 

  الّي يهات السيية علر العقيدي الياس يةب تأليف ال يخ ع دالعثيث الياد  ال ايدب

 .1416ةار ال ايدب ال ياضب ط: الثانيةب 

  م  الم اح  الميي ةب الّي يهات الل ي ة علر ما احّيت عليه العقيدي الياس ية

تأليف العممة ع دال حم  ش  ناد  السعديب تعليق ال يخ ع دالعثيث ش  شازب ض ط: علي 

 . 1409حس  ع دالحميدب ةار اش  القيمب الدماعب ط: اونلرب 

  محمد ش  عسماعيل ش  دمح ش  محمد الحسييب الّييي  ا ح الجامع الصغي ب

سحا  محمد عش ا،يمب ةار السمعب ال ياضب ط: ينب تحقيق محمد عالكحمين ثم الصيعا

 .1432اونلرب 
   تيسي  العثيث الحميد يف ا ح كّاب الّيحيدب تأليف ال يخ سليما  ش  ع داهلل ش

 .1390محمد ش  ع دالي،ابب المكّ  ا سمميب 
   تيسي  الك يم ال حم  يف ت سي  كمع الميا ب لل يخ ع دال حم  ش  ناد

 .1422ال ياضب ط: الثانيةب -ل حم  اللييحقب ةار السمعالسعديب تحقيق ع دا
  يامع الرتمهيب عا اج نم ايعة ال يخ دالح ش  ع دالعثيث آع ال يخب ةار

 .1420السمعب ال ياضب ط: اونلرب 

  يامع ا نح العقيدي ال حانيةب لإلماع اش  ذشي العث الحي يب للعممة دالح آع

يث ش  ع داهلل ش  شازب العممة محمد ناد  الدي  ال يخب مع تعليقات العممة ع دالعث

 .1427اول اينب العممة دالح ش  فيزا  ال يزا ب ةار اش  الجيزيب القا، يب ط: اونلرب 

  الجامع وحكاع الق آ  نالم ي  لما تضميه م  السية نآي ال  قا ب تأليف: ذشي

لمحس  الرتكيب مؤسسة ع داهلل محمد ش  ذحمد الق   يب تحقيق: ة. ع داهلل ش  ع دا

 .1427ال سالةب ط: اونلرب 
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  الجامع ل ع  ا يما ب تأليف: ا ماع الحافظ ذشي شك  ذحمد ش  الحسي  ال يهقيب

الهيدب  –ق  ب الدار السل ية  –تحقيق: ة. ع دالعلي ع دالحميد حامدب نزاري اونقاج 

1429. 
 ي القاسم عسماعيل ش  الحجة يف شيا  المحجة نا ح عقيدي ذ،ل السيةب تأليف ذش

محمد الّيمي اود هاينب تحقيق ة. محمد ش  رشيع المدخليب نة. محمد ذشي رحيمب ةار 

 .1419ال ايةب ال ياضب ط: الثانيةب 

  حلية اونلياء ن  قات اود ياءب تأليف ذشي نعيم ذحمد ش  ع داهلل اود هاينب ةار

 .1405الكّاب الع شيب شي نتب ط: ال اشعةب 

 ر   قات الحياشلةب تأليف ا ماع زي  الدي  ذشي ال  ج ع دال حم  ش  الهيل عل

 اهاب الدي  ال غداةي ثم الدم قي الحي ليب ةار المع فةب شي نتب شدن  سية   ع.

  رسالة يف ال ة علر ال افضةب تأليف ذشي حامد محمد المقدسيب تحقيق ع دالي،اب

 .1403 خليل عش ا،يمب الدار السل يةب الهيدب ط: اونلرب
   رياض الجية شّخ يج ذديع السيةب وشي ع داهلل محمد ش  ع داهلل اوندلسي ال هي

شاش  ذشي زميي ب تحقيق ع داهلل ش  محمد ال خاريب مكّ ة الغ شاءب المدييةب ط: اونلرب 

1415. 

   سلسلة اوحاةي  الصحيحة نايء م  فقهها نفيائد،اب تأليف محمد ناد  الدي

 .1417عارجب ال ياضب ط: اونلرب اول اينب ةار الم

  سلسلة اوحاةي  الضعي ة نالميضيعة نذث ،ا السيء يف اومةب تأليف محمد

 .1421ناد  الدي  اول اينب ةار المعارجب ال ياضب ط: اونلرب 

  السية لإلماع ذشي شك  ذحمد ش  عم ن ش  ذشي عادمب تحقيق ة. شاسم ش  فيصل

 .1419ط: اونلرب  الجياش يب ةار الصميعيب ال ياضب

  سي  اش  مايهب لإلماع الحافظ ذشي ع داهلل محمد ي  يثيد ش  مايه القثنيييب
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عا اج نم ايعة دالح ش  ع دالعثيث آع ال يخب ةار السمعب ال ياضب ط: اونلرب 

1420. 

  سي  ذشي ةانةب ا ماع الحافظ ذشي ةانة سليما  ش  اواع  السجسّاينب عا اج

 .1420ح ش  ع دالعثيث آع ال يخب ةار السمعب ال ياضب ط: اونلرب نم ايعة ال يخ دال

  سي  ذعمع الي مءب لإلماع امس الدي  محمد ش  ذحمد ش  عثما  اله، يب مؤسسة

 .1418ال سالةب شي نتب ط: الثانيةب 

  ا ح ذديع اعّقاة ذ،ل السية نالجماعة م  الكّاب نالسية نعيماع الصحاشة

أليف ا ماع ذشي القاسم ، ة اهلل ش  الحس  ش  ميصير ال ربي نالّاشعي  م  شعد،مب ت

الملكائيب تحقيق الدكّير ذحمد ش  سعد الغامديب ةار  ي ةب ال ياضب ط: ال اشعةب 

1416. 

  ا ح اود هانيةب ن،ي ا ح عقيدي مخّص ي وشي ع داهلل محمد العجلي

اس ذحمد ش  ع دالحليم ش  اود هاين اواع يب تأليف ايخ ا سمع تقي الدي  ذشي الع 

تيميةب تحقيق الدكّير محمد ش  عيةي السعييب ةار الميهاجب ال ياضب ط: اونلرب 

1430. 

  ا ح السية تأليف الحس  ش  علي ش  خلف الربهباريب تحقيق: ة.محمد سعيد

 .1408القح اينب ةار اش  القيمب الدماعب ط: اونلرب 

   علي ش  محمد ش  ذشي العث الدم قي. ا ح العقيدي ال حانيةب لإلماع علي ش

تحقيق ة.ع داهلل ش  ع د المحس  الرتكي ناعي  اورناؤنط. مؤسسة ال سالة. ط: الثامية 

 ،د.1416
  ا ح العقيدي الياس ية ل يخ ا سمع اش  تيميةب ا ح ال يخ محمد ش  الصالح

ضب ط: الثانيةب العثيمي ب تخ يج ناعّياء سعد ش  فياز الصميلب ةار اش  الجيزيب ال يا

1415. 
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  ا ح العقيدي الياس يةب ل يخ ا سمع ذحمد ش  ع دالحليم ش  تيميةب تأليف

محمد خليل ، اسب نزاري ال ؤن  ا سممية ناونقاجب المملكة الع شية السعيةيةب 

1424. 

   ال  ح نا شانة علر ذديع السية نالديانةب لإلماع الحي لي ذشي ع داهلل ع يداهلل ش

عكربيب تحقيق رضا ش  نعسا  مع يب مكّ ة العليع نالحكمب المديية المييريب ط: ش ة ال

 .1423اونلرب 

  ال  ا شّع يف حقي  المص  رب مهيم شالحااية المسماي مثيل الخ اء ع  ذل اظ

 ال  اء للقاضي ذشي ال ضل عياض اليحص ي.

 تحقيق  ام العيارض يف ذع ال نافضب تأليف العممة علي ش  سل ا  القاريب

 م هير حس  سلما ب الدار اوث يب اورة ب شدن  سية   ع.

  الصارع المسليع علر ااتم ال سيعب تأليف ايخ ا سمع تقي الدي  ذشي الع اس

ذحمد ش  ع دالحليم ش  تيمية الح اينب تحقيق محمد ع داهلل عم  الحلياينب نغي هب رماةي 

 .1417للي  ب الدماعب ط: اونلرب 

 يب لإلماع ذشي ع داهلل محمد عسماعيل ال خاريب ةار السمعدحيح ال خار-

 .1419ال ياضب ط: الثانيةب 
 دحيح مسلم لإلماع ذشي الحسي  مسلم ش  الحجاج الييساشيريب ةار السمع-

 .1419ال ياضب ط: اونلرب 
  الصياعق المح قة علر ذ،ل ال فض نالضمع نالثندقةب تأليف ذشي الع اس ذحمد

الهيّميب تحقيق ع دال حم  ش  ع داهلل الرتكيب نكامل محمد الخ اطب  ش  محمد ش  حج 

 .1417مؤسسة ال سالةب شي نتب ط: اونلرب 

  الع يةيةب تأليف ايخ ا سمع تقي الدي  ذحمد ش  ع دالحليم ش  تيميةب تحقيق

 .1419علي حسي  ع دالحميدب ةار اودالةب مص ب ط: الثالثةب 
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 ذن ال سالة يف اعّقاة ذ،ل السية نذدحاب عقيدي السلف نذدحاب نالحدي  

الحدي  ناوئمةب تأليف ا ماع ذشي عثما  عسماعيل ش  ع دال حم  الصاشيينب تحقيق ة. 

 .1419ناد  ش  ع دال حم  الجديعب ةار العادمةب ال ياضب ط: الثانيةب 
 ية العقيدي الياس يةب اعّقاة ال  قة اليايية الميصيري علر قياع الساعة ذ،ل الس

نالجماعةب تأليف ايخ ا سمع ذشي الع اس ذحمد ش  ع دالحليم ش  تيميةب تحقيق ذشي 

 .1420محمد ذا ج ش  ع دالمقصيةب ذضياء السلفب ال ياضب ط: الثانيةب 

 ةار عحياء الكّ   بعمدي القاري ش  ح دحيح ال خاري. لمحمية ش  ذحمد العييي

 ،دد.1392القا، ي  -الع شية 
 دحيح ال خاري. لإلماع الحافظ ذحمد ش  علي ش  حج   فّح ال اري ش  ح

 .،د1407 الثانية ط. القا، ي –العسقمين. ةار ال يا  للرتار 
  فّح ال اري يف ا ح دحيح ال خاريب لإلماع الح اظ زي  الدي  ذشي ال  ج

ع دال حم  ش  اهاب الدي  ال غداةي ثم الدم قي ال هي  شاش  ري  الحي ليب تحقيق 

 .1425 ار  ش  عيض اهلل ش  محمدب ةار اش  الجيزيب ال ياضب ط: الثالثةب ذشي معاذ 

  فضائل الصحاشةب لإلماع ذشي ع داهلل ذحمد ش  محمد ش  حي لب تحقيق ندي اهلل

 .1420ش  محمد ع اسب ةار اش  الجيزيب الدماعب ط: الثانيةب 

 شاش  قيم  ال يائدب لإلماع امس الدي  ذشي ع داهلل محمد ش  ذشي شك  المع نج

 .1418الجيزيةب تحقيق عام  ش  علي ياسي ب ةار اش  خثيمةب ال ياضب ط: اونلرب 

   ش  تيمية  الع اس ذحمد ش  ع د الحليم يتقي الدي  ذشقاعدي يف المح ةب تأليف

 القا، ي. مكّ ة الرتار ا سمميبب محمد رااة سالمب تحقيق الح اين

  ع دال حم  ش  ناد  السعديب ضم  القيع السديد يف مقادد الّيحيد لل يخ

المجميعة الكاملة لمؤل ات ال يخ ع دال حم  ش  ناد  السعديب م كث دالح ش  دالح 

 .1412عييثيب ط: الثانيةب  -الثقايف 
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   القيع الم يد علر كّاب الّيحيدب تأليف ال يخ محمد ش  دالح العثيمي ب ةار اش

 .1424الجيزيب ط: الثانيةب 
 ة علر ال افضةب للحافظ ذشي نعيم اود هاينب تحقيق ة. علي ش  كّاب ا مامة نال 

 .1415محمد ال قيهيب مكّ ة العليع نالحكمب المديية المييريب ط: الثالثةب 
   كّاب السية تأليف ع داهلل ش  ا ماع ذحمد ش  حي ل ال ي اينب تحقيق عاةع ش

 .1433ع داهلل آع حمدا ب   عة خادةب ط: اونلرب 
 ة لإلماع ذشي ع دال حم  ع داهلل ش  ا ماع ذحمد ش  محمد ش  حي ل كّاب السي

 .1416ال ي اينب تحقق ة.محمد ش  سعيد القح اينب رماةي للي  ب الدماعب ط: ال اشعةب 

  كّاب السية للحافظ ذشي شك  عم ن ش  ذشي عادم الضحاك ش  مخلد ال ي اينب

الدي  اول اينب المكّ  ا سمميب نمعه ظمع الجية يف تخ يج السيةب شقلم محمد ناد  

 .1413شي نتب ط: الثالثةب 

  كّاب السية م  مسائل ا ماع ح ب ش  عسماعيل الك ماينب تحقيق عاةع ش  ع داهلل

 .1433آع حمدا ب نق ية نايف اوسلميب ط: اونلرب 

  كّاب ال  يعة. لإلماع المحدر ذشي شك  محمد ش  الحسي  اآلي ي. ةراسة

ال ياض. ط اونلر  - داهلل ش  عم  ش  سليما  الدميجي. ةار الي   نتحقيق: ة. ع

 ،دد.1418
  الكّاب الل يف ل  ح مها،  ذ،ل السية نمع فة ا ائع الدي  نالّمسك شالسي ب

تأليف ذشي ح   عم  ش  ذحمد ش  اا،ي ب تحقيق ع داهلل ش  محمد ال صي يب مكّ ة 

 .1416رب الغ شاء اوث يةب المديية المييريب ط: اونل

  ال  ج ع د  ييماع الدي  ذشك ف الم كل م  حدي  الصحيحي ب تأليف

 .ال ياض –ةار الي   ب علي حسي  ال يابب تحقيق ال حم  ش  علي ش  محمد الجيزي
 2004شي نتب ط: الثالثةب -لسا  الع ب الش  ميظيرب ةار داةر. 
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 مضية يف عقد ال  قة ليامع اونيار ال هية نسيا ع اوس ار اوث ية ل  ح الدري ال

الم ضيةب تصييف العممة ذشي العي  امس الدي  محمد ش  ذحمد الس ارييي الحي ليب 

 .1437تحقيق خالد ش  محمد القح اينب نغي هب ةار الّيحيد للي  ب ط: اونلرب 

  مجميع فّانى ايخ ا سمع ذحمد ش  تيميةب يمع نت تي  ع دال حم  ش  محمد

 .1418العادميب ناشيهب 
   مدارج السالكي  شي  ميازع عياك نع د نعياك نسّعي ب تأليف محمد ش  ذشي شك  ش

. الثالثة: طب شي نت –ذييب ش  قيم الجيزيةب تحقيق محمد ال غداةيب ةار الكّاب الع شي 

1416. 
  :مسائل ح ب الك ماينب تأليف ذشي محمد ح ب ش  عسماعيل الك ماينب ععداة

 .1422ذع الق ىب فايث ش  ذحمد ش  حاشسب يامعة 

  مسيد ا ماع ذحمدب تحقيق اعي  اورناؤنطب مؤسسة ال سالةب ط: الثانيةب

1420. 
  يسليما  ش  ذحمد ش  ذييب ش  م ي  اللخمي ال اميب ذشب تأليف المعجم الك ي 

ب ط: القا، ي بمكّ ة اش  تيميةب حمدي ش  ع د المجيد السل ي ب تحقيقالقاسم ال رباين

 .الثانية

 يائد مسلمب تأليف ذشي ع داهلل محمد ش  علي المازريب تحقيق محمد المعلم ش 

 .1992ال اذلي اليي  ب ةار الغ ب ا سمميب شي نتب ط: الثانيةب 
  ماع ذشي ع د اهلل تأليف ا .نا راةي العلم ذ،ل نالية نمي ير السعاةي ةار م ّاح 

قائدب نزاري اونقاج  ب تحقيق ع دال حم  ش  حس محمد ش  ذشي شك  اش  قيم الجيزية

 .1437نال ؤن  ا سمميةب ق  ب 

   م  ةات ذل اظ الق آ . للعممة ال اغ  اود هاين. تحقيق: د يا  عدنا

 .،د1418 الثانية ط. ةم ق –ةاننةي. ةار القلم 
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  الم هم لما ذاكل م  تلخي  دحيح مسلمب تأليف ا ماع الحافظ ذشي الع اس

حي الدي  ةي  نغي هب ةار اش  كثي  ةم قب ط: اونلرب ذحمد ش  عم  الق   يب تحقيق م

1417. 
   المياعظ ناالعّ ار شهك  الخ ط ناآلثارب تأليف ذحمد ش  علي تقي الدي

 .1418المق يثيب ةار الكّ  العلميةب شي نتب ط: اونلرب 
  .ميهاج السية الي يية يف نقض كمع ال يعة القدريةب تأليف اش  تيميةب تحقيق ة

 .1406اة سالمب يامعة ا ماع محمد ش  سعيةب ال ياضب ط: اونلرب محمد را
   نكت الق آ  الدالة علر ال يا  يف ذنياع العليع ناوحكاعب تأليف: ا ماع محمد ش

القا، يب  –علي الك يي القصابب تحقيق عش ا،يم ميصير الجييدع نغي هب ةار اش  ع ا  

 .1424ط: اونلرب 
   ناوث . لإلماع مجد الدي  ذشي السعاةات الم ارك ش  اليهاية يف غ ي  الحدي

محمد الجثري اش  اوثي . تحقيق  ا،  ذحمد الثاني نمحمية محمد ال ياحي. المكّ ة 

 شي نت. شدن  سية   ع. -العلمية 
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 ملخص البحث

  ،ها ال ح  ةراسًة يف اعّقاة الصيفية يف ال ُْله نالمجاني  نالدرانيشب يّضمّ 

ناول اظ الّي يف حكمهاب نذلك شّع يف ،هه المص لحات عيد ذ،ل اللغة 

ه نما تحمله م  مدح ذن نق  لم  ييدف هباب نذك  نالّصيجب نشيا  ما تضميّ

عدة م  مص لحات الصيفية المّعلقة هبهه اول اظب ن،ل ،ي ةاخلة فيما يسمر 

شعيارض او،لية عيد علماء ذديع ال قه؟ نما ييدرج يف ،هه المسألة م  عاارات 

 حيع مياط الّكليف.

لم ميهاب نالحكم ُثّم ةراسة اوحاةي  ناآلثار فيهمب نشيا  ميقف ذ،ل الع

عليهاب نشيا  تيييههم لما دح  ميهاب خادة تيييه ما ي كل م  ثياء علر الَ َله يف 

 شعض اآلثار.

نفيه ذيضًا: ةراسة االعّقاةات يف الُ ْله نالمجاني  نالدرانيش نغي ،مب 

نمصي ،م يف اآلخ يب حي  يعّقد الصيفية فيهم اليالية الكاملةب نع  كا  

ال  يعةو فهم مّ عي  يف ال ا  ب نذ  يميع ما يصدر ميهم  ظا، ،م علر خمج

ك اماتب حّر يليسهم علر المثاشل نذكلهم مع الكمبب نعدع اسّيثا،هم م  

ال يع! فهم يسّغار هبمب نُيسأع اهلل شجا،همب ثم ذك  ا هاهتم الّي تسّيد علر 

 ذحاةي  دحيحة نذخ ى ضعي ةب مع تيييهها نال ة عليها.

ه ،هه الدراسةب شيا  مصي  الُ ْله نالمجاني  ييع القيامةب نع  نآخ  ما املّ

كا  الكمع علر ،هه الجثئية مع نفًا م هيرًا عيد ذ،ل العلمب لك  ي قر الحكم 

علر م  يّظا،  شالجيي ب ذن يدعي رفع الّكليف عيهب م  الدرانيش نغي ،مب 
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ني  يف الدنياب نعيد مم  غي   عقلهب ذن ُل ِّس عليه الحقو فأد ح يف حكم المجا

 .الصيفية يف اآلخ ي م  اونلياء المق شي ب نسأع اهلل ذ  يهدييا نعيا،م سياء الس يل

 ندلر اهلل نسلم نشارك علر الم عير رحمة للعالمي .

 المليح ش  ع د اهلل ش  ع د العثيث الك ا  ة.

eaak2000@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

هب ننسّعييهب ننسّغ  هب ننّيب عليهب ننعيذ شاهلل م  ع   الحمد هلل نحمد 

ا نر ذن سيا نسيةات ذعمالياب م  يهده اهلل فم مضل لهب نم  يضلل فم ،اةي 

 بلهب نذاهد ذ  ال عله عال اهلل نحده ال ا يك لهب نذاهد ذ   محمدًا ع ده نرسيله

م الدي  نسل   دلر اهلل عليهب نعلر آلهب نذدحاشهب نم  ت عهم شرحسا  علر ييع

  تسليمًا.

آع ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ .[102عم ا :

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿. [1:اليساء ]

 .[70اوحثاب:] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ

دب مع فة اهلل س حانه شأسمائه ند اتهب نا ق ار له شالّيحيفر  و ذما شعد

نعف اةه شالع اةيب م  اليعم الكربى نالميح العظمرب نع   م  ذعظم ما ييدل علر 

 ا يما  شاهلل تعالر العقلب المؤيد لل هم الصحيح الم يد لل هم السقيم.

 شل ع اةهب علر هبا ذنعم الّي اهلل نعم ذعظم م  القصدب نحس  ال هم ندحة 

 ا سمع ساقا ،ما شل ميهماو ذيل نال ذفضل ا سمع شعد ع اء ع د ذع ي ما

 قصد،مب فسد الهي  عليهم المغضيب   يق الع د يأم  نهبما عليهماب نقيامه

 حسيت الهي  عليهم الميعم م  نيصي  فهيمهمب فسدت الهي  الضالي  ن  يق

 شي  شه يميث الع دب قل  يف اهلل يقهفه نير ال هم ندحةُ  نقصية،م. ذفهامهم
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 نيمده نال ااةب نالغي نالضمع نالهدى  ا لنال نالحق نال اسد الصحيح

 ات اع ماةي نيق ع نالعمنيةب الس  يف ال ب نتقيى الحق نتح ي القصد حس 

 .(1)"الّقيى نت ك الخلق محَمدي ن ل  الدنيا نعيثار الهيى

ثم ع  الّصيج قديمًا نحديثًا ي ى علر االعّقاة يف الُ ْلِه نالمجاني ب  

و نانّ  ت ذلقاهبم نحكاياهتمب كما ذنرةنا آثارًا لم تصح نذهنم ذنلياء اهلل تعالر

ليه علر علر غي  تأنيلهب نقد ُذك ت  فيهمب نما دح ُحمل علر غي  محملهب نتأن 

اعتقاد الصوفية يف الُبله "ا ه فيهم نمسائلب ذح  ت ذ  ذكّ  فيها تحت عييا : 

 ."والمجانين والدراويش: عرض ونقد

 ره:أهمية املوضوع وسبب اختيا 

انّ ار الُ ُله نالدرانيش يف العالم ا سممي نتظا، ،م شالجيي ب نقد كث   - 

 اعّقاة الياس فيهم. 

نيية خ اء يف شعض اول اظ نالمص لحات ال ائعة عيد الصيفية  - 

  المّعلقة شالجيي  نال له.

 ذ  الصيفية لهم اعّقاةات شا لة كثي ي يف الُ ْله نالمجاني ب نفيها ما ي كل - 

 علر عامة الياس.

 تعمد الصيفية تغيي  عقيلهمب شما يسمر السك  نالغي ة. - 

                                                 

ععمع الميقعي  ع  رب العالمي ب وشي ع د اهلل محمد ش  ذشي شك  اش  قيم الجيزيةب  (1)

،دب 1423ب 1(. ةار اش  الجيزي للي   نالّيزيعب المملكة الع شية السعيةيةب ط/1/95)

 تحقيق: م هير ش  حس .
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ذك  الصيفية ال لهاء نالمجاني  يف كّ هم الّي ت يميا فيها وئمّهم  - 

نم ايخهمب نذسمي،ا   قات اونلياءب ننس يا لل لهاء نالمجاني  يف ،هه الكّ  

 ك امات مثعثمة.

م يف رفع الّكليف ناالت اع يف ال ا   ك ف تسييغ الصيفية العّقاةاهت - 

 نعمقة ذلك شالجيي .

مع فة حقيقة الُ ْله نالمجاني  م  الدرانيش نغي ،م نشيا  مصي ،م ييع  - 

 القيامة.

الحاية علر شيا  االعّقاة الصحيح الهي عليه سلف اومة يف الُ ْله  - 

 نالمجاني  نالدرانيش.

 مشكلة البحث:

ثة ذسةلةو ،ي: ،ل الجيي  نال له كماع ذع ذلخ  م كلة ال ح  يف ثم

نق ؟ ن،ل يكي  داح ه نليًا م  ذنلياء اهلل تعالر؟ نما حكم الدرانيش يف شاب 

 الّكليف شالع اةات نرفع القلم؟

   :أهداف البحث 

/ تح ي  ذل اظ الَ َله نالجيي  نما يخّلط هبا ذن ي اهبهاب نشيا  االعّقاة 1

 الصحيح نال ا ل.

اعّقاةات الصيفية نما يثعمينه يف ال له نالمجاني   / ال ة علر2

 نالدرانيش نغي ،م.
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 :الدراسات السابقة 

الدراسات الساشقة الّي تيانلت ميضيع الصيفية ناونلياء نالك امات 

نخيار  العاةات كثي يب نلم ذقف علر رسالة علميةب ت شط ،هه الخيار  

  فيما يأيت ذ،م ما كّ  حيع ناالعّقاةات شالمجاني  نال له نالدرانيشب نذذك

 الميضيع:

اهلل عقمء ليسيا مجاني  )مسألة يف ات اع ال سيع شص يح  ذنلياء/ 1

ش  ع د الحليم ش  ع د السمع ش   ذحمد (ب ل يخ ا سمعب ذشي الع اسالمعقيع

. ن،ي ق: محمد ااك  ال  يفتحقي ع.2010ب ةار  ي ةب ال ياضب تيمية الح اين

مسائل فقهيةب نال اك يف قيهتاب نقد اسّ دت ميهاب نالهي له رسالة دغي ي نهبا 

نالية ال لهب نذحاةي  نا ه  علرعمقة شالميضيع يسي ب نيف شحثي مسائل م يية 

 ننقيع للمّصيفة ليست مهكيري.
ةراسة عص يةب س   ذحمد  / الجيي  نذنياعه يف الميظير ا سممي:2

ائم علر شيا  اوحكاع المّعلقة الحمداينب شح  يف ميقع اوليكةب نال ح  ق

شأل اظ العقل نالجيي  نال له نالعّه نالس ه نالعج  نغي ،اب ن،ي ليس شحثًا 

 عقديًا ِد فًاب نال يّعلق شاعّقاة الصيفية.

الخادة يف ضيء الق آ  نالسيةب دهي  فايث عثاعب  االحّياياتذنن  /3

ال صل الثاين: ا داشة عيد رسالة مايسّي ب يامعة اليجاح الي يية. نقد تيانع يف 

ذني االحّيايات الخادةب نيف الم ح  الثاين: ا داشة العقليةب نال ح  يف 

ععاقًة يسدية.  ╚الّعامل معهم نحقيقهمب نذك  المعاقي  م  الصحاشة 

 ن،ي ةراسة يف قسم الرتشية الخادةب نليس فيها ت    للجان  العقدي.
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  :منهج البحث 

الّحليلي اليد ي اليقديب فع فت ذل اظ ال له ال ح  الميهج  يفات عت 

نالمجاني  نما ااهبهما م  مص لحاتب مع ةراسة اوحاةي  ناآلثار الّي 

 نرةت فيهمب ثم نقدت العقائد ال ا لةب نفق عقيدي ذ،ل السية نالجماعة. 

م ييًا ب   ش سم مصحف ا ماع عثما   بعثنت اآليات يف ال ح ن - 

 اسم السيري نرقم اآلية.

ب نشّييت حكم ذ،ل العلم علر ما لم عثنت اوحاةي  علر مصاةر،ا - 

 .يصح ميها

 .اوقياع م  مصاةر،ا اودليةنقلت  - 

ناوئمة  ╚عدا الصحاشة  ت يمت لألعمع اليارةي يف ال ح  - 

 .اورشعة نذدحاب الكّ  السّة

 :خطة البحث 

تمة ااّملت ال ح  علر مقدمةب نثمثة م اح ب نس عة م ال ب نخا

 نفهارس.

نفيها ذ،مية الميضيعب نذ،دافهب نالدراسات الساشقةب نميهج المقدمة: 

 ال ح  نخ ّه.

التعريف بالُبْله والمجانين والدراويش ومن يف حكمهم. وفيه  المبحث األول:

 مطلبان.

  الم ل  اونع: تع يف الَ له نالجيي . 
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 الُ له نالمجاني .  الم ل  الثاين: تع يف الدرانيش ناول اظ الّي يف حكم 
 المبحث الثاين: األحاديث واآلثار الواردة يف البله والمجانين. وفيه مطلبان.

 الم ل  اونع: اوحاةي  ناآلثار يف الُ له. 

 الم ل  الثاين: اوحاةي  ناآلثار يف المجاني . 

اعتقادات الصوفية وشبهاتهم يف البله والمجانين والدراويش،  المبحث الثالث:

 يرهم يف اآلخرة.ومص

 وفيه ثالثة مطالب.

 الم ل  اونع: اعّقاةات الصيفية يف ال ُله نالمجاني  نالدرانيش.  

الم ل  الثاين: ا هات الصيفية المّعلقة شاعّقاةاهتم يف الُ له نالمجاني   

 نالدرانيش.

مصي  ال له نالمجاني  نالدرانيش نم  يف حكمهم ييع الثال :   ل الم 

 القيامة.
 اتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخ

 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
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 املبحث األول

 التعريف بالُبْلِه واجملانني والدراويش

 ومن يف حكمهم

 املطلب األول

 تعريف الَبَله واجلنن  

 :املسألة األوىل: تعريف الَبَله 

 سممة عليه غل ت الهى ن،ي م،ةبنال  ال له شيِّ  ذشله ريل"يف الصحاح:  

 م  فيه لما ذشَلُهب نا اب .شلهاء نالم ذي. نت ل ه - شالكس  - شلِه نقد الصدرب

 .(1)"الغ اري

 - شالكس  - نَشلِهَ  ُيْحِسيَُهب ال نَذ  ال ّ ب ع  الَغْ لة نالَ َلهُ "نيف لسا  الع ب: 

 عليه غل  الهي ن،ي نالَ م،ِةب الَ َلهِ   ُ شيِّ  َذْشَله َذْشَلُهب نريل ن،ي نَتَ ل هب َشَلهًاب

 ِحْهَ   فجهليا ةنيا،مب َذْم َ  َذغَ ليا وهَنم شالياسب الظ ِّ  نُحْس ُ  الصدر سممة

 .(2)"هبا َذن سهم فَ َغليا آخ هتمب علر نَذق ليا فيهاب الّص ج

  .(3)"قلالعَ  عُف َض  الَ َله"نيف الّعاريف: 

                                                 

ي ب شي نتب (. ةار العلم للممي7/77للجي، يب ) "تاج اللغة ندحاح الع شية"الصحاح  (1)

 ع.1990ب 4ط/

(. ةار داةرب شي نت ال  عة 13/477لسا  الع بب محمد ش  مك ع ش  ميظير ا ف يقيب ) (2)

 ،د.1414الثالثةب 

(. ةار ال ك  1/145الّيقيف علر مهمات الّعاريفب محمد ع د ال ؤنج الميانيب ) (3)
= 
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 ر ال له:   ما قاله ذ،ل اللغة يف معينيّلخّ 

: ال  ع علر الخي ب نالغ لة ع  ال  ب نسممة الصدرب نعدع اال،ّماع أوال  

 شالدنيا.

 .(1): العيش ال غد نال يء الياعمثانيًا

: ضعف العقل ذن زناله. نميه يقاع: ال يل اوشله اوحمقب نالم ذي ثالثًا

 .(2)ال لهاء

 نع نالثال .ناآلثار ناليصيص نميضيع ال ح  يدنر علر المعييي  او

   ج فهي الِخّ : نقيل: ع  الي يس تعرتيها رذيلّا : الِخّ ب نال لهب فأما

 فهي الَ َلُه: نذما نحيلة. مك  ذا هبا ا نسا  يكي  حالة ن،ي نزياةهتاب عف ا ها

 شالغض ية تقص  للي س حالة ن،ي االعّداعب ع  ننقصاهنا ت  ي ها   ج

 شصياب ا حا ة نقلة ال هم شطء نمي ؤه الياي ب القدر ع  نال هييةب

 نثقاشة اله، ب نييةي الّدشي ب حس ُ  الحكمة فضيلة تحت نييدرج اوفعاعب

 نذما ب(3)نالج شثي الد،اء تحّها فييدرج الِخّ : رذيلة ذما الظ . ندياب ال ذيب

                                                 
= 

 مد رضيا  الداية.،د. تحقيق: ة. مح1410ب 1المعاد ب نةار ال ك ب شي نتب ةم قب ط/

 شلهيية يف ن،ي. شه نليس ذلك ن سه م  ذرى: نت اَله .الغميع قليل: ذشله نعيش"يف الصحاح:  (1)

عسماعيل ش  حماة الجي، يب  "تاج اللغة ندحاح الع شية"الصحاح  ."سعة ذي: العيشو م 

 ع.1990ب 4(. ةار العلم للمميي ب شي نتب ط/7/77)

(. ةار عحياء الرتار الع شيب شي نتب 6/166ي ميصير اوز، يب )انظ : هتهي  اللغةب وش (2)

 ع. تحقيق محمد عيض م ع .2001ب 1ط/

َخّ .  َذي: شال ّحو الَجْ َشَثيِ  َشيِّ ُ  شالضم ُيْ ُشثم  نريل ةخيل ن،ي ال ياع م  الِخ ُّ  الُجْ ُشث: (3)

 (.5/318لسا  الع بب )
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  .(1)"نالجيي  نالحمق الغماري تحّها فييدرج الَ له: رذيلة

 ذ  نالّغ لو نال له القل  سممة شي  نال   ":     (2)قاع اش  القيم

 عراةته م  قل ه فيسلم مع فّهو ال   شعد عراةي م  عدع تكي  القل  سممة

 نقلة يهل فرهنا نالغ لةب ال له شخمج ن،ها شهب نالعلم مع فّه م  ال نقصدهب

 لسممّهم كهلك ،ي م  الياس يحمد نعنما نق ب ،ي عذ يحمدو ال ن،ها مع فةب

 عم  قاع عراةتهو م  سليمًا ال   شّ اديل عارفًا القل  يكي  ذ  ميهب نالكماع

 ذ  م  ذعقل عم  نكا  الَخّ ب يخدعيي نال شَخّ   لست":     الخ اب ش 

 . (4)"(3)"َيخدع ذ  م  نذنرع ُيخدعب

ن،ها يعيي ذ  الَ َله ليس محميةًا م لقًاب نعنما م  يهة سممة الياس م  

                                                 

(. ةار اآلفا  الجديديب شي نتب 1/87اليب )معارج القدس يف مدارج مع فة الي سب للغث (1)

 ع.1975ب 2ط/

ذشي ع د اهلل محمد ش  ذشي شك  ش  ذييب امس الدي  الثرعي ثم الدم قي ال قيه الحي لي اش   (2)

 ن  يق ال يائدب نشدائع الميقعي ب نععمع الهديب الّصانيف م  قيم الجيزيةب نله

،د. الدرر 751اوناع. تييف سية  خي  علر عنالسم الصمي يف اوفهاع نيمء السعاةتي ب

(ب ةائ ي المعارج 5/137الكامية يف ذعيا  المائة الثاميةب للحافظ اش  حج  العسقمينب )

اهرات اله،  لع د الحي ش  ذحمد العك ي اش  ع. 1972،د/1392العثمانيةب حيدر ذشاةب 

ةار اش  كثي ب ةم قب   عة تحقيق ع د القاةر نمحمد اورناؤنطب  ب(6/168العماة الحي لي)

 ،د.1406

 ناهلل كا "قاع:    مع زياةي م  كمع المغي ي ش  اع ة    عم  نس  ،ها القيع علر  (3)

نالصحيح نس ّه علر  .ُيْخَدع ذ  م  نذعقل َيْخَدع ذ  م  ذفضل    الخ اب ش  عم 

الش  عساك ب (ب نتاريخ ةم قب 1/119عياس ش  معانية. انظ : عيي  اوخ ارب الش  قّي ةب )

 (ب شدن    عة.1/55(ب نس اج المليك لمحمد ش  اليليد ال   يايب )10/19)

(. ةار الكّ  العلميةب شي نتب 1/244ال نحب وشي ع د اهلل محمد ش  ذشي شك  اش  القيمب ) (4)

 ع.1975،د/1395
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 مب لجهلهم شه.ذدحاشهو عذ ال   ال يصدر ميه

 :املسألة الثانية: تعريف اجلنون 

ب َنَلدِ  يماعة: الِج ُّ "يف كّاب العي :  يا الجا ِّ  الياسب السِّجيانِهم م  شه ُسمُّ

يُل  نُي    الُجيي ب: نالَمَجي ةُ  ُيَ ْنَ . فم  مجاني و ن،م مجيي ب فهي اهلُلب نذَيي ه ال  

 قيلهم: نميهمنَمَجي ةب  نُييُي م  ِيي ةم : شه نيقاع

 ِةماُؤ،م الهي  الدارمّيي َ  م 
 د د

 (1)"نالَخْ دلِ  الَمَجي ةِ  الّداءِ  م  ا اءم  
 د

: الليل نَييَا ُ . العقل يغ ِّي ذّنه نذلك الجيي و: نالِجيّة"نيف مقاييس اللغة: 

ُّْ ه سياُةه  . (2)"ناحد نالمعير الليلب ُييُي  اواياءب نيقاع نَس

َّ هب نَيي ه َييًّا: َيُجيُّه ال يءَ  ي   "نيف لسا  الع ب:  ب  َيُجيُّه الليل َس ُِّج   ناْس

 :(3)نميه قيع ال اع 

 َدد اشةً  ُيْسََّج ُّ  مِثْلي َذرَ  فلمْ 
 د د

 ناِدلِ  غي  علر َي ْكي َذن ال َيْ  م  
 د

 فهي اهللُ  نَذَيي ه مجيي ب ذنه ن سه م  ذرى نتجاَنَ : نَتجا    عليه نَتَجي  

                                                 

خثنمي (. ةار نمكّ ة الهمعب تحقيق: ة.مهدي الم6/21ّاب العي ب الخليل ش  ذحمدب )ك (1)

 نة.عش ا،يم السام ائي.

(. اتحاة الكّاب الع بب 1/422معجم مقاييس اللغةب وشي الحسي  ذحمد ش  فارسب ) (2)

 ع.2002،د/1423

 :نذك  قيع ال اع 

ْم  شِهي      رْكُضيا ذْةَركَ  الليل َيَيا  نليال  ناِاِ   ش َ  ِعياَض  ناوْرَ ر ال ِّ

يه عال يف كّ  اللغة. انظ : المحكم نالمحيط ميسيب علر مليح الههليب نلم ذقف عل (3)

 (.3/235اوعظمب الش  سيده )
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 . (1)"مجيي 

 :ض شي  علر ن،م نالّمييَثب العقَل  عدميا الهي  ،م المجاني 

 يّأتر ال ونه مخاَ  ب غي ُ  فهها ميهب يصحي ال م  ق ييي  شه م  :أحدهما

 العقلو لعدع الكمع شمياقع العلمُ  نال ذلك له يّأتر ال نم  الخ ابب فهم له

 . محاع شال  ائع العمَل  فّكلي ه

 يف اونقاتب مخا  ي  شعض يف يصحي  الهي  المجاني  :الثاين الضرب

 .(2)يييهنم حي  يف عيهم يسقط ثم للخ ابب نفهمهم دحي،م حي 

 هنج علر ناوقياع اوفعاع ي يا  يميع شحي  العقل اخّمط نالجيي :

 كالديات الع اة حقي  ةن  كلهاب لِلع اةات ُمسِقط ن،ي ناةرًاب عال العقل

  .(3)اوةاء يةذ،ل ُيسِقط ناوماناتب نالجيي 

 المدركة نالق يحة الحسية اومير شي  المميثي القيي اخّمع"نقيل:

 يف الدماغ عليه ُي ِل ليقصا  عّما ذفعالهاب نيّعّ ل آثار،ا يظه  ال شأ  للعياق ب

 نعّما نآفةب خلط شس   االعّداع ع  الدماغ مثاج لخ نج نعّما الخلقةب ذدل

 . (4)"عليه ال اسدي ياالتالخ نعلقاء عليه ال ي ا  السّيمء

                                                 

 (.13/92لسا  الع بب ) (1)

انظ : تح ي  المقاع يف ميازنة اوعماع نحكم غي  المكل ي  يف العق ر نالمآعب وشي  ال   (2)

عب 2006،د/1427ب 1(. ةار ا ماع مالكب ذشيظ يب ط/1/411اش  ع ية ال   يايب )

 يق: مص  ر شاحي.تحق

ال قهب  (. نانظ : قياعد1/238عهباج العقيع يف علم اوديعب ة. عسماعيل محمدب ) (3)

 ش ل  ز. الصدجب (. ةار1/89للربكّيب )

(. مكّ ة 1/1012ك اج اد محات ال يي ب محمد ش  علي ال ارنقي الحي ي الّهانييب ) (4)
= 
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 ذن شجيي ب عقله فقد سياء العقلب فاقد: المجيي "    قاع اش  عثيمي 

 .(1)"يههي فصار شحاةر عقله كم  فقد شرغماءب عقله فقد

 نمعّيه نمخ يع نمص نع معيي  للمجيي : يقاع:"نيف هتهي  اوسماء: 

 ،ي نقيل:  نسا با يصي  نالجيي  مجيينًاب نممسيس. كا  عذا نممي هب نممييه

 .(2)"اليسياس ميه يعرتي يكاة ال ؤاةب يف ي قر فثع

عيد علماء الي س يف القدرات العقلية نا عاقة  (3)نيسمر الّخلف العقلي

العقليةب نع فيه شأنه: انخ اض عاع يف اوةاء العقلي يظه  خمع م حلة اليمي 

 .(4)مصاح ًا شقصير يف اوةاء الكي ي

ذن نظائف الدماغب يؤةى علر  ة: اض  اب يف شييعلمينقيل يف تع ي ه ال

كا ةراك ب ةائم ذن مؤقت يف اليظائف نالمقدرات العقلية باخّمع كلر ذن يثئي

 اخّمُع  :نيلثع ميه مع فيًا بنّيجة لعيامل فسييلييية ذن نراثية نالّهك  نالّخيلب

. نقد حدة ال   يراةالّحكم يف ا  اخّمُع  :نسليكيًا يف المقدري علر الّمييثب

 نت مل: الي سي االض  اشات العقلية الّي تيدرج تحت ،ها الم هيع العلمي

                                                 
= 

 ةح نج. ع. تحقيق: ة. علي1996ب 1ل يا  ناا ن ب شي نتب ط/

(. المكّ ة 5/58فّح ذي الجمع نا ك اع ش  ح شليغ الم اعب محمد ش  دالح العثيمي ب ) (1)

 ع. تحقيق: د حي رمضا ب نذع عس اء شييمي.2006،د/1427ب 1ا سممية للي  ب ط/

(. ةار ال ك ب شي نتب 3/52هتهي  اوسماء ناللغاتب وشي زك يا محيي الدي  اليينيب ) (2)

 ع.1996ب 1ط/

شم،ة نشله: تعرب ،هه الكلمة ع  حالة اديدي م  "نيف معجم مص لحات ال   الي سي:  (3)

 (.80الّخلف العقلي. انظ : معجم مص لحات ال   الي سيب ة. ل  ي ال  شيييب )ص

 (. 21ا عاقة العقلية اليظ ية نالممارسةب ة. مص  ي القمشب )ص (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86
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ان صاع ذن  ازةناج ال خصيةو ناليسياس الجييينب نالهسّي ياب الص ع باله،ا 

  .(2()1)ال خصية

 نشعد تع يف ،هي  الل ظي  ذخل  علر ض نري الّ  يق شي  ذمير:

ذ   الَ َلَه نالجيي  اودل حملهما علر حقيقّهماب ن،ي المعير  األول:

 اودلي المّعلق ش قدا  العقل ذن ضع ه.

ر الدنيا م  غ لة نعدع ا،ّماعب ن،ي يحمل ذ   ال ََله قد يّعلق شأمي الثاين:

علر م  قيل فيه شسممة الصدرب نعدع فعل ال  ب نييدف شه الضع اء 

نالمساكي و نهبها المعير يمدح. نال يدخل المجيي  يف معياه. نع  كا  ع م  

 ال له عليه قليمً.

ذ  الّظا،  شال م،ة نالجيي ب يخّلط شمعير شالديل نال عيذيب  الثالث:

نشأل اظ عيد المّصيفة كالدرانيش نالمجاذي . كما سيايت شيا  ذلك يف 

 الم ل  الثاين. 

                                                 

 ن،ي ذحد "ال خصية ان صاع"ذن  لق عليه ال صاعني  Schizophrenia الِ يُثنْفِ يييا (1)

االض  اشات العقلية ال ئيسةب نقد نضع ندف ال صاع عميل ك ي لي ب ني لق عليه الخ ج 

تعيي  phreniaتعيي ان صاع ذن انقساعب ن Schizo الم ك ب نتّكي  الكلمة م  مق عي 

انظ : معجم  .كي العقل نالمعير انقساع العقل ن،ي ما يؤةي علر اض  اشات يف الّ 

(ب م كث تع ي  العليع الصحيةب 164مص لحات ال   الي سيب ة. ل  ي ال  شيييب )ص

 م ايعة: ة.عاةع داة .

 .الخ  يع ةيامع(ب 2ب )صة. دربي محمد خليلب الجيي  شي  الم هيمي  الدارج نالعلمي (2)

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9


 جملة الدراسات العقدية    194

 املطلب الثاني

 تعريف الدراويش واأللفاظ اليت يف حكم الُبْله واجملانني: 

 :املسألة األوىل: الدراويش اجملاذيب 

ْرَاةُ "قاع يف تاج الع نس:  الدراويش:  هنمي الل َجاَيُةب:  - شالضم - الدُّ

ْرِنيشب ااّقا  ّحاذ ال قي  شمعير ع شيًاب كا  ع  ميهب َفْعلِيل الد   نقد السائلب ال  

 .(1)"فارسي ة ذّنها ظيِّي نغال  ذخي ًاب الع ب شاسّعماله تمع ت

 - نيدنر معيا،ا ال ارسيةب فكلمة الدرنيش ليست ع شيةب ن،ي ميقيلة م 

لكيها ذد حت مص لحًا . ال حاذن نالمّسيع علر ال قي ب - كما ذك  ذ،ل اللغة

ديفيًاب مع شقاء المعير الظا، ي لّل ظة م  حي  عظهار الث،د نالّق ف يف 

الل اس نالهيةة ةن  الحقيقة. نيهك  ذ،ل الّأريخ نالرتايم نال  قات حاع م  

ذد ح سائحًا ةرني ًا م  المّصيفةب خادة كّ  ذدحاب ال ك  الصييفب 

 الك اشيب شمي يا  المع نج ال افعيب الّربيثي يا  نذذك  مثااًل ناحدًاب ت يمة:

 لّسييهب تربيث داح  قّله قصد ديفيًاب سييًا ك ي اً  عالمًا كا . شحل  القا  

  .(2)الدرانيش ذسليب علر دار ثم كالمجيي ب اوزقة يف ن اج العهارب فخلع

 ب(3)نيغل  عليهم ت ك العمل نالصيعة نالّكس  نالعيش علر ما يسمر شالّكايا

                                                 

 عة ةار الهدايةب (.  17/202تاج الع نس م  ييا،  القاميسب محمد م تضر الثشيديب ) (1)

 مجميعة م  المحققي .

 (. شدن    عة نتأريخ.1/276الكياك  السائ ي شأعيا  المائة العاا يب اليجم الغثيب ) (2)

الّكايا: م  ة،ا تكيةب ت كية اودلب ن،ي رشاط المّصيفةب ااّه  اوت اك ش يائهاب ني لق  (3)

مي ،لذ يسكيها نقيل: شقعة عليها ذحيانًا: زنايا نخانقاهب يفِية. نالخي  الص   قاع نالصُّ

ََّخل ر نيعلت اورشعمائةب حدنة يف ا سمع يف حدثت نقد: المق يثيُّ   فيها الصيفي ة لُم
= 
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 .(1)كدنر تعّمد علر اونقاج نالصدقة يصيع لهم فيها  عاع

كَ  الَجْهُب "يف لسا  الع ب: المجاذيب:   - تميم لغة - نالَجْ ُه: ال يءب َمدُّ

ب الَجْهُب  المحكم ََّهَشه: القل ب علر نَيَ َهه َيْهشًاب َيْجِهُشه ال يءَ  َيَهَب  الَمدُّ  ناْي

ه  .(2)"َمد 

 علر الع د تعالر اهلل يهب ع : ع اري فيةالصي اد مح يف نالجهب

 الميا،  م  ااء ما نذناله حض تهب علر الحق يهشه م  نالمجهنب. حض ته

 .(3)"نرياضة مجا،دي نال كل ةب شم

 لي سه الحق اد  اه م  المجهنب"ن،ي المعير المهكير يف الّع ي ات: 

 نالم ات  تالمقاما شجميع ف از قدسهب شجياب نذ لعه ذنسه شحض ي ناد  اه

 .(4)"نالمّاع  المكاس  كل ة شم

 ناد  اه لي سه الحق اد  اه م  الصيفية: نعيد. المجيي : المجهنب

 .(5)شحض ي

                                                 
= 

(ب نانظ : عجائ  اآلثار يف الرتايم 25/270تعالر. انظ : تاج الع نسب ) اهلل لع اةي

نانظ : مياةمة او مع (ب ةار الجيلب شي نت. 3/262ناوخ ارب ع د ال حم  الجربيتب )

 ع.1985(ب المكّ  ا سمميب شي نتب 1/272نمسام ي الخياعب ع د القاةر ش  شدرا ب )

انظ : عيش الدرانيش يف كّاب تكايا الدرانيش الصيفية نال يي  نالعماري يف ت كيا  (1)

 (.74العثمانيةب )ص

 (.1/258لسا  الع بب ) (2)

 (.1/343) المعجم ال لس يب ة. يميل دلي اب (3)

،د. 1405ب 1(. الكّاب الع شيب شي نتب ط/1/260الّع ي ات علي ش  محمد الج ياينب ) (4)

 ت: عش ا،يم اوشياري.

(.الكّ  العلميةب شي نتب 3/153ةسّير العلماءب القاضي ع د رب الي ي اوحمد نك يب ) (5)
= 
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نسيأيت ال ة علر اعّقاةات الصيفية ال ا لة يف المجاذي  مضميًا يف 

 الم ح  الثال  ع  ااء اهلل تعالر.

 الهي الّسعي ،ي كم ت ة شعد السالكو و  الّسلي - عيد،م - نالمجهنب

 ذنعم مّر نعليه. مقصيةه علر يصل حّر اهلل   يق يف سي ه يف الّسالك شه يقيع

 ما كّل  ع  فيّخّلر الّ شانيةب الحض ي علر يصل قل ه فر ّ  شالجهبو ع د علر الحّق 

 .(1)العمئق م  ذلك سيى

 المّق بب ،ي فالسالك ت  يق شييهما: نالمجهنب السالك نللمّصيفة يف

 الق ب كماالت يف المسّهلك ،ي السالك المق بب نالمجهنب ،ي هنبنالمج

  .(2)ش شه ال اقي ن سه ع  ال اين

 عقل فاقد نلهم ت  يق شي  المجيي  نالمجهنبب فقاليا: عذا كا  المجهنب

 ال  ع شه ناط الهي العقل شأ : قيل اليالية؟ عليه ُتيس  فكيف الّكليفب

العالمب  يف كال هيمة ا نسا  عاة فقد ذافر المعاشب تدشي  عقل ،ي الّكليفب

 فقد نع  نشا يًاب ظا، اً  م  حًا داح ه كا  ن،ميةب شخياالت ُفقد ع  نالعقل

 م  المجهنب حاع نيع ج اهللب يف كا  تل ه نو  حكمهاب له كا  علهيةب شحقيقة

 كانت نع  مجهنبب فهي مجميعة حقيقة علر ذاار م  فكل شراارهتماب المجيي 

 .(3)"مجيي  فهي عاارته ت  قت نم  مقصدهب ع  ذيي ية ديرهتا

                                                 
= 

 ،د.1421ب 1ط/

 (. 1/1664انظ : ك اج اد محات ال يي ب ) (1)

(. ةار عحياء الرتار 7/273ي  رنح ال يا ب عسماعيل حقي ش  مص  ر الخلييتب )ت س (2)

 الع شي.

 شد المع نج ال اسيب الربنسي ذحمد ش  ذحمد الدي  الصاة ب اهاب الم يد انظ : عدي (3)
= 



   عرض ونقد : شاعتقاد الصوفية يف الُبْله واجملانني والدراوي 197
 

ن،ها تسييغ ل عل المعاديب نع  ف قيا شي  المعاديب ما ال ي اح شأي نيه 

كالثنر ناللياطب نما ي اح لييه نله تأنيلب كأخه ماع م  اخ  ذن قّلهب ن،ها 

يقع م  المجاذي  شخمج اونعب نما ذك نه يف ك امات اونلياء امل كل 

 .(1)عادي م  زنر نلياطب نت ك للصمي..الم

 ظ اليت يف حكم الُبْله واجملانني:املسألة الثانية: األلفا 

ّّهب ريل: نقيل .المجيي : نالمخ ي  المعّيه المعتوه:  مجيينًا كا  عذا مع

ُّّه ُييي . َمسِّ  غي  م  المد،يش: نالمعّيه. َخْلقه يف مض  شًا  .(2)الّجيُّ : نالّع

ُّ  قيل: ُّيه العقلوب نريل الياق  يه:الَمْع َّهِ  شيِّ ُ  َمْع ِّْهب الَع له.  عقل ال نالُع

 . (3)شعقله المصاب المجيي  نقيل: ،ي

َّه:  العقمءب كمع كممه شعض في  ه العقلب يف َخَلمً  تيِي  آفة الَع

َّه .ذميره سائ  نكها نالمجاني  حييًاب  تص فات نحْكم اوةاءب ذ،لية ُييِق  نالَع

 .(4)المميِّث الص ي تص فات حْكم هالمعّي

                                                 
= 

 ش  الصاة : تحقيق عب2006،د/1427ب 1(ب مخّص ًاب ةار اش  حثعب ط/1/165زرن ب )

 الغ ياين. ال حم  ع د

(. 1/379(. نانظ :   قات ال ع اينب ت يمة علي نحيشب )1/167انظ : عدي الم يدب ) (1)

 مقدنرًاو قدراً  اهلل ذم  نكا  فقاع: العارج؟ ذيثين للجييد: نقيل"نانظ : عيقاظ الهممب نفيه: 

 (.1/114. عيقاظ الهمم ا ح مّ  الحكمب الش  عجي ةب )"الظا،  حد،ا اليلي معصية لك 

 (.1/100غةب )هتهي  الل (2)

انظ : اليهاية يف غ ي  الحدي  ناوث ب وشي السعاةات الم ارك ش  محمد الجثريب  (3)

ع. تحقيق:  ا،  الثاني نمحمية 1979،د/1399(. المكّ ة العلميةب شي نتب 3/393)

 (.13/512ال ياحي. نلسا  الع بب )

 مكّ ة (ب5/2215ْغيَاقيب )السِّ  علي ش  ال ثنةيب لحساع الدي  حسي  ا ح انظ : الكايف (4)
= 
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 فاسد الكمع مخّلط ال هم قليل ذ  المعّيه نالمجيي : ال    شي  المعّيهن

 م  نقيل: ضّده. نالمجيي  ناةًراب عال نذفعاله كممه يسّقيم م  نالعاقل الّدشي ب

 نالعاقل قصدب شم نالمجيي  ال ساةب ظهير مع قصد ع  المجاني  فعل ي عل

 . (1)ذحياًنا الصمح ظ  علر المجاني  فعل ي عل قدن خمفهماب

: المعّيه علر ذ لقيا اللغييي  كا  نع  ،ياب ناحد نالمعّيه نالمجيي 

 ،ي نذلك الخ ابب ذ،لية ع  نقصانه: العقل شيق  نالم اة العقلب ناق 

 م  علر العقل نقصا  م  الع ج ذ،ل شعض ي لقه قد ما شهلك ي اة نال الجيي ب

 .(2)كماع نقصا  ذلك نع  ناف هب العقل ملكا يك  لم

فالم اة ذ  ،هه اول اظ ت لق علر م  يّ  ه شالمجاني ب ن،م ليسيا كهلكب 

لك  ذفعالهم م اهبةب خادة يف اعّقاة رفع الّكاليف ال  عية عيهمب نعدع 

 الم االي شما ي علينه ذماع الياس.

يف الدرناة ني لق المّصيفة ذل اظًا نمص لحاتب ت ت ط شاعّقاةات 

ك  نالصحي  (3)نالجهب نالَ لهب ليس لها ذساس م  الدي ب مثل ما يسمر شالسُّ

                                                 
= 

قانت. نعهباج العقيعب  محمد سيد الدي  فخ : عب تحقيق2001،د/ 1422 ب1ال ادب ط/

 (.1/239عسماعيل محمدب )

(ب الم  عة الكربى 8/146انظ : عرااة الساري ل  ح دحيح ال خاريب للقس مينب ) (1)

هيب وشي العم ،د. نتح ة اوحيذي ش  ح يامع الرتم1323ب 7اومي يةب مص ب ط/

 (. ةار الكّ  العلميةب شي نت.4/311الم ارك يريب )

 ( شدن    عة.1/21عش از الحكم م  حدي  رفع القلمب الّقي الس كيب ) (2)

لّهاذب ن،ي ذقيى م  الغي ة نذتّم ميهاب نال غي ةم شيارةم قييب ن،ي يع ي ال  ب ناال الُسك : (3)

الع د شيعت الجماع حصل السك  ن اب ال نح يكي  عال ودحاب الميايدب فرذا كياف 

(ب ةار المعارجب 79انظ : ال سالة الق ي يةب ع د الك يم ش  ،ياز  الق ي يب )ص ن،اع القل .
= 
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 ب(1)ناليديع علر م ت ة ذ،ل الحقائقب الهي  يسعهم الخ نج ع  ال  يعة

  .(3)ب علر ذ  يصليا علر ال ياء(2)نا نسا  الكامل

. قاع  فحمليا معير الدرناةب نم  ي ى الياس زناع عقله شأنه فا م

 ذ  فيجيز قدنيو نال عمامًا ييص  لم عي  عما عييي ب ذحد نال اين": (4)لكمشاذيا

                                                 
= 

لجية ال ح  القا، يب تحقيق: ة.ع د الحليم محمية نة. محمية ال  يف. نمص لحات القيعب 

 (.20) ن يل معي  عساج :المهيدسب ال  يقة الخليتية الجامعة ال حمانيةب العلمي

 ميافقة يف المؤلم فيخّار الملهب م  المؤلم فيع ج يميث ذ  ن،ي السك ب عقي  نالصحي:

المؤلم. الّع ج لمه،  الّصيجب وشي شك   يف لهي يجد شل اولم ي هد نال الحق

 ،د.1400(. ةار الكّ  العلميةب شي نتب 1/117الكمشاذيب )

لر اعّقاة الصيفية نت  يقهم شي  ذ،ِل الحقيقة الهي  يسعهم الخ نج ع  ال  يعةب م يي ع (1)

الخ نج نذ،ِل ال  يعة الملّثمي  شالع يةيةب نذ،ِل الحقيقة الم ا،دي  ال شيشية. فال  يعة 

 (.89قياع شما ذم ب نالحقيقة اهية ما قضر نقدر نذخ ر نذظه . ال سالة الق ي يةب )ص

ب نلهم كّ  فيهاب مثل كّاب ا نسا  الكامل الش  ا نسا  الكامل: عقيدي عيد الصيفية (2)

ع شيب نلع د الك يم الجيلي ذيضًا شي س االسم. نقد نقل يف الق ي ية ع  ال س امي قيله: 

حظيظ اونلياء مع ت اييها م  ذرشعة ذسماءب نقياع كل ف يق شاسمو ن،ي اونع ناآلخ  "

. ال سالة الق ي يةب "لكامل الّاعنالظا،  نال ا  ب فمّر فيي عيها شعد ممشسّها فهي ا

ناعلم ذ  ا نسا  لما كا  مخليقًا م  ذات اهلل تعالر كا  له "(. نقاع الجيلي: 225)ص

. انظ : الكماالت "حقيقة الكماالت ا لهية م  حي  الهات نال ت ةب علر نيه اودالة

 (.99ا لهية يف الص ات المحمديةب ع د الك يم الجيليب )ص

 اد مح القيع ع اري ع  عدع اعير ال خ  شي سه نال ش يء م  ليازمها. ا نسا  ال ياء يف (3)

(. ةار الكّ  86الكامل يف مع فة اوناخ  ناونائلب ع د الك يم ش  عش ا،يم الجيليب )ص

 العلميةب شي نتب تحقيق: دمح عييضة.

 يف ذمالي لحي يبا ال خاري الكمشاذي يعقيب ش  عش ا،يم عسحا  ذشي ش  ذشي شك  محمد (4)

 يف الّص ج حس . الّصيج لمه،  الّع ج. اوخ ار شمعاين الم هير ال يائد شح  الحدي 

 نآثار المؤل ي  ذسماء يف العارفي  ،د نقيل ق لها. ،دية384الّع ج. تييف سية  ا ح
= 
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 يف تمييثه لثناع العقل نزناع العّا،ة شعي  في ى ذندافهب ع  غي ة فياؤه يكي 

 نقد عليهب الحق نظائف يف مح يظ ذلك علر ن،ي حظيظهب ن ل  ن سه م افق

 .(1)"كثي  ميهم اوّمة يف كا 

يجد ذّ  المقحمي  يف ال م،ة نالدرناة  الصيفية نذحيالهم نالياظ  يف كّ 

العاّمُة نالم يدن ب ذما ذدحاب ال ياسة نم ايخ ال    فلم ُي  ذحدم ميهم يل س 

ل اسًا مّسخًاب ذن يجلس علر ال  قاتو نيحكي  لهم ،هه العقائد ال ا لة يف 

 قص  مكهنشةب نيأم ن  غي ،م شالجيي ! نال ي علينه!!

هُ والمولع:  هالمتول   ه الهي: المَيل   ماُؤ،ا ُذرسل عذا ُمَيل هةب نَعي م . َعْقُله ُنلِّ

  .(2)"الّصحارى يف فه، 

 نشليغ الس نرب م  عقله نله"فيم  قاع ل ظًا اييعًا:  (3)قاع القاضي عياض

 . (4)"ش اله يخ   لم ما

                                                 
= 

 سية اسّان يع الجليلةب المعارج (ب نكالة3/59ال غداةيب ) شااا عسماعيل المصي ي ب

 ل يا .  شي نتب الع شي الرتار عحياء   عه ةار عاةتعب ذ1951

 (.1/131الّع ج لمه،  الّصيجب ) (1)

 (.6/140مقاييس اللغةب ) (2)

 م  القاضي عياض ش  ميسر ش  عياض اليحص ي اوندلسي المالكي ا ماع الحافظب اسّ ح  (3)

 كّاب ا ح يف ا كماع" نم  تصاني ه: .اآلفا  يف اسمه نذلفب نااّه  نيمع العليعب

 نالهكاء نالّ ي  العلم ذ،ل م  نكا  للمازريب "مسلم ا ح يف المعلم" شه كمل "مسلم

،د. نفيات اوعيا ب 544تييف سية  .فيها سي ته حمدت  ييلة مدي شس ّة اسّقضي نال همب

 (.20/213(ب نسي  ذعمع الي مءب )3/483)

ب 1(. ةار اليفاءب مص ب ط/1/559عكماع المعلم ش يائد مسلمب للقاضي عياضب ) (4)

 ع. تحقيق: ة. يحير عسماعيل.1998،د/1419
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ل ظ الميلهي  فيم  زاع عقلهب     (1)نقد ذك  ايخ ا سمع اش  تيمية

 يسمي  نقد اليساكب يف يعدن  الهي  المجاني  عقمء ،ؤالء نم "فقاع: 

 ادي م  نالّحي  العقل ذ،اب ،ي: نقيل الحث ب: الَيلهُ  ."الميلهي " الميلهي 

  .(2)"الحث  ذن الييد

 نيع مع عال تأيت ال ال ي انية الخيار  سائ "نيف كممه ع  الخيار ب قاع: 

 عقيلهم زناع مع عال تأتيهم ال الهي  لهي كالمي العقلب ذن الحس يف فساة

 .(3)"الظمع يف عال تأتيهم ال نآخ ي 

يء ُذنلِْعُت : نقيلهم شال يءب الل هِج  علر ذما الميلع: فالكلمة تدع  شال  

 .(4)"َنُليعًا

نةاللّها محّملةو عذ ت لق يف الخي  نال  و و  الح ص ناللَهج شال يء قد 

 يكي  فيما ،ي حق ذن شا ل. 

 ال دع ،هه شمثل الميَلعي  ،ؤالء ذحياع لتتأمّ  نعذا"ة: نيف ال ّانى المهمّ 

                                                 

ش  ع د اهلل ش  ذشي ع د السمع ذشي الربكات  ع د الحليم ش  ال يخالع اس ذحمد ش   ذشي (1)

ايخ ا سمع نناةري ب الم س  ال قيه المجّهد بالعممة تقي الدي  الح اين باش  تيميةالقاسم 

(ب مكّ ة 14/135انظ : ال داية ناليهايةب الش  كثي ب ) ،د.728ييف تب العص ب ذن الّصانيف

(. ةار عحياء الرتار الع شيب شي نتب 7/11) باليايف شاليفيات للص ديالمعارجب شي نت. ن

 ع.2000،د/1420ب 1ط/ل يا ب 

(. نمجميع ال ّانىب وشي 1/3رسالة يف الصيفية نال ق اءب ل يخ ا سمع اش  تيميةب ) (2)

ب 3(. ةار اليفاءب ط/11/12اس ذحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية الح اينب )الع 

 ع. تحقيق: انير ال ازب نعام  الجثار.2005،د/1426

 ،د..1386(. الم  عة السل يةب القا، يب 1/303كّاب الي ياتب ل يخ ا سمع اش  تيميةب ) (3)

 (.6/144مقاييس اللغةب ) (4)
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 الياي ات م  كثي  يف شل السي ب م  كثي  يف فّيراً  عيد،م ذ  نيدت

 .(1)"نالم  نضات

- نشعض اول اظ الّي تدخل فيما يسمر شعيارض او،لية عيد اوديليي 

 الجملةب يف و،ليّه ميافية اعنذحي لألحكاعب مغي ي ب ن،ي آفات-خادة اوحياج

 نيعي : لهب نقسمت علر الزمه غي 

 نالجيي  اخّيارو كد)الصغ  للع د فيها ليس ذي: عيارض سمانيةباألول:  

 .(ناليسيا  نالعّه

 كالسك  نم  غي ه ن سه م  نااةة ذ،لية مكّس ةب ذي: عيارض والثاين: 

 .(2)نالس  

 املبحث الثاني

 ة يف الُبْلِه واجملاننياألحاديث واآلثار الوارد

 املطلب األول

 األحاديث واآلثار يف الُبْله: 

  َرُسيُع  قاع:: قاع    مالك ش  ذنس حدي  منها:
ِ
 َذْ،لِ  َذْكَث َ  )عِ   : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

. ن،ها قد ضع ه ذ،ل العلمب نتكلميا يف سيدهب نحكميا شمخال ّه (3)اْلُ ْلُه( اْلَجي ةِ 
                                                 

ب 1(. ةار العادمةب ط/1/46ش  شازب اش  عثيمي ب )فّانى مهمة لعميع اومةب ا (1)

 ،د.تحقيق: عش ا،يم ال ارس.1413

 ال ك . (ب   عة ةار2/371شاةااهب ) شأمي  ذمي  المع نج الّح ي ب محمد انظ : تيسي  (2)

(ب مكّ ة العليع نالحكمب المدييةب 13/32ب )6339رناه ال ثار يف مسيده ال ح  الثخارب ش قم  (3)

عب تحقيق: مح يظ ال حم . نال حاني يف ا ح م كل اآلثارب وشي يع   2009ب 1ط/
= 
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 بملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسيع ع  يصح ال فهها":     (1)لألديعب قاع اش  ذشي العث الحي ي

 ذ،ل اهلل ذك  نقد اول ابب ونلي خلقت عنما الجية فر  عليهو نس ّه يي غي نال

  .(2)"العقل ضعف ،ي الهي ال له ذندافهم يف يهك  فلم كّاشهو يف شأندافهم الجية

 َذال   َرشِّي )َسَأْلُت : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسيع قاع: قاع: - ذيضًا -    عيه ومنها:

َب  َمِ،ْي َ  ُيَعهِّ َيةِ  مِ ْ  ال  نالحدي  حسيه ذ،ل العلم كما ،ي  .(3)َفَأْعَ انِْيِهْم( اْلَ َ  ِ  ُذرِّ

 م ي  يف الحاايةب نمعياه ذعم.
                                                 

= 

ع. تحقيق: اعي  اورناؤنط. 1994،د/1415ب 1(ب مؤسسة ال سالةب ط/7/431ال حانيب )

 َناْلُ ْلهُ . دحيح َمْعيًر معياه: فقاعب عم ا  ذشي ش  وحمد الحدي  ،ها قاع ال حاني: فهك ت

ب عث   اهلل حارعم ع  اْلُ ْلهُ  ،م فيه الم اةن  شال ََله. ن،ي  العقل نق  شه مم  سيا،م م  ال نيل 

 شه ت  ة الدارق يي: قاع ميك ب حدي  ،ي عدي: قاع اش "حدي  ضعيفب قاع اش  الجيزي: 

(. ةار الكّ  2/934. العلل المّيا،ية يف اوحاةي  اليا،يةب الش  الجيزيب )"عقيل ع  سممة

 نفيه ال ثارب رناه"تحقيق: خليل الميس. نقاع الهيثمي:  ،د.1403ب 1العلميةب شي نتب ط/

مجمع الثنائد نمي ع ال يائدب لعلي ش  ذشي شك   ."نياةي عقيل ع  نرنايّه رنح ش  سممة

 ع.1988،د/  1408(. ةار الكّ  العلميةب شي نتب7/396الهيثميب )

قاضي القضاي شدم قب ثم  كا ب ال قيهب علي ش  علي ش  محمد ش  ذشي العثب الحي ي الدم قي (1)

: ميها وشالديار المص يةب نامّح  شس   اعرتاضه علر قصيدي الش  ذي ك الدم قي. له كّ 

الدرر الكامية  ،د.792تييف سية  ب"الّي يه علر م كمت الهداية"ن "ا ح العقيدي ال حانية"

 (.4/312) باوعمع للثركلين (.4/103شأعيا  المائة الثاميةب )

(. المكّ  ا سمميب شي نتب 1/502عقيدي ال حانيةب الش  ذشي العث الحي يب )ا ح ال (2)

 ،د.1391ب 4ط/

ب 3570(. نذشي يعلر يف مسيدهب ش قم 1/425) 2906رناه اش  الجعد يف مسيدهب ش قم  (3)

(. ةار الح مي  القا، يب 6/111ب )5957(. نال رباين يف المعجم اونسطب ش قم 6/267)

 ذحد،ا نرياع     م  يعلر ذشي رناه": الهيثمي  ار  عيض اهلل. قاع،د. تحقيق: 1415

ب 1/425)الجعديات  يف نال غيي ثقةب ن،ي المّيكل ش  ال حم  ع د غي  الصحيحب رياع

 (.1/672ب )5905نحسيه اول اين يف دحيح الجامع الصغي  ش قم  (.2906 رقم
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 شاهللب ا يما  ذ،ل م  نعامّهم الياس سياة: معياه"قاع القاضي عياض: 

 ن،م ،ياءباو يف نيلقيهم االخّمفات عليهم فيدخل لل  ه يّ  يي  ال الهي 

 .(1)"ثاشّي ا يما  العقائدب دحاح

 ،م نقيل: الهنيب. يّعمدنا لم الهي  الغافلي  الُ له ن،م"قاع اش  القيم: 

 . (2)"ذن ًا يقرتفيا لم الهي  او  اع

 ومن اآلثار وأقوال أهل العلم يف الثناء على الَبَله:

 اوشله ةناذنال خي ": ذنه قاع    شدر ش  ذنرة ذ،ل اللغة ع  الثش قا 

نقد ي لق اآلشاء ،ها الل ظ  (3)عقيع ن،ي كاوشله حيائه ل دي ذنه ي يد ب"العقيع

 لّ لت اوشياء.

 فرذا نغلِّهمب نفساة،م نذ،لها الدنيا ع  الغافلي  ،م"نيف هتهي  اللغة: 

 .(4)"ال قهاء العقمء فهم ناليهي اوَم  علر ياؤنا

 .(5)اآلخ ي  ل  يف وكياسا الدنيا  ل  يف ال له ،م العلماء نقاع

ثم قاع:  ب"نيمة كل الثما  ذلك ذ،ل خي " :    (6)نمما نقله اش  قّي ة

                                                 

 (.8/377عكماع المعلمب ) (1)

 (.4/84ععمع الميقعي ب ) (2)

ب 1(ب ةار دع ب شي نتب ط/1/347انظ : ال يا  نالّ يي ب عم ن ش  شح  الجاحظب ) (3)

(. شدن    عة. 1/95ع. تحقيق: فيزي ع يي. نعيي  اوخ ارب الش  قّي ةب )1968

 (.7/77نالصحاحب للجي، يب )

 (. نلم ذيده عال يف كّ  ذ،ل اللغةب مم  نقل ع  اوز، ي.6/166هتهي  اللغةب ) (4)

 (.1/127غ ر الخصائ  الياضحةب الي ياطب ) (5)

يييريب قّي ة ش  مسلم ش  اهلل ع د محمد قّي ة: ذشي اش  (6) له  اللغيي اليحيي الم نزيب الدِّ
= 
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 المهاييع شالعجل ليسيا العلمب نمصاشيح الهدىب ذئمة ذنلةك الداءب الميت يعيي:"

  .(2)"(1)ال هر

 ت ي ال العقل قيي و  الدنياب ذمير يف ال ليد اوشله":     (3)الغثالي نقاع

 علر عيايّه د ج فم . مّيافيا  علما  ن،ما يميعًاب ناآلخ ي الدنيا عشعلي

 . (4)"اوكث  علر اوخ ى ع  شصي ته قص ت ذحد،ما

نال اك ذ  ،هه اآلثار محميلة علر الغ لة ع  الدنيا نملهاهتاب نالث،د فيهاب 

نذيضًا ُتحمل علر سممة الصدر نخليه م  ال  ب نا ق اع علر اآلخ يب 

 ة يف ذلك.نااليّها

                                                 
= 

 ش  عسحا  ع  حدر ثقةب فاضمً  كا  ب"عيي  اوخ ار"و ن"الكات  ذةب"ن "المعارج"

 (.13/297  ذعمع الي مءب )(. نسي3/43،د. نفيات اوعيا ب )276 سية را،ييهب نتييف

يييريب ش قم  ب انظ : المجالسة نييا،  العلمب وشي شك   نس ه شعضهم لعلي  (1) ب 277الدِّ

،د. تحقيق: 1419(. يمعية الرتشية ا سمميةب ال ح ي ب نةار اش  حثعب شي نتب 2/144)

عة. (. شدن    29/395ب )32324م هير ش  حس . نيامع اوحاةي بالسيي يب ش قم 

(. ةار الكّاب الع شيب 2/151ننس  للحس  ال ص يب يف حلية اونلياءب وشي نعيمب )

 ،د.1405ب 4شي نتب ط/

ع. تحقيق: 1972،د/1393(. ةار الجيلب 1/298تأنيل مخّلف الحدي ب الش  قّي ةب ) (2)

 محمد ز، ي اليجار.

ل يسيب ال افعيب ذشي حامد محمد ش  محمد ش  محمد ش  ذحمد زي  الدي  الغثالي ا (3)

حجة ا سمعب لثع عماع الح مي ب نذق ل علر علم اوديع نديف فيهاب نيف الملق  ش

 ."عحياء عليع الدي "ن "المسّص ر"المه، ب نالخمجب نعظمت ح مّه ش غداةب نديف 

 (.19/321)(ب نسي  ذعمع الي مءب 4/216نفيات اوعيا ب ). ،د505سية تييف 

(. المكّ ة الّجاريةب 2/79( نفيض القدي ب للميانيب )3/18الدي ب )انظ : عحياء عليع  (4)

 ،د. ت: مايد الحميي.1356ب 1مص ب ط/
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كما ُحِمل المعير علر الغ  الهي لم يج ب اوميرو وهنم ذغ ليا ذم  

ةنيا،مب فجهليا حه  الّص ج فيهاب نذق ليا علر آخ هتم فأتقييا مساعيًاب 

ناغليا ذن سهم هباب نليس م  عجث ع  اكّساب الدنياب نتخلف يف الحه  هبا 

 (1)نذع ض عيها علر اكّساب ال اقيات الصالحات

ا كا  ثياء الياس علر ال له م ّه ًاب عده شعض ذ،ل العلم يف شاب تحسي  نلم

 .(2)الجية الُ ْله م  ذ،ل نذ  ال لهب الق يح نتق يح الحس و فهك نا تحسي 

 يا،مًب ال يل كا  عذا المعائ ب م  يملة ع  الكياية نذك  ذ،ل اوةب يف

 سليم كا  فرذا ب"له عقل ال م  اسرتاح" لقيلهم: المسرتيحي ب م  فم  قيل:

 . (3)"الجية ذ،ل م  فم  قيل: ذشلهب الياحية

نقد ذثير الياس عليهم لظيهم ذهنم ُشلهمب ذي: ناقصي العقلب ن،م ليسيا 

ب "اوشله العقيع"كهلكب ن،ها المعير ذاار عليه شعض ذ،ل اللغة يف الّعقي  علر: 

َِّّش  فرذا حمُقبال شه ُيَظ ُّ  الهي ،ي"قاع يف اليهاية يف غ ي  الحدي :   ُنِيدَ  ُف

  .(4)"للُمَ الغة مِيه َفُعيع :نالَعُقيع. َعاقِمً 

                                                 

ب 1(. مكّ ة السيةب القا، يب ط/1/160ت سي  غ ي  ما يف الصحيحي ب للحميديب ) (1)

 ،د تحقيق: ة. زشيدي محمد سعيد.1415

(. ةار اورقمب 1/32ك الثعال يب )تحسي  الق يح نتق يح الحس ب وشي ميصير ع د المل (2)

 شي نتب تحقيق: ن يل حياني.

 (. شدن    عة.1/73رسائل الثعال يب ذشي ميصير الثعال يب ) (3)

 (.3/534اليهاية يف غ ي  الحدي ب ) (4)
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 املطلب الثاني

 األحاديث واآلثار يف اجملانني: 

  نمما نرة يف المجاني  حدي 
ّ
  ع     علي

ّ
 اْلَقَلمُ  ُرفِعَ » قاع: ملسو هيلع هللا ىلص الي  ي

و َع ْ  ّ ر الي ائِمِ  َع ِ  َثمََثةم َّْيِقَظب َح ّ ر  ِرِّ الص   َنَع ِ  َيْس َّلَِمب َح ّ ر اْلَمْجيُي ِ  َنَع ِ  َيْح  َح

 اْلَقَلمَ  َذ    َعلِْمَت  َذَما" :¶لعم   علي : نقاع    نعيد ال خاري .(1)«َيْعِقَل 

ّ ر اْلَمْجيُي ِ  َع ِ  ُرفِعَ    َنَع ِ  ُيِ يَقب َح
ِّ
ّ ر الص  ِي ّ ر الي ائِمِ  َنَع ِ  ُيْدِرَكب َح  َح

َّْيِقظَ    .(2)"َيْس

ّ ر الي ائِمِ  َع ِ : َثَمرم  َع ْ  اْلَقَلمُ  ُرفِعَ » رناية:نيف  َّْيِقَظب َح   َنَع ِ  َيْس
ِّ
ّ ر الص  ِي  َح

َّلَِمب ّ ر اْلَمْجيُي ِ  َنَع ِ  َيْح ُّيهِ  َنَع ِ »: نيف رناية ب«َيْعِقَل  َح ّ ر اْلَمْع  .(3)«َيْعِقَل  َح

 عيهم ال   اشةكّ ت ك القلم ش فع الم اة"يف ال ّح:     (4)قاع اش  حج 

                                                 

(. ةار ال ك ب 2/546ب )4403سي  ذشي ةانة سليما  ش  اواع ب كّاب الحدنةب ش قم  (1)

ب كّاب ▲نرناه اليسائي يف المجّ ر م  السي  ع  عائ ة  تحقيق: محمد محيي الدي .

ب 2(. مكّ  الم  يعات ا سمميةب حل ب ط/6/156ب )3432ال م ب ش قم 

 ع. تحقيق ع د ال ّاح ذشي غدي. ندححه اول اين.1986،د/1406

الجامع الصحيحب لإلماع محمد ش  عسماعيل ال خاريب كّاب المحارشي  م  ذ،ل الك    (2)

 ع.1987،د/1407ب 1(. ةار ال ع ب القا، يب ط/8/205يب معلقًا: )نال ة

ب 1(. مؤسسة ال سالةب ط/41/224ب )24694مسيد ا ماع ذحمد ش  حي لب ش قم  (3)

ع. تحقيق: اعي  اورناؤنط نعاةع م اد نآخ ي ب عا اج: ة. ع د اهلل 2001،د/ 1421

 ش  ع د المحس  الرتكي. قاع المحققي : عسياةه ييد.

العسقمين  ب ال هابذحمد ش  محمد ش  علي ش  حج  المكي ال هي  شاش  حج  الكياين (4)

 "الّههي "ن "فّح ال اري"نذاه ،ا  بش ع يف العليع نذلف نديف الكثي ب المص ي باودل

الش  العماة الحي ليب  باهرات اله،  ،د. 852 ب تييف سية"ا داشة"ن "تق ي ه"ن

(7/260.) 
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 م  ليس حيث يف وهنما ناليائمو المجيي  ةن  الص ي يف ظا،  ن،ي الخي ب ةن 

 . (1)"ال عير لثناع ميه الع اةي لصحة قاشمً 

 عاقمً  يكي  ذ  المكلف ا ط ذ  علر العقمء ات ق":     (2)قاع اآلمدي

 محاعب فهم نال له عقل ال م  نخ اب خ ابب الّكليف و    للّكليفو فا،مًا

 نهنيًا ذم اً  كينه م  ت اديله ةن  الخ ابب ودل ال هم ذدل له نيد نم 

 ال اعةب ناي  نذنه تعالرب اهلل ،ي شه اآلم  كي  نم  نالعقابب للثياب نمقّضيًا

 .(3)"نكها كها د ة علر شه المأمير نكي 

 الجماة خ اب يصح فم الخ ابو ي هم عاقمً  يكي  ذ  نالمكلف ا  ه

 له يقاع كيف ي هم ال فم  شال همب لألم  مّضم  خ اب فكل نال هيمةب

 . (4)افهم؟

 فقد عذا حّر الّاعب شاالسّق اء ق عًا ثاشت العقلب نذلك ،ي الّكليف نميرة

                                                 

(. ةار ال ك ب تحقيق: 12/122دحيح ال خاريب الش  حج  العسقمينب ) فّح ال اري ا ح (1)

 اش  شازب نمح  الدي  الخ  ي .

 الدي  سيف اوديليب ال قيه الّغل ي سالم ش  محمد ش  علي ذشي ش  علي الحس  ذشي (2)

 "اوفكار ذشكار"نديف:  الكثي ب ميه نح ظ المعقيع ش يي   اج ال مةب نااّغل اآلمديو

 ميّهر" ناخّص ه يف "ا حكاع"ن ب"الحقائق ةقائق" نله: ب"الكييز رميز"ن الكمعب معل يف

 ال افعيةب (. ن  قات3/293،د. نفيات اوعيا ب )631تييف سية  ."اوديع علم يف السيع

 الحافظ. ة: ،دب تحقيق 1407 ب1شي نتب ط/ الكّ ب (ب عالم2/79اه ةب ) قاضر الش 

 خا . العليم ع د

ب 1(. ةار الكّ  العلميةب شي نتب ط/1/199ع يف ذديع اوحكاعب لآلمديب )ا حكا (3)

 ،د. تحقيق: ة. سيد الجميلي.1404

ب 1(. مؤسسة ال سالةب شي نتب ط/1/67المسّص ر يف علم اوديعب للغثاليب ) (4)

 ع. تحقيق: محمد اواق .1997،د/1417
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 تصديق اعّ ار يف ناضح ن،ها المهملةب كال هيمة فاقده نُعدّ  الّكليفب ارت ع

  .(1)الّكليف لثنع يف شاوةلة العقل

 مياط ،ي الهي العقل ذ  يخّارن  الكمع ذ،ل نذكث ":     قاع اش  تيمية

 الضدي ب ايّماع شاسّحالة كالعلم الض نريةب العليع م  ض ب ،ي الّكليف

 العلم له حصل ..ب فرذا.االثيي  ع  الياحد ننقصا  مكاني ب يف الجسم نكي 

  .(2)"الّكليف نلثمه عاقمً  كا  شهلك

هباب  يعقل الّي القيي ذنه يقّضي ما ماءنالعل اوئمة م   يائف ع  نقل قد ثم

 :ذمير فهيا". ثم قاع: (3)ذن ،ي الغ يثي ذن ،ي العلم ذن نير كالعلم

 نشي  عيه القلم رفع الهي المجيي  شي  هبا ي    ض نرية عليع :أحدها

 .العاقل

 يف نما يض هو ما نت ك يي عه ما فعل علر ا نسا  تدعي مكّس ة عليع :والثاين

م   عدمه نقد الييعب ،ها فيه يدخل يعقل ال م  نذع يعقلب م  مدح م  الق آ 

 .[10الملك: ] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ : - يف اآلية - قاع

 اسم يف يدخل ما ذخ  ن،ي العقل مسمر يف يدخل شالعلم العمل :الثالث

                                                 

ع. تحقيق: م هير 1997،د/1417ب 1(. ةار اش  ع ا ب ط/3/27الميافقات لل ا  يب ) (1)

 ش  حس .

(ب 2/90شغية الم تاة يف ال ة علر المّ لس ة نالق ام ة نال ا ييةب ل يخ ا سمع اش  تيميةب ) (2)

 ،دب تحقيق: ة. ميسر الدنيش.1415ب 1مكّ ة العليع نالحكمب ط/

(ب نالميهاج ا ح دحيح مسلم ش  1/234انظ : عكماع المعلمب للقاضي عياضب ) (3)

(ب ةار عحياء الرتار الع شيب شي نتب 2/68حجاجب وشي زك يا يحير ش  ا ج اليينيب )ال

 ،د.1392ب 2ط/
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 .الممدنح العقل

  عقمً. يسميا  ذهنما يف نال نيية،ما يف اونلي  ييازع لم الييعا  ن،ها 

 .(1)"نيية،ا يف تييزع مما فههه ا نسا  يعقل هبا الّي الغ يثي :الرابع األمر

 نيعم اشّداءً  يقع الهي الض نري العلم: نالعقل"نيف كّاب الحدنة: 

 نف حه نسقمه دحّه م  ن سه شحاع ا نسا  مع فة ،ها علر يلثميا فم .العقمء

 علميا كهلك نليس .علمه ما شه ذلك ةنيي نليال اشّداًءب يقع ال ذلك و  نحثنهو

 م  العاقل يعلمه ذلك فر  يجّمعا ب ال الضدي  نذ  الياحدب م  ذكث  االثيي  شأ 

 .(2)"خرب سماع نال حاسة عةراك نال نقيعه نال ايء حدنر غي 

 ليس نقد ذيمع ذ،ل اوديع علر ذ  العقل م  ا نط الّكليفب فالمجيي 

 م  ي عد نال ناليهيب اوم  يعقل ال ونه هتكلي  نيسّحيل عيماعًاب شمكلف

 .(3)كالغافل تكلي ه يياز ي ا  ال ما شّكليف القائلي 

 ذ،ل م  ليس ونه ميهو الع اةي تصح ال كما ذيمعيا علر ذ  المجيي 

 .(4)اليية

 عقل شه ي اة فرنما ذ لقب عذا العقل نكهلك"قاع ايخ ا سمع اش  تيمية: 

                                                 

 (.2/94شغية الم تاةب ) (1)

(ب ةار الكّ  العلميةب 1/99الحدنة يف اوديعب وشي اليليد سليما  ش  خلف ال اييب ) (2)

 عب تحقيق: محمد حس  عسماعيل.2003،د/1424ب 1شي نتب ط/

(ب ةار الكّ  العلميةب 1/281ظ : ال ح  المحيط يف ذديع ال قهب ل در الدي  الثرك يب )ان (3)

 عب تحقيق محمد محمد تام .2000،د/1421ب 1شي نتب ط/

(. نسخة 1/90انظ : عمدي القاري ا ح دحيح ال خاريب ل در الدي  العييي الحي يب ) (4)

 (.1/30ملّقر ذ،ل الحدي . نفيض القدي ب للميانيب )
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 نيخ ج المحسيسب نراء ما علر ناالسّدالع الّمييث يمك  شه ما ن،ي: الّكليفب

 .(1)"عاقمً  العقمء نتسمية المعّي،ي و حد ع  داح ه شه

شعض اوحاةي  الضعي ة يف الم ل  الثاين م   - ع  ااء اهلل - نسأذك 

 الم ح  الثال و يف ا هات الصيفية يف الُ ْله نالمجاني  نالدرانيش.

 

 املبحث الثالث 

وفية وشبهاتهم يف الُبْله واجملانني اعتقادات الص

 والدراويش ومصريهم يف اآلخرة

 املطلب األول

 التقادات الصنفية يف البله واجملانني والدراويش:  

للصيفية نالعامة اعّقاةات كثي ي يف ال له نالمجاني  نالدرانيش  

 ال ا  . نغي ،مو م يية علر ذهنم ذنلياء هلل تعالرب نذهنم علر ات اعم يف نالمجاذي 

 ت كه مع الميلعي  ذن ال له شعض يف اعّقد فم ":     قاع اش  ذشي العث

 ني ضله - تعالر - اهلل ذنلياء م  ذنه نذحيالهب نذفعاله ذقياله ال سيع يف لمّاشعة

 ذاك فر  اعّقاةهو يف مخ ئ م ّدع ضاع فهي وملسو هيلع هللا ىلص ال سيع   يقة مّ عي علر

! معهنراً  مجيينًا ذن مّحيمًب (2)ُزنَكاريًا ذن زنديقًاب اي انًا يكي  ذ  عما اوشله

                                                 

 (.2/98شغية الم تاةب ) (1)

 ني    نالع اةيب اليسك يظه  الهي المّل س عيد،م نمعياه المغارشةب يسّعمله ل ظ الثناك ي: (2)

(ب ةار 6/12ن ح ال ي  م  غص  اوندلس ال  ي ب اش  الّلمساينب ) .نال ساة ال سق

 (.11/439ع. تحقيق: عحسا  ع اس. نانظ : تاج الع نسب )1997داةرب شي نتب   عة 
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 نال! شه؟ يسانى ذن! ل سيله؟ المّ عي  اهلل ذنلياء م  ،ي م  علر ي ضل فكيف

 فر  الظا، و يف لمت اع تاركًا كا  نع  ال ا  ب يف مّ عًا ،ها يكي  ذ  يمك : يقاع

 .(1)"ذيضًا خ أ ،ها

 ات كيهنم ذنلياء اهلل تعالرو نيف ما تقدع يملة م  االعّقاةاتب المّعلقة شرث

 ميها: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاعّقاة ذهنم ذفضل م  المّ عي  لل سيع  -

اعّقاة ما ي علينه نما يّص ي  شه م  ذنساخ نقهاري ذهنا ك اماتب كما  -

 تقدع.

 اعّقاة ذهنم مّ عي  يف ال ا  . -

نالكمع ،يا يّضم  المجيي  حقيقةب نم  تظا،  شالجيي  م  الدرانيش 

غي ،مب نقد ال يظه  يف كل مجيي ب خادة م  يغل  عليهم العيف نالمجاذي  ن

نال  ب ذما المجيي  المسكي  نم  يأيت للمسايد نع  كا  شغي   هاريو فرهنم 

 يحس يهنم م  ذ،ل اهللب نيعّقدن  نيّربكي  هبم.

  :وأبرز هذه االعتقادات 

اني  يعّقد الصيفية يف ال له نالمجأنهم أولياء هلل تبارك وتعالى:  - 

نالمجاذي  نالدرانيشب خادة الميّس ي  ميهم علر الّصيجب ذهنم ذنلياء 

ندالحي ب نذهنم ذ،ل اهلل تعالرب نذنه س حانه ناد  ا،م نيههبم عليهب كما 

ذك نا ذلك يف تع يف المجهنب نالمجاذي ب نكهلك غي ،م م  المجاني و 

                                                 

 (.1/502ا ح ال حانيةب الش  ذشي العث الحي يب ) (1)
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يجعليا ذفعالهم ليربرنا فعل المّظا، ي  ميهم شالجيي  نالخ ل نالدرناةب ن

 ك امات. 

ب نما ملسو هيلع هللا ىلصنذساس ،ها االعّقاة الجهلب نال عد ع  كّاب اهلل نسية رسيله 

كا  عليه سلف اومةب نلها يكث  انّ اره عيد عياع الصيفية. نقد يكي  ،ها 

االعّقاة عيد م  كا  حدي  عهد شرسمعب و  الجهل قاسم م رتك شييهماب كما 

 ا سمعب يف الداخلي  نذما"فقاع:     تيميةذاار علر ذلك ايخ ا سمع اش  

 يعّقد مم  غال هم فّجد بملسو هيلع هللا ىلص ال سيع نات اع نالّيحيد ا يما  يحققيا لم عذا

 ال يخ قرب علر ذحد،م نيأيت ال ي انيةب اوحياع نذدحاب نال له ال ييخ

 شهب نيسّيص  شه نيسّغي  ميهب حايّه ني ل  قربه عيد رذسه نيك ف نيدعيهب

ل غمي  (1)"شالقليب ال  ك ناخّمط ا يما  ضعف م  ذلك نكل نقد ذد 

ليس لألنلياء سؤاعو عنما ،ي ": (2)الصيفية لهها االعّقاة ال ا ل. قاع اليص اشاذي

نالهشيع نالخميع  (3)"الهشيع نالخميعب نقاع: هنايات اونلياء شدايات اون ياء

يف المعير اآلخ  للهشيع قد ي اة هبما الخليي نالخ اء نالّع دب لك  ال ا،د ،يا 

نالخميعو فر  فيهما ت نيجًا لص ات المجاني ب ن،ها ي هم مما ياء يف عيارج 

 نالّياريب نالّخ ي ناالنكسار نالّياضع نالخميع الهشيع آث نا لما"المعارج: 

                                                 

(ب مكّ ة الغ شاء اوث يةب 1/139ب اش  تيميةب )"تلخي  كّاب االسّغاثة"ال ة علر ال ك ي  (1)

 ،دب تحقيق: محمد عجاع.1417ب 1ط/

 ع د ذشي اييخ م  ن،ي. اليص اشاذي القاسم ذشي محمييهب ش  ذحمد ش  محمد ش  عش ا،يم (2)

نمؤرخها. تييف  نيساشيرب ن،ي محدر شهب نانّ ع عليهب ناسّمع نزاملهب. ل حم  السلميا

(ب شدن . نال  قات الكربى لل ع اينب 1/4،د. مقدمة   قات الصيفيةب )367سية 

(1/122.) 

 (.224ال سالة الق ي يةب )ص (3)
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 (1)"عليها ُيلّ ت نال فيها ُي غ  ال الّي الم مية نالصيفة الملقاي كالخ قة كانيا

 م  فرنه عيهو ذن ياءه اهلل نثه فقد الجيي  نذما":     ع اش  تيميةقاع ايخ ا سم

 شكل العقل عزالة الّله ح ع نلهها شالعقلو ا نسا  كماع عذ ا نسا و نقائ  ذعظم

 ميها الق  ي فح ع الخم و ك  ب العقلب عزالة علر ذريعة يكي  ما نح ع   يقب

 يكي  فكيف العقلب يثيل الهي الكثي  ا ب علر ذريعة وهنا العقلو تثع لم نع 

 ذ،ل م  كثي  يظيه كما اهلل نالية علر مق ًشا ذن ا ً ا ذن س ً ا العقل زناع ،ها مع

  :،ؤالء يف قائلهم قاع حّر! الضمع؟

قيا اليِّظاع حّليا مع  م  ،مُ   نخ  
 د د

 ن دُل  نال لدديهم ف ضم  فم السياج 
 د

 ييدددينِهم ِسددد    ذ ّ  عال مجددداني ُ 
 د

 (2)"العقدُل  يسجدُ  ذشياشه علر عثيثم  
 د

نقد ذك  الصيفية يف   قات اونلياء مجاني ب ميهم م  يغي  سّة ذاه ب 

ب نميهم م  ااّه  شالخ ل نضعف العقل نال لهب (3)نيحض  عقله سّة ذاه 

نا يف عقمء المجاني و شل ذعظم م  ذلك ت  ي نانّ ار ظا، ي  نميهم مم  عدُّ

نانّ   الل اس الم قعب ناعّقد  (4)علر ييميا ،هاالدرانيش يف العالم ا سممي 

الياس فيم  ل س الم قع المّسخب الهي ال يسّحم شالماءب نال يغّسلب نرائحّه 

 ك ائحة الّيسب علر حد قيع القائل: 

                                                 

 (.1/51عيارج المعارجب السه نرةيب ) (1)

(ب شدن    عة. نعقامة الدليل علر عش اع 1/331اش  تيميةب ) ذحكاع الم تدب ل يخ ا سمع (2)

 (ب شدن . 2/229الّحليلب الش  تيميةب )

 (.1/65انظ : ت يمة سعدن  المجيي  نهبليعب يف   قات ال ع اينب ) (3)

انظ : كّاب تكايا الدرانيش الصيفية نفيي  العماري يف ت كيا العثمانيةب رايميند لي  يثب  (4)

 (.20)ص
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ّْيِده مد  ديانِه ريح نكأ ّ   ن
 د د

 (1)ُييَ ُق  َسعيطم  شاكيةم  ذنِف  يف 
 د

  شال اعب كيت": ذنه قاع (2)ذة،م ش  نُنقل ع  عش ا،يم
 
 فيهب ظ تفي ف نب نعلي

 . (3)"ذلك فس ين لكث تهب القمل نشي  اع ه شي  ذميث فلم

 »نذك  الصيفية ع  شعض اييخهم قيله: 
ِ
 َنَسفُّ  اْلُمُسيِحب َلُلْ ُس  َناهلل

َماِةب  .(4)«اْوَْشَ ارِ  ُمَ اَفَقةِ  فِي َليِسي م  اْلكَِمِبب َمعَ  اْلَمَثاشِلِ  َعَلر َنَنْيعم  ال  

ن،ها الحاع مما يصدر ع  المجيي  حقيقةو ونه ال عقل له ي اده علر 

الصيابو فمدحه مدح ودحاشه نذرشاشه. كما ذنه فعل ال يمك  ذ  تقيع معه 

ال  ائض الم يية علر ال هاريب عال م  رفع عيه الّكليف! كحكم المجيي  الهي 

 رفع عيه القلم.

 نال ثياًشاب نال نالمدًحا حمًدا  ييي ال القلم نرفع"نقاع ايخ ا سمع: 

 م  ك امة نال اهللب ذنلياء ميا،  م  مي، ة عقله زناع شس   لصاح ه يحصل

 نالمغمر اليائم ع  القلم ي فع قد كما عيهب القلم رفع قد شل الصالحي ب ك امات

 .(5)"،ؤالء م  حااًل  ذحس  اليائم شل ذعب نال ذلك يف مدح نال نالميتب عليه

                                                 

 (.1/452ال يت ميسيب للخ ثارزيب انظ : محاض ات اوةشاءب لل اغ  اود هاينب ) (1)

 مّصيِّدًاب خ ج. الَمياسي ن المليك ذشياء م  كا  َشْلخب ذ،ل م  عسحا ب ذشي ذة،مب ش  عش ا،يم (2)

ّ َثيُّ  يف   يقّه فرتك َغْ َلِّهب م  ذيقظه ،اتفب شه فقيل: ،ّف  ذ،ل   يقة علر نريع شالدنياب ال

ْ،د (. نحلية اونلياءب 1/26  قات الصيفية للسلميب ). ،د161تييف سية . ناليرع الثُّ

 (.1/1(ب ن  قات اونلياء الش  الملق ب )7/367لألد هاينب )

 (.70ال سالة الق ي يةب )ص (3)

يسر ننس ه لع د اهلل ش  ذشي زك ياب ننس  قياًل ق ي ًا ميه للي ي ع (ب5/150حلية اونلياءب ) (4)

 (.2/369ب )♠

 (.1/331ذحكاع الم تدب ) (5)
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 ال فرنه اآلخ يو يف ني حمه يعاق ه ال اهلل كا  نع  فالمجيي ": نقاع ذيضًا

 . (1)"ةرياهتم اهلل ي فع الهي  نالمقّصدي  المق شي  اهلل ذنلياء م  يكي 

نالُ ْله نالدرانيش نالمجاذي  الهي  ،م علر المثاشل ناليجاساتب ال 

ا دحت م - ذعيي م  غي   هاري - يأتي  شال  ائضب نلي فعلي،ا نالحاع ،ها

ميهم. فكيف شاهلل يكي  مثل ،ؤالء ذنلياء دالحي ! شل ،ها تمع  شالدي  ال 

 سيما م  كا  عقله دحيحًا.

سية نسيي   - كما يثعمي  - نم  ذنلياء الصيفية م  يّع د اهلل شالخليي

 يف سائح نذنا"عدةًاب ال ي هد يمعة نال يماعةو ف ي حلية اونلياء قاع ريل: 

 م  يسرتين سقف يكييي نال شيًّا ذع ج ما سية ع  ي  ميه فيها ذسي  الربية

 . (2)"ال مس

ن،ها م  الغلي يف الّع دب نعخ اج الساحة نالخليي ع  الم هيع الصحيحب 

 نما فيها م  عيمانيات.

 ال الربية يف مقيمًا نكا "نيف ال  قات الكربى يهك  ريمً م  المجا،يل: 

 ال ح ب يف الماء علر يم ي    نكا   بال ج ق ل نيخ ج ليمًب عال شلده يدخل

 .(3)"م ك  يف نثع قط ذحد رآه نما

فأي  عقامة الصمي نحضير الجماعة؟ ن،ل ذم  ال  ع شّعهي  الي سب 

                                                 

ب 1(ب ةار المع فةب شي نتب ط/1/178ال ّانى الكربىب وشي الع اس اش  تيمية الح اينب ) (1)

 ،دب تحقيق: حسي  مخليج.1386

 (.9/364حلية اونلياءب ) (2)

 (.1/366ال  قات الكربىب لل ع اينب ) (3)
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 نا قامة يف الربية؟ ذع ذ  ،ها ييي ! ذن اةعاء نتظا،  شالجيي  فحس !؟

 ع  الهي  يحس هم الصيفية ذنلياءب كالدرانيش المّجيلي  الهي  ال 

ي هدن  يمعة نال يماعة شل نال يصلي ب نقد كث  ذك ،م نعد،م م    قات 

اونلياءب نميهم الهائم نالسائح يف الربيةب ليس ذم ،م نفعلهم يف ةي  ا سمع م  

 ايء.

ب ريااًل  هلل ذ  فم  اعّقد":     قاع ايخ ا سمع  يحّايي  ال خياص 

 ب ميسر ع  الخض  اسّغير كما عيه اسّغييا شل بملسو هيلع هللا ىلص محمد مّاشعة علر

 دلر سياء نليب فهي الماءب علر م ر ذن الهياءب يف ن ار كااف م  كل ذ  ذن

 نالمّيلهي  الميلهي  ذ  ذن  هاريب غي  م  تق ل الصمي ذ  اعّقد يصلو ذن لم ذن

 نالقمامي ب نالحانات نال هارات نالمثاشل المقاش  يف يكيني  الهي  نالمجاني 

 الم  نضاتب الصليات يصلي  نال يّيضؤن  ال ،من ال قاعب م  ذلك نغي 

 .(1)ا سمع ذئمة شات ا  ا سمع ع  م تد كاف  فهي اهلل ذنلياء ،ؤالء ذ  اعّقد فم 

يسّيغ الصيفية ذفعاع العقمء م  أفعالهم وما يصدر منهم كرامات:  - 

م   الّي قد تكي  - فضمً ع  المجاني  نال له نالدرانيش - الم ايخ ناونلياء

الهنيب نالمعادي الياضحةو فيقيلي : عهنا ق شة علر اهلل تعالر ن اعة ال يجيز 

 للم يد ذ  يعرتض عليها.

نميهم م  ي دع اهلل معصيّه  اعةب في هد ": (2)قاع ع د الك يم الجيلي
                                                 

(. نانظ : ذنلياء اهلل عقمء ليسيا مجاني ب ل يخ ا سمع اش  تيميةب 1/323ذحكاع الم تدب ) (1)

 ،دب علق عليه: محمد ااك  ال  يف.1412ب 1(ب ط/53)ص

 م : الجيمين القاةر ع د ال يخ س ط اش  الجيليب الك يم ع د ش  عش ا،يم ش  الك يم ع د (2)

 يف "ناونائل اوناخ  مع فة يف الكامل ا نسا " ميها: كثي يو كّ  له. المّصيفي  علماء
= 
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ي يا  القدري يف المعادي نغي ،اب ني هده اهلل ي يا  المعصية عليهب نيكّ ها 

يج ي عليه عيد اهلل اسم معصيةب نميهم م  تكي  ن س  اهلل عيده  اعةو فم

 . (1)"معصيّه  اعةب لميافقّه  راةي اهلل تعالرب نلي ذم  شخمج ما ذريد ميه

ن،ها كله ةيل لّجييث المعادي! ن،ي قيع الجربيةب يثعمي  ذهنم ييافقي  

 ؟يف معصيّهم ما ذراةه اهلل كينًا! نذي  ميافقة ما ذراةه اهلل تعالر ا عًا

 نللجيلي اوشيات الم هيري يف العييية:

 يىالهَ  ذسلميي حي  ن سي نذسلمُت 
 د د

  
َ
 تيازعُ  الح يِ   كمُح  ع  نمالي

 د

 راكعددًا المسددايد يف تدد اين فَ دديراً 
 د

 راتدددعُ  الكيدددائس يف  ددديراً  نعينَ 
 د

 عاددديًا ال دد يعة حكددم يف كيددت عذا
 د د

 (2) ددائعُ  الحقيقددة علددم يف فددرينَ 
 د

 شي  ال    علر فأاار":  - معلقًا علر ،هه اوشيات - الهمم قاع يف عيقاظ

 نال يقصد،او ال اليلي ذنيه: ثمثة م  نذلك ال اسقب نمعصية اليلي معصية

 .(3)"الجميع يف شالعكس نال اسق عليهاو يص  نال هباو ي  ح

ن،ها ضمع شيِّ  ال يحّاج علر تيضيحب نالّ  يق غي  مسل م شهو و  اليلي  
                                                 

= 

 ا لهية المياظ "ن "ال حيم ال حم  اهلل شسم ا ح يف نال قيم الكهف"ن الصيفيةب اد مح

 (.4/51( ناوعمعب للثركليب )1/310،د.   قات الم س ي ب )832ب تييف سية "

 (.1/69ا نسا  الكاملب ) (1)

( مخ ي ة يف 20  عش ا،يم الجيليب )صالدري العييية يف ال يا،د الغي يةب ع د الك يم ش (2)

يامعة الملك سعية. نانظ : ا ح المعارج الغي ية يف ا ح العيييةب ال يخ ع د الغيي 

(. كّاب ناا ن ب تحقيق: ة.عادم الكيمين. نشي  ال يت الثاين نالثال  132الياشلسيب )ص

 ذشياتب نلل يت اونع ذل اظ ق ي ة.

 (.1/114الش  عجي ةب )عيقاظ الهمم ا ح مّ  الحكمب  (3)
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هبهه المعصيةب ن،ي ي ا،ا  اعة كما يف اوشيات المهكيريب نا د ار ناقع ي  ح 

 ميه ال محالة. شل قيلهم يف فعل المعصية ذق ب علر الجربيةب ن،ي عي  ا د ار.

يف   قاته عدةًا م  المجاني  نعد،م م  اونلياء نذك   (1)نقد ذك  ال ع اين

.ب نكا  . تعالر عيه نرحمهال يخ عش ا،يم الع يا  رضي اهلل"ذفعالهمو ميهم: 

ب علر غي  ذلك م  الك امات الّي "رضي اهلل ع  ي لع الميرب نيخ   ن،ي ع يا 

 . (2)ال تهك  لق حها

نميهم سيدي الع شي السمني الملق  شالع شي "نيف ال  ب المحّض : 

،د(ب كا  مجهنشًا نهبلياًل ي يع علر ساقيه نيقاع: ع  له 1264حجي ي )ت

 .(3)"ك امات

نميهم سيدي ال  يف المجهنب رضي اهلل عيه "نيف ال  قات ذيضًا: 

اهلل عيه يأكل يف هنار رمضا  نيقيع ذنا معّي  ذعّقيي  ينرحمهب نكا  رض

 .(4)"رشي

                                                 

 علماء م : محمد ذشي ال ع اينب ال اذلي ال افعيب علي ش  ذحمد ش  الي،اب ع د (1)

 ذةب"ن "نالصيفية ال قهاء ذئمة ع  الم ضية اوييشة" ميها: تصانيفو له. المّصيفي 

 يع جن "االخيار   قات يف اونيار الع يةية لياقح آةاب مع فة يف القدسية اونيار"ن "القضاي

(. نمعجم 4/180،د. اوعمع للثركليب )973الكربىب تييف سية  ال ع اين ش  قات

 (.6/218المؤل ي ب )

(ب قصة ع اس 10/145(. نانظ : حلية اونلياءب )486انظ    قات ال ع اينب )ص (2)

 المجيي .

لكّاينب ال  ب المحّض  نالس  الميّظ  م  معي  ذ،ل الق   الثال  ع  ب يع   ش  عةريس ا (3)

 (. الميسيعة الكّانية لّأريخ فاس. 68)ص

 (.497  قات ال ع اينب )ص (4)
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ن،كها يهك  المّصيفة ت ك الصياع نت ك الصميب نفعل المعادي نارتكاب 

ائحةب نكل ما المح ماتب نل س القهر م  الل اس نعدع االسّحماعب ننّ  ال 

 ييدف المجاني  ك امات!!

 نال الّقيىب نال ا يما  ميه يصح ال المجيي  كا  نعذا"قاع ايخ ا سمع: 

 ذ  وحد يجيز فم هللو نليًا يكي  ذ  نامّيع نالييافلب شال  ائض اهلل علر الّق ب

 ذن ميه سمعها مكاا ة عما ذلك علر حجّه تكي  ذ  سيما ال هللب نلي ذنه يعّقد

 .(1)"د ع ذن فمات ذحد علر ذاار قد ي اه ذ  مثل تص جب م  نيع

ال  ائضو عذ اليالية تقيع علر ا يما  نالّقيىب  يؤةي ال لم  نالية فم

ن،ما ال يّأتيا  مم  ال عقل لهو فضمً ع  الهي  تظا، نا شالجيي  نت كيا 

 ال  ائض عمدًا.

قاة يف اونلياء نذدل ،ها االعّ سؤال اهلل تعالى بجاههم: جواز - 

نالصالحي ب نيصل علر م حلة ال  ك شدعائهم ناالسّغاثة هبم نالهشح لهمب لك  

 المجيي  يّيسل شه شربكّه نيا،ه.

 اعّقدنا م  شجاه اهلل يسألي  الق ير نع اة"ف ي ميهاج الّأسيس نالّقديس: 

 قّ ةب يهعل نُيعلت قربهب ُرفع م  كل شجاه تعالر يسأليه ذ  علر اوم  آع شل فيهب

 .(2)"الق ير عّ اة يعّقد،م الهي  نالمجاني  شال له شل

                                                 

(ب ةار 1/41ال  قا  شي  ذنلياء ال حم  نذنلياء ال ي ا ب ل يخ ا سمع اش  تيميةب ) (1)

 ال ضيلةب ال ياضب تحقيق: ة. ع د ال حم  اليحير.

آع ال يخب  ب ع د الل يفميهاج الّأسيس نالّقديس يف ك ف ا هات ةانة ش  ي ييس (2)

 ( ةار الهداية لل  ع نالي  .2/29)
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نقد ذ ي  الصيفية يف ذك  ذدحاب المثاشل نالحمامات ناليجاسات نم  

يّ يع علر ريليهب يف كّ همب فهل يقاع لهؤالء: ذنلياء اهلل؟ نكيف يعدُّ م  ال 

 يسّرت م  ال يع دالحًا!؟

سجدي: ال] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴿ قاع تعالر:

18]. 

 ع  مّيثه غي  شاليجاسات م  كا  مّليثًا":     (1)قاع ال يكاين

 كدريو قهري ي ة علر م ّممً  نال شا اتب المثاشل يف اليقيج كثي  القاذنراتب

 عنا - الغي ب شه نيسّيثع الع اة شه اهلل ي حم الهي الدعييب المجاب اهلل نلي فهها

 ،ؤالء ذحياع فث  العقلو م  نصي  فيك شقي ع  نذنت ب- رايعي  عليه نعنا هلل

 ما نانظ  ضاعب عال عيه يثيغ ال الهي المعيار فرهنم بملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسيع ذدحاب شحاع

 الهيى يف لي سك ناخرت اوميرب يميع يف الّقاشل شل الّ انتب م  ال ائ ّي  شي 

  .(2)"تص  ي م 

مخصيص  ن،ها االعّقاة م هير عيد المّصيفةبعون يف الباطن: أنهم مت   - 

شه ذ،ل الحقائقب نيعرب عيه ش فع الّكاليفو ذما المجاني  فر  شا يهم خمج 

 ظا، ،م نال يؤاخهن  شما يصدر ميهم.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ نذك نا يف ت سي  قيع اهلل عث نيل:

                                                 

 ذ،ل م  اليم ب علماء ك ار م  مجّهد فقيه: ال يكاين اهلل ع د ش  محمد ش  علي ش  محمد (1)

ب "القدي  فّح"ن "االخ ار ميّقر ذس ار م  االن ار نيل" نم  مؤل اته. قضاء،ا ننلي. ديعاء

 (.2/134(. نمعجم المؤل ي ب )6/298يب )اوعمع للثركل ."ال حيع عرااة"ن

 الهج يب ديعاءب (ب ةار1/57االتحاةب لل يكاينب ) ذرشاب لعمئق القا عة الحداة الصيارع (2)

 د حي. محمد عب تحقيق1990،د/1411
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 ا يما  و،ل ذنه: خ اب .[43اليساء: ] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے

 اهلل مع نالمياياي لحضيرا مقاع يق شيا ذن رهبمب يياييا ذ  لهم نهني العلميب

 الغ لةب نيع ذن الدنياب نمح ة الهيى خم  سكارىب كيهنم حاع يف نتعالر س حانه

 شي العارفي  ذيها يا: لهم قيل ميال،م. ذن كأهنم شغي  ي ّغليا نال يصحيا حّر

 قدميب نتسييم ذنسيب نسلس يل مح ّيب ا اب م  السكارى نذسمائيب نشص ايت

 نآنسّكم يمالي لكم ك  ت عذا م ا،ديتو نعقار ع قيب نمداع ق شيب نزنج يل

 ييا  يف ونكم الظا، يب ال سيع ذةاء ن يسكم تكل يا فم رشيشيّيو مقاع يف

 شيعمت داحي  ند تم سك كم م  سكيّم نعذا تقييدب الجيا  يف نليس م ا،ديتب

 ع  يفالّكل رفع نحادله قانّي ب هلل نقيميا عليكمب افرتضّه ما فأةنا الّمكي و

 .(1)"نيصحيا يعقليا ذ  علر الم ا،ديب شحار يف الغارقي  المجهنشي 

نعقيدي المّ ع يف ال ا  ب م هيري عيد الصيفيةب عامة لكل عنسا  عدا 

 يائث ال ا   يف ميحد الظا،  يف ياحد كل شأ : فالقيع"الك ارب قاع ال ع اين: 

 شه يحي يا لم شما يكهشي  الهي  ال عااراتهب نمياضع اهللب كمع ي همي  قيع شي 

 . (2)"نشيانه ذس اره م  علمًا

ا،د"نيف   قات الصيفية:   دايف نالعارج ال ا  و ُمخّلِطُ  الظ ا، ب دايف الث 

نندف العارج ،ها ال يي  ق عال علر الدرنيش  .(3)"الظ ا،  ُمخّلِطُ  ال ا  

 نالمجيي .

                                                 

(ب ةار عحياء 5/60انظ : رنح المعاين يف ت سي  الق آ  العظيم نالس ع المثاينب لألليسيب ) (1)

 شي نت. الرتار الع شيب

 (.1/345ال  قات الكربى لل ع اينب ) (2)

 (.1/45  قات الصيفيةب ) (3)
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  غي  ما ذا نا عليهب نيييد ل عض ذعمع الصيفية كمع حس  يف معير ال ا 

 يف اوةب حس  عييا  الظا،  يف اوةب حس "كما يف عيراج المعارج: ن

 .(1)"ال ا  

 املطلب الثاني

 شبهات الصنفية املتعلقة بالتقاداتهم يف الُبْله واجملانني والدراويش:  

للصيفية ا هات يسّيغي  هبا اعّقاةاهتم يف ال له نالمجاني ب ن،ي ةذب كل 

قب ي يع علر نصيص ال  يعةب ي ح  ع  ذةنر ا هة يّمسك هبا مخالف للح

  علر شا لهب نم  تلك ال  ه:

 :شبهاتهم يف املساكني واملبتلني 

نذقصد شه م  كا  ناق  العقل كال له ننحي،مب مم  اشّلي شم ض يف عقلهب 

كأدحاب ا عاقة العقلية. ن،ؤالء فيهم اعّقاةات دحيحة نذخ ى شا لةب 

 نالصحيح ميها م
ُّ
 )َ،ْل  :ملسو هيلع هللا ىلص  يي يف الجملة علر ذحاةي  دحيحةب ميها قيع الي  ِي

َعَ اَءو : )اْشُغيينملسو هيلع هللا ىلصنقيله  .(2)شُِضَعَ ائُِكْم( عاِل   َنُتْ َزُقي َ  ُتيَْصُ ن َ   ُتْ َزُقي َ  َفرِن َما الضُّ

 . (3)شُِضَعَ ائُِكْم( َنُتيَْصُ ن َ 

                                                 

( 1/268عيارج المعارجب ل هاب الدي  ذشي ح   عم  ش  محمد السه نرةيب ) (1)

 (.1/129نال سالة الق ي يةب )

دحيح ال خاريب كّاب الجهاة نالسي ب شاب م  اسّعا  شالضع اء نالصالحي  يف الح بب  (2)

 (4/44ب )2896 ش قم

ب 2594سي  ذشي ةانةب كّاب الجهاةب شاب يف االنّصار ش ذع الخيل نالضع ةب ش قم  (3)

ب 1702(. نالرتمهي يف كّاب الجهاةب شاب االسّ ّاح شصعاليك المسلمي ب ش قم 2/38)
= 
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 .(1)مب نقيل: شس  همنةعائه شربكّهم قاع ذ،ل العلم يف ا ح الحديثي : ذي:

 ذاد نةعاء،م الضع اء ع اةي ذ  ذلك نتأنيل":     (2)قاع اش  ش اع

 ند اء نزييّهاب الدنيا شثخ ج الّعلق م  قليهبم لخمء خ يًعاو نذكث  عخمًدا

 نذيي  ذعمالهمب فثكت ناحًداو ،مهم فجعليا اهللو ع  يق عهم مما ضمائ ،م

 . (3)"ةعاؤ،م

اك ذ  الضع اء تج ي عليهم ذرزاقهم م  اهلل  ن،ها اعّقاة دحيحب نال

تعالر نتّيثع عليهم رحمّهب ذما اعّقاة الياليةب فر  ،ها ال يصح فيم  لم يك  

 ميهم م  ذ،ل ا يما  نال اعة.

 :الشبه ومن

ُهم  : حدي   ّْيِي مِْسكِييًاب َذْحيِيِي )الل   ُزْمَ يِ  فِي َناْحُ ْ نِي مِْسكِييًاب َنَذمِ

 .(4)يِ (اْلَمَساكِ 

                                                 
= 

 (. نقاع حدي  حس  دحيح.4/206)

  ذشي ةانةب لمحمد امس (. نعي  المع ية ا ح سي6/88انظ ب فّح ال اريب الش  حج ب ) (1)

 ،د.1415ب 2(. ةار الكّ  العلميةب شي نتب ط/7/184الحق العظيم ذشاةيب )

 شاش  نيع ج الق   يب ال ك يب ع د الملك ش  ش اع ش  خلف ش  علي الحس ب ذشي العممة (2)

 ،د. سي  ذعمع الي مءب449سية  تييف ."الصحيح" ا ح الّامةب العياية شالحدي  عيي اللجاعب

 (.6/385(. اليايف شاليفياتب )18/47)

ب 2( مكّ ة ال ادب ال ياضب ط/5/90ا ح دحيح ال خاريب الش  ش اع الق   يب ) (3)

 ع. تحقيق: ياس  ش  عش ا،يم.2003،د/1423

(. نقاع ،ها حدي  غ ي . ناش  4/577ب )2352سي  الرتمهيب كّاب الث،دب حدي  رقم  (4)

 ع  يصح ال حدي  ،ها"(. قاع اش  الجيزي: 2/1381ب )4126مايهب كّاب الث،دب ش قم 

(. نضع ه ال يدي ي يف مص اح الثيايةب 3/141الميضيعاتب ) ."ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسيع
= 
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ن،ها الحدي  ضع ه شعض ذ،ل العلمب نليس فيه اا،د للصيفيةب لكيهم 

يعليا ةراني هم م  زم ي المساكي ب كما ذهنم يمّدحي  شعض اونلياء 

 .(1)"شالمسكية

ن،ها قد يكي  ال عاكاع فيه م  نيهب ن،ي: ذ  م  اونلياء مساكي  فق اءب 

علر الدرانيش نالُ لهب فهها ق عًا نميهم م  ال يع فه الياسب ذما حمل المسكي  

 غي  م اة.

 الج اش ي م  يكي  ال نذ  نالخضيعب الّياضع  ل  نالحدي  معياه:

 . (2)المرتفي  ناوغيياء المّكربي ب

  :شبهة األخفياء األتقياء 

 عِلر اْلَع ِيدِ  نفيها اوحاةي  اليارةي يف اوتقياء اوخ ياءب كحدي : )َنَذَحّ  

 
ِ
ِهي َ  اوَْخِ َياُءب اوَْتِقَياءُ  َنَتَعاَلر َتَ اَركَ  اهلل ََّقُدناب َلمْ  َغاُشيا عَِذا ال   َلمْ  َاِهُدنا َنعَِذا ُيْ 

ةُ  ُذنَلةَِك  ُيْعَ ُفياب نعلر ف ض دحة الحدي : فر   .(3)اْلِعْلِم( َنَمَصاشِيُح  اْلُهَدى َذئِم 

                                                 
= 

شي نتب  ا سمميب (ب المكّ 3/358الغليلب ) (. ندححه اول اينب انظ : عرناء2/307)

 ع.1985 ،د/1405 ب2ط/

 (.10/333ياءب )انظ : ت يمة ذشي يع   المجهنع يف حلية اونل (1)

(.   عة ةار عحياء 1/181العجليينب ) محمد ش  ا ل اسب عسماعيل نمثيل الخ اء ك ف (2)

 الرتار الع شي.

الصحيحي ب  (ب نالمسّدرك علر14/427ب )16483 المعجم الك ي  لل رباينب حدي  رقم (3)

 ب1نتب ط/العلميةب شي  الكّ  (ب ةار3/303ب )5182 الحاكمب حدي  رقم وشي ع د اهلل

ع ا. نسي  اش  مايهب محمد ش  يثيد القثنيييب ش قم  مص  ر: ع. تحقيق1990،د/1411

(. شل ظ آخ . ةار ال ك ب شي نتب تحقيق: محمد فؤاة ع د ال اقي. قاع 2/1320ب )3989
= 
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و فالمجاني  ،ؤالء ليسيا مجاني  نال ةرانيشب شل ع اة ز،اةو نال    ناضح

نالدرانيش ليسيا ذتقياءو نال ذخ ياءو شل يغل  عليهم ال ياء نالّ اخ  شما ،م 

عليهب نالياظ  يف كّ  الصيفيةب يجد حكاية الك امات م  ذقيالهم نشلساهنمب 

 فأي  عخ اء الث،د؟ 

نذنا شّينس نقعت ميي ديحة ما لي هبا م  علم ذهنا ": (1)قاع اش  ع شي

. نذك  (2)"ما شقي ذحد مم  سمعها عال سقط مغ يًا عليه نقعت مييب غي  ذنه

كممًا فيهاب نذ  م  سقط م  ذعلر س يح الميازع لم يص ه ايءب ن،ها مع ما 

فيه م  الم الغة نالمثايديب الّي ال يق لها عقل! ،ل ي ّخ  المسلم شما يقع ميه م  

 خيار ؟

 يف يثري ذغمس ذ  ت ال يي سية ثمثي  ميه ن سي" :(3)السق ي الس ي قاع

                                                 
= 

مص اح الثيايةب ل هاب الدي  ال يدي يب  .ضعيف ن،ي لهيعة ش  اهلل ع د ال يدي ي: فيه

يا ب شي نت. قاع اول اين ضعيف يدًا. انظ : سلسلة اوحاةي  الضعي ة (ب ةار الج2/279)

(ب ةار المعارجب 6/425ب )2976نالميضيعة نذث ،ا السيئ يف اومةب اول اينب ب ش قم 

 ع.1992،د/1412ب 1ال ياضب ط/

 ع شي اش  شك ب ذشي الدي  محي الم سيب الحاتمي ال ائي ذحمدب محمد ش  ش  علي ش  محمد (1)

 يف فما فيهب ال ك   كا  فر  و"ال صيص" كّاب ذرةذ تيالي ه قاع اله، ي نم  .ةم ق يلنث

 (.1/76(ب   قات اونلياءب )23/48،د. سي  ذعمع الي مءب )638ك  . تييف سية  الدنيا

 (ب شدن    عة.1/168ال ّيحات المكيةب وشي شك  محيي الدي  اش  ع شي ال ائيب ) (2)

نذسّاذه. نرنى عيه نقياًل  الجييد القاسم ذشي خاع السق ي المغلس ش  الس ي الحس  ذشي (3)

(. 10/116،د نقيل غي  ذلك. انظ : حلية اونلياءب )253يف الث،د ناليرعب تييف سية 

 (.1/9(ب ال سالة الق ي يةب )12/186(. نسي  ذعمع الي مءب )1/31  قات الصيفيةب )
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 . (1)"ذ عمّها فما ةشس

 نذغسل ذتمضمض اهلل ذك  ذ  ذرةت كلما سية ثمثي  ذزع لم (2)يثيد ذشي قاع

. فهل يف ذلك ز،د؟ ن،ل م  الث،د ذ  يخرب الم ء (3)"ذذك ه ذ  هلل عيمالً  لساين

ه! ذع شّع دهب نشيا  حاله؟ نذنه شلغ الميثلة العليا ناليالية العظمر شأعماله نعحسان

 ذنه كهب ي نى!

 كيت": فقاع الميثلة؟ ،هه شلغت ايء شأي: سةل نقد (4)ش   الحايف نقاع

 .(5)"ذم ي نيخ ي علي يكّم ذ  ذسأله معياه حاليب تعالر اهلل ذكاتم

 َذْاَعَ   مِ ْ  : )َكمْ ملسو هيلع هللا ىلصحدي  اواع  اوغرب: يف قيله ويف األخفياء أيضًا: 

  َعَلر َذْقَسمَ  َليْ  َلهُ  ُيْؤَشهُ  الَ   ِْمَ ْي ِ  ِذي َذْغَ  َ 
ِ
ُهب اهلل ( ْش ُ  الَ َ اءُ  مِيُْهمُ  وَشَ     .(6)َمالِكم

ب َضِعيفم  نيف رناية: )ُكلُّ    َعَلر َذْقَسمَ  َليْ  شِِهب ُيْؤَشهُ  ال  ِْمَ ْيِ ب ِذي ُمََّضعِّفم
ِ
 اهلل

                                                 

 (ب ةار المع فةب شي نت.3/94اليب )عحياء عليع الدي ب وشي حامد الغث (1)

الث،اةب  ذحد ال س اميب ا نسا  ش  عيسر ش   ي ير العارفي ب سل ا  ال س امي يثيد ذشي (2)

 نال أ  يف لهاب ميها ما ،ي ك  ب مساغ ال م كلة ذاياء عيه نياء .نافع كمع نله رنىب ما نقل  

 (.13/86ع الي مءب )(ب نسي  ذعم1/35،د.   قات الصيفيةب )261عيهب  ث يهتا

 (.10/35حلية اونلياءب ) (3)

 قيل لق  .ال أ  ك ي  شغداةب نكا  نسك  م نب م  ذدله الحايفب الحارر ش  ش   نص  ذشي (4)

 يل س ال نحلف اليعلب فعيت  شّكليف الياس فألقر نعليهب وحد اسعًا  ل  ونه شالحايفو

 (.1/17ن  قات اونلياءب ) (.8/336) ،د. حلية اونلياءب227سية  مات. شعد،ا نعمً 

الّيحيدب وشي  ال   مقاع علر الم يد   يق نندف المح يب معاملة يف القليب قيت (5)

 ب2شي نتب ط/ العلميةب الكّ  (ب ةار2/119الحارثيب ) علي ش  المكي محمد

 الكيالي. عادم.ة: عب تحقيق2005،د/1426

. نقاع ،ها حدي  حس  غ ي  م  ،ها (6/175ب )3854سي  الرتمهيب حدي  رقم  (6)

 الييه. 
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ُه(  .(1)وََش  

نغال ًا  نمثل ،هه اوحاةي  ذن ما دح يف معيا،ا تحمل علر الخ ي الّقيب

ال يؤشه لهب نال يع فه ذحدو و  عمله شييه نشي  رشهب ال يمك  ذ  يكي  م  

 الدرانيش نال المجاني و و  الياس يع فيهنم. 

  :شبهة مدح الِعّي 

  )اْلَحَياءُ : قاع ملسو هيلع هللا ىلص الي  ي ع     نفيه حدي  ذشي ذمامة ال ا،لي
ُّ
 َناْلِعي

َّا ِ  يَماِ ب مِ َ  ُاْعَ  َّا ِ  اْلَ َيا ُ نَ  َناْلَ َهاءُ  اْ ِ  . (2)اليَِّ اِ ( مِ َ  ُاْعَ 

 المعقيعب عليع علر نال له العي يسّح ي  السلف نيف قيت القليب: كا 

  )اْلَحَياءُ : فقاع شالحياء ق نه عذ ا يما  م  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسيع يعله نقد
ُّ
َّا ِ  َناْلَعي  ُاْعَ 

 . (1()3)اِ ْيَماِ ( مِ ْ 

                                                 

(ب نالمعجم الك ي  لل رباينب حدي  رقم 19/459ب )12467المسيدب لإلماع ذحمدب ش قم  (1)

 الح ظب سييئ لهيعة اش  فيه لغي هب (. قاع محققي المسيد: دحيح14/491ب )16586

 (.2/9ب )517قم نضع ه اول اين يف سلسلة اوحاةي  الضعي ةب ش  .ثقات رياله نشاقي

(ب قاع المحققي : 36/649ب )22312ش قم    المسيد لإلماع ذحمدب مسيد ذشي ذمامة  (2)

 نشي  ع ية ش  حسا  شي  النق اعه ضعيف عسياةه نال يا ب نالعي: قيله ةن  دحيح حدي 

ب 2027ذمامةب نرناه الرتمهي يف يامعهب كّاب الرب نالصلةب شاب العيب حدي  رقم  ذشي

 حدي  ،ها"ةار الغ ب ا سمميب شي نتب تحقيق: ش ار عياة مع نج. نقاع:  (.3/443)

 نرناه". نقاع الهيثمي: "م  ج ش  محمد غسا  ذشي حدي  م  نع فه عنما غ ي  حس 

 (.1/109) ."شه يحّج ال ضعيف ن،ي العكاايب محص  ش  محمد نفيه الك ي ب يف ال رباين

(ب 36/649ب )22312ب حدي  رقم ╚ذمامة سيد ذشي مالمسيدب لإلماع ذحمدب يف  (3)

(. ضع ه الهيثميب 4/375ب )2027نسي  الرتمهيب كّاب الرب نالصلةب شاب العيب حدي  

 (.14/897(ب ندححه اول اينب السلسلة الصحيحةب )1/109يف مجمع الثنائدب )
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عي هب نالهي يظه  ناهلل ذعلم ن،ها الحدي  مخّلف يف تصحيحه نتض

ب فليس فيه (2)ضع ه. نم  دححه حمل معياه علر قلة الكمع نعدع ال حش

  مدح للعي نال لهب نعنما ،ي مدح للصمتب نالخيض فيما ال يعيي الم ء.

 :شبهة اجلنون يف ذكر اهلل تعاىل 

 نا)َذْكثِ ُ : قاع ذن ه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسيع ع  ب   سعيد ذشي ما ياء يف المسيد ع  

  ِذْك َ 
ِ
ّ ر اهلل (: َيُقيُليا َح  .(3)َمْجيُي م

نالحدي  اسّدع شه الصيفية علر الح كة شالهك  نالّمايل نال ق ب فقاليا: 

ساكيًا فم ُمييَ  لقيع الياس  - فاعله - ال ا،د فيه ذ  الهك  هلل تعالر ع  كا 

لقاء هتمة الجيي  عيه مجيي ب لي لم ُيَ  شحالة ن،يةةم تدفُع غي ه م  الغافلي  علر ع

 .(4)عليه

                                                 
= 

 (.1/285القليبب وشي  ال  المكيب ) قيت (1)

 قاع: م  جب ش  محمد غسا  ذشي حدي  م  نع فه عنما غ ي  حس  قاع الرتمهي حدي  (2)

 (.4/375الكمعب ) يف ال حش ،ي نال هاء الكمع قلة نالعي

( نالمسّدرك علر الصحيحي ب للحاكمب 18/212ب )11764المسيد لإلماع ذحمدب ش قم  (3)

(. ندحيح اش  ح ا  شرتتي  اش  شل ا ب وشي حاتم اش  ح ا ب ش قم 1/677ب )1839ش قم 

ع. تحقيق: اعي  1993،د/ 1414ب 2(ب مؤسسة ال سالةب شي نتب ط/3/99) ب817

(ب ةار الكّ  العمية 1/397ب )526اورنؤنط. ناع  ا يما ب وشي شك  ال يهقيب رقم 

ع. تحقيق: محمد السعيد زغليع. قاع الهيثمي يف مجمع الثنائد: 2010ب 1شي نتب ط/

اول اين يف السلسلة الضعي ةب ش قم  (ب نضع ه10/16ب )"يماعة ضع ه نقد ةراج نفيه"

 (.2/9ب )517

(. ةار اول ابب 1/182انظ : الميسيعة الييس ية يف شيا  ذةلة الصيفيةب ييسف خ ارب ) (4)

 ع.1999ب 2ةم قب ط/
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نليس يف الحدي  مدح للجيي ب ذن فعل الهك  هبدي ي اشه فعل المجاني و 

و فم  حس   الحدي  قاع يف شيانه: ع  القائل: ملسو هيلع هللا ىلصفر  ذلك لم ي ة ع  الي ي 

 شهك  السّهثائهم الميافقي  ذن ،ي قيع الهك و ش ضل له علم ال مجيي ب م 

 . (1)اهلل

 معير ،ها الحدي ب حّر ذد ح الجه  ناللهج فأ،ل الّصيج غليا يف

شالهك  مع ح كات يقيمي  هباب نرق  ال يقيع شه عال المجيي ب نلهها ي ّخ ن  

 شأ  ي لق الياس عليهم الجيي .

نم  ال  ه: ما ي نى يف الك امات الميسيشة لعقمء المجاني ب ذن م  

ا نظ ب فيّعلقي  هبا يسميهنم الدرانيشب ن،ي كثي ي يف كّ  الصيفيةب نيف ث يهت

 علر دحة ما ،م عليه م  ذفعاع. 

نذ،ل السية ال ييك ن  ك امات اونلياءب نما دح ميها ع  عقمء المجاني ب 

فصاح  الك امة ال يمك  ذ  يكي  مجيينًاو و  المجيي  ال يع ج ال اعة 

 نالمعصية. 

فرذا حصل نعقمء المجاني  ،م: الهي  كانيا علر الخي ب ثم زالت عقيلهمو 

 . (2)لهم الصحي تكلميا شما يف قليهبم م  ا يما 

نيف ذفعاع شعضهم م الغة نامّها  لي يسهمب ليس م  ا سمع يف ايءب 

 نكله ذلك م  ال دع.

                                                 

ب 1( مكّ ة السمعب ال ياضب ط/3/54للصيعاينب ) الّييي  ا ح الجامع الصغي ب (1)

  .ع. تحقيق: ة. محمد عسحا2011،د/1432

 (.48انظ : ذنلياء اهلل عقمء ليسيا مجاني ب )ص (2)
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 حّر نيمّه ب يسّهع كا "نقد ذك  يف قيت القليب ع  ش   الحايف فقاع: 

 لسقي ه ال  يق يف اواياء يحملينه ال  يقب يف شه يسخ ن  الهمة ذ،ل كا 

 ناسّقامة شه قل ه ننيية ذلك يف راحّه نكانت شهب ييلعي  الص يا  نكا  عيد،مب

 ذخ يا الخلفب داةقي م    قة نحاع السلف م  يماعة   يق ن،ها عليهب حاله

 . فهل كا  الصحاشة(1)"المجاني  عقمء فسميا ميازلهمو نذسق يا ذن سهمب

يب ن،م يّسكعي  يف ال  قات يلع  هبم الص يا ؟ نيسخ  ميهم ال ╚ مار 

 نالمثاشل! ذن ذ  ما يثعمه المّصيفة ا ه نا،ية.

 املطلب الثالث

 مصري الُبله واجملانني والدراويش ومن يف حكمهم ينم القيامة 

  :املسألة األوىل: مصري من رفع عنهم القلم 

ما تقدمت ا ااري علر مسألة رفع الّكليف ع  المجاني  يف الحياي الدنياب ن

 يسمر شعيارض او،لية عيد اوديليي . 

 نالمجاني ب او  اع م  شمكلف ليس م  لك ":     قاع ايخ ا سمع

 نظا، اً  شا يًا نتقياه شاهلل ا يما  م  لهم نليس يعاق ي ب فم عيهمو القلم رفع قد

 لك  الغال ي ب نييده الم لحي ب نحثشه المّقي ب اهلل ذنلياء م  شه يكيني  ما

  .(2)"آلشائهم ت عًا ا سمع يف ي يدخل

 ماذا: ك ار نآشاؤ،م دغار ن،م ماتيا الهي  اليلدا "ناخّلف العلماء يف:  

                                                 

 (.2/119قيت القليبب وشي  ال  المكيب ) (1)

 (.1/178ال ّانى الكربىب ) (2)
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 ت لغه نلم ال رتي يف مات نم  الخ ج نال يخ ناودم المجيي  نكها حكمهم؟

 .(1)"ذحاةي  كثي ي اأهنم يف نرة نقد ةعيي؟

 َيْيعَ  )َذْرَشَعةم : قاع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسيع ذ     س يع ش  اوسية ميها ما رني ع 

ب َنَرُيلم  َذْحَمُقب َنَرُيلم  َاْيًةاب َيْسَمعُ  اَل  َذَدمُّ  َرُيلم : اْلِقَياَمةِ   فِي َماَت  َنَرُيلم  َ،َ عم

َّْ يمب ا َف ب: َفَيُقيُع  اْوََدمُّ  َفَأم  ْسَمعُ  َياءَ  َلَقدْ  َربِّ ا َايًْةاب َذْسَمعُ  َنَما اْ ِ  اْوَْحَمُق  َنَذم 

ب: ُقيُع َفيَ  ْسَمعُ  َياءَ  َلَقدْ  َربِّ ْ َيا ُ  اْ ِ ا شِاْلَ ْعِ ب َيْحِهُفينِي َنالصِّ : َفَيُقيُع  اْلَهَ عُ  َنَذم 

ب ْسَمعُ  َياءَ  َلَقدْ  َربِّ ا َاْيًةاب َذْعِقُل  َنَما اْ ِ ِهي َنَذم  َّْ يِ  فِي َماَت  ال  ب: َفَيُقيُع  اْلَ   َما َربِّ

ب َلَك  َذَتانِي : َقاَع  الي اَرب اْةُخُليا َذ ْ  عَِلْيِهمْ  َفُيْ ِسُل  َلُي ِيُعي ُهب َمَياثِيَقُهمْ  ْأُخهُ َفيَ  َرُسيعم

ِهي دم  َنْ ُس  َفَيال   .(2)َنَسَمًما( َشْ ًةا َعَلْيِهمْ  َلَكاَنْت  َةَخُليَ،ا َليْ  شَِيِدِهب ُمَحم 

َّْ ِيب فِي شِاْلَهالِِك  )ُيْؤَتر: م فيعًا    سعيد ذشي نع  ُّيِهبنَ  اْلَ   اْلَمْع

َّْ يِ  فِي اْلَهالُِك  َفَيُقيُع  َناْلَمْيُليِةب َّابم  َيْأتِيِي َلمْ : اْلَ  ب َنال كِ ُّيهُ  َنَيُقيُع  َرُسيعم : اْلَمْع

اب َنال َخْيً ا شِهِ  َذْعِقُل  َعْقًم  لِي َتْجَعْل  َلمْ  َربِّ  َذْي   ُذْةِركِ  َلمْ : اْلَمْيُليةُ  َنَيُقيُع  َا ًّ

ُّْ َفعُ : َقاَع  اْلَعَمَلب ب َلُهمْ  َف  َم ْ  َفَيْدُخُلَها اْةُخُليَ،اب: َقاَع  َذنْ  ِرُةَن،اب: َلُهمْ  َفُيَقاُع  َنارم

  ِعْلمِ  فِي َكا َ 
ِ
 ِعْلمِ  فِي َكا َ  َم ْ  َعيَْها َنُيْمِسُك ": َقاَع  "اْلَعَمَل  َذْةَركَ  َليْ  عِ ْ  َسِعيًداب اهلل

 
ِ
ُّْمب عِي اَي : َنَتَعاَلر َتَ اَركَ  َفَيُقيُع  َلباْلَعمَ  َذْةَركَ  َليْ  عِ ْ  َاِقيًّا اهلل  شُِ ُسلِي َفَكْيَف  َعَصْي

                                                 

(ب ةار ال ك    عة يديديب 3/39ت سي  الق آ  العظيمب وشي ال داء عسماعيل اش  كثي ب ) (1)

 عب تحقيق: محمية حس .1994،د/1414

حس  شمجميع  (. قاع المحققي  حدي 26/228ب )16301اع ذحمدب ش قم المسيدب لإلم (2)

 م  سماعه ع  ثم عيع ب نقد مدلس السدنسي ةعامة اش  ن،ي: قّاةي ال  يقب نيف ،ها   قهب

(. ناش  1/360ب )839مسّ عد. نرناه ال رباين يف المعجم الك ي ب ش قم  قيس ش  اوحيف

. "عسياةه دحيح"اع اعي  اورناؤنط: (. ق16/356ب )7357ح ا  يف دحيحه ش قم 

 (.7/140ندححه الهيثمي يف معجم الثنائدب )
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 .(2()1)شِاْلَغْيِ (

نيف ،هه المسائل كمع م يع عيد ذ،ل العلمب ميهم م  تيقفب نميهم قاع 

شاالمّحا ب ذن ذهنم يف الجيةب علر غي  ذلكو نذخّص  اليقيع فيهاب حّر ال نخ ج 

 نال له. ع  الكمع يف المجاني 

 و    ال ابب ،ها ذحاةي  ييك ن  العلم نذ،ل" :    (3)اش  ع د الرب قاع

 نليس اليار! ةخيع يكل ي  نكيف اشّمءب نال عمل ةار نليست يثاءب ةار اآلخ ي

 مات م  ذم  يخلي نال نسعهاب عال ن سًا يكلف ال ناهلل المخليقي ب نسع يف ذلك

 فر  رسيعو نال اهلل شكّاب يك   لم عذا كاف ب غي  ذن كاف ًاب يميت ذ  م  ال رتي يف

 يمّحيي ! فكيف الكاف ي و علر الجية ح ع قد اهلل فر  ياحداً  كاف اً  مات قد كا 

 يقّحم ذ  يؤم  فكيف رسيعب عليه ذرسل نال نهي  يأته لم شأ  معهنراً  كا  نع 

                                                 

ب 1(ب مؤسسة ناةرب شي نتب ط/1/300ب )2038مسيد اش  الجعدب علي ش  الجعدب ش قم  (1)

ب 7594عب تحقيق: عام  حيدرب نال ثار يف مسيده ش ناية مخّل ة ش قم 1990،د/1410

(ب شدن . ننقل 2/374د ال ثارب نير الدي  الهيثميب )(ب نك ف اوسّار ع  زنائ14/104)

قيع ال ثار ال نعلمه ي نى ع  ذشي سعيد عال م  حدي  فضيل. نقاع الهيثمي يف مجمع 

 (.7/141) "نفيه ع ية ن،ي ضعيف"الثنائد: 

 (ب فقد ذنرة يملة م  اوحاةي  يف ،ها ال اب.3/39انظ : ت سي  اش  كثي ب ) (2)

ب حافظ المغ بب ايخ االسمعب ذشي عم ب ييسف ش  ع د اهلل ش  محمد ش  ع د ا ماع العممة (3)

الرب ش  عادم اليم يب اوندلسيب الق   يب المالكيب داح  الّصانيف ال ائقة. ذةرك 

الك ارب ن اع عم هب نعم سيدهب نتكاث  عليه ال ل ةب نيمع نديفب ننثق نضعفب 

اء الثما ب كّ  الّمهيد يف ا ح المي أب ثم نسارت شّصاني ه ال ك ا ب نخضع لعلمه علم

ب نغي  "االسّيعاب يف ذسماء الصحاشة"ب ن"االسّهكار لمه،  علماء اومصار"ديع كّاب 

 (.18/153(ب نسي  اوعمعب )7/66،د. نفيات اوعيا ب )463ذلك. سية 
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 .(1)"شهلك يمّح  ال شأ  ذح ى يعقل ال نم  نال  ل العهابب ذاد ن،ي اليار!

 ياءت نقد"فقاع:     نذ،  علر تصحيح تلك اآلثار ايخ ا سمع

 اآلخ ي يف شأنه نالّاشعي ب الصحاشة نع  بملسو هيلع هللا ىلص الي ي علر م فيعة آثار عدي شهلك

 ت سي  ن،ها الدنياب يف ال سالة ت لغه لم مم  نغي ،م الم  كي  ذ  اع يمّح 

 .(3)"(2)َعامِلِيَ ( َكاُنيا شَِما َذْعَلمُ  )اهللُ : ملسو هيلع هللا ىلص قيله

ن،ها اسّدالع قييو فرنه ال ذحد يعلم ما سيكيني  عليه حاع امّحاهنم عال 

 اهلل تعالر.

 يف ذحكاع ذ،ل الهمة ذ  اوحاةي  تضاف ت    نقد شي   اش  القيم

شعضهاب نذك  حكاية  الح اظ دحح نقد شعضها شعضًاب ي د شحي  نكث ت

 .(4)ا يماع علر امّحاهنم  قامة الحجة

 نم  المجيي ب حق يف االمّحا  مسألة دّحت نقد":     قاع اش  حج 

                                                 

ب 1(ب ةار الكّ  العلميةب شي نتب ط/3/114االسّهكارب الش  ع د الربب ) (1)

 عب تحقيق: سالم ع اب نمحمد معيض.2000،د/1420

ب 1384دحيح ال خاريب كّاب الجيائثب شاب ما قيل يف ذنالة الم  كي ب حدي  رقم  (2)

(. ندحيح مسلمب كّاب القدرب شاب معير كل ميلية ييلد علر ال   يب ش قم 2/125)

 (.4/2047ب )2658

(ب ةار الكييز اوةشيةب ال ياضب 4/295)ةرء تعارض العقل ناليقلب وشي الع اس اش  تيميةب  (3)

 ،د تحقيق: محمد رااة سالم.1391

( نما 2/1149انظ : ذحكاع ذ،ل الهمةب وشي ع د اهلل محمد ش  ذشي شك  اش  قيم الجيزيةب ) (4)

عب تحقيق: 1998،د/1418ب 1شعد،اب رماةي للي  ب نةار اش  حثعب الدماعب شي نتب ط/

 .ييسف ال ك يب نااك  العارنري
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 ذنه االعّقاة كّاب يف (1)ال يهقي نحكر دحيحةو     م  ال رتيب يف مات

 نال فيها عمل فم تكليفو ةار ليست اآلخ ي شأ  نتعق  ب(2)الصحيح المه، 

 اتع د يف نذما اليارب ذن الجية يف االسّق ار يقع ذ  شعد ذلك شأ  نذيي  اشّمءب

حس خس مس حص مص جض حض ﴿ ذلكب نقد قاع تعالر: م  مانع فم القيامة

 شالسجية يؤم ن  الياس ذ  :(3)الصحيحي  نيف [42القلم: ] ﴾خض مض

 .(4)"يسجد ذ  يسّ يع فم   قًا الميافق ظه  فيصي 

 لم فيم  اوئمةو عليه الهي الصياب كا  نلهها":     قاع اش  تيمية

 اهلل ذ  ن،ي الحدي و شه دح ما ننحي،مب ي الم  ك ذ  اع م  الدنيا يف يكلف

 ،م شل شاليارب ميهم لكل نال شالجيةب ميهم لكل نحكم فم عاملي ب كانيا شما ذعلم

 كما الع دات يف القيامة ييع كل يا عذا العلمب م  يظه  ما شحس  ييقسمي 

                                                 

ذشي شك  ذحمد ش  الحسي  ش  علي ش  ميسرب ا ماع الحافظ العممة ايخ خ اسا ب ال يهقي  (1)

نعمل كّ ًا لم ُيس ق علر  بداح  الّصانيفب كا  قيي ال هم نالهكاء نالح ظ بال افعي

تييف سية  ب"اع  ا يما "نب "ةالئل الي يي "ن ب"اوسماء نالص ات" :ميها وتح ي ،ا

 ( تحقيق ع دال حم  يحير المعلمي. شدن .3/1132) بلح اظ لله، يتهك ي ا ،د.458

انظ : االعّقاة نالهداية علر س يل ال ااة علر مه،  السلف نذدحاب الحدي ب وحمد ش   (2)

،دب تحقيق: ذحمد 1401ب 1(ب ةار اآلفا  الجديديب شي نتب ط/1/170الحسي  ال يهقيب )

 عصاع الكات .

(ب نذخ يه مسلم يف كّاب 9/158ب )7439ب الّيحيدب حدي  رقم ذخ يه ال خاري يف كّا (3)

 ُكلُّ  َلهُ  َفَيْسُجدُ  َساِقهِ  َع ْ  (ب نل ظ ال خاري: )َفَيْكِ ُف 1/167ب )302ا يما ب حدي  رقم 

 َ َ ًقا ُ هُ َظهْ  َفَيُعيةُ  َيْسُجدَ  َكْيَما َفَيْهَ،ُ   َنُسْمَعةً  ِرَياءً  لِل هِ  َيْسُجدُ  َكا َ  َم ْ  َنَيْ َقر ُمْؤمِ م 

 َناِحًدا...(.

 (.3/246فّح ال اري الش  حج ب ) (4)
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 .(1)"اآلثار شهلك ياءت

  المجيي  كما ذك  امّحا - نالعلم عيد اهلل تعالر - نال ايح يف المسألة

ع  يماعة م  ذ،ل العلمو نعلر الّ صيل المع نج يف زم  نقيع الجيي ب 

 نت صيل ذلك يف حكمي :

 مؤميي  ذشيي  م  ُنلد يكي  ذ  يخلي فم ال ليغب ق ل ذحد،م ُيج  ذ  األول:

 .كاف ي  ذن

 غي  ناآلخ يب الدنيا يف حكمهما فحكمه مسلمي  ذشيي  م  نلد كا  فر  - 

مهن ب ن،ي م  ذ،ل  غي  لكينه يعهب نال مكلفب غي  لكينه يحاس  ال ذنه

 الجية.

 ال  كب ذ،ل د يا  حكم فحكمه كاف ي  ذشيي  م  نلد كا  نع  - 

 نيمّح  كما تقدع.

 فم ماتب ذ  علر كهلك نشقي شال ليغ الّكليف لثمه ذ  شعد يُج  ذ  الثاين:

  يخلي م  ذم ي :

شما له نعليه م   الّكليف نيلثمه ؤميي بالم مع ح   ع  كا  مؤميًا - 

 .الجية يف حقي ب نمآله

 نيّ ع الجيي ب ق ل الّكليف لما لثمه م  الك ارب مع ح   كاف اً  كا  نع  - 

                                                 

(. نانظ : شيا  تل يس الجهمية يف تأسيس شدعهم الكمميةب الش  1/75ال ّانى الكربىب ) (1)

،دب تحقيق: محمد ش  ع د 1392(ب م  عة الحكيمةب مكة المك مةب ط/1/426تيميةب )

 (.18/142ال حم  ش  قاسم. نمجميع ال ّانىب )
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 .(1)الك ار حكم حكمه نكا  اليارب يف نالّخليد العقيشة ذلك

  املسألة الثانية: الكالم على مصري الدراويش الذين يتشبهون

 باجملانني: 

،ي او،مو و  المّصيفة يعّقدن  فيهم اليالية نالصمحب ن،م ال ن

يقيمي  شأةاء ال  ائضب شل قد تص ج لهم الع اةاتب سياء كانيا ذحياء ذن شعد 

 نفاهتمب ن،م راضي  شهلكب ت ير لهم الق اب ني اج هباب قاع اهلل تعالر:

 ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

معّد م   كل ع  ع اري  ياغيتب نال اغيت . ن،ؤالء الهي  ُيسمي [98اون ياء:]

 يف نيسّعمل اهللب ةن  م  مع ية ندارج ع    يق الخي ب نكل ساح  نكا، ب

 .(2)نالجمع الياحد

نشعض الدرانيش يّلهذ شع اةي الياس لهب نشالّربك شه ناالعّقاة فيهب 

 نشعضهم شرتك ما ف ض اهلل عليهمب نشعضهم يّلهذ شّغيي  عقله. فهؤالء

 يسّجل  ،ؤالء م  نكثي  العقيعب شه ذزاليا ما علر نالعقاب الهع ي يسّحق

 ذن عقلهب يغي  حّر عظيمًاب رقصًا في ق  يح ه ما ي عل شأ  ال ي اينب الحاع

 حّر الّيلهب يقصد ،ؤالء م  نكثي  ال ي اينب الحاع يجيةه حّر نيخير يغط

 . (3)ال ي ا  حثب م  كلهم فهؤالء ميلهًاب يصي 

                                                 

ب   ال  وَشي المكل ي ب غي  نحكم اوعماع ميازنة يف المقاع انظ : تح ي  (1)
ّ
الّ   ياي

( ما شعد،ا فقد ذك  ايخ ا سمع 31(. نانظ : ذنلياء اهلل عقمء ليسيا مجاني ب )ص1/412)

 كممًا نحيه يف حكم عسمع المجيي  ذن ك  ه.

 ( ةار القلمب ةم ق.2/28  اود هاينب )م  ةات غ ي  الق آ ب الحسي  ش  محمد ال اغ (2)

 (.1/180ال ّانى الكربىب ) (3)
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ذ  الدرانيش المّظا، ي  شالجيي  ليسيا يف حكم الصالحي ب  نالخمدة:

حّر يقاع: عهنم يف الجيةب كما ذ  ال هاةي لمعي  شالجية ال تكي  عال لم  اهد اهلل 

ب نليسيا ،م يف حكم المجاني  الهي  يمّحيي  ملسو هيلع هللا ىلصس حانه لهب ذن اهد له رسيله 

هلل تعالر ن،ي راضو فرنه ييع القيامة. ني قر الحكم ذ  كل م  ُع ِد ميهم م  ةن  ا

م  ذ،ل اليار. نذ  كل م  ت ك ما افرتضه اهلل عليهب نذتر شما يياقض ا سمع 

 نتظا،  شالجيي  نالَ لهب نزعم ذ  اهلل رفع عيه الّكليفو فهي م  ذ،ل اليار.

 

         

  



   عرض ونقد : شاعتقاد الصوفية يف الُبْله واجملانني والدراوي 239
 

 اخلامتة

الحمد هلل رب العالمي ب نالصمي نالسمع علر رسيع اهللب نعلر آله 

 دحاشهب علر ييع الدي .نذ

ذما شعدو فأحمد اهلل علر تيفيقه نتيسي هب يف كّاشة ،ها الميضيعب نشيا  ما 

عيد الصيفية م  اعّقاةات شا لة يف الُ له نالمجاني  نم  يف حكمهمب نذسأع اهلل 

ذ  يكّ  له الق يع نذ  ي ّح له آذا  نقليب المّصيفة نم  يان  الحق يف 

 نة ذ  ذاي  علر ذش ز ما تيدلت عليه م  نّائج:ذلكب نيف خاتمّه ،هه ذ

ذ  ال له يحمل علر معييي و ذحد،ما: ال  ع علر الخي ب نالغ لة ع   (1

ال  ب نسممة الصدرب نعدع اال،ّماع شالدنياب ناآلخ : علر ضعف العقل ذن 

 زناله.

ذ  ال له ليس محميةًا م لقًاب نعنما لسممة الياس م  ذدحاشهب عذ  (2

 فعل ال  .يجهلي  

ذ  الجيي  علر ض شي : ييي  م  ق ال يكلف داح هب نييي  يصحي  (3

 داح ه م  حي  آلخ ب ن،ها يكلف يف نقت دحيه.

ذ   الَ َلَه نالجيي  يكي  علر حقيقّهب ن،ي المعير اودلي المّعلق  (4

 ش قدا  العقل ذن ضع هب مما ي فع ع  داح ه الّكليف.

 ب يخّلط شمعير شالديل نال عيذيب نشأل اظ ذ  الّظا،  شال م،ة نالج (5

 عيد المّصيفة كالدرانيش نالمجاذي .

ذ  كلمة الدرنيش فارسيةب تعيي: ال حاذ نالمّسيعب ثم ذد حت  (6

 مص لحًا ديفيًاب مع شقاء المعير الظا، ي لل ظة نعظهار الث،د.
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ذ  الدرانيش يغل  عليهم ت ك العمل نالصيعة نالّكس ب نالعيش علر  (7

 ما يسمر شالّكاياب كدنر تعّمد علر اونقاج نالصدقة.

يعّقد الصيفية ذ  المجهنب م  اد  اه الحق لي سه شحض تهب نذنه فاقد  (8

 لعقل الّكليف شحقيقة ا لهية.

ُي لق الصيفية علر الدرناة نالجهب نالَ له ذل اظًا نمص لحاتب ت ت ط  (9

 شاعّقاةات شا لةب ليس لها ذساس م  الدي .

ذ  المقحمي  يف ال م،ة نالدرناة م  الصيفيةب ،م العامة نالم يدي ب  (10

 نذما ذدحاب ال ياسة نم ايخ ال   ب فم ي علي  ذلك.

ذ  حدي : )ذكث  ذ،ل الجية ال له(ب ضع  ه ذ،ل العلمب و  الجية خلقت  (11

 ونلي اول اب.

ه القلم نشي  ذ  العليع الض نرية ي    هبا شي  المجيي  الهي رفع عي (13

 العاقل.

يعّقد الصيفية يف ال له نالمجاني  نالدرانيش ذهنم ذنلياء هلل تعالرب نذ   (14

 ذفعالهم ك امات.

ذك  الصيفية يف   قاهتم نكّ هم مجاني  د احةب نميهم م  يغي  عقله  (15

 نيصحيب نميهم م  ي عل ما ال ي عله المجيي .

 الهي  يعظمهم الصيفية - ا سمميانّ ار ظا، ي الدرانيش يف العالم  (16

 يف اوسيا  نال  قات نالمقاش  نالمثاشل. -

ذ  المجيي  نع  كا  اهلل ال يعاق هب فم يمك  ذ  يكي  م  اونلياء  (17
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 المق شي .

ذ  عقمء المجاني  غال ًا مم  كا  علر الخي  نا يما  نزاع عقلهب فرذا  (18

 ما . ياءه دحي ن ق شما كا  عليه م  ا ي

ذ  المعادي عيد الصيفية  اعات نك اماتب نكهلك ما ي عله  (19

 الدرنيش.

يعّقد الصيفية يف ال له نالمجاني  نالدرانيش نغي ،مب ذهنم مّ عي  يف  (20

 ال ا  ب نع  كا  ظا، ،م علر خمج ال  يعة.

ز الصيفية االسّغاثة نالّيسل شجاه ال له نالدرانيشب كما ،ي مق ر  (21 ُيجيِّ

 يد،م يف اونلياء.ع

يحّج الصيفية شأحاةي  اوخ ياء اوتقياء نالمساكي ب نليس فيها ةاللة  (22

 علر تثكية الدارنيش نالمجاني ب وهنم ليسيا ذخ ياء نال ذتقياء.

  ِذْك َ  َذْكثُِ نام  ا ه الصيفية االسّدالع شحدي : ) (23
ِ
ّ ر اهلل : َيُقيُليا َح

 العلم.( نالحدي  ضع ه ذ،ل َمْجيُي م 

لم يث ت ع  الصحاشة ذن ذحد م  الّاشعي ب ذنه كا  ةرني ًا عا مًب ذن  (24

 مجيينًا.

 - رحمهم اهلل - دحح ال يهقي نايخ ا سمع اش  تيمية ناش  حج  (25

 مسألة االمّحا  ييع القيامة للمجيي  نغي ه.

نع ذ  الحكم يف مصي  المجيي  ييع القيامة فيه ت صيلب فم  ي  شعد لث (26

الّكليف ع  كا  مؤميًا فمآله الجيةب نع  كا  ق ل ذلك كاف ًا فهي مع الك ار. 
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 نالمجيي  ق ل ال ليغ يمّح .

الحكم علر مصي  ذدحاب العقلية مّ انتب شحس  ضعف العقل  (27

 نتمييثهب نالهي ليس شمكلف يكي  مصي ه كالمجيي .

عقيلهمب نت كهم  ذ  الدرانيش ايّمعت فيهم ذمير كثي يو ميها: تغيي  (28

لما ف ض اهلل عليهمب نذهنم ع دنا م  ةن  اهلل تعالر. فمصي ،م علر قدر ،هه 

 اومير العهاب ناليار.

،ها مجمل ما يف ال ح  م  نّائجب نذسأع اهلل ذ  يي ع شه نيهدي م  ضل ع  

الحق نالهدىب نله س حانه الحمد يف اونلر ناآلخ ي. نالصمي نالسمع علر م  

 خلق كافة معلمًا نم   ًا نميهرًا نس ايًا ميي ًا.شعثه لل
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 فهرس املصادر واملراجع

عش از الحكم م  حدي  رفع القلمب علي ش  ع د الكايف الّقي الس كي ال افعي  .1

 ،د(ب شدن    عة.756)ت

عسماعيل محمد علي ع د ال حم ب يامعة  العقيع يف علم اوديعب ة/عهباج  .2

  عةاوز، . شدن   

ذحكاع الم تدب ل يخ ا سمع ذحمد ش  ع د الحيم اش  تيمية الح اينب  .3

 ،د(ب شدن    عة. 728)ت

،د(ب 751ذحكاع ذ،ل الهمةب وشي ع د اهلل محمد ش  ذشي شك  اش  قيم الجيزيةب )ت .4

عب تحقيق: 1998،د/1418ب 1رماةي للي  ب نةار اش  حثعب الدماعب شي نتب ط/

 نري.ييسف ال ك يب نااك  العار

،د(ب ةار 631ا حكاع يف ذديع اوحكاعب علي ش  محمد ش  سالم اآلمديب ) .5

 ،د. تحقيق: ة. سيد الجميلي.1404ب 1الكّ  العلميةب شي نتب ط/

،د(ب ةار المع فةب 505عحياء عليع الدي ب وشي حامد محمد ش  محمد الغثاليب ) .6

 شي نت.

ش  محمد القس مينب  عرااة الساري ل  ح دحيح ال خاريب ل هاب الدي  ذحمد .7

 ،د. 1323ب 7،د(ب الم  عة الكربى اومي يةب مص ب ط/923)ت

 اول اينب المكّ  الدي  ناد  الس يلب محمد ميار ذحاةي  تخ يج يف الغليل عرناء .8

 ع.1985 ،د/1405 ب2شي نتب ط/ ا سمميب

،د(ب ةار 463االسّهكارب وشي عم  ييسف ش  ع د اهلل ش  ع دالرب اليم يب )ت .9

عب تحقيق: سالم ع اب نمحمد 2000،د/1420ب 1الكّ  العلميةب شي نتب ط/

 معيض.

االعّقاة نالهداية علر س يل ال ااة علر مه،  السلف نذدحاب الحدي ب  .10
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ب 1،د(ب ةار اآلفا  الجديديب شي نتب ط/458وحمد ش  الحسي  ال يهقيب )ت

 ،دب تحقيق: ذحمد عصاع الكات .1401

لعالمي ب وشي ع د اهلل محمد ش  ذشي شك  اش  القيمب ععمع الميقعي  ع  رب ا .11

،دب تحقيق: 1423ب 1،د(ب ةار اش  الجيزيب المملكة الع شية السعيةيةب ط/751)ت

 م هير ش  حس .

ب 15اوعمعب لخي  الدي  ش  محمية الثركليب ةار العلم للمميي ب ط/ .12

 ع.2002

الع اس ذحمد ش  ع د عقامة الدليل علر عش اع الّحليلب ل يخ ا سمع ذشي  .13

 الحليم اش  تيمية. 

،د(ب 544عكماع المعلم ش يائد مسلمب للقاضي عياض ش  ميسر اليحص يب )ت .14

 ع. تحقيق: ة. يحير عسماعيل.1998،د/1419ب 1ةار اليفاءب مص ب ط/

ا نسا  الكامل يف مع فة اوناخ  ناونائلب ع د الك يم ش  عش ا،يم الجيليب ةار  .15

  نتب تحقيق: دمح عييضة.الكّ  العلميةب شي

ذنلياء اهلل عقمء ليسيا مجاني ب ل يخ ا سمع اش  تيميةب ال  عة اونلرب  .16

 ،دب علق عليه: محمد ااك  ال  يف.1412

عيقاظ الهمم ا ح مّ  الحكمب وحمد ش  محمد ش  المهدي اش  عجي ةب  .17

 ،د(. شدن .1224)ت

هباةر الثرك يب  ال ح  المحيط يف ذديع ال قهب ل در الدي  محمد ش  .18

عب تحقيق محمد 2000،د/1421ب 1،د(ب ةار الكّ  العلميةب شي نتب ط/794)ت

 محمد تام .

،د(ب مكّ ة 774ال داية ناليهايةب وشي ال داء عسماعيل ش  عم  ش  كثي  )ت .19

 المعارجب شي نتب شدن  تأريخ.
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ع اش  شغية الم تاة يف ال ة علر المّ لس ة نالق ام ة نال ا ييةب ل يخ ا سم .20

،دب تجقيق: ة. ميسر 1415ب 1،د(ب مكّ ة العليع نالحكمب ط/728تيميةب )ت

 الدنيش.

شيا  تل يس الجهمية يف تأسيس شدعهم الكمميةب ل يخ ا سمع اش  تيميةب  .21

،دب تحقيق: محمد ش  ع د 1392،د(ب م  عة الحكيمةب مكة المك مةب ط/728)ت

 ال حم  ش  قاسم. 

،د(ب ةار دع ب شي نتب 255  شح  الجاحظب )تال يا  نالّ يي ب عم ن ش .22

 ع. تحقيق: فيزي ع يي. 1968ب 1ط/

،د(ب 1205تاج الع نس م  ييا،  القاميسب محمد م تضر الثشيديب )ت .23

   عة ةار الهدايةب مجميعة م  المحققي .

،د(ب ةار 276تأنيل مخّلف الحدي ب ع د اهلل ش  مسلم ش  قّي ة الديييريب )ت .24

 ع. تحقيق: محمد ز، ي اليجار.1972،د/1393الجيلب 

 وشي نالمآعب العق ر يف المكل ي  غي  نحكم اوعماع ميازنة يف المقاع تح ي  .25

  القضاعي ع ية ش  عقيل  ال 
ّ
ب )ت اوندلسي

ّ
 ا ماع ،د(ب ةار608الّ   ياي

 شاحي.  مص  ر: عب تحقيق2006،د/1427ب 1ظ يب ط/ ذشي مالكب

،د(ب 429يصير ع د الملك الثعال يب )تتحسي  الق يح نتق ح الحس ب وشي م .26

 ةار اورقمب شي نتب تحقيق: ن يل حياني.

تح ة اوحيذي ش  ح يامع الرتمهيب وشي العم محمد ع د ال حم   .27

 ،د(ب ةار الكّ  العلميةب شي نت.1353الم ارك يريب )ت

لإلماع الحافظ ذشي ع د اهلل ذحمد ش  محمد ش  عثما  اله، ي  بتهك ي الح اظ .28

 .تحقيق ع دال حم  يحير المعلمي. شدن  ،د(ب748)ت

،د( ةار 380الّع ج لمه،  الّصيجب وشي شك  محمد ش  عش ا،يم الكمشاذيب ) .29
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 ،د.1400الكّ  العلميةب شي نتب 

،د(ب ةار الكّاب الع شيب 816الّع ي اتب علي ش  محمد ال  يف الج ياين )ت .30

 ،د. تحقيق: عش ا،يم اوشياري. 1405ب 1شي نتب ط/

،د( ةار 774 سي  الق آ  العظيمب وشي ال داء عسماعيل ش  عم  ش  كثي ب )تت .31

 عب تحقيق: محمية حس .1994،د/1414ال ك    عة يديديب 

،د(ب ةار 1127ت سي  رنح ال يا ب عسماعيل حقي ش  مص  ر الخلييتب )ت .32

 عحياء الرتار الع شي.

نص  اوزةي ت سي  غ ي  ما يف الصحيحي  ال خاري نمسلمب محمد ش  ذشي  .33

ع. تحقيق: 1995،د/1415ب 1،د(ب مكّ ة السيةب القا، يب ط/488الحميديب )ت

 ة. زشيدي محمد سعيد.

،د(ب 1182الّييي  ا ح الجامع الصغي ب محمد ش  عسماعيل الصيعاينب )ت .34

 ع. تحقيق: ة. محمد عسحا .2011،د/1432ب 1مكّ ة السمعب ال ياضب ط/

،د(ب ةار 676يا محيي الدي  اليينيب )تهتهي  اوسماء ناللغاتب وشي زك  .35

 ع.1996ب 1ال ك ب شي نتب ط/
،د(ب ةار عحياء 370اللغةب وشي ميصير محمد ش  ذحمد اوز، ي )ت هتهي  .36

 ع. تحقيق محمد عيض م ع .2001ب 1الرتار الع شيب شي نتب ط/
 ،د(ب1031الّيقيف علر مهمات الّعاريفب محمد ع د ال ؤنج المياني )ت .37

،د. تحقيق: ة. محمد 1410ب 1لمعاد ب ةار ال ك ب شي نتب ةم قب ط/ةار ال ك  ا

 رضيا  الداية.

،د(ب 987شاةااهب )ت شأمي  ذمي  المع نج الّح ي  يف اوديعب محمد تيسي  .38

 ال ك .   عة ةار

 ةيامعب ة. دربي محمد خليلب الجيي  شي  الم هيمي  الدارج نالعلمي .39
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 .الخ  يع

د سليما  ش  خلف ال اييب ةار الكّ  العلميةب الحدنة يف اوديعب وشي اليلي .40

 عب تحقيق: محمد حس  عسماعيل.2003،د/1424ب 1شي نتب ط/

حلية اونلياء ن  قات اود ياءب وشي نعيم ذحمد ش  ع د اهلل اود هاينب  .41

 ،د.1405ب 4،د(ب ةار الكّاب الع شيب شي نتب ط/430)ت

شي نت. تحقيق: محمد  الخصائ  وشي ال ّح عثما  ش  يييب عالم الكّ ب .42

 علي اليجار.

ةرء تعارض العقل ناليقلب ل يخ ا سمع ذحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية  .43

 ،د. تحقيق: محمد رااة سالم.1391،د(ب ةار الكييز اوةشيةب ال ياضب 728)ت

،د(ب 832الدري العييية يف ال يا،د الغي يةب ع د الك يم ش  عش ا،يم الجيليب )ت .44

 الملك سعية. مخ ي ة يف يامعة

الدرر الكامية يف ذعيا  المائة الثاميةب للحافظ ذحمد ش  علي ش  حج  العسقمينب  .45

 ع.1972،د/1392،د(ب ةائ ي المعارج العثمانيةب حيدر ذشاةب 852)ت

ةسّير العلماء ذن يامع العليع يف اد محات ال يي ب القاضي ع د رب الي ي  .46

 ،د.1421ب 1اوحمد نك يب الكّ  العلميةب شي نتب ط/

ب ل يخ ا سمع اش  تيميةب "تلخي  كّاب االسّغاثة"ال ة علر ال ك ي  .47

 ،دب تحقيق: محمد علي عجاع.1417ب 1،د(ب مكّ ة الغ شاء اوث يةب ط/728)ت

،د(ب 465ال سالة الق ي يةب وشي القاسم ع د الك يم ش  ،ياز  الق ي يب )ت .48

 ية نة. محمية ال  يف. ةار المعارجب القا، يب تحقيق: ة.ع د الحليم محم

نال ق اءب ل يخ ا سمع ذشي الع اس ذحمد ش  ع د الحليم اش   رسالة يف الصيفية .49

 تيميةب شدن .

رنح المعاين يف ت سي  الق آ  العظيم نالس ع المثاينب وشي ال ضل محمية ش   .50



 جملة الدراسات العقدية    248

 ،د(ب ةار عحياء الرتار الع شيب شي نت.1270ع د اهلل الحسييي اوليسي الك ي ب )ت

،د(ب ةار الكّ  751ال نحب وشي ع د اهلل محمد ش  ذشي شك  اش  القيمب )ت .51

 ع.1975،د/1395العلميةب شي نتب 
 ،د(ب شدن    عة.520س اج المليك لمحمد ش  اليليد ال   يايب )ت .52
سلسلة اوحاةي  الضعي ة نالميضيعة نذث ،ا السيء يف اومةب محمد ناد   .53

 ع.1992،د/1412ب 1اضب ط/الدي  اول اينب ةار المعارجب ال ي

،د(ب ةار ال ك ب شي نتب تحقيق: 273سي  اش  مايهب محمد ش  يثيد القثنيييب ) .54

 محمد فؤاة ع د ال اقي. 

: ال ك ب تحقيق ،د(ب ةار275سي  ذشي ةانة سليما  ش  اواع  السجسّاينب )ت .55

 الحميد. ع د الدي  محيي محمد

،د(ب ةار الغ ب 279يب )تسي  الرتمهيب وشي عيسر محمد ش  عيسر الرتمه .56

 ا سمميب شي نتب تحقيق: ش ار عياة مع نج. 

سي  ذعمع الي مءب لإلماع الحافظ ذشي ع د اهلل ذحمد ش  محمد ش  عثما  اله، ي  .57

 ع.1985،د/1405 ب3،د(ب مؤسسة ال سالةب ط/748)ت

 ،د(1089)ت اهرات اله،  لع د الحي ش  ذحمد العك ي اش  العماة الحي ليب .58

 تحقيق ع د القاةر نمحمد اورناؤنط. ب،د1406ش  كثي ب ةم قب   عة ةار ا

ال  ب المحّض  نالس  الميّظ  م  معي  ذ،ل الق   الثال  ع  ب ال  يف  .59

،د(ب الميسيعة الكّانية لّأريخ فاسب تحقيق: 1323ي   ش  عةريس الكّاينب )ت

 محمد حمثي الكّاين. 

،د(ب المكّ  ا سمميب 792ي ي )تا ح العقيدي ال حانيةب الش  ذشي العث الح .60

 ،د.1391ب 4شي نتب ط/

ا ح المعارج الغي ية يف ا ح العيييةب ع د الغيي ش  عسماعيل الياشلسيب  .61
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 ،د(ب كّاب ناا ن ب تحقيق: ة.عادم الكيمين. 1143)ت

ا ح دحيح ال خاريب وشي الحس  علي ش  خلف اش  ش اع الق   يب  .62

ع. تحقيق: ياس  ش  2003،د/1423ب 2ط/،د(ب مكّ ة ال ادب ال ياضب 449)ت

 عش ا،يم.

ال حانيب  اوزةي سممة ش  محمد ش  ذحمد يع   ا ح م كل اآلثارب ذشي .63

 اعي : عب تحقيق1994،د/ 1415 ب1ال سالةب ط/ ،د(. مؤسسة321)ت

 اورنؤنط

،د(ب ةار الكّ  458اع  ا يما ب وشي شك  ذحمد ش  الحسي  ال يهقيب )ت .64

 ع. تحقيق: محمد السعيد زغليع. 2010ب 1العمية شي نتب ط/

ب عسماعيل ش  حماة الجي، يب "تاج اللغة ندحاح الع شية"الصحاح  .65

 ع.1990ب 4،د(ب ةار العلم للمميي ب شي نتب ط/393)ت

دحيح اش  ح ا  شرتتي  اش  شل ا ب لمحمد ش  ح ا  ذشي حاتم ال سّي الّميمي  .66

ع. تحقيق: اعي  1993د/ ،1414ب 2،د(ب مؤسسة ال سالةب شي نتب ط/354)ت

 اورنؤنط. 

دحيح ال خاريب الجامع الصحيح المخّص ب وشي ع د اهلل محمد ش  عسماعيل  .67

عب 1987،د/1407ب 3،د(ب ةار اش  كثي ب اليمامةب شي نتب ط/256ال خاري )ت

 تحقيق: ة. مص  ر ةي  ال غا. 

ي دحيح مسلمب الجامع الصحيح وشي الحسي  مسلم ش  الحجاج الييساشير .68

 ،د(ب ةار عحياء الرتار الع شيب شي نتب تحقيق: محمد فؤاة ع د ال اقي.261)ت

ال يكاينب  علي االتحاةب محمد ذرشاب لعمئق القا عة الحداة الصيارع .69

 د حي محمد عب تحقيق1990،د/1411 الهج يب ديعاءب ،د(ب ةار1250)ت

 الحم .
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  الملق ب   قات اونلياءب لس اج الدي  عم  ش  ذحمد اونصاري اش .70

 ،د(. شدن .804)ت

،د(ب 790اه ةب ) قاضر ل هاب الدي  ذحمد ش  محمد اش  ال افعيةب   قات .71

 خا . العليم ع د الحافظ. ة: ،دب تحقيق 1407 ب1شي نتب ط/ الكّ ب عالم

،د(ب 412  قات الصيفيةب وشي ع د ال حم  محمد ش  الحسي  السلميب )ت .72

 شدن    عة. 

 ش  ذحمد ش  ع دالي،اب ب"اوخيار   قات يف ونيارا لياقح"ال  قات الكربى  .73

 ،د(. شدن    عة.973ال ع اينب )تب علي

ذن  33  قات الم س ي ب لمحمد ش  ذحمد اونده ني )اوةن ني( )ت .74

ع. تحقيق 1997،د(ب مكّ ة العليع نالحكمب المديية المييريب ال  عة اونلرب 1095

 سليما  الخثي.

اوخ ارب ع د ال حم  ش  حس  الجربيتب عجائ  اآلثار يف الرتايم ن .75

 ،د(ب ةار الجيلب شي نت. 1237)ت

ال اسيب  زرن  الربنسي ذحمد ش  ذحمد الدي  الصاة ب اهاب الم يد عدي .76

 ع د ش  الصاة : عب تحقيق2006،د/1427ب 1،د(ب ةار اش  حثعب ط/899)ت

 الغ ياين. ال حم 

،د(ب ةار الكّ  597زيب )تالعلل المّيا،ية يف اوحاةي  اليا،يةب الش  الجي .77

 ،د. تحقيق: خليل الميس. 1403ب 1العلميةب شي نتب ط/

عمدي القاري ا ح دحيح ال خاريب ل در الدي  محمية ش  ذحمد العييي  .78

 ،د(ب نسخة ملّقر ذ،ل الحدي . 855الحي يب )ت

عيارج المعارجب ل هاب الدي  ذشي ح   عم  ش  محمد السه نرةيب  .79

 ،د(ب شدن    عة.632)ت
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عي  المع ية ا ح سي  ذشي ةانةب لمحمد امس الحق العظيم ذشاةيب  .80

 ،د.1415ب 2،د(ب ةار الكّ  العلميةب شي نتب ط/1310)ت

 ،د(ب شدن    عة. 276عيي  اوخ ارب لع د اهلل ش  مسلم اش  قّي ة الديييريب )ت .81

،د(ب ةار المع فةب شي نتب 728ال ّانى الكربىب ل يخ ا سمع اش  تيمية )ت .82

 ،د. تحقيق حسيي  مخليج.1386 ب1ط/

فّانى مهمة لعميع اومةب ع د العثيث اش  شازب نمحمد ش  دالح العثيمي ب ةار  .83

 ،د. تحقيق: عش ا،يم ال ارس.1413ب 1العادمةب ال ياضب ط/

فّح ال اري ا ح دحيح ال خاريب للحافظ ذحمد ش  علي ش  حج  العسقمينب  .84

د العثيث اش  شازب نمح  الدي  ،د(ب ةار ال ك ب تحقيق نتعليق: ع 852)ت

 الخ  ي . نشيشه محمد فؤاة ع د ال اقي.

فّح ذي الجمع نا ك اع ش  ح شليغ الم اعب محمد ش  دالح العثيمي ب  .85

ع. تحقيق: د حي رمضا ب نذع 2006،د/1427ب 1المكّ ة ا سممية للي  ب ط/

 عس اء شييمي.
لي اش  ع شي ال ائي ال ّيحات المكيةب وشي شك  محيي الدي  محمد ش  ع .86

 ،د(ب شدن    عة.638اوندلسيب )ت

ال  قا  شي  ذنلياء ال حم  نذنلياء ال ي ا ب ل يخ ا سمع اش  تيميةب  .87

 ،د(ب ةار ال ضيلةب ال ياضب تحقيق: ة. ع د ال حم  اليحير.728)ت

،د(ب 1031فيض القدي  ا ح الجامع الصغي ب محمد ع د ال ؤنج الميانيب ) .88

 ،د. ت: مايد الحميي.1356ب 1ية الكربىب مص ب ط/المكّ ة الّجار

 ش ل  ز. الصدجب الي   الربكّيب ةار ا حسا  عميم ال قهب لمحمد قياعد .89
الّيحيدب وشي  مقاع علر الم يد   يق نندف المح يب معاملة يف القليب قيت .90

شي نتب  العلميةب الكّ  ،د(ب ةار386الحارثيب )ت علي ش   ال  المكي محمد
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 الكيالي. عادم.ة: عب تحقيق2005،د/1426 ب2ط/

ْغيَاقيب  علي ش  ال ثنةيب لحساع الدي  حسي  ا ح الكايف .91 ش  حجاج السِّ

 سيد الدي  فخ : عب تحقيق2001،د/ 1422 ب1ال ادب ط/ مكّ ة ،د(ب711)ت

 قانت.  محمد

،د(ب ةار نمكّ ة الهمعب 170كّاب العي ب الخليل ش  ذحمد ال  ا،يدي )ت .92

 المخثنمي نة.عش ا،يم السام ائي.تحقيق: ة.مهدي 

،د(. 728كّاب الي ياتب ل يخ ا سمع ذحمد ش  ع د الحليم اش  تيميةب )ت .93

 ،د.1386الم  عة السل يةب القا، يب 

كّاب تكايا الدرانيش الصيفية نال يي  نالعماري يف ت كيا العثمانيةب رايميند  .94

ب 1ارب ط/لي  يثب ت يمة ع لة عيةيب ،يةة ذشي ظ ي للثقافة نالرت

 عب م ايعة: ة.ذحمد خ يس.2011،د/1432

ك اج اد محات ال يي ب محمد ش  علي ال ارنقي الحي ي الّهانييب  .95

ع. تحقيق: ة. علي 1996ب 1،د(ب مكّ ة ل يا  ناا ن ب شي نتب ط/1158)ت

 ةح نج.

 شك  ذشي ش  علي الدي  ليير السّةب الكّ  علر ال ثار زنائد ع  اوسّار ك ف .96

 ال  عة ال سالةب مؤسسة اوعظميب ال حم  ح ي  تحقيق ،د(ب807تالهيثميب )

 .،د1399 اونلرب

الياسب  ذلسية علر اوحاةي  م  ااّه  عما ا ل اس نمثيل الخ اء ك ف .97

 العجليينب   عة ةار عحياء الرتار الع شي. محمد ش  عسماعيل

يليب الكماالت ا لهية يف الص ات المحمديةب ع د الك يم ش  عش ا،يم الج .98

 ،د(. 832)ت

الكياك  السائ ي شأعيا  المائة العاا يب اليجم الغثي محمد ش  محمدب  .99
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 ،د(ب شدن    عة نتأريخ.1061)ت

،د(ب ةار داةرب 711لسا  الع بب محمد ش  مك ع ش  ميظير ا ف يقي )ت .100

 ،د.1414شي نت ال  عة الثالثةب 

،د(ب 333يب )تالمجالسة نييا،  العلمب وشي شك  ذحمد ش  م نا  الدييير .101

،د. تحقيق: 1419يمعية الرتشية ا سمميةب ال ح ي ب نةار اش  حثعب شي نتب 

 م هير ش  حس .

،د(ب 303المجّ ر م  السي ب لإلماع اليسائي ذحمد ش  علي ش  اعي  )ت .102

ع. تحقيق ع د ال ّاح 1986،د/1406ب 2مكّ  الم  يعات ا سمميةب حل ب ط/

 ذشي غدي. ندححه اول اين.

الثنائد نمي ع ال يائدب نير الدي  علي ش  ذشي شك  الهيّميب  مجمع .103

 ع.1988،د/1408،د(ب ةار الكّ  العلميةب شي نتب807)ت

مجميع ال ّانىب وشي الع اس ذحمد ش  ع د الحليم اش  تيمية الح اينب  .104

ع. تحقيق: انير ال ازب نعام  2005،د/1426ب 3،د(. ةار اليفاءب ط/728)ت

 الجثار.

ةشاء نمحانرات ال ع اء نال لغاءب للحسي  ش  محمد ال اغ  محاض ات او .105

 ،د(ب شدن    عة.502اود هاينب )ت

 اللغيي اليحيي عسماعيل ش  علي الحس  المحكم نالمحيط اوعظمب وشي .106

 . شدن    عة نتاريخ.،د(458سيده )ت شاش  المع نج اوندلسي

 الحاكم ع داهلل ش  الصحيحي ب وشي ع د اهلل محمد علر المسّدرك .107

: ع. تحقيق1990،د/1411 ب1العلميةب شي نتب ط/ الكّ  الييساشيريب ةار

 ع ا. القاةر ع د مص  ر

المسّص ر يف علم اوديعب وشي حامد محمد ش  محمد الغثالي  .108
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ع. تحقيق: محمد 1997،د/1417ب 1،د(ب مؤسسة ال سالةب شي نتب ط/505)ت

 ش  سليما  اواق .

ب 1جعد الجي، يب مؤسسة ناةرب شي نتب ط/مسيد اش  الجعدب علي ش  ال .109

 عب تحقيق: عام  حيدر.1990،د/1410

 ،د(ب ةار307)ت الميدلي يعلر ذشي المثير ش  علي ش  ذحمديعلرب  ذشي مسيد .110

 ذسد. سليم حسي : عب تحقيق1984،د/1404 ب1ةم قب ط/ للرتارب المأمي 

،د(ب 292)ت ب وشي شك  ذحمد ش  عم ن ال ثار"ال ح  الثاخ "مسيد ال ثار  .111

،د. 1409ب 1مؤسسة عليع الق آ . نمكّ ة العليع نالحكمب المديية المييريب ط/

 تحقيق: ة.مح يظ ال حم  زي  اهلل.

ب 1،د(ب مؤسسة ال سالةب ط/241المسيد لإلماع ذحمد ش  محمد ش  حي ل )ت .112

ع. تحقيق: اعي  اورناؤنطب نعاةع م ادب نآخ ي ب عا اج ة. 2001،د /1421

   ع د المحس  الرتكي. ع د اهلل ش
مص اح الثياية يف زنائد اش  مايهب ل هاب الدي  ذحمد ش  ذشي شك   .113

 ،د(ب ةار الجيا ب شي نت.840ال يدي يب )ت

ب ال  يقة الخليتية الجامعة ال حمانيةب لجية ال ح  العلميمص لحات القيعب  .114

 .ن يل معي  عساج: المهيدس

حامد محمد ش  محمد الغثاليب معارج القدس يف مدارج مع فة الي سب وشي  .115

 ع.1975ب 2،د(ب ةار اآلفا  الجديديب شي نتب ط/505)ت
،د(ب ةار 360المعجم اونسطب وشي القاسم سليما  ش  ذحمد ال رباينب )ت .116

 ،د. تحقيق:  ار  عيض اهلل. 1415الح مي  القا، يب 

ع(ب ال  كة العالمية للكّابب 1976المعجم ال لس يب ة. يميل دلي ا )ت .117

 ع.1994،د/1414 نتب شي



   عرض ونقد : شاعتقاد الصوفية يف الُبْله واجملانني والدراوي 255
 

،د(ب مكّ ة 360المعجم الك ي ب ذشي القاسم سليما  ش  ذحمد ال رباين )ت .118

 ع. تحقيق: حمدي السل ي. 1983،د/1404ب 2العليع نالحكمب الميدلب ط/

معجم المؤل ي  ت ايم مصي ي الكّ  الع شية لعم  رضا كحالةب ةار عحياء  .119

 الرتار الع شيب شي نتب ل يا ب شدن .

 لحات ال   الي سيب ة. ل  ي ال  شيييب م كث تع ي  العليع معجم مص .120

 الصحيةب مؤسسة الكييت للّقدع العلميب م ايعة: ة.عاةع داة .

،د(ب اتحاة 395معجم مقاييس اللغةب وشي الحسي  ذحمد ش  فارسب )ت .121

 ع.2002،د/1423الكّاب الع بب 
ين م  ةات ذل اظ غ ي  الق آ ب الحسي  ش  محمد ال اغ  اود ها .122

،دب تحقيق: د يا  1412،د(ب ةار العلم الدار ال اميةب ةم قب شي نتب 502)ت

 ةانةي.

مياةمة او مع نمسام ي الخياعب ع د القاةر ش  ذحمد اش  شدرا ب  .123

 ع.1985،د(ب المكّ  ا سمميب شي نتب 1346)ت

ميهاج الّأسيس نالّقديس يف ك ف ا هات ةانة ش  ي ييسب ع د الل يف  .124

 ،د(ب ةار الهداية لل  ع نالي  .1292  آع ال يخب )تش  ع د ال حم

الميهاج ا ح دحيح مسلم ش  الحجاجب وشي زك يا يحير ش  ا ج اليينيب  .125

 ،د.1392ب 2،د(ب ةار عحياء الرتار الع شيب شي نتب ط/676)ت

ب 1،د(ب ةار اش  ع ا ب ط/790الميافقات  ش ا،يم ش  ميسر ال ا  يب )ت .126

  هير ش  حس .ع. تحقيق: م1997،د /1417

الميسيعة الييس ية يف شيا  ذةلة الصيفيةب ييسف خ ار محمدب مكّ ة ةار  .127

 ع.1999ب 2اول ابب نم  عة نض ب ةم قب ط/

 اونلرب الميضيعات وشي ال  ج ع د ال حم  ش  علي اش  الجيزيب ال  عة .128
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 ع. تحقيق: ع د ال حم  محمد عثما 1966ه/1386

 ب ذحمد ش  محمد المق ي الّلمساينب ن ح ال ي  م  غص  اوندلس ال  ي .129

 ع. تحقيق: عحسا  ع اس. 1997،د(ب ةار داةرب شي نتب   عة يديدي 1041)ت

اليهاية يف غ ي  الحدي  ناوث ب وشي السعاةات الم ارك ش  محمد الجثريب  .130

ع. تحقيق:  ا،  الثانيب 1979،د/1399،د(ب المكّ ة العلميةب شي نتب 606)ت

 نمحمية ال ياحي. 

ال غداةيب  شااا عسماعيل المصي ي ب نآثار المؤل ي  ذسماء يف العارفي  ية،د .131

 عحياء ةار   عه عب ذعاةت1951 سية اسّان يع الجليلةب المعارج نكالة شعياية   ع

 ل يا . شي نتب الع شي الرتار

،د(ب ةار عحياء 764اليايف شاليفيات دمح الدي  خليل ش  ذي ك الص دي )ت .132

 ع.2000،د/1420ب 1 نتب ل يا ب ط/الرتار الع شيب شي

نفيات اوعيا  نذن اء ذشياء الثما ب وشي الع اس ذحمد ش  محمد اش  خلكا   .133

 ،د(ب ةار داةرب شي نتب تحقيق: عحسا  ع اس. 681)ت
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 بحثلاملخص 

نالسمع علر ذا ج  نعمةب نالصميُ  نتماع كلِّ  بخي  كلِّ  الحمد هلل فاتحةِ 

مب دح ه نسل   ن بر اهلل عليه نعلر آلهدل   دم يا محم  ن يِّ  بلي الخلق نالم َس 

 :ذما شعدُ  نالّاشعي  شرحسا  علر ييع الدي ب

نظري ة َأَثر ": المعاد يو عيياهنا يدا  العقيدي نالمها، يف مَ  ةراسة فههه

وفي ة يفالَفْيِض  تيييه ا،ّماع الدارسي  ذن ال احثي  يف  هتدج علر "عقائد الصُّ

ّ أثُّ   وقه المآالت الَعَقِدي ةفِ  مجاع العقيدي نالمها،  المعاد ي نحيَ  للّأثي  نال

،ا يف  ِ ثَ نذَ  بي  لإلسمعشالعقائد نال لس ات ناوفكار اليضعي ة علر الميّس ِ 

يفي ة تكيي  ال يائف ،ي:  بل ّح مجاع يديد لل ح  يف العقيدي ونال    الصُّ

  شاوقياع ناوفكار ناليظ يات يف اوةيا  اليضعي ة الَعَقِدي ة للَّأثُّ  المآالُت 

 نال لس ات.

مةب نخمسِة م احَ ب كلُّ م ح  يّكي   م   يف نياء ،ها ال ح  مقدِّ

م هيع نظ ي ة ال يضب نذديلها  :لالمبحث األو  : علر الييه الّالي َم الَِ ب

لهما: ال لس ي ة ال ةنة نالثاين:  م هيع الَ ْيِض عيد ال مس ة.: نفيه م ل ا : ذن 

يفي ة : تَأثُّ المبحث الثاين ي .علر القيع شالَ ْيِض شي  ال لس ة نالدِّ    فمس ة الصُّ

 ان  ال ُّ ميقف السلف م  الجذنلها:  :نفيه ثمثُة َم الَِ   :شيظ ي ة ال يض
ِّ
 نحي

ّ  رِ نْ نةَ  َّ  ِ ه يف تمييث الم ّ أثُّ  شالَ ْيِض عيد نثانيها: عي . دِ عي  م  الم  محانر ال

يفي ة.  ( مع اخّمج الّع ي ات.ق ال ك يُّ َس ي )الي  َنْحَدي الّلقِّ نثالُثها:  فمس ة الصُّ

: نفيه يفي ةالمآالت الَعَقِدي ة للقيع شالَ ْيِض عيد فمس ة الصُّ  المبحث الثالث:

ْهَ َنْرِةيِّ  القيع شاالتِّحاة نَنْحَدي الييية نثمثُة َم الَِ : ذنلها:  ب مآالته عيد السُّ
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ُّه شال يض  نثانيها:  .نعمق
 
 مآالته ن القيع شَيْحَدي الييية ناالتِّحاة عيد اش  ع شي

 نمآالهتاقة عيد اش  َس ِْعيَ  القيع شالَيْحَدي الم لَ نثالثها:  .نعمقّه شال يض

 .نعمقّها شال يض

يفي ة يف تأثُّ ،م شالقيع شيظ ي ة  المبحث الرابع: نقد ذديع نعقائد فمس ة الصُّ

لها:  :نفيه ثمثُة َم الَِ   ال يض: يفي ة اوسس الميهجي ة ليقد عقائد ذن  فمس ة الصُّ

يف  ( نذدل ا هّهم علر قيلهم شد)الياي  نالممكِ  ال ةُّ ن ثانيها: نذديلهم.

 .اعب نقيلهم: ،م الممئكة(نالعقل ال ع   علر قيلهم شد)العقيع ال ةُّ نثالثها:  ذلك.

يفي ة علر عقائد،م المبحث الخامس: نفيه  :نقض ميهج اسّدالع فمس ة الصُّ

لها:  :خمسُة َم الَِ   نقض ميهجهم يف االسّدالع شآَية الييرب نما ي ت ط هبا م  ذن 

ةم  نذحاةيَ   آياتم   َا  لُّ كُ ): نقد اسّداللهم شقيله تعالر: نثانيها .ن يي 
ْ
 ال  عِ  كم الِ ،َ  ءم ي

. «ذنع ما خلق اهلل العقل»نقض ميهجهم يف االسّدالع شدنثالثها:  .(هُ هَ ْي نَ 

 .نقد اسّداللهم شد )كا  اهلل نال ايء معهب ن،ي اآل  علر ما عليه كا (نراشعها: 

َُّك َفَلْم  بآَةعَ   َ َيا شْ »: ْي ِ الُقدسي   نقد اسّداللهم شدالحديثْي ِ  :نخامسها َّْ َعْم اْس

. ندلِّ اللهم  علر ن يِّيا «م  عاةى لي نليًّا فقد شارزين شالمحارشة»ن ب«ُتْ ِعْميِي

دم نعلر آله ندح ه نسلِّم.  محم 

د علي ذشي ،يدي السيِّد  ة. محم 

nahdetalislam@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

نالسمع علر ذا ج  نعمةب نالصميُ  تماع كلِّ ن بخي  كلِّ  الحمد هلل فاتحةِ 

ب ذيمعي نعلر آله ندح ه  بعليهنسّلم ر اهلل دل   دم يا محم  ن يِّ  بلي الخلق نالم َس 

 .شرحسا  علر ييع الدي  لهم الّاشعي علر ن

يفي ة ال  يفالقديمة  نال لس اتاوفكار  َذَث َ  فر   ذّما شعُدو  عقائد فمس ة الصُّ

يفي ة الغُ  عيدَ  بعلر الييعِ  ا ًّ زاع مسّمِ   ميهممي علر مسّيى العلماء كثي  م  الصُّ

يفي ة   ل ُ اعب نقد مك   َ ناوتْ ميهم  اعِّ يَ عايب نعلر مسّيى العَ الدُّ ن غيا  عقائد الصُّ

ة ا سممي ةو  م  كثي م  ميِ الغُ  ت هبا اوم  ًيا ا يمثِّ مم  الظ نج الّاريخي ة الّي م   ل تحدِّ

ة ها الَعَقِدي ة نال ِ نشيا  مآالتِ  بذفكار،م ضِ ْح يف ةَ  ا سهاعَ   ا يّ ل  يًّ َعَقدِ  ك ي 

الّي م   ب ات الدنلي ة المعاد يالمّغيِّ  يف ظلِّ  ةً ب خاد  نغي  ذلك نالرتشيي ة

 يذَ مُ ج نَ الّصيُّ  خاذُ ذ،دافها اتِّ 
ِّ
عيد  ًيا لإلدمح نالرتشية يف العالم ا سممي

ات خهت م  ت ييه العقائد  بلماني ة،ا فلس ات نضعي ة عَ يةُ قُ تَ  شعضهاب ذن تلك الّي

 لها. نسيلةً  نالم ا،يم ا سممي ةِ 

المعاد يو لإلسهاع يف  يدا  العقيدي نالمها، نتأيت ،هه الدراسة يف مَ 

 تحليل االنح افات الَعَقِدي ةب نال ح  يف ذديلهاب نتحليل ُا هاهتاب نال ةِّ عليها.

َأَثر نظري ة "ن،ي:  ب،ها ال ح  ميضيعُ   كمت الَعَقِدي ة المعاد يِ نم  ،هه الم

وفي ة يفالَفْيِض   ."عقائد الصُّ

الّي ات خهت  بل يا  ميقف ا سمع م  تلك اوقياع يأيت ،ها ال حُ   ولها

 - حدثة(اوفلي ييي ة المُ  )المدرسةَ  ةً نخاد   - يات ال لس ة الييناني ةع َ م  مُ 
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 ها. نت ييهِ  به شالعقيدي ا سممي ةنةمجِ  ب ياء الَعَقِديِّ ذساًسا لل

يفي ة كثي يم ،ي الدراسات الّي تيانلت عقائدَ ن ذين يف ،ها ال ح   دَ يْ شَ  والصُّ

رات نذفكار ه يف اشّداع تصيُّ عقائد،مب نةنرِ  يفذقصد علر شيا  َذَث  القيع شالَ ْيِض 

مع ممحظة  بق ميهاعلر ،هه اليظ ي ةب نتي ثِ َعَقِدي ة لدى الغمي ميهمب تقيع ذساًسا 

سي   يفي ِة المّأثِّ ن  شيظ ي ة الَ يضب نالمؤسِّ ذ  المقصية شالغمي ،م فمس ُة الصُّ

ة )الحليع ناالتِّحاة نَنْحَدي الييية(ب  ذن الميظِّ ن  ذن المجا، ن  شالعقائد الضال 

سات نال ُُّ  .نَت ِعهم يف ذلك الّي ار الصييفُّ علر مسّيى الم  ؤس 

نلخ يري ،هه المؤثِّ ات ال لس ي ة الييناني ة نال  قي ة علر العقيدي 

ة م  هَ مُ م ل حثي ،ها ذنه قاع هبهه الْ زعُ يف ،هه القضي ةب نال ذَ  كا  ال حُ   وا سممي ة

قد تكي  س ً ا يف تيييه ا،ّماع الدارسي  ذن ال احثي  يف   ييم ه ُخ نلكي   وكاملةً 

ّ أثُّ   وقه المآالت الَعَقِدي ةفِ  العقيدي نالمها،  المعاد ي نحيَ  مجاع للّأثي  نال

،ا يف  ِ ثَ نذَ  بي  لإلسمعشالعقائد نال لس ات ناوفكار اليضعي ة علر الميّس ِ 

يفي ة ،ي:  بل ّح مجاع يديد لل ح  يف العقيدي وتكيي  ال يائف نال    الصُّ

شاوقياع ناوفكار ناليظ يات يف اوةيا  اليضعي ة   الَعَقِدي ة للَّأثُّ  المآالُت 

 نال لس ات.

عانى م حلةِ  ج ،هه الدراسة علر تجانزِ هدُ نكهلك تَ  دد نالّسجيل للد   ال  

نالّحليل لمصاةر،ا نذديلها المخال ة للق آ   ليقدالمخال ةب علر م حلة ا

ج علر ت ييد تلك هدِ تَ  يب نكهلكنالّلقِّ  مِ هْ نميهج السلف الصالح يف ال َ  بةنالسي  

 ال    نشيا ِ  بالمؤثِّ ات
ِّ
 الصحيح الهي يخالف نيغاي  مقاالِت   ح ا سممي

 ها.المآالت نمعالجِّ  المخال ي ب نت خي ِ 

  ت   يعة الدراسة اسّخداعَ َض نقد اقَّ 
ِّ
 الميهج اليد ي

ِّ
 وب نالميهج الّحليلي
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يفي ة الّي تأث   ها م  خمع يضب نتحليلِ ظ ي ة ال َ  نا فيها شيل يا  ذقياع فمس ة الصُّ

،ا عيد،مب مع اوخه رِ مصاةر ن أهتا نت يُّ  الهي تيّمي عليهب نشيا ِ  ك يِّ ق ال ِ َس الي  

 ت عيها نع    بال شط شي  ذفكار،م لّلك اوقياعب نقد الّثمُت  قديِّ شالميهج الي  

يفي ة( ذن ) الهي  ق ال ك يِّ لَيْحَدي اليس   وعلخ ه،  الغمي(...مشد)فمس ة الصُّ

 بهم يف اليسائل الّع ي ي ةمع االخّمج فيما شييَ  ب ن  عيهنيع ِّ  بييّمي  عليه

 .ات الميهجي ةناآللي  

 ئهميف المّ  عيد شيا  آرا سياءم  بالسيا  َ  َس ،ا َح  ُ ذكُ ذما ذسماؤ،م فأَ 

 يف الحيااي عيد شيا  ا حاالت علر كّ همب نكهلك الّثمُت  ننالعمقات شييهاب ذ

 كما ،ي شي  عممَّ  بذقيالهم شالّياصِّ  يف كثي  م  المياضع ع َض 
ْ
ةن   تيصي م  ي

  وج فيهاتص ُّ 
ِّ
ًيا لليقد الميضيعي  - هبا علر  يلها تيُت لّلك اوقياعب الّي ذَ  تح ِّ

 لِّ حِ يف المسائل مَ  لخ يرهتا الَعَقِدي ة م  يهةب نل يا  ةعانا،م كاملةً  - ذحياًنا

 .ال ح  م  يهة ذخ ى

نقد ذنرةُت كثيً ا م  اوحاةي  الي يي ة خمع ال ح ب نميهجي فيها: 

ِّّسعة. ّ ةب ذن ال  الّخ يُج م  دحيح ال خاريِّ ذن دحيح مسلمب ذن م  الكّ  الس

شعيًدا ع   بة الي يي ةالق آ  نالسي   الّحليل ناليقد علر معايي ِ  نتقيع ذسُس  

يفي ة   ُ ا يَ محظة ذ  كثيً ا مم  الّع ي ات ا ن ائي ة نالخ اشي ةب مع م حه فمس ة الصُّ

دات م  آثار ال لس ات نتخ ُّ  نعنما ،ي ذن،اعم  ولةعلر ا سمع شِص  ال يمتُّ 

كما  ب ذن محانالُت تيفيقم شي  الق آ  نالسي ة نال لس ة الييناني ةوالييناني ة نال  قي ة

  ّ  ح م  خمع ال ح  شم يةة اهلل.ِض سي

مةب  يف ال ح  فقد ياء به يف الّقسيم نالّ يي ال ح  ن  يقُّ  ة   نذما ُخ  مقدِّ

 :علر الييه الّالي نخمسِة م احَ ب كلُّ م ح  يّكي   م  َم الَِ ب
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 ب نفيه م ل ا :: م هيع نظ ي ة ال يضب نذديلها ال لس ي ةلالمبحث األو  

لهما:  القيع شالَ ْيِض ال ةنة علر نالثاين:  م هيع الَ ْيِض عيد ال مس ة.ذن 

  ي .شي  ال لس ة نالدِّ 

يفي ة شيظ ي ة ال يض: تَأثُّ المبحث الثاين  :ب نفيه ثمثُة َم الَِ    فمس ة الصُّ

 ميقف السلف م  الجان  ال ُّ ذنلها: 
ِّ
ب نذعماع  نحي

ِّ
)ذِي الجان  القل ي

يجب القليب الم ليشِة ا ًعاو مثل: ا ناشةب نالحياءب نالخ يعب نالخضيعب نالخ

،دب نالحمدب نال ك ب نال غ ةب نال ، ةب ناليرعب ناليقي ... علخ( ه رِ نْ نةَ  (1)نالثُّ

  ّ  عي .دِ عي  م  الم َّ  ِ يف تمييث الم

يفي ة.نثانيها:  ّ أثُّ  شالَ ْيِض عيد فمس ة الصُّ  محانر ال

  ( مع اخّمج الّع ي ات.ق ال ك يُّ َس ي )الي  َنْحَدي الّلقِّ نثالُثها: 

يفي ة :الثالث المبحث ب نفيه المآالت الَعَقِدي ة للقيع شالَ ْيِض عيد فمس ة الصُّ

 ثمثُة َم الَِ :

ْهَ َنْرِةيِّ ذنلها:  ُّه القيع شاالتِّحاة نَنْحَدي الييية نمآالته عيد السُّ ب نعمق

 .شال يض

 نثانيها: 
 
نعمقّه  نمآالته القيع شَيْحَدي الييية ناالتِّحاة عيد اش  ع شي

                                                 

 - 511 - 390/ص 5انظ : ميسيعة العقيدي ناوةيا  نال    نالمها،  المعاد ي: ج (1)

: داح  السميِّ 1198 - 1161 - 1139 - 1134 - 1049 - 1055 ب الم  ج العاعُّ

دم آع  سعيةب تصييف نععداة مجميعة م  اوكاةيميي  اوميُ  ة. سعيُة شُ  سلماَ  شِ  محم 

صي  يف يامعات العالمب م ايعة نتقديم: عدة م  ك ار العلماء  نال احثي  المّخصِّ

ب ط
ِّ
ي  يف العالم ا سممي  ع.2018 ،دب1439ب ةار الّيحيدب ال ياض 1نالمخّصِّ
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 .ل يضشا

 .نعمقّها شال يض قة عيد اش  َسْ ِعيَ  نمآالهتاالقيع شالَيْحَدي الم لَ نثالثها: 

يفي ة يف تأثُّ ،م شالقيع شيظ ي ة : المبحث الرابع نقد ذديع نعقائد فمس ة الصُّ

 :َم الَِ   ةُ ذرشعال يضب نفيه 

لها:  يفي ة اوسس الميهجي ة ليقد عقائد ذن   نذديلهم.فمس ة الصُّ

  ( نذدل ا هّهم يف ذلك.علر قيلهم شد)الياي  نالممكِ  ال ةُّ نثانيها: 

 .اعب نقيلهم: ،م الممئكة(نالعقل ال ع   علر قيلهم شد)العقيع ال ةُّ نثالثها: 

  .ي اليييةال ةُّ علر قيلهم شيحدنراشعها: 

يفي ة علر عقائد،مالمبحث الخامس ب : نقض ميهج اسّدالع فمس ة الصُّ

 :َم الَِ   نفيه خمسةُ 

لها:   نقض ميهجهم يف االسّدالع شآَية الييرب نما ي ت ط هبا م  آياتم ذن 

ةم  نذحاةيَ    .ن يي 

 ﴾رن مم ام يل ىل﴿: نقد اسّداللهم شقيله تعالر: نثانيها
 .[88]القص : 

 .نقض ميهجهم يف االسّدالع شد)ذنع ما خلق اهلل العقل(نثالثها: 

نال ايء معهب ن،ي اآل  علر ما عليه نقد اسّداللهم شد)كا  اهلل نراشعها: 

 .كا (

َُّك  بآَةعَ   َ َيا شْ »: ْي ِ الُقدسي   نقد اسّداللهم شدالحديثْي ِ  :نخامسها َّْ َعْم َفَلْم  اْس

 . «م  عاةى لي نليًّا فقد شارزين شالمحارشة»ن ب«ُتْ ِعْميِي
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ُة محان لة ،هاو نلست َذزُعم الكماع يف اسّي اء ييان  ال ح و نلكيها مج  

لّيييه اوذ،ا ب نفّح شاب المياق ة ناالسّقصاء يف ،ها الجان  المهمِّ م  

َ  م  مجميعها  ييان  العقيديب ذريي ذ  َتيَضم  عليها يهيةم ذفضُل ميهاب فيّكي 

 شعد حي م االسّقصاُء نالّأديل الجيِّد.

دم نعلر آله ندح ه نسلِّم.  ندلِّ اللهم  علر ن يِّيا محم 
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 :املبحث األول

 وأصوهلا الفلسفيَّة( )نظريَّة الفيض مفهوم

 لب األوَّطَلامَل

 الفالسفة مفهنم الَفْيِض لند

الّي ذ،   ناالفرتاضاِت  راِت نالّصيُّ  شيظ ي ة الَ ْيِض تلك الم ا،يمَ  ذقصد 

ب الّي ،ي امّداةم لّي ار اوفم يني ة اْلُمحَدثة ذن (ع270تعليها ذفلي ي  )

م يني ة الجديديب ن،ي تسميةم آلراء مجميعة م  ال مس ة نالم كِّ ي  تمّدُّ اوف

عب ن،هه اآلراء تحانع عع اء ت سي  للَكْيِ ب ن،ي 550 .ع حّر:  250م : 

تخّلف اخّمًفا يي، يًّا ع  آراء ذفم يَ  الييناينِّو عذ عهنا تؤمِ  شرلهم م اِر  

 .(1)ُ  نالييية كلُّه شما فيه م  مخليقاتللكي ب ن،ها ا لُه َيِ يض عيه الَكيْ 

 َأث  تن 
ُّ
ُد شُ  َ ْ َخا َ    هبا اْلَ اَراشِي  ناش ُ  ب،د(339 - د،259) ذشي نص  محم 

يفي ةب نفس  أثُّ ّ  نانّقل ال ب،د(428 - د،370ييا )ِس   نا م    هبا علر فمس ة الصُّ

 دنرُ ْيِض نالصدنر(ب نالصُّ ج لديهم شد)ال َ ع َ خملها عمقة اهلل شالكي ب ن،ي ما يُ 

ع   يض الييرُ  ِ ه علر فيض م  اهللب كما يَ الييية كل   ةُّ  ُ اليظ يات الّي تَ "ق علر  لَ يُ 

 ب ناليظ ي ة شييه عاع  (2)"الصدنر م اةُج  ع  اليارب نالَ ْيُض  ال مسب نالح اريُ 

                                                 

ي العالمي ة لل  اب  ي يف اوةيا  نالمها،  ناوحثاب المعاد يب اليدنالميسيعة الميس   (1)

 
ِّ
 .د،1420ب 4ط (2/793) عا اج نم ايعة: ة. مانع حماة الجهييب با سممي

(2)  
ُّ
: ة. شأع ائهاض لع  ب177ص ب105: مجمع اللغة الع شي ة شالقا، ي صالمعجم ال لس ي

 - ع1983،دب 1403ب عش ا،يم مدكيرب ة. محمية قاسمب ة. محمد ييسف ميسرب نآخ ن 

 .(1ل دالقا، ي )مج ن  الم اشع اومي ي ةبؤة ل الهيةة العام  
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فهم ب (1)"ع علر الياقعنالظيا،  تيضيًحا ال يعيِّ  ح اواياءَ ما ييضِّ " ،ي

ف ناحدب نميها يّأل   م  م دذم  يةم مّدرِّ  فيض الكائيات علر م اتَ  "رن  ذ : يّصي  

ة الَخلقب نتسم  العالم يميعُ   .(2)"ر ذيًضا نظ ي ة ال يضه.. نتقاشل نظ ي 

 :اسّخداع تع ي  )َذَث  نظ ي ة الَ ْيِض( نلم ذقل مثمً  ييا  ال ح : آث ُت نيف عُ  

ذن ما ااشه ذلكو و  نظ ي ة الَ ْيِض لم تيّقل  (بانعكاس) :ب ذن(نقل) :ب ذن()ت  يق

شل انّقلت علر  ونظ ي ة مّكاملة كما ،ي يف ال لس ة الييناني ة شيد ها ميظيمةً 

 
ِّ
نلك  لم يأخهن،ا  وتأثيً ا يف فلس ّهم نكانت ذكث َ  بناش  سييا نغي ،ما اْلَ اَراشِي

يهم َلَيْنا ذعياَ  اليصيص نذل سي،ا لك و(3)اليينا  لدى ،ي شصيرهتا الكاملة كما

يفي ةب نكهلك شاليس ة  ل اًسا ا عيًّاب ع   سياءم  بميها  نا شجيانَ  تأث  ل مس ة الصُّ

ّ أثُّ  شال مس ة الميِّس   ي ل مس ة اليينا ب  ي  لإلسمعب ذن الق اءي الم اِا   يق ال

ثئيًّا مع  ي،ا تيظيً ا ُي نعنما نظ   وللميظيمة المّكاملة ليظ ي ة ال يض نقلم  ةن َ 

 .الَعَقِدي ة ا سممي ة ها يف الم ا،يمِ جِ مْ ةَ 

شي  قيع ال مس ة شالَ ْيِض  جي، ي  ال مع ض نري اوخِه يف الُحس ا  ال    

يُّيَ  م  نشي  ما عليه  بنالصدنر يقيع القيع  ييما اعّقاة خلق اهلل للعالمب فاْلِملِّ

ي ةب علر العمقة   ةعيد ال مس شالَ ْيِض نالصدنر يفي ةفرنالِعلِّ  ه عيد فمس ة الصُّ

  .يقيع علر ال اعلي ة

نقد ُعِ ج ال مس ة الهي  يقيلي  شّلك اليظ ي ة شمه،  اوفم يني ة  

                                                 

(1)  
ُّ
 .203: مجمع اللغة الع شي ة شالقا، ي صالمعجم ال لس ي

 105ص الساشق: (2)

ُد شُ  ُرْادم الح يد(: هتافت الّهافتب ص (3) نما  385رايع: اش  راد: )القاضي ذشي اليليد محم 

 ع.1964رجب القا، يب ب ةار المعا1شعد،اب تحقيق: ة. سليما  ةنياب ط
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ه القيع شالياحد الهي ددر عيه ن،ي مه،  ذفلي ي  نذت اعهب نذساُس " الحديثة:

 .(1)"شالدي  س ةَ ال ل ُج ثُ مْ الكث يب نفيه نثعة ديفي ة تَ 

حه ذفلي ي   َ ى لها نظ ي ة الَ ْيِض ،ي السؤاع الهي  َ نا اكالي ة الّي تّصد   

ج سّهدِ تَ  :نشصيغة ذخ ىب (2)"كيف تي أ الكث ي ع  الياحد؟" يف تاسيعاته:

الهي  ب)اهلل( ُض حْ مَ كيف دار الياحد الْ "السؤاع: ،ها ع   نظ ي ة الَ ْيِض ا ياشةَ 

ه نال ِّ ج ع  نحداني  خ ُ ذ  يَ  عشداع اواياء م  غي ِ  ةَ ل  شييع م  اونياعب عِ فيه  ال كث يَ 

 .(3)"ه عيد عشداعه الكث ي؟ت نحدانيُّ شل ااّد   و يّكث  

 ،ها السؤاع يف ذ :    عياشة ذفلي ي  عنتّلخ   

 فيه. ال كث يَ  شسيطم  ب،ي في  الّماع نالكماعالواحد المحض:  - 1

 ب نكا  ددنره شغي ِ ر ع  الياحد المحضِ دَ ما َد  ع،ي ذن  العقـل:  - 2

ب الّ ت ،ها العقل ب ن،ي ال يء الّاعُّ العقَل  المحُض  طب نشعد ذ  ذشدع الياحدُ تيسُّ 

 ب فأفاض عليه الياحدُ اءً هَ ه عليهب نامّأل ميه نيًرا نشَ  َ عهب نذلقر شَص  دِ علر مُ  الّاعُّ 

اء الّي يف العالم اوعلر ست يميع اوايجَ عظيمةب فان َ  ى كثي يً قيً  المحُض 

 ط العقل.نالعالم اوس ل شّيسُّ 

                                                 

(1)  
ُّ
 18: مجمع اللغة الع شي ة شالقا، ي صالمعجم ال لس ي

ب المجلد الثال  )الّاسيع الثال (ب نقله علر الع شي ة 239ذفلي ي : تاسيعات ذفلي ي  ص (2)

ب شي نتب 1ع  اودل الييناين: ة. ف يد يربب م ايعة: ة. يي ار يهاميب ة. سميح غييمب ط

 ع.1997ل يا ب 

ع لها: ة. 113ة. ع دال حم  شدني: ذفلي ي  عيد الع ب ص (3) قها نقد  ب نصيص حق 

ع دال حم  شدنيب ضم  كّاب ذفلي ي  عيد الع بب مكّ ة اليهضة المص ي ةب القا، ي 

 294ب 3/293عب نانظ : تاسيعات ذفلي ي : ج1955
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 م ت ةً  ب ن،ي ذقلُّ ًها شالياحد المحضِ ت  ُّ  دعها العقُل شَ ذَ  ي ة:ل  النفس الكُ  - 3

ّهاب ل  عِ  ا نحيَ يًّ لُ كت الي س الكلي ة عُ ب نتح   اقصانً   يف ا شداع نُ و وم  العقل

 بًم  ْ كت ُس نتح    بننيًرا يً نامّألت قي   ؤ،ابدْ ننظ ت علر ال يء الهي ميه كا  شَ 

 في أت عيها ال  يعة.

يَ  الطبيعة: - 4 ط ال  يعة ،ي الم ت ة ال اشعةب نشّيسُّ ن ،نيقصدن  هبا الماة 

  الياقعة تحت الكي  نال ساة. ر اوي اعُ صدُ تَ 

الم ت ة اوخي ي ،ي ددنر  :ذِي  األشياء الواقعة تحت الكون والفساد: - 5

 م السُّ عالَ ما يف ال
ِّ
 .(1)م  يماة نن ات نحييا   لي

 بثة علر ذساس نظ ي ة الَ ْيضِ  ي شاوفم يني ة المحدَ أثِّ ّنتقيع ال لس ة الم 

 :َئ ي م اةعد   رالّي تقيع شدنر،ا عل

  ما ال  ب نالممكِ ناي  نممكِ  فاليييةُ فكرة الوجوب واإلمكان:  - 1

ياتب الممكِ  ُل  نييةهب ن،كها تّسلَس شل يسّيد علر الياي  يف ويقيع شي سه ذدًم 

  يراني ة.ن،ي ال ييضات اليُّ 

 .ر عنه إال واحدصُد الواحد ال يَ  - 2

 .(2)لعن التعقُّ  ناشئنه إ :أي ؛لاإلبداع تابع للتعقُّ  - 3 

                                                 

 نما شعد،ا. 143ب ص6ة.ع دال حم  شدني: ذفلي ي  عيد الع ب ص (1)

ْهَ َنْرِةيِّ  (2) انظ : ة. محمد علي ذشيريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

عب نرايع: عاةع محمية شدر: 1959ب مكّ ة اونجلي المص ي ةب القا، يب 1ب ط98 - 97ص

ب ص ب ةار 1نما شعد،اب ط 11ش ،ا  ا مكا  ناليييب شي  اش  سييا نددر الدي  ال ي ازيِّ

س نييظِّ  لل ؤية ال لس ي ة الّيفيقي ة 2006المذقي ةب سيري ةب الحيارب  عب ن،ي كّاب يك ِّ
= 
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 ي  شّلك اليظ ي ةب حي  ن،ها ما انّقل علر ال مس ة المسلمي  المّأثِّ  

ر عيه العالم دَ م  يميع اليييهب فرذا َد  ناي  الييية ناحدم "يه، ي  علر ذ  

لهلك لجأ اش  سييا  و  يف ذات الياي ة نالّكثُّ للّعدُّ  عايً دْ كا  مَ  ب يً   م اَا المّكثِّ 

ر ع  دَ ذنه عذا َد  ب نالمقصيةُ ر عيه عال ناحدم صدُ علر مقيلة ذفلي ي : الياحد ال يَ 

فكيف  و لعالم مّكثِّ نلك  ا وناحًدا فيج  ذ  يكي  ذلك اليييةُ  بالياحد نييةم 

 .(1)"ت الكث ي ع  الياحد؟درَ َد 

   ّ ا م  لَ  َع اون   َي ع  ال ار" ح المقصية شالَ ْيِض م  خمع قيع ذفلي ي :ِض ني

عذ  ونذكمل م  يميع ذني ال ضائل ه ذتمُّ ب نفضيلُّ ال ضيلةِ  الّاع   كا  ،ي ال اضَل 

ن،م  بهمَّ ل  نكا  ،ي عِ هب ذي فضيلة م  الهي  ،م ةننَ  فضيلة كلِّ  كا  ،ي س َ  

ال اضلة علر  ذ  يكي  ،ي الهي ي يض ذناًل الحيايَ  كا  اليايُ     معليلي 

 وها نم ات ها يض عليها علر ةرياتِ ن،ي معليلةب فيَ  بهالّي ،ي ةننَ  بهااواياء كلِّ 

ع ل  ج اون   نيكي  القاشَل  بب ميهذح ى ذ  يق   كا   بق ياًل  فما كا  ميها ذكث َ 

ط شي  ال اري نسائ  المعليالتب ذ  نث اتهب نلهلك يّيس   ئههب نحس  هبا ِ ،َ يْ َي 

ل ما ي يض عليه م  ق َ م  يَ  َع ذن   بالجي،  ال اضَل  يجعل ،ها ال يء ال  يَف 

ا قد قيل م  مم   بهنيكي  ،ي الهي ي يض شعد ذلك علر ما ةننَ  بالحياي نال ضائل

عليه م  ال اري ةائًماب  الم اضةَ  ئَل نال ضا ه الحيايَ  يلُ ب نيكي  قَ رال اري تعال

 .(2)"ه علر ما ةننه ةائًماه نفيُض نعف اغُ 

                                                 
= 

 ال يضي ة المغاليةب نال ييقد،ا نال يعارضها.

ب ةار الدعييب القا، يب 1ب ط28 - 18ة. محمية ماضي: يف فلس ة اش  سييا: تحليل ننقدب ص (1)

 ع1997
ع لها: ة. ع دال حم  ح نصيص - 108ذفلي ي : ذثيليييا ذرس ا اليس ص (2) قها نقد  ق 

= 
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 الساشق علر  يله ل يا  المقصية شالَ ْيِض عيد ذفلي ي  شالي ِّ  نلقد يةُت  

ًعا يف القيع شهب نذكث ،م ذثً ا يف ال مس ة نفمس ة ن،ي م   - ذكثِ  ال مس ة تيسُّ

يفي ة الميّس ي  علر ا  نذلك ل يا  فلس ّه يف ددنر الكث ي ع   - سمعالصُّ

 بط تلك الكائياتالياحدب نذلك شالَ ْيِض علر ما ةننه م  كائياتب ثم تّيس  

ب م  خمع ،ها الميظير هاب ذما ع  كي ي ة ذلك ال يضِ ةننَ   يض علر مانتَ 

 
ِّ
ب ن،ها ت كي  اهلل يف ن سه نكمالهب ن أ عيه فيضم " فيكي  ع    يق: بال لس ي

ب ح اريً  نيًراب ناليارُ  يًءاب نال مُس َض  ب نكما ي ع  اللهُ  مَ دار ،ي العالَ  الَ ْيُض 

دار ،ي  ًفاب كهلك ددر م  اهلل اعاعم  ْ عَ  ، ُ ش ًةاب نالث   ب نالثلُج ماءً   عُ نالي  

 .(1)"مَ العالَ 

 الحديثة(: )األفالطوني ةدات ومعتقَ  أفكار ومن أهم  

 نال يض. االن ثا  نظ ي ة - 1

ةيب شأنياعها الميييةاِت  َيُ ةُّ  ذ  ذفلي ي  حانع لةب نذحيالها المّعدِّ  المّ دِّ

ب ناحدم  ذدلم  علر د ثاشتم ب ثمثةِ  شمياق ة لهلك نمه   نّيجةم  علر ميها انّهر اعّ اراتم

  َمهَ،ُ ه تكي   م  خملها
ُّ
 .ا ا اقي

ُلها  ع يكي  ذ : ذن   محااًل  فاعّربه يَءبا ال م  العاَلمَ  ذنيد قد الم َلق اون 

 عقليًّا.

 آَخَ . ايءم  م  العالم ذنيد قد اوّنع يكي  ذ : ثانيها 

                                                 
= 

 ع1955شدني ضم  كّاب ذفلي ي  عيد الع بب مكّ ة اليهضة المص ي ةب القا، يب 
ُّ يف ال لس ة ا سممي ةب ص (1)

ب ةار الثقافة الع شي ةب 109ة. حس  ال افعي: الّي ار الم ائي

 ع.1998 ،دب1418القا، يب 
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 عليه ذنحت اليّيجة ن سهب ن،هه م  العالم ذنيد قد اوّنع يكي  ذ : ثالثها

 ال م  حدنرم  ،ي ب المسّم ٌّ  عاعاعم  - ا حه كما - ناالن ثا  االن ثا ب ش ك ي

ع ذات يف تغييً ا َيسّّ ِع ما فيه يسنل ايءب ال م  انقساعم  نال ايءب  .الم َلق اون 

 :االن ثا  ةريات - 2

 :ذساسيي  م دَذْي ِ  علر االن ثا  نظ ي ة تقيع

رم  العالم ذ  اونع: ب ا ةراك في  ،ي ميِيدم  ع  مّحدِّ
ِّ
 عال ييدف ال العقلي

ب ميييةم  شأنه ةم  .م َلقم  ناحدم  نذنه مج  

ر ذ  الثاين:  ال مسب م  الييرُ  َي يض كما االن ثا ب س يل علر حصل الّحدُّ

 .اليار م  الح اري تي ع  كما ذن

ت ح  ،هه اليظ ي ة ع  كي ي ة ددنر اواياء )الكث ي( ع  الياحد ف الجملة  

 يض عيه اواياء يميًعا شحي  تَ  تدعي علر علهم فاوفم يني ة المحَدثة  و)ال سيط(

نال ييق عب ن،ها  بد شرراةينال يّقي   بثم  ذن تاريخة شال تي صل عيهب فيًضا ال يّحد  

 يض عيه ميقيصب ن،ها ا له يَ  كامًم غي َ  شل يظلُّ  وه  مصدرُ يقُ ال يَ  الَ ْيُض 

 . (1)ه شما فيه م  مخليقاتالكي  نالييية كلُّ 

بالسائدي اليثيي ة ثة شاوةيا اوفم يني ة المحدَ  نامّثيِت  
ِّ
 ب نت اثها ال نحي

 أ ع  ،ها االمّثاج ما يُعَ ج يف ب  اونسط يف العصير الميمةي ة اونلريف ال  

 "ن،ي:  ،الغنوصي ة()دش
ٌّ
ي ب نيقيع علر ع شي  ال لس ة نالدِّ جمَ يَ  مه،  تل يقي

ها ش عضب ني ّمل علر المعارج ا نساني ة شعِض  ذساس فك ي الصدنرب نمثِج 

                                                 

 (.794 - 2/793الم يع الساشقب ) (1)
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فيه تلّقي اوفكار الق الي ة  ائ ة م  اآلراء المضيي  هبا علر غي  ذ،لهاب ن

كالمثةكي ة نالمانيي ةب نكا  له  بشاوفم يني ة الحديثةب نشعض الّعاليم ال  قي ة

 ذث ُ 
ِّ
 .(1)"يف المسيحي ة نا سمع ه يف الّ كي  ال لس ي

 
ِّ
يف الرتشية ال نحي ة لها ذت اع  مدرسةم  نن أ ع  ذلك المه،  الّل يقي

ما  نكل   بليم اوفم يني ة السح  نالّيجيم ناوسا ي  ب ذضافت علر تعاننم يد

 
 
ّ  ُعِ ج ع  ال    م  ت ار رنحي ر ب نذخ يت مه،ً ا يميج شكثي  م  اآلراء نا

 .(2)اليظ يات

ارات ال نحي ة ج الّي  مّثِ حي  تَ " )الثقافة الهليني ة(:دج ،هه الغييدي ة شع َ نتُ  

نكا  ال    اونسط ، الغييدي ةب نالمانيي ةثة نالصاةري ع  اوفم يني ة المحدَ 

ئًم للمدارس الّي اد  عت فيها المسيحي ة مع اليثيي ة يف ال ك  نالعقيديب يْ مَ 

يف م اكث الدراسات الس ياني ةب نالساساني ة  س ،ها المثيج ال ك يُّ درَ حي  كا  يُ 

 
ِّ
 .(3)"ق ل ال ّح الع شي

 نانّقلت اآلراء نالعقائد اوفم ي 
ِّ
 َعْ َ  الَ اَراشِي

ِّ
ني ة علر العالم ا سممي

 َأث   ت ناش  سيياب فقد
ُّ
 بج عيهاَّ شأدل ا اكالي ة عيد ذفم ي ب نكهلك ما نَ  الَ اَراشِي

ييا : القيع يف الميييةات الثياين نكي ي ة ددنر ن،ي القيع شال يضب تحت عُ 

م ذدًمب نال مّجسِّ  ،ي يي، م  الثاينب فهها الثاين ي يض م  اونع نييةُ "الكثي : 

                                                 

: مجمع اللغة الع شي ةب ص (1) ُّ
 .133المعجم ال لس ي

ْهَ َنْرِةيِّ  (2) انظ : ة. محمد علي ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

 .72ص

ْهَ َنْرِةيِّ ص (3) ب نال 72ة. محمد علي ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

( لحيثي ات كثي ي.ذنافقه علر  ّ
(ب ناوفضل )ال ّح ا سممي

ّ
 تسمية )ال ّح الع شي
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 ع عيه نييةُ لثَ فيما يعقل م  اونع يَ ...ب َع ل اون  عقِ نيَ  بهل ذاتَ عقِ يب فهي يَ ،ي يف ماة  

السماء اونلر.  ع عيه نييةُ لثَ يَ  به  شهاته الّي تخصُّ ،ِ يْ جَ َّ نشما ،ي مُ  بثال 

نيعقل  بهذاتَ  ن،ي يعقل به عقل ِ ،َ يْ ن،ي شجَ  به ال يف ماةينالثال  ذيًضا نييةُ 

ك ي الكياك   ع عيه نييةُ لثَ يَ  بهجي،  شه م  ذاته الّي تخصُّ َّ اونع. ف ما يَ 

 .(1)"...الثاشّة

  
ِّ
 اته علر ،هه اليظ ي ةب الّي انّقلت كهلك مؤل   يف كلِّ  نتقيع فلس ة اْلَ اَراشِي

ي ةِّ عيهب ع  ذلك يؤ امّياع ذ  يقصد نيية الكلِّ "الهي ذ،  علر:  بعلر اش  سييا

لمه ه نعِ شس  ه يقصدب ن،ي مع فُّ  يف ذاتهب فرنه حييةه يكي  فيه ايءم   م علر تكثُّ 

 فائدي  ذلكب ثم قصد ماب ثم ذن خي ي ة فيه تييِ  بذن اسّح اشه بشيييب القصد

 .(2)"اعحَ ن،ها مُ  وعلر ما ذنضحيا ق ُل  اه القصدُ ي يده عي  

   ّ  ذق اش  سييا مع  ِ ني
ِّ
عليها  ريف ذدل ا اكالي ةب نما ُي ي فلي ي  ناْلَ اَراشِي

ر ع  ن س صدُ الح كة السماني ة ن ساني ة تَ " ر ذ :رات فيضي ة تّصي  م  تصيُّ 

ّ   باالخّيارات ةيِ مّجدِّ  مخّاريم  هاب فيكي  عدة العقيع الم ارقة شعد ُّ ثئي  ُي  صلةم م

ى يها قيً كيك  ف عنما الم دذ يف ح كات كلِّ  .بالم دذ اونع شعدة الح كات..

ال شعدة  بد ذ  تكي  الم ارقات شعدة الكياك  لها عُ يض م  الكياك ب لم يَ  ِ تَ 

ك الهي ال ها: العقل المح ِّ لُ ذن   وشعد اونع تعالر  يً ،ا عَ   اتب نكا  عدةُ الكُ 

                                                 

ُد ش    خاَ  ت (1) ُّ )ذشي نص  محم 
ع له 61(: آراء ذ،ل المديية ال اضلةب صد،339اْلَ اَراشِي ب قد 

قه: ة. ذل ي  نص ي ناةرب ط  ب ةار الم   ب شي نتب ل يا ب ةت.2نحق 
 الحسي  ش (2)

 
ب شا،ّماع: ع داهلل 75(: الم دذ نالمعاة صد،428ُ  ع داهلل ت اش  سييا )ذشي علي

ب تحقيق: آية اهلل 433نيراينب  ه ا ب ةتب نانظ  له كهلك: ا لهي ات م  كّاب ال  اءب ص

 .د،1418ب قمب عي ا ب 1زاةه اوُمليب ط
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 .ب ك..يّح   
َ
  حّر ييّهي

ِّ
ب علر العقل ال ائض علر ذن سياب ن،ي عقل العالم اورضي

 كة لها حكمم شل ع  كل ك ي مّح ِّ  واعب نع  لم يك  كهلكال ع  يه العقل ننح  نسمِّ 

 .(1)"يف ح كة ن سها

َي   نقد تَأث   شال لس ة ال يضي ة مدرسّا  ك ي تا و ذنال،ما: مدرسة اش  َمَس  

  ،د(319)ت 
 
الّي شدذت ش مة المغ ب ناوندلسب نشلغت َذْنَيها مع اش  ع شي

اُحه ن َ   ب حي  نقلها علر اماع،د(638)ت  عف يقي ة ثم شمة ال اعب نتيل ر ا  

ِّّلمساين  ناشَ  َسْ ِعي َ  ًة ع يَف الدي  ال  .(2)مه، هب خاد 

كا  لل لس ة ال يضي ة لدى ناوخ ى: يف شمة فارَس نما َحْيَلهاب  

ْهَ َنْرِةيِّ    ك ي  يف هتيةة الجيِّ  َذَث م  ،د(632) السُّ
ِّ
الدي  الهي عاش فيه يمع  ال لس ي

 
ُّ
  .(3)،د(672) ال نمي

يفي ة ي ب ذن ا ا اقيُّ الهي ذخه عيه ال يضيُّ  نالمصدر اوساُس   ي ب ذن الصُّ

 المه،  الهي تَأث   ميب ،ي ن ُس الغُ 
ُّ
،ي  به لِ   قَ مِ    شه اش  سييا ناْلَ اَراشِي

 .(4)علر ذرس ي الميسيب خ أً  بثة م  خمع كّاب )ذثيليييا(اوفم يني ة المحدَ 

ّ أثُّ  شالقيع شالَ ْيِض عيد ال مس ة المسلمي و علر مج    اوم ُ   ِ قِّص نلم يَ   ة ال

ها شِ يْ يي ة اليافدي يف ثَ ثَ ه علر محانالت الّيفيق شي  ال لس ة الييناني ة اليَ  ُ ثَ ى ذَ شل تعد  

 
ِّ
 يفه ب نشي  العقيدي نالم ا،يم الدييي ة ا سممي ةب فكا  لهلك ذث ُ اوفلي ييي

                                                 

 .431اش  سييا: ا لهيات م  كّاب ال  اء ص (1)
 .161 - 160انظ : الساشق ص (2)

 .27نظ : الساشق صا (3)

 .97انظ : الساشقب ص (4)



 فيَّةويف عقائد الّص ة الفيضأثر نظرّي 279
 

ب م  خمع الّأنيل (2)العقيدي ا سممي ة عيد علماء الكمع يفب ن(1)الّ سي 

 
ِّ
 الق آ ب نذحاةي  الي آلِي  ال لس ي

ِّ
فمس ة  ت ،هه اآلثار علر عقائدِ ب نامّد  (3) ي

يفي ة الهي  تأث    الصُّ
ِّ
 ،م م  ال مس ة.ناش  سيياب نغي ِ   نا شاْلَ اَراشِي

يف ال ك   تغلغلت شييه خاص  ب يً آثاًرا ضار  "ض: ثت نظ ي ة ال يحدَ ذَ  ولها 

  الصييفِّ
ِّ
 فب نيف ال ك  ال ِّ ِس لْ المّ َ  ا ا اقي

ِّ
 يعي

ِّ
 ب ميه شييهم ب نال ك  ا سماعيلي

 .(4)"ذخ   

شي  فلس ة  ذ  القيع شالَ ْيِض يياقض العقيدي ا سممي ةب ف   م  اك   نال 

ق آني ة  نعقيديم  ذ،ا  العارية ع  ذيِّ ةليلبالخ افات نتخيُّمت اويي ة تقيع علر ثَ نَ 

ا يما   نميها عقيديُ  بتساؤالت ا نسا  كلِّ   الهي ذياب ع تقيع علر اليحِي 

ةه شالخلق نخلقه للعالمب نذفعالهب شاهلل  خل حل جل مك لك﴿نا يجاةب  نت  ُّ
 اك يق﴿ ب[3 فا  :] ﴾جه هن خنمن حن جن مم حمخم جم هل مل
 .[62 الثم :] ﴾ام يل ىل مل يك مكىك لك

                                                 

يفي ة يف فلس ة اش  سيياب ص - رايع: (1) نما  77ة. حس  عادي: الّ سي  الق آينُّ ناللغة الصُّ

سة الجامعي ة للدراسات نالي  ب شي نتب  - 1شعد،اب ط  ع.1983 ،دب1303المؤس 

 يف الّ سي :  -  
ُّ
ب ةار 1نما شعد،اب ط 49صة. شكار الحاج ياسم: اوََثُ  ال لس ي

 ع.2008 ،دب1429اليياةرب ةم قب 
ب ص (2)

ِّ
نما شعد،اب  18رايع: ة. محمية محمد ن يسة: َذَثُ  ال لس ة علر علم الكمع ا سممي

 ع.2010 ،دب1431ب ةار اليياةرب ةم قب 1ط
ع رايع: محمية محمية الغ اب: رحمة م  ال حم  يف ت سي  نعاارات م  الق آ  م  كم (3)

ب نعلر ،ام ه عيجاز ال يا  يف الرتيمة ع  الق آ  لمحيي الدي  ش  
 
محيي الدي  ش  ع شي

ب ةم قب 
 
 ع.1989 ،دب1410ع شي

ُّ يف ال لس ة ا سممي ةب ص (4)
 .78ة. حس  ال افعي: الّي ار الم ائي
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 ب الثانياملطل

 ينالقنل بالَفْيِض بني الفلسفة والدِّنظريَّة الردود لل  

  محانالُت  القت
ِّ
شي  القيع  يف محانلّهما الّيفيَق  - ناش  سييا اْلَ اَراشِي

نكهلك محانالت م  سار علر   يقهم م   شالَ ْيِض نالعقائد ا سممي ةب

يفي ة سةب رفًضا ننقًداب علر مسّيى الم ا،يم نال  - الصُّ ؤىب نالميهجيات المؤسِّ

  ذنياع: نقدم    تقسيم تلك االنّقاةات نال ةنة نالمياق ات علر ثمثةِ نيمكِ 
 
ب يدلي

 
 
 ننقد فلس ي

 
 .ب ننقد ا عي

: بالجدل النقد - 1  ي كما ،ي لدى ذش الكالمي 
ِّ
الي يف  ،د(505)ت  حامد الغث 

مس ة يف نظ ي ة الَ ْيِض فيه علر مقيالت ال  الهي رة   بكّاشه )هتافت ال مس ة(

نغي ،ا م  ال لس ات ا لهي ةب نقد قاع الدكّير سليما  ةنيا شدراسّه نتحقيقهب 

 نشي  
ِّ
الي   قائمةم    ذ  رةنة الغث 

ِّ
  مسلُك "نشّع ي ه ،ي:  بعلر الجدع ال لس ي

ِّ
الي  الغث 

م   ليقدُ ب نايف معظمه علر الّ كيكب ناليقد ميثلة ال كِّ  قائمم  تيف كّاشه الّهاف

 ": ذيًضانيقيع  ب(1)"ال لس ة
 
 ايَ الغ الّهافت ع  لم يك  فلس ي

ُّ
 ة فهي فلس ي

  ب(2)"الميضيع
ِّ
الي   شمقاالهتم نلم رنه تَأث  ف بلل مس ة نرغم مجاةالت الغث 

  شك  ش ُ  سه ذشيمَ نذلك ما لَ  ب(3)  ميهاب كما يف كّاشه )م كاي اونيار(يّخل  
ِّ
 الع شي

 م اوندلالمّكلِّ 
ُّ
  ،د(543)ت سي

ِّ
الي نسمع ميهب نالهي قاع قيلّه  الهي الّقر شالغث 

                                                 

(1) ( 
ِّ
الي ب 23( ص505ت مقدمة ة.سليما  ةنيا لّحقيق كّاب هتافت ال مس ة وشي حامد الغث 

 ع.1966ب ةار المعارجب القا، ي 1ط

 .22الساشق: ص (2)

ب تحقيق: ة. ذشي العم ع ي يب الدار القيمي ة لل  اعة نالي  ب القا، يب  (3) ِّ
الي م كاي اونيار للغث 

 ع1964 ،دب1383
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 ب(1)"،م فما اسّ اعأَ حامد شلع ال مس ة ثم ذراة ذ  يّقي   ايخيا ذشي": الم هيري

ع  "مة تحقيقه لكّاب الم كاي شقيله: العم ع ي ي يف مقدِّ  دكّير ذشيالده ن،ي ما ذك  

 
 
الي يسّعملي  مص لحات اوفم يني ة  بة المسلمي ه م  فمس نكثي ي  غي َ  الغث 

يها خ ِ هيهنا تيييًها يديًدا يُ نيييِّ  بيديديً  ن  فيها معاينَؤنلكيهم يق  والحديثة

 
ِّ
 .(2)"ع  معيا،ا اودلي

 ناخّل ت مياقف العلماء يف مؤل   
ِّ
الي ّ    ات الغث  ه شال مس ةب  ُ ح فيها تأثُّ ِض الّي ي

ف ي سيا  ا حه لم هيع  ونلكيه ريع عيها وح ذهنا لهي يِّ  فمثًم نجد ذ  اش  تيمي ةَ 

 
ِّ
  الّ سي  ال لس ي

ِّ
 (م كاي اونيار) ك ذلك داحُ  لَ   َس نمم  "يقيع:  الصييفِّ ال ا يي

نقاليا:  (3)(ال  اء)ضه م َ ه عليهب نقاليا: ذَ م المسلمي  عنكارَ عظَ ا ذَ ن،ي مم   بنذمثاله

  يف دحة  عَ رب نم  الياس م  يَ دَ ج فما قَ خ ُ ةخل يف ش ي  ال مس ة ثم ذراة ذ  يَ 

 خ ن  يقيلي : شل ريع عيهاب ن،ها ذق ُب آعهنا مكهنشة عليهب ن :نيقيع ب،هه الكّ 

ح ميهاب ند    ذكث َ  هم يف مسائَل نتضليلِ  بح شك   ال مس ة يف مسائَل اوقياعو فرنه د   

هم ،ي: قيلُ  ومسائَل  مِر  ،م يف ثحي  ك   ب (4)"يدل علر الم ليبشأ    يقهم ال تُ 

. شَيَْد ذنه ف    (5)،م للمعاة الجسماينِّاتب نعنكارُ ئي  ْث علم اهلل شالجُ  مب نعنكارُ ع العالَ شِِقدَ 

ب الهي انّهر شّك ي ه 
ُّ
 يف كّاب الّهافت حي  الجدُع الكممي

ِّ
الي شي  فلس ة الغث 

                                                 

: سي  ذعمع الي مءب ج  (1)
ُّ
 327ب ص19اله، ي

مة تحقيق  (2)  35ب 34ب نرايع فيها: ص17)م كاي اونيار( صة. ذشي العم ع ي ي: مقدِّ

ُّ شال ةِّ عليه يف )هتافت ال مس ة(. (3)
الي  يقصد: كّاب )ال  اء( الش  سيياب الهي قاع الغث 

عب مجميع فّانى ايخ ا سمع 2004 ،دب1425نما شعد،اب  237ص 13انظ : ال ّانى: ج  (4)

ب شمساعدي ذحمَد شِ  َتْيمي ة: يمع نت تي : ع دال حم  ش   ِّ اليجديِّ
ِد شِ  قاسمم العادمي محم 

بب ط دم  ع.2004 ،دب1425عب ن  عة 2002 ،دب1423ب 1اشيه محم 

: هتافت ال مس ة ص (5)
 
الي  307انظ : الغث 
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يف )م كاي اونيار( حي  لل مس ة يف المسائل الثمر المهكيري آنً اب نشي  فلس ّه 

ب نعمقِّه شالَكْيِ ب 
ِّ
يعله لّق ي  فلس ّه ا ا اقي ة الّي َتي لِق م  م هيع اليير ا لهي

س علر ذ     يّأس 
ني  ح ما،ي ة اليييةب نالمع فة نالي سب علر ذساسم عا اقي

ونيار...ب ثم ت ق ر يف ع  العاَلَم شَأْسِ ه م حي م شيير ا"العاَلَم كل ه نيُر اهللو حي  يقيع: 

يملّها علر نير اونيارب نمعدهنا نمي عها اونعب نذ  ذلك ،ي اهلل تعالر نحَده ال 

 نيُره فقْطب نعنما الكلُّ نيُرهو شل 
ُّ
ا يك لهب نذ  سائ  اونيار مسّعاريب نعنما الحقيقي

و شل ال ُ،ِيي َة لغي ه عال شالمجازو شل كما ذنه ال عله عال  ،يب فم ،ي عال ،ي الكلُّ

 .(1)"،ي...

 ا شمؤل  نم  المعاد ي  الهي  ذف ةنا كّاشًا خادًّ  
ِّ
الي  : الدكّيرُ  ات الغث 

 فقد ق ع شأ  كّاب )م كاي اونيار( دحيُح  وس ّها عليهنِ  نتحقيِق  يبال حم  شدنع دُ 

 اليِّ 
ِّ
الي الّي يف  ة( نغي ه م  الكّ ب ذما كّاب )المضيي  شه علر غي  العام  (2)س ة للغث 

 لسمات نالعليع المسّيريب م  الم ي  ح  نال ّ السِّ 
ِّ
الي  .(3)ح ذهنا ليست للغث 

 ش القيع ة العلماء شي نع  ت ةُّ  و،ها 
ِّ
الي   فيها  اته المَّأثِّ ع  شعض مؤل    ييع الغث 

يف نس ة  ال كِّ ش ب نشي  القيعثة يف ال يضب كما ذ،  اش  تيمي ةشاوفم يني ة المحدَ 

 ويا ال نعّمد عليها يف ،ها ال ح يجعلُ    ها عليه كما ذ،  ع دال حم  شدنيشعِض 

س ّها عليه م  يهة ذخ ىب كما س ق يف نِ  الحّمالي ة رييعه عيها م  يهةب نلل كِّ 

ذديع مييًّا علر ِض  ض ال ح  لدراسّها َتُ ةُّ الّي يّع    هب نو  المقيالِت شيانُ 

                                                 

: م كاي اونيار ص (1)
 
الي مة ة. ذشي العم ع ي ي للكّاب ص 41انظ : الغث  ب 14نما شعد،اب نمقدِّ

 م يع ساشق.

ب ص انظ : (2)
ِّ
الي  ع1977ب الكييتب 2ب ط193ة. ع دال حم  شدني: مؤل  ات الغث 

 نما شعد،ا. 277ب 294انظ : الساشقب ص (3)
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 المقاالت الغاليةب سياءم عيد الغث  
ِّ
ذن عيد  - علر ف ض نس ة م كاي اونيار عليه - الي

 غي ه.

ع دالك يم  ش ِ  دِ ال ّح محم  ي د لدى ذشكما ييَي  :النقد الفلسفيُّ  - 2

 
ِّ
ْهَ ْسَّانِي  نميهجه يف الكّاب ،ي عي اةُ  (1)يف كّاشه )مصارع ال مس ة( ،د(548)ت  ال  

سها ة الربا،ي  الّي تؤسِّ نمياق  بما فيها م  تياقض نصيص اش  سييا ثم شيا ُ 

 ي لَ لدحضها نعش الهاب م  مُ 
 
  ق فلس ي

 
ح شميهجه مة كّاشه يص ِّ ف ي مقدِّ  وال ا عي

ه علر ل ظ ه شغي  ديعّهب نال ذعاندَ  ذفانَض علر ن سي ذال   )نا  ُت  ذلك شقيله: يًام يِّ 

 .(2)"يفس ائيًّاليًّا ذن معانًدا سًما يدَ يا علر معياه نحقيقّهب فم ذكي  مّكلِّ قْ تيافَ 

 
ِّ
 ،د(595الح يد )ت ذشي اليليد شُ  ُرْادم  :كهلك نم  نماذج اليقد ال لس ي

 ناشَ  سييا يف قيلهما: ع  الياحد  بيف كّاشه )هتافت الّهافت(
 
فهي يخالف اْلَ اَراشِي

يميع الم اةئ الم ارقة نغي  الم ارقة "ال َيصُدر عيه عال ناحدب نيه،  علر ذ  

ي ناحديب يعلها قد فاضت نُني عب نذ  العالم كل ه ُنيد شقي   اون 
دت ع  الم دذِ

اهلل ساريًة فيهب فصار شأدله ايًةا ناحًدا يؤعُّ فعًم ناحًداب نليال ذلك لما كا  نظاع 

 ناش  (3)"نت تي 
ِّ
 يف رفض القيع شالَ ْيِض عيد اْلَ اَراشِي

ِّ
الي ّ ِ ق مع الغث  ب فهي ي

ب نخال ه (4) ،مو شل قاع شّخ ةّهمب نشيا  زيف نظ يّهمسيياب نيخال ه يف تك ي

كهلك يف ال  يقة الّي ،ايم هبا ال لس َة نات َهمها شالّهافتب نكّاب )هتافت 

 الّهافت( 
ُّ
الّياقض  لرع  الميظيمة ال لس ي ة اورس ي ة ع غل  فيه الدفاع العقلي

                                                 

 ع.1976تحقيق: سهي  محمد مخّارب م  عة الج منيب القا، يب  (1)

 .16الساشق: ص (2)

 .138ب 92ب نانظ : 316اش  راد: هتافت الّهافتب ص (3)

 صانظ : ة. حس  ال افعي (4)
ُّ
 .151: الّي ار الم ائي
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 َس نالّهافت الهي نَ 
ُّ
الي  م  يهةب نشيا    ه عليها الغث 

ِّ
ناش  سييا لها  ت ييه اْلَ اَراشِي

ب (1)ليست ميها م  يهة ذخ ى نمص لحاتم   اه لها م  مسائَل َس شما ذضافاه ذن نَ 

مثل  - و  القائلي  شالَ ْيضِ  واورس ي ةَ  ةً نخاد   بفهي ةفاع ع  ال لس ة الييناني ة

 
ِّ
يِّ المقّيعناش  سييا  اْلَ اَراشِي

ْهَ َنْرةِ ذهنم يضعي  نظ ي ة  لم يعّقدنا - نالسُّ

  َ يْ َا اشأهنم يّم كانيا علر يقي  تاع   وشل علر العكس واورس ي ةئ تخالف الم اة

ا يِ ذهنم تلق   ئِ الخا  نال يخال ينه يف ايءب نمصدر ،ها الي،مِ  بمع ذرس ي

 المع نِج  (باولي،ي ة)ثة م  خمع كّاب شاوفم يني ة المحدَ  اورس ي ة م يشةً 

يفي ة  (ذثيليييا)  كّاب نقد َذث   ب(2)ذرس ا اليس( ا)ذثيليييشد يف ال مس ة نالصُّ

  ه سائديً كانت محّيياتُ  عذالمسلمي ب 
ِّ
ب يّيانليهنا يف ذنساط الّ كي  ا سممي

 .(3)ش عض الّصيي  ةن  الّغيي  ذن الّ ديل

ج اش  راد م  كّاشه )هتافت الّهافت( علر شيا  الّيافق شي  هدُ نكهلك يَ  

 ض ال  يعةب نشيا ِ ياقِ م  خمع شيا  ذ  الحكمة )ال لس ة( ال تُ  بلس ة نالدي ال 

 
ُّ
الي يف مآخهه علر فلس ة  بيف كّاشه )هتافت ال مس ة( اوخ اء الّي نقع فيها الغث 

 ال لس ة اورس ي ةب نيدي م  مِ هْ يف فَ  اش  سيياب نما نقع فيه كم،ما م  ذخ اءم 

صاع( اع فيما شي  الحكمة نال  يعة م  االتِّ شالممحظة ذ  كّاب )فصل المق

  يعله اش ُ 
ِّ
 .راد لخدمة ،ها الهدج الّيفيقي

 النقد الشرعيُّ  - 3
ُّ
كما يف كّاشه  وتيمي ة نمدرسّه الدي  اش ُ  : نم  ذعممه تقي

                                                 

 نما شعد،ا. 88رايع: اش  راد: هتافت الّهافتب ص (1)

ْهَ َنْرِةيِّ  (2) انظ : ة. محمد علي ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

 .159ب 97ب 73ص

 .80انظ : الساشقب ص (3)
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نغي ه م   نمجل دات كاملة م  مجميع ال ّانىب)الص دي ة( ن)نشغية الم تاة( 

  اتهب ناليقد ال  مؤل  
ُّ
  دُّ عَ  ي تُ  ي ة معاِد لَ له مدرسة َس  عي

ِّ
ب امّداًةا للميهج ا سممي

 عله ذعممه ن
ُّ
 .(1)نّايه العلمي

 ن 
ُّ
علماء السلف  مِ هْ اب نفَ ة ميهجً الهي يقيع علر الق آ  نالسي   اليقد ال  عي

  ّ نالرتييح يف مياق ة   يع نال ةِّ هه ال ح  ذساًسا يف القَ خِ   يقًةب ،ي الهي ي

  يف خمع الم اح  القاةمة شم يةة اهلل س حانه نمسائلهب كما سيّ ي   قضاياه

 .نتعالر

 الثاني ثبَحامَل

 سفة الصُّوفيَّة بنظريَّة الفيضر فالتَأثُّ

 امَلطَلب األوَّل

 منقف السلف من اجلانب الرُّوحيِّ ودوره يف

 ييز املتَّبععني من املبَتدعلنيمت

َلف ش يا  ال   ،د نذعماع القليبب كما يف الق آ  ا،ّم  علماُء الس    شي  الثُّ

 
ِّ
ب م  يهةب نغيِ ه م  مؤثِّ ات غيِ  ╚ب نذدحاشه ملسو هيلع هللا ىلصنالسي ة نحياي الي ي

ًة ال مس َة ميهمب م  يهة ذخ ىو فلم ُتعَ ج  يفي ةب نخاد  عسممي ة ارت  ت شالصُّ

                                                 

يف الحياي ال نحي ة الخالصة يف الق ن  رايع مثًم: ة. مص  ر حلمي: الث،اة اونائل ةراسة  (1)

عب ة. محمد 1979 ،دب1400ا سكيدري ةب  - ب ةار الدعيي1نما شعد،اب ط 10اونلرب ص

ج يف ضيء الكّاب نالسي ةب ص ب ةار ق اءب 4نما شعد،اب ط 7السيِّد الَجَلَييْد: قضايا الّصيُّ

ب صعب ة. ع دال ّاح ذحمد فؤاة: اش  تيمي ة ن2001القا، يب 
ِّ
 10ميق ه م  ال ك  ال لس ي

ة  ع 2001 - نما شعد،اب ةار اليفاءب ا سكيدري 
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ج( نال )ديفي ة(و شل كاني ي نالصحاشة كلمُة )تصيُّ ا علر ميهج ق آين  يف عص  اليُّ ي 

نحي ةب نالَجَسدي ةب نالِ ك ي ةب ناوخمقي ة.  نَنَ ِيي  اامل للجيان  الَعَقِدي ةب نال ُّ

جب علر تيظي م  ر ال َِدع الم ت  ة شمص لح الّصيُّ نميه اشّداع الكلمةب ذخهت تّ ي 

َ ش ْت  يائُف نَميَهجةم لل َِدعب نتْأ ِي  لهاب ناالعّهار نالّربي  ل  حاهتاب ثم تَ 

 نُ ُ  م علر تلك اليظ ياتب ناوفكارب نال ؤى الم َّدعة.

ّ ِضح ذلك م  خمع ما شي يَه ايخ ا سمع يف قيله:  معليعم ذ  يما،ي  "ي

ما كانيا عليه. نالساشقي   ال َيِهيمي ب نال يثنع عيهم عقل ذنلياء اهلل السالكي 

لي  م  المهاي ي  ناونصار نالهي   َ ُعي،م شرحسا م لم يكينيا ،ائمي  يف اون  ات 

  يقهمب نال مسليشي َعْقلم يف سليكهمو شل كانيا مؤّيدي  شالعقل ناليقي  

ة قليًشاب »فيهم:    نالمع فةو كما قاع ع داهلل شُ  مسعيةم  كانيا َذَش   ،هه اوم 

ي و مثل: سعيِد ب نكهلك َم  شعَد،م م  الم هير(1)«نذعمَقها ِعلًماب نذقل ها تكلًُّ ا

(ب نعامِ  ش  ع د د،110(ب نالحس  ال ص يِّ )ت د،94شِ  المسيِّ  )ت 

،دو مثل )كّاب  القيس...ب نَم  شعَد ،ؤالء مم   َيَمَع الياُس ذخ اَر،م يف كّ  الثُّ

اة ،د(241لإلماع ذحمَد شِ  حي لم )ت  (2)الث،د(  ، ب نغيِ ه مم   دي ف ذخ ار الثُّ

ب ن)د ة (3)(د،430)حلية اونلياء( وشي ُنَعيمم اوَْدَ هاينِّ ) علر اوسماءو مثل

ْ يي( الش  الَجيزيِّ )ت  ،د( لع داهلل شِ  الم ارك )ت (4)(د،575الص  ب نكّاب )الثُّ

                                                 

الربِّ يف يامع شيا  العلم ) (1) ( 4/601(ب نعثاه اش  القيم يف )اوعمع(: )1810ذخ يه اش  ع دِّ

.1807علر ا ماع ذحمد. نذخ يه اش  ع دالربِّ )  ( م  قيع الحس  ال ص يِّ
قه: ة. محمد يم (2)  ع.1981ع ا جب ةار اليهضة الع شي ةب شي نتب حق 
 ع.1996 ،دب1416  عت شمكّ ة الخانجي شالقا، يب نةار ال ك ب شي نتب  (3)
ب د،1433مم   قاميا شّحقيقه: خالد ال  سيسيب ةار الكّاب الع شيب شي نتب ل يا ب  (4)

 ع.2012
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ِ يِّ الكييفِّ (1)(د،181 ب نمم   دي ف ذخ اَر الث،د علر اوشيابو كهي اِة ش  الس 

 .(4)"نغيِ ،ما (3)(د،212 ب نذسِد شِ  ميسر )ت(2)(د،423)ت 

نشياًء علر الّ  قة شي    يق نذديع ذ،ل السي ة نا يما  نالعلم نالع فا ب 

ن  يقة ذ،ل ال دعة ناليِّ ا  نالجهل ناليُّك ا و يج  الّ  قة شي  ُع  اة ذ،ل 

ُع  اة ذ،ل السي ة نالحدي  نديفي ّهمو "نشي  غي ،م م  الُغميب فر :  الحدي ب

ب نذشي سليماَ  ،د(162ب نعش ا،يَم شِ  َذْة،َم )،د(187يل شِ  ِعَياض )تكالُ َض 

 )ت،د(215الداراينِّ )ت 
ِّ
 ،د(200ب نمع نجم الك خي

ِّ
َق ِي ِ يِّ الس  ب نالس 

 القياري يِّ )،د(251)ت
دم َّ يِّ ،د(297ب نالُجيَيد شِ  محم  ُّّْس ب نسهِل ش  ع داهلل ال

 )ت ب نعمِ ن شِ  عثماَ  الم،د(283)
ِّ
ي ب فر  ذنلةك م  ذعظم الياس ،د(296كِّ

شي ةو فكيف  عنكاًرا ل  يِق َم  ،ي خي م م  ال مس ةو كالمعِّثلة نالُكم 

  .(5)شال مس ة؟!

ج نالحقائق علر ثمثِة ذدياج:  نالمّكلِّمي  يف الّصيُّ

 قيعم علر مه،  ذ،ل الحدي  نالسي ة كهؤالء المهكيري . - 

شي ة نغي ،مو كأشي القاسم  نقيعم علر   يقة -  شعض ذ،ل الكمع م  الُكم 

 الُقَ ي يِّ نغيِ ه.

                                                 

قه: ذحمد ف يدب ط (1)  ع.1995ب د،1415ب ب ةار المع اج الدنلي ةب ال ياض1حق 
قه: ع دال حم  ش  ع دالج  ار ال  يياينُّب ط (2)  ع.1985ب د،1406ب ةار الخل اءب الكييتب 1حق 
ب ط (3)

ُّ
قه: ال يخ ذشي عسحا  الُحَيْييي ب القا، يب 1حق 

ُّ
 ع.1993ب د،1413ب اليعي ا سممي

ِّ يف حثشيهب نما دي   (4)
 ه م  آةاب ال  يقب تحقيق: علر ش  انظ : اش  تيمي ة: ال ةُّ علر ال اذلي

 .د،1437دب مكةب ئاب ةار عالم ال ي2بط82ب ص190 - 179محمد العم ا ب ص
: ص267ص 2انظ : اش  تيمي ة: الص دي ةب ج (5)

ِّ
 .83ب ال ة علر ال اذلي
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نقيعم خ ييا علر   يق المّ لِس ةو مثل م  َسَلك َمسَلك رسائِل )عخيا   - 

ر اش  سييا ع  مقامات العارفي  علر   يقة  الص ا(ب ناش  سيياب نقد تحد 

ه م  ال يع ج الحقائق ا يماني ة ب نذلك يعظِّم(1)ال مس ة شحس  ما َيلِيق شحاله

 نالميا،ج الق آني ة.

  ناشُ  َسْ ِعيَ  نغيُ ،ما ننحُي،ماب فحقائقهم فلس ي ةب غي  نا  - 
نذما اشُ  ع شي

جب ذخهنا ُمخ  ال لس ةب نَكَسْيُه لَِحاء  ع ارهتاب نذخ يي،ا يف قاَل  الّصيُّ

 .(2)ال  يعة

ب فقد ذك
ُّ
الي   ايًةا م  ذلك يف شعض كّ هب ال سي ما كّ : نذما ذشي حامد الغث 

)المضيي  هبا علر غي  ذ،لها( ن)م كاي اونيار( ن)ييا،  الق آ ( ن)كيمياء 

: لكْ  
ِّ
ا قاله فيه داح ه ذشي شك  شُ  الع شي السعاةي(ب ننحي ذلكب نلهها كا  مم 

مب نذهنا ال ذشي حامد مع ،ها يك ِّ  ال مس َة يف غي  ميضعب ني يِّ  فساة   يقّه

ل المقصية ب نمات علر ذلك. (3)ُتحصِّ ب ن،ي يف آِخِ  ُعُم ه ااّغل شال خاريِّ

نلهها قيل: عنه ريع ع  ،هه الكّ . نم  الياس م  يقيع: عهنا مكهنشة عليهب 

كما س ق شياُنه يف الم ل  الثاين م  الم ح   ،(4)نلهها َكُثَ  كمع الياس فيه ويلها

 اونع.

                                                 

ب تحقيق: ة. سليما  ةنياب  (1)
ِّ
رايع: اش  سييا: ا اارات نالّي يهات مع ا ح نصي  ال يسي

 ع.1983ب ةار المعارجب القا، ي 3ب ط827ب 818ص/ 4ج

: ص انظ : (2)
ِّ
 .83ب84ب85اش  تيمي ة: ال ةُّ علر ال اذلي

: هتافت ال مس ةب ص (3)
 
الي  .310ب 307انظ : الغث 

ب ص (4)
ِّ
 .191ب 86ب 85اش  تيمي ة: ال ةُّ علر ال اذلي
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 ـــة:مناذج الدِّراس 

ب مخّلِ ي  يف   ّ ِ قي  يف ذديع الُغُليِّ يفي ة كثي ي  م نلما كا  فمس ُة الصُّ

ّ أثُّ  شالمدارس ال لس ي ة الييناني ة    الّع ي ات ناوسالي ب مخّلِ ي  يف ةريات ال

اعّمدنا نماذَج ثمثًة تع ِّ  ع  تلك المؤثِّ اتب ن،ي: ا ا اقي ةب نالَيْحَدي 

 نالَيْحَدي الم َلقة. اليييةي ةب

ّ ِ قي  مع نظ ي ة الَ ْيِض يف القيع شاسّحالة   يفي ة ي مع ممحظة ذ  فمس ة الصُّ

ط ع   ّ ِ قي  معهم يف القيع شالعقل اونعب المّيسِّ ددنر الكث ي ع  الياحدب ني

اهلل يف عيجاة الميييةاتب ذما تقسيم الييية علر م اتَ ب نالّ  قة شي  كلِّ م ت ة 

يفي ةو لك  علر  - كما ،ي يف نظ ي ة الَ ْيضِ  - نذخ ى فرنه يأخه شه فمس ة الصُّ

نحيم مغايِ  لل مس ة اليينانيي ب فالقيُع شَيْحَدي اليييةب نالَيْحَدي الم َلقة عيد 

ب شداخله تلك الم اتُ ب ف ي حي  ذنه  يفي ة معياه: ذ  الييية ناحدم فمس ة الصُّ

ي  نييةم مي صل يف م ات هب فرنه عيد الصيفيِّي  نيية عيد ال مس ة ال يضيِّ 

يفي ة ذةخليا م اتَ  الييية ّ ِصلب شمعير ذ  فمس ة الصُّ علر اخّمج يف  - م

يف القيع شالَيْحَديب فاليايُ  نالممكِ ب نالخالق نالمخلي ب  - الّع ي ات

ءم ناحدب ن أ ذن ددر نالمكيِّ  نالَكْيُ ب نالمع ية نالعاشدب كلُّها يف اليهاَية اي

ع    يق الَ ْيِض م  الخالق علر العقل اونع. نلكلِّ مدرسة ديفي ةم َتْسمَيةم 

يه شي س  ةم للعقل اونع الهي فاضت عيه الميييةاتو فميهم َم  يسمِّ خاد 

دي ةب نميهم م  يقيع: عنه اليير  الّسميةب نميهم م  يقيع: عنه الحقيقة المحم 

 اونعب
ُّ
يفي ة ايء ناحدب  ا شداعي نعلر ،ها فالييية عيد فمس ة الصُّ

فا ا اقيي  يه، ي  علر القيع شأدل ثاشتم لليييةب له ت اشكم مع مخليقاتهب 

ن،ي االتِّحاة. نعيد القائلي  شَيْحَدي اليييةب الييية عيد،م ،ي تجلِّي الحقِّ يف 
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ا نَذَزلِي ِّهاب نظهيُر،ا يف الصيرب نالحقُّ ،ي اوعيا  الثاشّة المسانية هلل يف نيية،

 فيهاب فرذا كانت دلُة اهلل شالكي  يف نظ ي ة ال يض
ِ
علر  - الكي  ،ي َتَجلِّي اهلل

يفي ة - م اتَ   علر  - ع    يق العقيع فيًضا نعيجاًةاب فهي عيد فمس ة الصُّ

ب نقد تيانلُت تلك المسائَلب ننقَد،اب يف الم ل ي ِ  - م ات  : الثاين اتِّحاةم ناندماجم

 نالثال ب م  ،ها الم ح .

يفي ة شال مس ة الميِّس تَأث  نكهلك    سمع نشال مس ة علر ا ي    فمس ة الصُّ

اليينانيي ب م  زانية الّيفيق ذن الدمج شي  العقائد ا سممي ة نال لس ات ناوفكار 

ّ أثُّ  م  خم الييناني ةب نيف ،ها الم ل  ذتيانع ييانَ   ع آراء ثمثة م  ك ار ،ها ال

 تأثيً ا يف ال ك  الصييفِّم ً ا شالقيع شالَ ْيِض م  يهةب نذكث ،تأثُّ  الغمي اوكث ِ 

 م  يهة ذخ ىب ن،م:ُ ُ قِه ن

َِّه   ذمي كب ش ِ  ح شِ  يحير ش ُ  ذشي الُ ّيح: أوال   نُيَلق   ش هاب الدي ب ناا

ْهَ َنْرِةيِّ  ْهَ َنْرِةيِّ المقّيعب نالسُّ بشالسُّ
ِّ
 اماَع  بةَ رْ د يف ق ي ة ُسْهَ نَ لِ نُ  ا ا اقي

ي يف نتيفِّ  ب،د(549) سيةَ ب (1)الحديثةِ  زنجا َ مديية  ب م  شالقُ  بعي ا َ  غ ِب 

ْهَ َنْرِةيُّ )  شاسم هِ نااَّ  ب،د(587) سيةَ  ةم َق  تمييًثا له ع   (والمقّيع السُّ

ْهَ َنْرِةيِّ يف مّ  ،ها ب نعيدما نه(2) قَ  ا شي س الل  ُلقِّ  ْي ِ آخ َ   ِ يْ ديفي   ك  اسم السُّ

                                                 

 نجليثي ة: دمح الصانيب انظ : سيد حس  نص : ثمثة حكماَء مسلمي ب ت يمه ع  ا (1)

 ع.1986ب ةار اليهارب شي نتب2ب ط75ص

ْهَ َنْرِةيِّ ) (2)  ( مؤلِّف كّاب )عيارج المعارج(د،632،ما: اهاب الدي  ذشيح   عم  السُّ

)تحقيق: ة. ع دالحليم محميةب نة. محمية ال  يفب القا، يب مكّ ة السعاةيب شدن  

)تحقيق نتعليق: عائ ة  ة نراف اليصائح ا يماني ة(تاريخ(ب نكّاب )ك ف ال ضائح الييناني  

ع(ب ن)شغَية ال يا  يف ت سي  1999 ،دب1420ب ةار السمعب القا، يب 1ييسف المياعيب ط

)حققه م  ذنع الكّاب علر آخ  سيري اوع اج: ة. ع دال ّاح ع دالغيي محمد  الق آ (
= 
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 المقّيع.
ُّ
: ذشي ال ّيح ا ا اقي ْهَ َنْرةيُّ  ال ح ب فالمقصية شه السُّ

 نمصاةر ثقافّه تعية علر:

ي ال مس ة الصاشةي  "الصاشةة المجيس:  - 1 كمُمه يف ال ا   يأخهه م  ماة 

 ائي ةب نلهها يعظِّم نالمجيسب نهبهه المعاين يّمي ث ع  غي ه م  ال مس ة الم

 .(1)"اونيار..

  ةً نخاد  و   شال مس ةتَأث   ال لس ة: حي  - 2
 
ناش   ذفلي ي ب ثم اْلَ اَراشِي

  له ي يع عليهما )اش َ جمَ ه يف مُ سيياب نمه، ُ 
 
ّ   ب(2)(سييا ناْلَ اَراشِي ح المصاةر ِض نت

يِّ 
ْهَ َنْرةِ ي يدافع هال بشه )حكمة ا ا ا (يف كّا ال لس ي ة للقيع شالَ ْيِض عيد السُّ

ي العقيدي م  يهةب نع  القائلي  شالَ ْيِض م  يهة ذخ ىب فيه ع  ميهجه يف تلقِّ 

  يهمب نتمّدُّ كما يسمِّ ب (3)هة(ن،م: )الحكماء المّألِّ 
ِّ
ّ أثُّ  ال يضي لديه  سلسلة ال

                                                 
= 

مء الم ايخ نذكث ،م ح ًدا علر ع(. ن،ي م  ذي2012عش ا،يمب يامعة اوز، ب القا، يب 

ب تحقيق: محمد عثيث امسب 393ص 5مّاشعة السي ةب رايع: اش  تيمي ة: يامع المسائلب ج

مةب نانظ : ة.ع داهلل دالح  مة: شك  ع داهلل ذشي زيدب ةار عالم ال ؤاةب مكة المك   عا اج: العم 

ْهَ َنْرِةيُّ عم  ش  محمد )ت  نما  11( نآراؤه االعّقاةي ةب صد،632الرباك: ا ماع السُّ

 اليجي  ذشي: فهي اآلخ  ذما. ع2006 الميياب يامعة - شعد،اب مجلة الدراسات الع شي ة

دم  ش  ع داهلل ش  ع دالقا،  ْهَ َنْرِةيُّ  محم   : انظ  ب(د،563 ت) السُّ
 
دَ ) اله، ي  ش ِ  ذحمدَ  ش َ  محم 

 عب2001 ةم قب ،دب1422 ال سالةب سةمؤس   ب476ص ب20 ج الي مءب ذعمع سي (: عثما َ 

ب الم يدي ( تحقيق: ميا،م ميلسي ب القدسب معهد الدراسات آةا) كّاب مؤلف ن،ي

ة ا ف يقي ةب   ع.1977اآلسييي 

 .195اش  تيمي ة: شغية الم تاة يف ال ةِّ علر ال مس ة نال ا يي ةب ص (1)

ْهَ َنْرِةيِّ انظ : ة. محمد علي ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا  (2) ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

 .27ص

: رسالة يف اعّقاة الحكماءب ص (3) ْهَ َنْرِةيُّ ب ضم  مجميعة مصي  ات ايخ عا ا  263السُّ
= 
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نيميع م  عالم اونيار "  ذ  ما ذك ه: ني يِّ ب (1) س(حّر تصل علر )حكماء ال ُ 

نيلب ن،ي ذن     سلك س يل اهلل عث  مَ  ما يي يي عليه نغي هب يساعدين عليه كلُّ 

  اويد نالييرب نكها مَ  داحُ    ع(ب  347)ت  ها ذفم ي عماع الحكمة نرئيُس 

زمانه م  عظماء الحكماء نذسا ي   ب علر(2)ه م  زما  نالد الحكماء ، مس لَ قَ 

 .(5)"نغي ،ما ب(4)يررنفيثاغب (3)سمثل ذن اةقلي والحكمة

يُّ 
ْهَ َنْرةِ  ا ضاءيُ ": لغةً  ش يلسيج ا ا ا ب نا ا اُ   المقّيُع  نُعِ ج السُّ

ذضاء  :ذي وهعت نذضاءتب نذا   نيهُ لَ  َ  :ذا قت ال مُس  :نا ناريب يقاع

                                                 
= 

ب تصحيح نتقديم: ،ي ي كيرشي ب  ه ا ب  ْهَ َنْرِةيِّ  ع.1952 ،دب1273اهاب الدي  السُّ

: حكمة ا ا ا ب ص (1) ْهَ َنْرِةيُّ ضم  مجميعة مصي  ات ايخ عا ا  اهاب الدي   ب10السُّ

. ْهَ َنْرِةيِّ  السُّ

(2)  
ُّ
م  ال خصيات الّي اخّل ت المصاةر حيع نس ّهاو ت ي  مصاةر الّاريخ الع شي ة علر ذنه ن ي

ي شعد آةَعب نله مّي  ميسيشة عليهب نتيقسم اله مسي ة شا يماع علر  اهلل عةريُسب نذنه ُذع ي الي ي 

: عحدا،ما: ، مسي ة اع ي ةب نالق   الهي تدنر عليه ،ي عليع الّيجيم نالغي ب مدرسّي 

ناوخ ى: ال،يتي ة فلس ي ة. رايع يف ذلك: ، مس المثل  العظمةب ذن الي ي عةريسب ت يمة 

كاملة للكّ  اله مسي ة مع ةراسة ودل ،هه الكّ ب تأليف لييس مييارب ت يمة: ع دالهاةي 

مة المرتيمب نصنما ش 5ع اسب ص ب ةار 1نما شعد،ا م  الكّابب ط 15عد،ا م  مقدِّ

 عب مع ممحظة ذهنا مسألة خمفي ة.1998الحصاةب ةم قب 

 . ع( رايع: تاريخ ال لس ة  423 - 438ذن اة قليس شاي  ييّيع: فيلسيج ييناينٌّب ُنلِد ) (3)

 ع.1936ي  ب ب لجية الّأليف نالرتيمة نال49 - 54الييناني ةب ييسف ك عب ص

 .عب نعاش مائة عاعب نيقاع: ثماني ب  570فيلسيج ييناينٌّب ُي نى ذنه ُنلِد حيالي عاع  (4)

نييّمي علر اليِّحلة اورفي ة الّي تأث  ت شالديانات ال  قي ة الهيدي ة نالُ  سي ةب رايع يف ذلك: ة. 

نما شعد،اب ةار ق اءب  70ص ذمي ي حلمي م  : ال لس ة الييناني ة.. تاريخها نم كمهتاب

 نما شعد،ا. 24عب نييسف ك ع: تاريخ ال لس ة الييناني ةب ص1998القا، ي 

: حكمة ا ا ا  ص (5) ْهَ َنْرِةيُّ  .10السُّ
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 :المكا َ  ذنار شرا ا  ال مسب نذا قت ال مُس  :سيًاب نذا   المكا ُ نتألو ُح 

 يْ ه،  فَ ن،ي م ب(1)"هذنارتْ 
ٌّ
 بم  ْ ن،ي َض  ب،ا ا ا اُ  ر ذ  المع فة مصدرُ يق ِّ " ضي

يخلي م  نثعة  يراني ةب نالشالجيا،  اليُّ  الهي ي شط الهات العارفةَ  سِ دْ م  الحَ 

يِّ لدى ذنغس ي  شي  المسيحيِّ   ج شييه خاص  ديفي ةب عُ 
ْهَ َنْرةِ شي   ي ب نالسُّ

 .(2)"المسلمي 

  ثاني ا:
 
    محيي الدي  ش ُ شك ذشي اش  ع شي

ِّ
  دم محم   ش ِ  علي

ُّ
  الحاتمي

ُّ
 ال ائي

 
ُّ
نرغم ح ده ال ديد علر تأكيد ذنه لم يأخه ايًةا م   ب،د(638ت ) اوندلسي

 ذحد يه،  كما - رنهفال مس ةب نذ  ما يقيع شه ،ي ع    يق الهن  نالك فب 

ّ  لَ ا    - العلماء نلكيه  ولحَ يِّ ر ض نب ال لس ات ناآلراء ناو،ياء نالع علر ا

ه فيها ذحد م  فمس ة دانيَ ذ  يُ  ل  قَ  بنذخ يه يف ديري ف يدي به،ضم ذلك كل  

يفي ة الهي  (3)القديم نالحدي  . نالمقصيُة شهلك ذنه م  ذكثِ  فمس ة الصُّ

َّْيَع يا العقائَد ال ا لةب ننظ  نا لهاب نيه نا هبا علر مسّيى الّأليف  اس

 نالممارسة.

 بدم محم   ش ِ  نص ِ  ش ِ  دِ محم   ش ِ  عش ا،يمَ  ش ُ  َسْ ِعيَ  ع دالحقِّ  ش ُ ا ثالث ا:

 .(4)ه669ي نتيفِّ  ،دب614د لِ نُ  بشاش  َسْ ِعي َ  المع نُج 

                                                 

: مجمع اللغة الع شي ة شالقا، يب ص (1) ُّ
 .49المعجم ال لس ي

 .174انظ : الساشقب ص (2)

ب صانظ : ة. محمية قاسم: ةراسات يف تصيُّ  (3)
 
ب القا، يب 66ج محيي الدي  ش  ع شي

 ع.1971

يفي ةب ص (4) نما شعد،اب ةار  35انظ : ة. ذشي اليفا الغييمي الّ ّازاين: اش  َسْ ِعيَ  نفلس ّه الصُّ

 ع.1973الكّاب الل ياينِّب شي نتب 
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يفي ة  نقد تَأث   و،ها ناعّمدنا عليها يف الّيظي   بشيظ ي ة الَ ْيضِ  فمس ة الصُّ

يفي ة الّي انعكستنالّقعيد للعقائد نالّصيُّ  يفي ة فيما شعدُ  رات الصُّ م   بعلر الصُّ

تقسيم الييية  نقد ذخه الغمي ع  ذفلي ي : فك يَ  بُ   ات نال ُّ خمع المؤل  

 ذ بي..الي س الكلي ةب نالماة  نالعقلب نالَيْحَدي اونلرب "علر: 
 
 بما عيد اش  ع شي

شاله اء  نالمقصيةُ  ب(1)"،ي: اهلل نالعقل نالي س الكلي ة ناله اء فالم ات  اورشعُ 

ق ي ثِ  يي عليهاب ذن يَ ي،ي ذساس نظ ي ة ال يضب نما ي يب ن،هه الم ات  اورشعُ الماة  

 .راتم نتصيُّ  ميها م  عقائدَ 

 املطلب الثاني

 حماور التَّأثُّر بالَفْيِض لند فالسفة الصُّنفيَّة

يفي ة شالقيع شالَ ْيِض يف ت سي ،م لكي ي ة خلق اهلل  للعالمب تَأث   فمس ة الصُّ

ي ة عيد ال مس ة اليينانيي ب فهي )ذِي  ف ييما يقيع الَ ْيُض نالصدنر علر فلس ة الِعلِّ

يفي ةو ذي: فاعلي ة الهات ا لهي ة الّي  ال يُض( يقيع علر ال اعلي ة عيد فمس ة الصُّ

ّ ِضح م  خمع ع ض ،ها الم ل :  ددرت عيها الميييةاتب كما ي

ْهَ َنْرِةيُّ  الذات اإللهي ة: - 0 ق عليها السُّ
)نير اونيار( نالياحد  نُي لِ

 
ُّ
ة مج    م  معليع ناحدب ذن نيرم  ر عيه م  حي  ،ي كهلك ذكث ُ صدُ يَ  ال الحقيقي

ل نيعلِّ  .(2)ل ميه عال شياس ةحُص ال تَ  ل ميه نيرا ب نالظلمةُ حُص ناحدب فم يَ 

ْهَ َنْرِةيُّ  م   ر عيه م  حي  ،ي كهلك ذكث ُ دُ صيَ  الياحد ال"يًا ذ : قيله م يِّ  السُّ

                                                 

ج ص (1)  .76ة. محمية قاسم: ةراسات يف الّصيُّ

: حكمة ا (2) ْهَ َنْرِةي  ب ضم  مجميعة مصي  ات ايخ عا ا  اهاب 125 ا ا ب صانظ : السُّ

. ْهَ َنْرِةيِّ  الدي  السُّ
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نير م  الظلماتب  نغي ُ  ل م  نير اونيار نيرم حُص ال يجيز ذ  يَ  بمعليع ناحد

ه تكي  لمةب فهاتُ اقّضاء الظُّ  ةّهاب فيكي  اقّضاء اليير غي َ يْ ،ا ذن ،َ كا  يي، َ 

غي   ي  لك اسّحالّهب فم يقّضا ييي  اليير نييي  الظلمةب نقد ت ي  مم    ةً م ك  

 .(1)"الييرب نال يحصل ميه نيرا 

ْهَ َنْرِةيُّ رذَيه شأ :   الياحد م  يميع اليييه ال يقّضي عال "نيعلِّل السُّ

ناحًداب ونه لي اقّضر ايةيِ  فأحُد،ما غيُ  اآلَخ ب فاقّضاُء ذحِد،ما ليس اقّضاَء 

 ب فيخّلف اآلخ  شعييِهب فجهُة االقّضاء مخّل ة فيهب فَيلَثع فيه يهّا  مخّل ّا

اقّضاؤ،ماب فيرتك   ذاتهب نقد ُفِ ض ناحد م  يميع اليييهب ننح  عنما تّكث   

ذفعاليا لّكثُّ  عراةاتيا نذغ اضياب نشرراةي ناحدي ال َيحُصل عيا ذيًضا عال ايء ناحد 

ع ما َيحُصل شه ايء ناحد: ليس  مع َتَكثُّ  الجهات فيياو فالياحد الحقُّ ذن 

 .(2)"شجسم...

   ّ ْهَ َنْرِةيُّ ِض ي ُي ذمير:الساشقي   هِ يْ يف قيلَ  ح م  خمع ما ذ،  عليه السُّ  عد 

ُلها:    قيله شالَ ْيِض ذن ددنر المخليقات شالمعيرذن 
ِّ
  ال لس ي

ِّ
ب اوفلي ييي

الثاينب القيع شصدنر معليع  ن،ي اسّحالة ددنر الكث ي ع  الياحدب ناوم ُ 

الميييةاتب يف الخلق نا يجاة شالمعير شي  اهلل ن ناحدب يكي  ،ي الياس ةَ 

 
ِّ
  ال يضي

ِّ
نالياس ُة يف رذيه ليست عال العقيع: ن،ي ممئكُة اهلل  بال لس ي

                                                 

 .125نما شعد،اب نحكمة ا ا ا : ص 61انظ : ،ياكَل اليير: ص (1)

ْهَ َنْرِةيب المؤل  ات ال لس ي ة 55 - 54اولياح العماةي ة: ص (2) ب ضم  )اهاب الدي  السُّ

يفي ةب اولياح العماةي   جب اللمحات(ب تحقيق: ة. نجي  نج قلي ح ي يب نالصُّ ةب كلمة الّصيُّ

 ع.2014ب مي يرات الجملب شي نت شغداةب 1ط
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  ذي: و(2)نذنياره (1)الك نشيُّي 
ُّ
يه ع    يق ال يضب ذن كما يسمِّ  اليير ا لهي

ْهَ َنْرِةيُّ  هْ  لك  ما عمقةُ  وا ا اَ   :السُّ ب شم هيع َ َنْرِةيِّ ،ها اليير الياحد عيد السُّ

  عيد الحدي  ع  ؟ ،ها ما يّ ي  ذفلي ي َ  ةً نخاد   باع عيد ال مس ةالعقل ال ع  

 الم ت ة الثانية للييية خمع ،ها الم ح  شم يةة اهلل تعالر. 

راته   نم  القضايا الخ ي ي قياُسه ال ا،َد علر الغائ ب حي  يساني يف تصيُّ

اهلل نا نسا ب يف ذنه كما ال َيصُدر ع  ا راةي  لكي ي ة الخلق نا يجاةب شي 

ر  رهب ن،ها يسم  ا نساني ة الياحدي عال ايء ناحدب فكهلك ا راةي ا لهي ة يف تصيُّ

يفي ة "قياس ال ا،د علر الغائ " ب ن،ي م  اوقيسة الّي ذساء فمس ة الصُّ

يا ال لس ة الييناني ةب فَ يَْيا ب نات  َع(3)اسّخداَمهاب ناشّعدنا ع    يقة الق آ  الك يم

معّقداتِهم علر ذديع فاسديب ن،ها م  اوديع ال ا لة الّي قامت عليها كثي  

يفي ة نالمّكلِّمي .  رات الميحِ فة لدى الصُّ  م  الّصيُّ

 ه،َ نكهلك يَ 
 
ر عيه صدُ الياحد م  يميع اليييه ال يَ " علر ذ :   اش  ع شي

  نلك  ما م هيعُ  ب(4)"عال ناحد
 
اهلل "؟ يقيع: ذلك الياحد الهي يقصده اش  ع شي

                                                 

ة م  َكَ َبو ذي: َقُ َبب فالم اُة  (1) الممئكة الك نشيي : ،م َحَملة الع شب نالك نشيي  م ّق 

ي : ساةي الممئكةب ميهم . نالك نشيُّ 230ندُ هم شالُقْ ِب: انظ : اشَ  تيمي ة: شغية الم تاةب ص

يربيُل نعس افيل نميكائيل. نذق ب الممئكة علر حملة الع ش. انظ  لساَ  الع ب: ماةي )ك 

 ر ب(.

يفي ة للسه نرةيِّ 290اللمحات: ص (2)  .ساشق م يع - ب ضم  المؤل  ات ال لس ي ة نالصُّ

ال مس ة نالمّكلِّمي  رايع: ة. كماع سالم الص يص ي: قياس الغائ  علر ال ا،د لدى  (3)

ب رسالة مايسّي  247: 183نآثاره ع ًضا ننقًدا علر ضيء ميهج ذ،ل السي ة نالجماعةب ص

 ع.2000 ،دب1421يامعة ذع الق ىب كلي ة الدعيي نذديع الدي ب قسم العقيديب 

ي ة: السِّ   اونعب الجثء الثال ب ص (4) يحيرب  ب تحقيق نتقديم: ة. عثما 187ال ّيحات الَمكِّ

ة للكّابب  ة العام   ع.1985 ،دب1405تصدي  نم ايعة: ة.عش ا،يم مدكيرب الهيةة المص ي 
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يه الخ نج ع  ما سيى اهلل ال يمكِ  فر  كل   بنظه ت شه اوعيا .. ب،ي الييية

ب ،مب نميه اسّ اةنا اليييةشل ،ي س حانه نييةُ  و،مدُ فهي مييِ  وق ضة الحقِّ 

شل ،ي  واعحَ ،ها مُ  وب نال خارًيا عيه يع يهم ميهالحقِّ  خمَج  نليس اليييةُ 

ًم ع  ِص  نعلر ،ها فالياحد ليس مي ب(1)"نشه ظه ت اوعيا  بس حانه اليييةُ 

 شل ،ي عي  نيية،م.  وخلقه

  اشُ نل يا  مدى الّ
 
 وه شي  م هيع الهات ا لهي ة عيد ذفلي ي  ناش  ع شي

 ن،ي م  ك ار المّخصِّ  - العم ع ي ي ذشي   ة.ه،َ يَ 
 
علر  - صي  يف فلس ة اش  ع شي

 : م  حي  ،ي ذاتم ألولا وعليها م  نيهي ِ    اليظ ُ يمكِ  الذات اإللهي ة"ذ : 

م   والثاين:س  نا ضافات علر الميييةات الخاريي ة. ةي ع  اليِّ شسي ة مج   

ّ   حي  ،ي ذاتم  ع  د ات  ،ةم : ميث  وهي من الوجه األول ة شص ات. ِص م

فهي  و،ة ع  المع فةيث  شل م وما ي ش ها شالييية الظا،  نع  كلِّ  بثاتالمحدَ 

  ما يمكِ  ر،اب نكلُّ   تصيُّ شد)الياحد( الهي قاع شه ذفلي ي ب ال يمكِ  ايءم  ذا هُ 

و   وليست م  ،ها الييه علًها علر الحقيقة ذهناب كما ةم َض حْ ها شه سليب مَ ند ُ 

ووجود  بله... علر م  ،ي مأليهم  سً ا نعضافاتم يقّضي نِ  :ذي المأليَهوا له يقّضي 

ذن  بدنيية مقي  ها على الوجه الثاين ق، ووجودُ مطلَ  ات على الوجه األول وجود  الذ

  نييةم 
ٌّ
يًا يف ،هه ذن مّعيِّ  بياتيًا يف دير ذعيا  الممكِ مّعيِّ  ونه نيية الحقِّ  ونس ي

ها   عيها شالص اتب نم  ،يا كانت الميييةات كلُّ س  نا ضافات المع   اليِّ 

ثات( ذلك المحدَ  :يدف عال كيا نح  )ذِي فما ند ياه ش بللحقِّ  د اتم 

 .(2)"اليدف

                                                 

 .167انظ : الساشقب الس   الساةسب ص (1)

ب ص (2)
 
مّه لّحقيق كّاب )فصيص الحكم( الش  ع شي ب ةار 29ة. ذشي العم ع ي ي: مقدِّ

= 
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   ُ   تَأثُّ العم ع ي يب يّ ي  ي م  خمع ت  قة الدكّير ذش
 
شأفلي ي  يف  اش  ع شي

 
ِّ
 ة الهات ا لهي ة ع  ذيِّ اونع الهي يج ِّ  م هيع الهات ا لهي ةب شم هيمها ال لس ي

)الهات ا لهي ة  لييية شالمعير الثاينذين ذخال ه يف ندف ا دَ يْ فاعلي ة يف الكي ب شَ 

 يف عمقّها شالممكِ 
 
و  الييية عيد اش   ودشأهنا نيية مقي   يات( عيد اش  ع شي

 
 
ّ ِضح َذَث  القيع شالَ ْيِض ،يا يف ذ  الييية ناحدب  ع شي نييةم ناحد غيُ  مقي دب ني

،ي يي،  اواياءب يف ةاخله م اتُ ب ذساُسها ذن شا يها اوعياُ  الثاشّة الّي 

اش  َيَهَ  هبا م م  خمع نظ ي ة  هَ كما يُ نظا،ُ ،ا الَكْيُ  شم ات هب نشكلِّ ما فيهب 

 
 
نيّ ي   ذلك ذكثَ  يف الم ح  القاةع شم يةة اهلل  يها اوعيا  الثاشّةبيسمِّ  ع شي

 .تعالر

 نم  المّأثِّ  
ِّ
اهلل "علر ذ :   ه،َ َس ِْعيَ و حي  يَ  اش ُ  : ي  شالَ ْيِض اوفلي ييي

ل م  ذلك ق َ م عنما يَ عالَ  اب نكلُّ ًضا تامًّ يْ  يض الخي ات علييا فَ نمُ  بع اواياءم دِ 

 قي   الخي  علر نحيِ 
كانت  عقلي ةً  -  اض عليهب نسائ  اواياء يض نال يُ يُ  هب ناهللُ تِ

يض عليها  ِ مُ الْ  شل تحّاج علر الياحد الحقِّ  وييَة شأن سهاغْ َّ ْس مُ  غي ُ  - مي ةً  ْ ذن يِ 

نلك  ما معير احّياج اواياء علر اهلل يف فلس ة اش  َسْ ِعيَ ؟  ب(1)"يميع الخي ات

ليس كما يّ اةر لله،  م  ذنه احّياج  - مع رفضيا للقيع شه - ،ها االحّياج

د اش  َسْ ِعيَ  علر ذنه احّياج قِص شل يَ  برشيشي ة )خلًقا نرزًقا نتدشيً ا...علخ(

 ب(2)"ايء كلِّ  ننييةُ  بايء ،ي حقيقة كلِّ  الحقُّ "يقيع:  عذاسّكماع ما،ي ةب 

                                                 
= 

ب شي نتب ل يا ب ة ت.
ِّ
 الكّاب الع شي

ِّّل العاكفب اش  َسْ عِ  (1) يَ : شد العارج نعقيدي المحقق المق ب الكااف ن  يق السالك المّ 

ب شي نتب 1نما شعد،اب ط 143تحقيق: ة. ييرج كّيريب ص
ِّ
 ع.1978ب ةار اوندلسي

ب الدار 102اش  َسْ ِعيَ : رسائل اش  َسْ ِعيَ : تحقيق نتقديم: ة. ع دال حم  شدنيب ص (2)
= 
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 .(1)"عال اهلل ميييةَ  ال" :  كلمة: )ال عله عال اهلل( شمعيرني سِّ 

العللب  ع يميعَ ة اونلر الّي تّقد  ل  َسْ ِعيَ  علر ذ  )اهلل( ،ي العِ  نيه،  اش ُ  

ي يكي  فيها الخالق ة الّل  اواياءب ن،هه العِ  نشالقصد اونع فاضت عيه كلُّ 

الحقيقي ةب نلهلك  ةُ ،ا العل  ايًةا ناحًداب ،ي نحدَ  بة نالمعليعل  ذن العِ  بنالمخلي 

ي ة الّي تييد شي  ذنات لِّ يها اش  َسْ ِعيَ  شالقصد اونعب يف مقاشل العِ يسمِّ 

ر صدُ   علر ذلك ذ  ما يَ يها اش  َسْ ِعيَ  شالقصد الثاينب نيرتت  نيسمِّ  بياتالممكِ 

ر ع  المخليقات صدُ ب نم  ذاتهب علر ذ  ما يَ ع  اهلل شالقصد اونع ض نريٌّ 

 ن،ي فيَ   بعزَ نشالع ضب فاهلل ،ي المييية اونع ميه اوَ  ب شالقصد الثاين ممكِ 

نقد فاض ع  اهلل شالقصد  .(2)ُض حْ ق نالخي  المَ ن،ي اليير الم لَ  بايء كلِّ 

ج يف ع َ ن،ي ما يُ  ب(3)ع(يَ  شد)الم دع اون  ج عيد اش  َسْ عِ ع َ اونع القديم ما يُ 

 .اعنظ ي ة الَ ْيِض شالعقل ال ع  

 يه الم اؤن  )العقل الكلِّ نيسمِّ العقـــــل األول:  - 2
ُّ
يه نيسمِّ  ب(ي

ْهَ َنْرِةيُّ  ُّه نيراني ة الصاةر اونع)ن(ب العقل اونع)ً ا شال مس ة: مّأثِّ  السُّ (ب نما،ي 

: قا، يب ذن شّع ي   يِّ
ْهَ َنْرةِ نم  يملة اونيار القا، ي: ذشينا نربُّ  لسم "السُّ

نيعياب نُم يض ن يسياب نُمكملها شالكماالت العلمي ة نالعملي ةب رنح الُقُدس 

اع..ب نالعقل ذن ما َييِّ ئ شه اليييةب نذنع م   ر عيد الحكماء شالعقل ال ع  المسم 

                                                 
= 

ة للّأليف نالرتيم  ع.1956ةب المص ي 

 .113اش  َسْ ِعيَ : رسائل اش  َسْ ِعيَ : ص (1)

. نانظ : ة. ذشي اليفا الغييمي الّ ّازاين: اش  َسْ ِعيَ  28انظ : اش  َسْ ِعيَ : شد العارج ص (2)

يفي ةب ص  .201نفلس ّه الصُّ

 .147 - 146اش  َسْ ِعيَ : ُشُد العارج: ص (3)
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شكث ي ا ا اقاتب نتضاُع ها ذا   عليه نير اونعب نتكث  ت العقيع 

 .(1)"شاليثنع

اع  يِّ الّل يقي ةب حي  يه،  علر ذ  العقل ال ع 
ْهَ َنْرةِ نيمحظ محانلة السُّ

ُّه علر عقيليا كيِس ة ال مس علر "عيد الحكماء  يه ال  ُع )ُرنح الُقُدس(ب نِس  يسمِّ

نح الهي ُذضيف علر الحقِّ يف المثاينو كقيل   جف  مغ﴿ه: ذشصارناب ن،ي ال ُّ
...[29الحج : ] ﴾خف حف  .(2)"ب ن،ي ناس ة نيية العالم العيص يِّ

ْهَرَوْرِدي  يف مسألة الخلق المباشر  ب رغم يت ِضح األََثر الَفيضيُّ يف عقيدة السُّ

لت عيد الغمي علر االعّقاة يف اليسائط م   ذهنا ثاشّة شالق آ  نالسي ةب فرهنا تحي 

ا يمثِّل خ  نًيا ناضًحا علر عقيدي تيحيد ال شيشي ةب نما يرتت   عليه ةن  اهللو مم 

 م  مآالت يف تيحيد الع اةي ناوسماء نالص ات. 

يفي ة يسمِّ     يه:نيف رسائله الصُّ
 
ب (3)ناليير اوق ب باونع اليير ا شداعي

ْهَ َنْرِةيُّ يُس ب نيَ (4)ة مصاةر الّأثي نّيجة لّعدُّ اوسماء  ةنتعدُّ  ر ددن   السُّ

  اونع ذن اليير لّي تحت العقلا - الميييةات
ِّ
عليهب فيقيع:  - اونع ا شداعي

 اونع ال يمكِ  ذا ُج ميهب ن،ي ميّهر الممكِياتب ن،ها الجي،  "
ُّ
اليير ا شداعي

ُّه علر اونعب نم ا،دي يمله  ممكِ  يف ن سهب ناي  شاونعب فيقّضي نِس 

                                                 

: ،ياكل اليير (1) ْهَ َنْرِةيُّ  .65ب صالسُّ

: اولياح العماةي ة ص (2) ْهَ َنْرِةيُّ  .91السُّ

ب ،ياكل اليير ص (3) ْهَ َنْرِةي   .63انظ : السُّ

ْهَ َنْرِةيِّ  (4) انظ : ة. محمد علي ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

 .184ص
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ّالر الجيا،  القدسي ة يف الَ ْيِض الصاةر ع  ذلك نتّ ب(1)"َيي،ً ا ُقُدسيًّا آَخَ ...

ْهَ َنْرِةيُّ  يها السُّ  اونعب نتلك الجيا،ُ  يسمِّ
ِّ
 ب(2)"كلمات اهلل"اليير ا شداعي

 
ُّ
ال ييضات الّالية عيد نشي   ،ي ،مثي اليدل شي  الياحد نالعقل ا شداعي

ْهَ َنْرِةيِّ  بثةاوفم يني ة المحدَ    للعقل اونع يُس الهي يَ  ن،ي كهلك عيد السُّ

ي عملي ة الخلق نا يجاةب نييحص  اخّمج نير اونيار ع  اليير اوق ب يف اد  

س ة الّيازلي ة يف ي ،هه اليِّ س ِ يف كماع الييري ة م  الثاينب نتَ  فاونع ذادُّ  والييري ة

 .(3)اوق ب ا يلي الييرَ ر مم  صدُ ةي الّي تَ سلسلة اونيار المج   

عن اهلل من خالل هذا النور الواحد  كيف صدرت المخلوقاُت  :لتساؤلوا 

ْهَرَوْرِدي   َب َس َح   ؟فلسفة السُّ

ْهَ َنْرِةيُّ   علر نظ ي ة العقيع الع  ي يف ت سي  خلق اهلل  يعّمد السُّ

ةي لدى ال مس ة الع ب للمخليقاتب نانّقل هبا م  اليثعة ال لس ي ة المج   

حي  يه،  علر  با ذن الّيفيق شييها نشي  العقيدي ا سممي ةعلر تيظي ه بناليينا 

 ذنع ما ذشدَ "ذ : 
ٌّ
  عه اهلل تعالر ذم  عقلي

ٌّ
  وعالمم  حي

ُّ
ذنع ما » ♠ كما قاع الي ي

لِهب نم   :ثمًثا ذ  له يهاتم  غي َ  ب«خلق اهلل تعالر العقُل  م  نظ ه علر ال اري نتعقُّ

لهب نم  نظ ه ع لِهب فاعّ ار نظ ه علر شارئه نتعقُّ نظ ه علر عمكانه نتعقُّ  لهلر ذاته نتعقُّ

لِه ُ آَخ  عقل  يييد ميه  - ن،ي يهة ذا ُج  -  - ب نشاعّ ار نظ ه علر عمكانه نتعقُّ

                                                 

ب ،ياكل اليير ص (1) ْهَ َنْرِةيُّ  .63السُّ

ْهَ َنرْ  (2) يفي ةب تحقيق: قاسم محمد ع اسب صالسُّ : كلمات الصُّ ب شي نتب 1ب ط136 - 135ِةيُّ

 .د،2009

ب نانظ : ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ةب 126ب 114ب 110انظ : ِحكمة ا ا ا  ص (3)

 .184ص
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ل ذاته ن س ال لكبلَ يييد فَ  - ميه ن،ي يهة ذخسُّ  نكهلك م   كب نشاعّ ار تعقُّ

ثال   راشع نفلكم عقل  لثالثنن س ال لكب نم  ا ثا م  كم لَ عقل ثال  نفَ  الثاين

 بنفلك راشع نن س ال لك ]ن،كها خامسنن س ال لكب نم  ال اشع عقل 

نفلك تاسع نن س ال لكب نم   عاشرنم  الّاسع عقل  ندياًل علر العاا [...

 ينه نا،  الصيرالعاا  عالم العيص ياتب نن يس ا نسا ب ن،ي الهي يسمُّ 

: ن،ي الهي قاع بنيربيل( يه اون ياء )رنح القدسال مس ة[ نيسمِّ  ]يقصد

ب غيَ  ذنه يف (1)"[19 م يم:] ﴾زن رن مم ام يل ىل مل يك﴿

ا ال  مياضَع ذخ ى م  مؤل  اته يقيع: ع  العقيع ليست عَ  ًيو شل ،ي كثي ي يدًّ

يعلمها عال اهللب ن،ي ُي لِق عليها: العقيعب نالكلمات الييراني ة اوم ي ةب 

 .(2)نالممئكة

ذن محانلة الّيفيق شي  فلس ة نثيي ة نضعي ةب  برشةذ  ،هه المقا اك   نال 

لمعّقاة الصحيح يف اهلل س حانه  نت ييهم  بدحيحة غي ُ    لة ق آني ةنعقيدي ميث  

يفي ة شيا  ل ساة محانالت  مثيدُ يف الم ال  القاةمة نتعالرب ن فمس ة الصُّ

لهم شالق آ  نالحدي  ب نسيأيت ال ةُّ علر ميهج اسّمشي  ال لس ة نالدي  الّيفيَق 

 يف الم ح  الخامس شم يةة اهلل تعالر.

سها للتنظير فاته التي كر  مؤل   يف كل  بنظري ة الَفْيِض  ر ابن عربي  وكذلك تأَث  

،ي الم ت ة الثانية للييية يف نظ ي ة ال ف الغالي، فالعقل الفع  والتقعيد للتصوُّ 

يضي ةب يف محانلة تيفيقي ة شي  ال لس ة ال َ نب -كما س ق شيانه- الَ ْيِض عيد ذفلي ي 

 ه،َ يَ  بنعقيدي ا يما  شالممئكة
 
ق خلُ ذ  يَ  ا ااء الحقُّ م  لَ "علر ذنه:    اش  ع شي

                                                 

 264رسالة يف اعّقاة الحكماء: ص (1)

 56انظ : اولياح العماةي ة ص (2)
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ن،ي ذنع  ي ب  ناحًدا م  ،ؤالء الممئكة الك نشيِّ عالم الّدني  نالّس ي ب عي  

ر الّعليم لَ جْ ر له يف مَ ل  نتج ،العقل والقلماه ك ظه  م  ممئكة ذلك الييرب سم  َملَ 

 
ِّ
لم ما العقل شهاته عِ  :فقيل وَية نَحدّ اال علر غ بشما ي يد عيجاةه م  خلقه الي، ي

 م  اوسماء ا لهي ةب ال ال ة ددنر ،ها العالم الخَ  يكي ب نما للحقِّ 
ِّ
 .(1)"لقي

   يف: ننظي ة العقل اونع تّلخ  

 - بنخلق المخليقات - باس ةًضا ع  اهلل شغي  نيْ حمل المعليمات فَ  - 

  ،  الي س مع فةَ نن
 
ع الحق س حانه ذن  "علر ذ :  اواياءب حي  يه،  اش  ع شي

م   َق لْ العقلب كما قاع. فما خلق عال ناحًداب ثم ذن أ الخَ  :ن قلذالقلمب  َق لَ ما َخ 

يميع "نامّداًةا لهلك يه،  علر ذ :  ب(2)"م..سع العالَ ذلك الياحدب فات  

فلم  وها العقل الهي يأخه ع  اهلل شغي  ناس ةحاملُ  بهالِ  ْ ،ا نُس يِ لْ عُ  باتالمعليم

 لم الكي  اوعلر ناوس لب نمِ  َن، ِه نُييِةه تكي  مع فةُ َيخَف عليه ايءم م  عِ 

 يه عليها ننيره نفيضه اوقدسب فالعقل مسّ يد م  الحقِّ َجلِّ ب نمِ  تَ الي س اواياءَ 

ن،ها سارم  بمسّ يدي م  العقلب نعيها يكي  ال عل ُس  يد للي سب نالي مُ  بتعالر

ناعلم ذ  العالم المهيم ال ب هق شه علم العقل شاواياء الّي ،ي ةننَ يف يميع ما تعل  

اه يف شل ،م نعي   ويسّ يد م  العقل اونع ايًةاب نليس له علر المهيمي  سل ا 

 .(3)"ناحدي م ت ةم 

 اش   يف  القيع شالَ ْيِض نقد َذث  
 
ّ   بيف عقيدي الخلق نا يجاة ع شي  ًعا ال لس ةَ  ِ م

الحق له "يف العقيدي ا سممي ةب حي  يه،  علر ذ :  عيا،ااوفلي ييي ةب نةامًجا 

                                                 

: ال  (1)
 
 350ّيحات المكي ةب الس   الثاينب صاش  ع شي

 .90انظ : الساشقب الس   الثاين ص (2)

 .91 - 90انظ : الساشقب الس   الثاين ص (3)
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حقيقة م  الّسعة  كلُّ  يب فّمّدُّ نا نسا  له تسعة ذفمك للّلقِّ  بذفمك لإللقاء تسعةُ 

قي ةب نتيع ف م  الّسعة فمك( الَخلْ ي ةب رقائق علر الّسعة )او)اوفمك( الَحقِّ 

كا  المَلك  بفحيثما ايّمعت وي ةقِّ لقي ة رقائق علر الّسعة اوفمك الحَ اوفمك الخَ 

م  الثائد الهي حدر ،ي : فهلك اوذلك االيّماعب نحدر ،يالك ذم م 

 .(1)"المَلك

د ه اش  نيية الممئكة م  خمع االلّقاء شي  ما ن الساشق ت سي ُ  يف الي ِّ 

 
 
يه كهلك: )العقل ليكي  المَلكب نيسمِّ  ولقي ةي ة ناوفمك الخَ قِّ شاوفمك الحَ  ع شي

 )العقل الكلِّ  :يهذخ ى م  ال ّيحات يسمِّ  نيف مياضعَ  باونع(
ُّ
 .( ن)القلم(ي

َسْ ِعيَ  يه،  علر ذ  اهلل شقصده اونع القديم  م  ذلك نجد اش َ  نق ي م 

ميهج اش  ع شي يف االسّدالع  ع اش  َسْ ِعيَ  ن َس  َ نات   بع(ع اونفاض عيه )الم دِ 

 
ِّ
 بيًثا لم ُيع جله كَ زَ كا  يف ذَ  ب حي  يه،  علر ذ  الحق  علر الَ ْيِض ال لس ي

 .(2)ما خلق َع ع اونع ،ي ذن  ّهب نكا  الم دِ فَ  َ فعَ  نحاني ةَ ال ُّ  ناِت ق اله  لَ فخَ 

م   اليييةب ننيهم  يايِ  م  اهلل ال نللم دع اونع نيها : نيهم 

ب نالم دع "الييه الكاذب" :يه اش  َسْ ِعي َ ن،ها الييه اوخي  يسمِّ  بياتالممكِ 

ب نشما ةً ي ة عام  يِ   ،ُ عّ َ ةب نشالييه الثاين يُ خاد   ي ةً يِ   ،ُ عّ َ اونع شالييه اونع يُ 
                                                 

 .242انظ : الساشقب الس   اونعب ص (1)

ِّّل  (2) انظ : اش  َسْ ِعيَ : شد العارج نعقيدي المحقق المق ب الكااف ن  يق السالك المّ 

عب 1978ب ةار اوندلسب نةار الكيديب شي نتب 1ط 28ّيريب صالعاكفب تحقيق: ييرج ك

تعالر اهلل  - نكلمة )شُد( تعير يف اللغة الصيمب ذن شيت الصيمب نقد َعير هبا اش  َسْ ِعيَ  )اهلل(

ا ك يً ا ا يقيلي  عليًّ نالحقُّ ،ي ذنع كلِّ ايء نُشِدهب نديرته نذاته نشعضهب م  "فقاع:  - عم 

مة )شد العارج( ص"لر ما يج  لهب نكما يج  لهيهة ما يج  لهب نع ب نانظ : 7. انظ : مقدِّ

 .182ة. سليما  الدنيش: ،امش شغية الم تاة ص
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الثاينب  يض م دع شالقصد  اض عليه م  اهلل ،ي م دع شالقصد اونعب نشالهي يَ يُ 

ات شأم ه نكلمّه ناهلل ،ي م دع الكلي  ": (ُشُد العارج)نيف ،ها يقيع اش  َسْ ِعيَ  يف 

ته نحكمّهب ن،ي الهي اسّجاب له الم دع ه نقي  لِ يْ   الجثئيات شحَ نقدرتهب نمدشِّ 

ّهب فكا  م  عق اله ه مجازه نآني  قِ احِ يَ لَ ّهب فعاة لِ اونعب نذق ل لهاته شحقيقّه نما،ي  

 ن،ي يف حقيقّه مع الحقِّ  ب..ه الكاذب.ه الياي ب نم  قهق ته نييةُ يةُ ني

  ب نشالممكِ ةم ي ة خاد  يِ ،ُ  عب ن،ي شالحقِّ دَ   نالعَ عب نيف مجازه مع الممكِ دَ نالقِ 

ةم يِ ،ُ    ُّ  َ ْض يَ ة ي ة العام  يِ  اض عليهب نشالهُ يض نيُ  ِ ة يَ ي ة الخاد  يِ ةب ن،ي شالهُ عام   ي 

 اض عليه م دع شالقصد اونعب نشالهي عليهب ن،ي الهي يُ    ُّ ْض )يقصد اهلل( نيُ 

 .(1)" يض م دع شالقصد الثاينيَ 

 ه كما يه،  اش ُ ًها شاهللب ننظي ُّ  َ َا  نالم دع اونع ،ي العقل اونع اوكث ُ 

  كلُّ "َسْ ِعيَ : 
 
 ب نيدشِّ ونه عقلم  م اواياءَ علَ يَ  عقل علهي

ٌّ
ذلك ذ   و ،ا ونه علهي

   ،ي اهلل عث  ًماب فالمدشِّ ً ا عالِ ه نكماله ذ  يكي  مدشِّ ب نعنما تمامُ مُ لْ ة العقل العِ خادي  

ن،ي ذكث   ب،ي ذنع م دع ونه ذعلر اواياء م  الخي اتب نالعقُل  ونتعالر نيل  

 نيل   هب فر  اهلل عث  حَّ   اواياء الّي تَ فم  ذيل ذلك يدشِّ  وًها شا له تعالرت  ُّ 

ه نذلك ذنه ال ي ي  تدشي ُ  ونذعلر تدشيً ا ذرفعَ    اواياءَ شالّدشي ب نيدشِّ  َل ع العقيّقد  

  ّ  .(2)"اواياء ه يميعَ ييل خي َ ونه ي يد ذ  يُ  وةَ ايًةا م  اواياء ال 

 ي لدى َسْ ِعيَ  فك ي العقيع العَ   ض اش ُ  فُ نيف قيله شد)الم دع اونع( يَ 

 
ِّ
ْهَ نَ  ب(3)اْلَ اَراشِي   ناش َ  ْرِةي  نيخالف السُّ

ِّ
م  ال مس ة نفمس ة  ا،مب نغي َ ع شي

                                                 

 .28انظ : الساشقب شد العارج  (1)

 .147 - 146انظ : الساشقب ص (2)

: آراء ذ،ل المديية ال اضلةب ص (3)
 
 .61انظ : اْلَ اَراشِي
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يفي ةب نالس   يف ذلك عيمانه شَيْحَدي الييية الم لقة لهلك يه،  علر ذ :  والصُّ

ب نالييية ثاشتب نالثاشت حقٌّ  بم ت ةب نالم ات  زائلة نالحس   بالعقل م ت ة"

 - هيف رذيِ  - نغي  ذلك م  الم ات  نشا لب فالعقل نالحسُّ  نالييية ن،مم 

ُّ ذشًداب ننِ  علر الّحقيقب فهي شا لم  ي قر زماني ِ  ال ُض  َ لليييةب نالعَ  عيارُض  ه س 

 .(1)"علر الم ات  زائلة

  يل  ىل﴿ :نالعقل شقيله تعالر م ت ة الحسِّ  َسْ ِعيَ  علر ن ِي  اش ُ  نيسّدعُّ 
ق شجميع مّعلِّ  ايء ،الكم  علر ذ  كل   [88]القص :  ﴾رن  مم  ام

 ه( مّعلِّ يهَ  نَ ي،مي ةب نذ  )عال  الم ات  ال
ِّ
ق الهي ،ي الم لَ  ق شالييية الحقيقي

ن،ي  ب  عليهم العارُض لَ اع ،م الهي  غَ ة نالجه  ع  العام  "ي ةب نيقيع: يِ نالهُ  الكلُّ 

 - ةفقاليا شييية العقيع نغي ،ا م  الم ات  الثائلةب نالخاد   بةالكث ي نالّعدُّ 

 يا عيد قِ ن،ي َنْحَدي اليييةب فلم يَ  بليهم اودُل ع َ  لَ غَ  - قي ن،م المحقِّ 

 بلم ييّقل بثن،ا ع  الييية الياحدب نم  كا  مع اودلنال مي   بالم ات  الثائلة

ع ه نتحقيقهب نال كهلك م  كا  مع ال  عب فهي يّحي  لمُ ت عِ ث ُ نيَ  بعنلم يّحي  

 .(2)"لجهَ يسر نيسهي نيَ فيَ  بس عليه اوميرلّ ِ نييّقل نتَ 

ي  يه، ا  علر القيع شأدل ثاشت ي
ْهَ َنْرةِ   نالسُّ

مَحظ فيما س ق ذ  اشَ  ع شي

ب نيف ديري  يِّ
ْهَ َنْرةِ لليييةب له ت اشكم مع مخليقاتهب يف ديري االتِّحاة عيد السُّ

  )ذعيا  ثاشّة نحقٌّ ظا،  فيها(ب نالصلة عيد،م ع  
َنْحَدي الييية عيد اش  ع شي

ار ددنًرا نعيجاًةاب نشاهلل اتِّحاًةا نانِدماًياب ذما اشُ  َسْ ِعيَ ب   يق العقيع ذن اوني

                                                 

ب نانظ : ة. ذشي اليفا الّ ّازاين: اش  َسْ ِعيَ  نفلس ّه 132: صمجميعة رسائل اش  َسْ ِعي َ  (1)

يفي ة ص  .361الصُّ

 .236ب ص1الص دي ة: ج (2)
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فألنه يقيع شالَيْحَدي الم َلقةب فم نسائَط عيده عال يف م حلة ددنر المخليقات 

ع  الم دع اونعب نددنُر،ا ليس شمعير ذهنا ان صلت عيهو شل ،ي فيه نشهب نعيذ 

 شاهلل م  ذلك االعّقاة.

عب ننِس ة ددنر المخليقات لهب خ نجم ع  االعّقاة  نقيُلهم شالم دع اون 

َسَلو ذنه ليس عيد،م "الصحيحو  نذ،ل الملل يعلمي  شاالْض ِ ار م  الدي  ال ُّ

ذحدم غيُ  اهلل َيخُلق يميَع الم دعاتب نال ذهنم ذث ّيا َمَلًكا م  الممئكة ذشدع كل  ما 

يس فيهم م  ،ي مسّقلٌّ شرحدار تحت السماءو شل الممئكة عيد،م ع اةم هللب ل

يميع الحياةرب فضًم ع  ذ  يكي  م ِدًعا لكلِّ ما سيى اهلل نسياهب كما يقيع 

 .(1)"ال مس ة يف العقل اونع

ب ،ي عيد ذن الي س الكلي ة عيد ال مس ة :يُّ الروح الكـــــــــل   - 3

(و فقد س ق ذ  ذك نا 
ُّ
ْهَ َنْرِةيِّ )الجي،  الُقدسي  اونع السُّ

 
ذ  اليير ا شداعي

 الثاين...ب علر ذ  َكُث ت "ددر عيه: 
ُّ
...ب ن،كها الجي،  القدسي

ٌّ
يي، م قدسي

الًةب فرهنا نسائُط  سة نع  كانت فع  سةم عقلي ةب نالجيا،  الُقدسي ة المقد  ييا،ُ  مقد 

ضعَف م  نيية اونعب ن،ي ال اعل هباب نكما ذ  اليير اوقيى ال ُيَمكِّ  اليير او

ي القا، ي الياي ة ال ُتَمكِّ  اليسائَط م  االسّقمعو  االسّقمع شا ناريب فالقي 

تهب ن،ي ما يّيا،ر شما ال يّيا،ر...  .(2)"ليفير َفْيِضهب نكماع قي 

يِّ  نالجيا،  القدسي ة تعيي لدى
ْهَ َنْرةِ  بالكلمات الييراني ة الكربى(): السُّ

  م  كلماته ي عِ ي كلمات كربى تَ س حانه نتعالر عد   للحقِّ "فهي يه،  علر ذ : 

                                                 

 .132مجميعة رسائل اش  َسْ ِعيَ : ص (1)

: ،ياكل اليير  (2) ْهَ َنْرِةيُّ  .63السُّ



 جملة الدراسات العقدية    308

نه ذنذلك  وشعض ها فيَ  م  اعاع سيماء نيهه الك يمب نشعُض  :ذي والييراني ة

يها م  س ّها يف قدر نير،ا نتجلِّ ننِ  با ليس ذعظم ميهايَ لْ كلمة عُ  ع م  الحقِّ تيث  

تلك الكلمة  نم  اعاع بس ة ال مس م  سائ  الكياك مثل نِ  وسائ  الكلمات

ل عدة تلك كمُ حّر يَ  بناحدي شعدَ  تي ع  كلمة ذخ ىب نعلر ،ها ناحديم 

ب نذ  ذرناح اآلةميي  تي ع  ♠ تلك الكلمات يربائيُل   ُ ب نآِخ ةً الكلمات تام  

 .(1)"م  تلك الكلدددمة اوخي ي

ميه كلمات ذخ ى  تنبعثنالكلمة الكربى اوخي يب ،ي اعاع اليير الهي  

 اينِّ ي ب علر ما ذاي  عليه يف الكّاب ال ش  م  خملها ذرناح اآلةميِّ  نتتكو   بدغي ي

  لك﴿ب [27 :لقما ]  ﴾جه هن من خن جنحن مم خم حم﴿ :شقيله
يميعها ب [109الكهف: ] ﴾مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

 .(2)تلك الكلمات الكربى لقت م  اعاع تلك الكلمة الّي ،ي يف آخ   ائ ةِ ُخ 

يُّ  نيسّدعُّ  
ْهَ َنْرةِ قيله و ميها ةة م  الق آ  نالسي  لر ما ذ،  عليه شأةل  ع السُّ

  مت﴿نقيله تعالر:  ب[9السجدي: ] ﴾حس  جس مخ  جخ  مح  جح﴿ تعالر:
يِّ  [17م يم: ] ﴾ىت  نت

ْهَ َنْرةِ  نكهلك يسّدعُّ  ب)يربيل( :نمعياه عيد السُّ

 ين ىن من﴿ كما يف قيله تعالر: وذن رنًحا كلمةً  ♠ شّسمية عيسر
 .(3)[169 :اليساء] ﴾يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 وكذلك 
 
شي  م هيع )الي س الكلي ة( عيد ذفلي ي ب نشي   ي شط اش  ع شي

 يه ال نح الكلِّ يح( الهي يسمِّ )الل  
 
 ب نذما قيله شالي س الكلي ة ذن ال نح الكلِّ ي

ِّ
ب ي

                                                 

يفي ة ص (1) : كلمات الصُّ ْهَ َنْرِةيُّ  .136 - 135السُّ

 .136انظ : الساشقب ص (2)

 .136انظ : الساشقب ص (3)
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 ِض فيّ   بنعمقّه شالعقل اونع
 
م  ،ها العقل  ق  نااَّ ": ح م  قيع اش  ع شي

ع فيه يميع ما يكي  علر عليه نييةِ ل ر   يّدذاه الليحب نذم  القلم سم    َ آَخ  اميييةً 

ا،اب فكا  م  ذلك علم عه القلم عي  ةَ نْ مها الليح حي  ذَ فعل   بييع القيامة ال غي ُ 

هب فكانت ال  يعةب ن،ي ذنع علم حصل يف ذلك الليح م  عليع ما ي يد اهلل خلقَ 

 .(1)"عالم اليير الخال ه يف نذلك كلُّ  بال  يعة ةن  الي س

 ثعُ نيَ 
 
 لل اهلل تجل ر ذ  م اش  ع شي

ِّ
ما اسمي عيدك؟ "ه:  َ نخا َ   نح الكلي

ك ذسمائي كب ذع يُّ فقاع س حانه: ذنت م شيشيب نذنا رشُّ  يبفقاع: ذنت رشِّ 

ذ اعييب نم  َعلَِمك َعلَِمييب نم  َيِهَلك  رآينب نم  ذ اعَك  فم  رآكَ  بند ايت

َية مع فّهم انغ بليا علر مع فة ن يسهم ميكك ذ  يّيد  َم  ةننَ  َيةُ اَيِهلييب فغ

ب نسيأيت شيا  ُش م  ،ها االسّدالع يف (2)"كِّ ال شكي ي   بشيييةك شكب العلمُ 

 الم ح  اوخي .

 ذما شاليس ة لمه،  اش  َس ِْعيَ  يف )ال نح الكلِّ 
ِّ
ن الي س الكلي ةب ذن العقل ذب ي

 
ِّ
: ال مجاع هيه،  علر ذن بقةعلر قيله شالَيْحَدي الم لَ  شياءً َسْ ِعيَ   فاش ( الكلي

نالعقل نغي ،ا م  الم ات  اليييةي ة ال  للقيع شييية ن س نعقلب فالي ُس 

قب نيف ذلك يقيع اش  َسْ ِعيَ : ًثا ع  الييية الم لَ لها يف الّحقيق مّميِّ  نييةَ 

 بنالصدنر بل صلنا بنالقضايا بب نالكلمةنال نحاينُّ بنالي يس بالعقل"

 بيي ةنالهُ  بناوني ة بي ةيِ نالهُ  بنالهات بنالحقب ناوم  بنال يء بنالييية

 .(3)"(الييية الياحد)ذلك محميع علر قضي ة ثاشّة  يميعُ    نالَيْحَدي

                                                 

: ال ّيحات المكي ةب الس   الثاينب ص (1)
 
 .351ب 350اش  ع شي

 .133انظ : الساشقب الس   العاا ب ص (2)

يفي ة ص (3)  .383انظ : ة.ذشي اليفا الغييمي الّ ّازاين: اش  َسْ ِعيَ  نفلس ّه الصُّ
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ْهَ َنْرِةيِّ ة: المــــاد   -4 يقسم يما سيى اهللب ن ب ن،ي كلُّ ن،ي العالم عيد السُّ

 علر:

ات العياد  نما ها اليا قةب نكلي  ،ي العقيع ناوفمك نن يُس قديم: ن - 1 

 ي ة نالظمع.دِ مَ  ْ كالح كة الس   بليًّامها لثنًما ذن  لثَ يَ 

 .(1)ُمحَدر: ن،ي غي  ذلك - 2

ْهَ َنْرِةيِّ  ع    يق ا ا ا ب ن،ي م   نخلق العالم يف مه،  السُّ

ا ا ا ( نقد اسّعمله   فت شد)مه، نعُ  بشالَ ْيضِ  المّأثِّ يرات الّصيُّ 

ْهَ َنْرِةيُّ   ا للداللة علر مه،  يقيع علر اعّ ار اليير الم دذَ اسّعمااًل خادًّ  السُّ

ف يف م  اونيار تؤلِّ  ر سلسلةم صدُ للييية شأكملهب نع  ،ها الم دذ تَ  الخالَ  

 .(2)الييري ة ميها ذن الظلماني ة سياءم  بالعالمي ةَ  مجميعها الميييةاِت 

ذفلي ي   ن،ي ما يضا،ي قيَع )الهبــاء(  عربي   يه ابنُ ة يسم  الماد  وعالم 

 ثعُ ي(: يَ )ال  يعة ذن اْلَهُييَلر شمعير الماة  
 
 ذ  اهلل خلق يي،ً ا ةن َ  م اش  ع شي

 ال نح الكلِّ 
ِّ
يه،  علر ذ  اهلل  بنع  كي ي ة خلق اله اءب (3)اه اله اءسم   بذن الي س ي

ما َعلِمه شعلمه شي سهب ان عل ع  تلك  نشدذه علر حدِّ ": عيدما ذراة نيية العالم

 :يات الّيثيه علر الحقيقة الكلي ةب نقيعم  تجلِّ  ل  جَ سة شض ب تَ ا راةي المقد  

ثم عنه س حانه ب ن،ها ،ي ذنع مييية يف العالمب ر اله اءتسم   بان عل عيه حقيقة

نالعالم  ب"اْلَهُييَلر الكل" :كاريه ذدحاب اوفر شييره علر ذلك اله اءب نيسمِّ تجل  
                                                 

ب انظ : ة. محمد علي ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا  (1) ْهَ َنْرِةيِّ ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

 .247 - 246ص

 .23انظ : الساشق ص (2)

: ال ّيحات المكي ةب الس   العاا ب ص (3)
 
 .133اش  ع شي
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ته قي   ِ  َس ايء يف ذلك اله اءب علر َح  ي نالصمحي ةب فَق ِل ميه كل  فيه القي  

 شه م  ذلك اليير نعلر قدر قُ  ب اجالسِّ  ل زنايا ال يت نيرَ ق َ كما تَ  بناسّعداةه

 ﴾حت  جت  هب  مب  خب﴿ :قاع تعالر و يلهه نقَ ءُ يْ َض  ي ّدُّ 
 .(1)"ه شالمص احه نيرَ ف     [35]اليير: 

    اش ُ ه،َ نيَ  
 
 ملسو هيلع هللا ىلصحقيقة محمد "علر ذ  اوق ب ق ياًل يف ذلك اله اء:  ع شي

اي  ه ظا،  يف اليييةب فكا  نييةُ  َع العالم شأس هب نذن   دَ شالعقلب فكا  سيِّ المسم 

 
ِّ
هب ِيد عييُ ب نم  اله اءب نم  الحقيقة الكلي ةب نيف اله اء نُ م  ذلك اليير ا لهي

 .(2)"يه..العالم م  تجلِّ  ي ُ نع

علر قيله  ف ياءً  م ات  الييية ناحديوَس ِْعيَ  فيه،  علر ذ   ذما اش ُ  

ب (3)"نيية كل ايءن بالحق حقيقة كل ايء"شالَيْحَدي الم لقة يه،  علر ذ : 

فهي  والييية يف كل ميييةب نالييية ال يخّلف شما ،ي مييية"ن،ي كهلك 

 .(4)"ما،ي ة ناحد يف كلِّ 

 َأَثُر قولهم بالَوْحَدة المطلقة يف تحريفهم لكلمة التوحيد:

ع  اهلل ،ي "يف قيله:  القيع شالَيْحَدي الم لقة  مه، ه يف يّ ي   ذكث َ  نشصيريم  

ب عًذا لغي ه معه نال ما،ي ةَ  فم نييةَ  بهب فرذا كا  ذلك كهلكمييية نُشدُّ  كلِّ  ما،ي ةُ 

يف اليظ ي الثالثةب كما  ( مييية عال اهلل)الذ   (هللال عله عال ا)فقد ُذعلِمت كلمة 

                                                 

 .227ب 226انظ : الساشقب الس   الثاينب ص (1)

: ال ّيحات المكي ةب الس   الثاين ص (2)
 
: اج ي ا227اش  ع شي

 
لكي ب ب نانظ : اش  ع شي

 ع.1985 ،دب1405ب 2ب تحقيق: رياض الع داهللب ط16ص

 .102رسائل اش  َسْ ِعيَ : ص (3)

 .111انظ : الساشقب ص (4)
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نغي  ذلك كثي  م  اليصيص الّي ب (1)"ذع ت يف اونلر ذ  ال فاعل عال اهلل

 .(2)قة شي  الخالق نالمخليقاتَس ِْعيَ  للَيْحَدي الم لَ  يه،  فيها اش ُ 

ب (3)،د(672 نَت ِعه يف القيع شالَيْحَدي الم َلقة: ددُر الدي  اْلُقيَنِييُّ )ت 

ب ن،ي الهاتب ن،ي الصِّ اتب ن،ي "حي  ذ،  علر ذ :  ا نسا  ،ي الحقُّ

ب ن،ي  ب ن،ي الل يحب ن،ي الَقَلمب ن،ي الَمَلكب ن،ي الج ُّ
ُّ
الع شب ن،ي الُكْ ِسي

ب ن،ي العالم  السميات نكياك هاب ناورضي  نما فيهاب ن،ي العالم الدنيانيُّ

ب ن،ي الييية نما حي اهب ن،ي الحقُّ نالخلقب ن،ي القديمب ن،ي اوخ انيُّ

 .(4)"الحاةر..

 الثالثاملطلب 

 َوْحَدة التلقِّي )النََّسق الفكريُّ( مع اختالف التعبريات

يفي ةب الهي تَأث   ق ال ك يِّ َس   َنْحَدي الي  م  خمع ما س ق يّ ي     شه فمس ة الصُّ

 :ذي وممارسات نالّ  يقسّيى االعّقاة ناليظ  نال ك ب نعلر مسّيى المعلر 

 
 
يفي ةب فعلر المسّيى اونع نمحظ اوََث  ال لس ي   الّج شة الصُّ

 
الَ يضي

 
 
يفي ة يف عقائداوفلي ييي  بعيد ت سي  كي ي ة خلق اهلل للمخليقات فمس ة الصُّ

                                                 

 .113انظ : الساشق ص (1)

 .102ب 196ب 193: 190ب 184رايع: الساشق: ص (2)

ب ُيْكيَر شأشي المع (3)   اْلُقيَنِييُّ
ُد شُ  عسحاَ  شِ  ُييُسَف شِ  علي اليب نُيَلق   شصدر ،ي: محم 

يفي ة: ة. عش ا،يم محمد ياسي ب  الدي ب رايع ت يمّه يف: ددر الدي  اْلُقيَنِييُّ نفلس ّه الصُّ

 ع.2003ب مي أي المعارجب ا سكيدري ةب 32ب 19ص
: م ات  اليييةب ضم  )ا نسا  الكامل يف ا سمع( نصيص ذل ف  (4) ددر الدي  اْلُقيَنِييُّ

قها: ة. ع دال حم  شدنيب صشييها نت يمها   ع.1976ب الكييتب 3ب ط147نحق 
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نعنكار الخلق الم اا  ننس ّه علر العقيع ناوفمكب مع خل ها شالعقيدي 

 ن .ا سممي ة
ِّ
ي يضي ة ذساًسا للرتقِّ خاذ الّج شة ال َ شاتِّ  علر المسّيى الّ  يقي

 ناليديع شالم هيع ال َ 
ِّ
 ب نيف الس ير الّالية تيضيحم ذكثُ  لّلك ال ك ي.يضي

 ناش  َسْ ِعيَ  يف محانلة الّيفيق شي  
 
َي يف اش  ع شي ّ ِضح كهلك َذَثُ  اش  َمَس   ني

 
ِّ
 (1)يف الق آ  نالسي ة اوفلي ييي ة نالجان  ال نحي

ِّ
ب نيف الّقسيم اوفلي ييي

 .(2)لم ات  الييية

يفي ة يف م ات  الييية  نم  خمع ع ض نتحليل ذقياع فمس ة الصُّ

 ي:النمحظ الّ ب  يف ،ها الم ح نعمقّها شال لس ة اوفم يني ةب كما ت ي  

   ّ ْهَ َنْرِةيُّ  ِ ي  ناش  َسْ ِعيَ   ق السُّ
 
ست علر القيع شالقاعدي الّي تأس  ناش  ع شي

ر عيه عال ناحدب علر صدُ عليها نظ ي ة الَ ْيِض نم ات  اليييةب ن،ي: الياحد ال يَ 

 هم.اخّمج يف الّع ي ات فيما شييَ 

   ّ  قي  علر الياحد الصاةر ع  )اهلل( الهي ،ي الياس ة شي  الحقِّ  ِ نكهلك ي

ي  ذ  السُّ  دَ يْ نالخلق يف عيجاة المخليقاتب شَ 
 يسمِّ  ْهَ َنْرةِ

 
 باونع يه اليير ا شداعي

 فهي العقل اونعب ذن القلم
 
ن،ي اسم ذحد  بذن اليير اوق بب ذما عيد اش  ع شي

نال يخ ر عليه ايء م  عالم  ب ب ننظي ّه خلق المخليقاتيالممئكة الك نشيِّ 

                                                 

ب  (1)
ِّ
انظ : ة. محمد العدليين ا ةريسي: نصيص م  الرتار الصييفِّ يف الغ ب ا سممي

 ع.2008 ،دب1429ب ةار الثقافةب المغ بب 1ب ط19ص

َي الج لي: ) (2) َيب ذشي ع داهلل محمد ش  َمَس   (: كّاب )خياصُّ د،319 - 269انظ : اش  َمَس  

 41الح نج نحقائقها(ب ص
ِّ
 نالمغ شي

ِّ
ج اوندلسي قة وعمع الّصيُّ ب مجميعة كّ  محق 

( تحقيق: ذة. محمد العدليين 
ِّ
شُعييا : )نصيص م  الرتار الصييفِّ يف الغ ب ا سممي

 ا ةريسيب م يع ساشق.
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ذ    رعذ ق وَسْ ِعي َ  نعلر ق ي  م  ذلك ذ،  اش ُ  .الكي  اوعلر ناوس ل

  بنالخلق: الم دع اونع الياس ة شي  الحقِّ 
ٌّ
ًها شاهلل يف  َ َا  ذكث ُ  ن،ي عقل علهي

 ه.العلم نالّدشي  لألاياء الّي تحَّ 

اع عيد ع اونع الهي يساني العقل ال ع  نرغم قيع اش  َسْ ِعيَ  شالم دِ  

ْهَ َنْرِةيُّ فذفلي ي ب    ناش ُ  رنه لم يه،  علر ما ذ،  عليه السُّ
 
يف القيع  ع شي

اعب ذن الّي تس قه يف ت تي  العقيعب ن،ها ليس ونه نة للعقل ال ع   ي المكيِّ شالعَ  

 شل ونه يقيع شالَيْحَدي شي  الخالق نالمخلي  كما س ق شيانه. وي فض الَ ْيَض 

 

 املبحث الثالث

الَعَقِديَّة للقول بالَفْيِض عند فالسفة  املآالت

 الصُّوفيَّة

 ِدي ة للقيع شالَ ْيِض تيقسم علر ثمثة ذنياع:المآالت الَعقَ  

 ،م شه نتحيي  ن،ي تأثُّ  بمآع القيع شالَ ْيضِ  :ذي و: مآالت القيعالنوع األول

ُّ  بالقيع شه ه يف الم ح  الثاين نخل ه شالم ا،يم الَعَقِدي ة ا سممي ةب ن،ي ما تيانل

 ."َذَث  القيع شال يض"ييا  تحت عُ 

رات   علر القيع شالَ ْيِض م  تصيُّ ما ت ت   :ذي والمآع: مآع النوع الثاين

عقيدي  نَنْحَدي اليييةب نمآع القيع شكلِّ  بمثل القيع شاالتِّحاة وَعَقِدي ة نذن،اعم 

للعقيدي  فيكي  م  ذقياع فيها ت ييهم  ويم دَ ناتجة ع  القيع شالَ ْيِض علر حِ 

 .م  تعقي اتفيه  نماب الم ح ن،ي ميضيع ،ها  بن خ نج عيهاذ با سممي ة

تلك اوقياع نذثُ ،ا يف عقيدي م   و ذي:ديُّ قَ كم العَ : الحُ النوع الثالث
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 .يعّقد،ا

فقه المآالت "ه يَ   ذ  ذسمِّ ث ما يمكِ ،ي م تكَ  عةً ن،هه المآالت الثمثة مجّمِ 

 ."الَعَقِدي ة

ر،م ذثياء مقاالهتم ع  تصيُّ يف   مآالت القيع شالَ ْيِض عيد الغميب تّ ي   

ي  الهي  تقيع و فميهم ا ا اقيُّ َية ال  يق الصييفِّالعمقة اهلل شالكي ب نغ

هم علر ذ  خلق الكي  كا  ع    يق عا ا  اليير الميِيد للميييةاتب راتُ تصيُّ 

رب ذما اليييةيي  فهم علر ذلك الّصيُّ  نفلس ّهم لَيْحَدي الييية ناالتِّحاة شياءً 

ر شد)اوعيا  الثاشّة( كما ،ي عيد علر القيع شما يسم   ءً القائلي  شَيْحَدي الييية شيا

ب نميهم القائل
 
  كما يّ ي   بمثل اش  َسْ ِعي َ  وقة  شالَيْحَدي اليييةي ة الم لَ ياش  ع شي

 م  خمع ،ها الم ح .

 املطلب األول

ولالقته  القنل باالتِّحاد وَوْحَدة النجند ومآالته لند السُّْهَرَوْردعيِّ

 ضبالَفي

،م ذ  رنح رُ االتِّحاة نالحليع مص لحا  مّقاشم و فاالتِّحاة ،ي تصيُّ 

 
ِّ
ّ   تصعد اليلي  لُّ حِ فَّ  لنزِ تَ ،م ذ  الهات ا لهي ة رُ ،ي تصيُّ  د شاهللب نالحليُع حِ فّ

 
ِّ
ر )َنْحَدي ن،ي ما يسم   بالمخليقات يف كلِّ  ةم ل  ذن الي س ا نساني ةب ذن ذهنا حا شاليلي

ب ن،ها م  نليس العكَس  بحليع يثء م  القيع شَيْحَدي اليييةفال والييية(

نا علر الغمي الثمثة الهي  دْ ب نعذا عُ ب نالقيع شِقَدع العالميِّ لُ مآالت عنكار د ة العُ 

 ّْ  ي:النمحظ الّ بهم ،هه الدراسةتيانل

ْهَ َنْرِةيُّ  القائلي  شالحليعو حي  يه،  علر ذ : افرتاض حصيع  ييّقد السُّ
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شقيلهم: )فهي نير  م ذهنا الياحدُ ع    يق الَ ْيِض قد يجعل ال عض يّي،   الي س

علر  ن،ي ي ةُّ  بنم  اهلل مغ هبا( ب)م  اهلل م  قها بم  ذنيار اهلل القائمة ال يف ذي (

 ييا ذ  ،هه غي ُ م  الياس لما ت     نيماعةم  :شقيله بي ن،م الحليليُّ  باليا،مي 

ذ  اهلل ناحدب " اري تعالرب ،ؤالء مخ ةي  نذلك:ميا ذهنا ال سمي ةب تي،  يِ 

 ع زيدم لَ ال    بًسا ناحدي ْ ف نَ نه لي كانت الي يس تؤلِّ ذنالي يس كثي يب نت سي  ذلك 

د يف ّ اهبت عةراكات اوف اةب ن،ها غي  م ا،َ نب نلَ ع عليه عم م لَ علر ما ا   

ل اهلل ِص ف يّ  كي بنم  ناحية ذخ ى. ةيالياقعب نعذ  فالي يس مخّل ة نمّعدِّ 

م ال د  يف شال د  نقياه؟ نكيف تخضع القيى ا لهي ة لقيى ال د ؟ نكيف يّحك  

 .(1)"ذات اهلل نيجعله ر،  عاارته؟

ميا وهنم )تي،   وفهي ييّقد القائلي  شه بذما ميق ه م  القائلي  شَيْحَدي الييية

اهلل ال يق ل "شقيله:    علر فساة معّقد،م،َ  ْ م  اهللب نقد شَ  :ذي وذهنا يثء ميه(

ليس ،ياك م  ب ميه االيا قة يثءً  ه الي ُس   ِ فكيف تُ  وونه ليس شجسم والّجثئة

فالَيْحَدي ذفضل لها م   بهايسّ يع تجثئة ذات اهللب نعذا ت كت الهات ناأنَ 

 .(2)"االنقساع

يفي ة شالحليع  ْهَ َنْرِةيِّ المقّيع لقيع فمس ة الصُّ نليس معير نقد السُّ

التِّحاةب نَنْحَدي الييية   ذنه ُييكِ ،او شل نقُده لههه العقائد م  ُمي َلق ذنه نا

                                                 

ق  (1) ع له نحق  : ،ياكل الييرب قد  ْهَ َنْرِةي  نصيده نعل ق عليه: ة.محمد علي ذشي ريا ب انظ : السُّ

عب نانظ : ذديع ال لس ة 1956 ،دب1367ب ةار اليهضة الع شي ةب شي نتب 2ب ط59ص

: ص ْهَ َنْرِةيِّ  .261ب 260ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

: ،ياكل اليير ص (2) ْهَ َنْرِةي  ة عيد ب نذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي  59ب 54انظ : السُّ

: ص ْهَ َنْرِةيِّ  .261ب 260اهاب الدي  السُّ
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  ناش  َسْ ِعيَ  نمدرسَّْيهماب فهي ي ى 
يه،  يف القيع هبا مًدى ذشعَد م  اش  ع شي

تِه ب ن،ها يف حقيقّه قيعم (1)ذ  الييية شأس ه ليس عال نيًرا تّ انت ةريات اد 

ب ،ها م  يهة عمقة اهلل شالكي ب ذما م  شَيْحَدي اليييةو لك  ع
 
لر نحيم عا اقي

ب م  خمع تخلُّ  (3)شاهلل فهي عمقة اتِّحاة (2)يهة عمقة العارفي  ناونلياء

نال اك  ذ  ،ها م   (4)م  عاَلم الظُّلمةب ناتِّحاة،ا شيير اونيار ذرناحهمب

ا ك ي ً  ا يقيلي  عليًّ  ا.عقائد،م ال ا لةب تعالر اهلل عم 

ْهَ َنْرِةيِّ ذنه يفي ة للسُّ ّ ِضح م  خمع شيا  ال لس ة الصُّ يحانع الّيفيق شي   ي

 نالدي ب 
ِّ
لها لهاب ذن تأنّ  ال ذدَل  لهلك شأحاةيَ   نيسّدعُّ القيع شالَ ْيِض ا ا اقي

ع  »م قاع: جَ عيه ذ  اارع الع ب نالعَ يد   ب م  ذلكب ما(5)علر نيه غي  دحيح

حجاًشا م  نيرب لي ُك  ت ع  نيهه وح قت ُسُ حات نيهه ما  هلل س ًعا نس عي 

 ع ّ »نقاع: ب [35اليير: ]  ﴾جب هئ مئ خئ﴿نذنحر عليه  «ه ُ َص ذةرك شَ 

ةن   احّج َت  بالييرِ  يا نيرَ » :ط م  اوةعي ة الي يي ةنم  الملّقَ  ب(6)«نيري الع َش 

ذ،ل السميات  قد اسّيار شييرك باليير ك نيرب يا نيرَ ب فم يدرك نيرَ خلقَك 

ب (7)«كل نير خامد شييرك باليير اورضب يا نيرَ  ناورضب ناسّغير شييرك ذ،ُل 
                                                 

 .93انظ : سيد حس  نص : ثمثة حكماء مسلمي ب ص (1)

: ص (2) ْهَ َنْرِةيِّ  .269انظ : ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

 .264انظ : الساشق ص (3)

 .269انظ : الساشق ص (4)

 عد،ا.نما ش 162حكمة ا ا ا : ص (5)

يارشك يُّ يف  (6) ب قاع العماريُّ يف عرااة 1/20 تاريخ الخميس يف ذحياع ذن س الي يسذنرةه الدِّ

 ال ال  اليجي :ال ذدل له.

ُّ الي ق  يديُّ يف ال ييضات ا حساني ة ا ح اونراة  (7)
ال ذدل لهب نذك ه ع د القاةر الكيالي

 .143ال هائي ة ص
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ب (1)«لك شيير نيهك الهي مأل ذركا  ع اكأذس» :نم  الدعيات المأثيري

 غيُ  دحيحب 
ِّ
ناسّدالله علر ما يقصده م  الّيفيق شي  الدي  نالَ ْيِض ا ا اقي

ّ ِضح ذلك عيد نقض ميهج االسّ  دالع لديهم. ني

ْهَ َنْرِةيِّ ذ  يّ ي   بعلر ما س ق شياءً  للقيع شالحليع نَنْحَدي  نه رغم نقد السُّ

رنه يقيع شَيْحَدي الييية فلمةب اليير نالظُّ  ِي مَ علر ت  قّه شي  عالَ  شياءً  والييية

                                                 

َثيَا: 27مجاشي الدعيي ص قاع اش  ذشي الدنيا يف (1)   ْش ُ  ِعيَسر َحد 
ِ
ب َعْ ِداهلل

ُّ
ّ ِميِمي  ُفَهْيدُ  َذْخَ َ نِي ال

ب ِزَياةم  ْش ُ    َع ِ  َنْرَةاَ ب ْش ِ  ُميَسر َع ْ  اْوََسِديُّ
ِّ
ّ ْ ِسي ِ  شَِصاِحِ   َنَلْيَس  - اْلَكْل ِي  َع ِ  - ال

  َرُسيعِ  َذْدَحاِب  مِ ْ  َرُيلم  َكا َ : َقاَع  َذَنسم  َع ْ  اْلُحَسْيِ ب
ِ
ب َذَشا: ريُيكْ  اْوَْنَصارِ  مِ َ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ُمَعل قم

ّ ِج ُ  َتاِيً ا َنَكا َ  يً  َفَخَ َج  َنِرًعاب َناِسًكا َنَكا َ  اآْلَفاِ ب فِي شِهِ  َيْضِ ُب  َنلَِغْيِ ِهب َلهُ  شَِماعم  َي  َفَلِقَيهُ  َم  

َمِحب فِي ُمَقي عم  لِ ٌّ   َاْأَنَك  َةمِي؟ عَِلر ُتِ يدُ  َما: َقاَع  .َقاتُِلَك  َفرِنِّي َمَعَك  َما عْ َض : َلهُ  َفَقاَع  السِّ

ا: َقاَع  شِاْلَماِعب ا: َقاَع  بَةَمَك  عاِل   ُذِريدُ  َنَلْسُت  َفلِيب اْلَماُع  َذم   َذْرَشعَ  ُذَدلِّي َفَهْرنِي َذَشْيَتب عَِذا َذم 

ب ََّيض   .َلَك  َشَدا َما َدلِّ : َقاَع  َرَكَعاتم ب َذْرَشعَ  َدل ر ُثم   أَ َف  َسْجَديم  آِخ ِ  فِي ُةَعاِئهِ  مِ ْ  َفَكا َ  َرَكَعاتم

ااًل  َيا اْلَمِجيِدب اْلَعْ شِ  َذا َيا َنُةنُةب َيا: َقاَع  َذ ْ  ا َفع  كَ  َذْسَأُلُك  ُيِ يُدب َلم  ِهي شِِعثِّ  َنُمْلكَِك  ُيَ اُعب اَل  ال 

ِهي ِهي َنشِيُيِركَ  ُيَضاُعب اَل  ال  ب َ،َها َا    َتْكِ َييِي َذ ْ  َعْ ِاَكب َذْرَكا َ  َمأَلَ  ال   َذِغْثيِيب ُمِغيُ   َيا اللِّ ِّ

اتم  َثَمَر  بَذِغْثيِي ُمِغيُ   َيا ب َثَمَر  شَِها َةَعا: َقاَع  بَم   اتم  َحْ َشةم  شَِيِدهِ  َذْقَ َل  َقدْ  شَِ اِرسم  ُ،يَ  َفرَِذا َم  

 ُذُذنَ  َشْي َ  َناِضُعَها
ْ
ا ِهبَفَ ِس  ي ََّلهُ  َفَ َعيَُهب َنْحَيُهب َذْقَ َل  اللِّ ُّ  شِهِ  َشُص َ  َفَلم   بُقمْ : َفَقاَع  عَِلْيِهب َذْقَ َل  ُثم   َفَق

ي؟ َذْنَت  شَِأشِي َذْنَت  َم ْ : َقاَع  َماءِ  َذْ،لِ  مِ ْ  َمَلكم  َذَنا: َقاَع  اْلَيْيَعب شَِك  اهللُ  َذَغاَثيِي َفَقدْ  َنُذمِّ  الس 

اشَِعةِ  ِعب شُِدَعائَِك  َةَعْيَت  بال   َْشَياِب  َفَسِمْعُت  اْوَن 
ِ
َماءِ  و  الث انِيب شُِدَعائَِك  َةَعْيَت  ُثم   َقْعَقَعًةب الس 

َْ،لِ  َفَسِمْعُت 
ِ
َماءِ  و ًةب الس  ب ُةَعاءُ : لِي َفِقيَل  الث الِِ ب شُِدَعائَِك  َةَعْيَت  ُثم   َضج   َفَسَأْلُت  َمْكُ نبم

َييِي َذ ْ  رَتَعالَ  اهللَ  َّْلُهب ُيَيلِّ أَ  َم ْ  َذن هُ  َفاْعَلمْ : َذَنسم  َقاَع  َق ب َذْرَشعَ  َنَدل ر بَتَيض   شَِهَها َنَةَعا َرَكَعاتم

َعاِءب ُِّجيَ   الدُّ  ."َمْكُ نبم  َغْي َ  َذنْ  َكا َ  َمْكُ نًشا َلهُ  اْس

  ةن  ع ج ذحًدا مم  مو لم ذن،ها عسياة مظلِ ": 12/530قاع ال يخ اول اينُّ يف الضعي ة 

 ةُ فاآلفَ و ليس شه شأس" ف فيهب نقد قاع فيه ذشي حاتم:ب ن،ي مخّلَ نرةا َ  ميسر ش ِ  الحس  غي َ 

 عم  
ِّ
 ب َ عَ يْ سب نقد عَ مدلِّ  - ن،ي ال ص يُّ  - نالحس ب ه  ةننَ ا مم  المجهيعب نعم   ا م  الكل ي

 . "ناهم  دُ يَ فالس  
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ندياًل علر م حلة االحرتا ب م  خمع رحلة ت دذ  بنُييظِّ  لم احله بنشاالتِّحاة

صاعب ثم شالم ا،ديب ثم ص م  ظلمات الصير ناواكاعب ثم شاالتِّ شالخم

 .يب ثم اليديعب ثم االتِّحاةب ثم تيّهي شاالحرتا المجا،ديب ثم الرتقِّ 

  :تعقيب 

ي  
ْهَرَوْردِ  :من مآالت القول باالت حاد يف عقيدة السُّ

 :وح بعد موت الجسدمآل الرُّ  - 0

دت عِ نَد  بصت م  ظلمات الجسدل  الي يس الّي تخ   مآُع فيما س ق ت ي  

لمة   م  ظلمات عالم العياد  ذن الظُّ لمتِّحاة شاهللب فما مآع الي يس الّي لم تّ ه  

ْهَ َنْرِةيُّ  علر ذنه:  لّصل علر ةرية االتِّحاة؟ ،يا نجد العج و حي  يه،  السُّ

،هه    الي سب نيفر ذ  يي صل الجسد ع  الي س شالميت ةن  ذ  تّ ه  حدُ قد يَ "

د َس ا يًها شالجَ   َ ًدا آَخ َس   َي الحالة تعية الي س علر الحياي م ي ذخ ى لّّقم  

 .(1)"اونع

 :خروي  إنكار اليوم اآلخر، وحشر األجساد والجزاء األُ  - 2

ؤنع القيع شاالتِّحاة علر ا لحاة نتما،ي العمقة شي  الخالق نالمخلي ب يَ 

ناح ةن  اويساةب فرذا كانت الي يس نيعله لألر بخ نيِّ نعنكار الجثاء اوُ 

ّ  ال ا، ي ت قر علر عالم او ب فما مآع الي يس الّي لم قةً فيه ثم محرتِ ديً حِ نيار م

  م  ظلمات عالم العياد  ذن الظلمة لّصل علر ةرية االتِّحاة؟ ،يا نجد تّ ه  

يُّ 
ْهَ َنْرةِ ذخ ى  يً تعية الي س علر الحياي م   ا: علر ذهن العج و حي  يه،  السُّ

                                                 

: صانظ : ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا  (1) ْهَ َنْرِةيِّ  .302ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ
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  ب كما س ق شياُ  قيله يف الِ ق ي الساشقة.ا يًها شالجسد اونع  َ   يسًدا آَخ لّّقم  

حي  يعّقدن  ذ  الي س:  وهمه، َ   مَ ،َ   ذَ ن،ه ،ي اعّقاة المجيس نمَ 

لل د  الهي ،ي الجي،  المظلم م  عالم  مخالطم  بم  عالم اليير يي،  نيراينٌّ "

نسعاةته خمص اليير م  ب ي ة نالمانيي ة...يِ يَ لث  ن،ؤالء ،م المجيس نا بالظلمة

ه علر عالم الييرب ناقاؤه شقاؤه يف العالم نخ نُي  به اوفمكَ قُ نَخ ْ  بالظلمة

 .(2)ه ا سمعَ ئعاشل يه  شه رغم اةِّ  وذلك يُّ ةِ َنرْ َ  هْ نلم ُيخِف السُّ ب (1)"المظلم

يف اآلخ ي لألرناح  ليجعل الجثاءَ  ونك  ح   اويساةذفرذا كا  اش  سييا  

ْهَ َنْرِةي  (3)فقط يف الجية ذن اليار  ت يعل الثياب للي يس الّي ت ه   ب فر  السُّ

ي شاتِّحاة،ا شيير اونيارب نالعقاب للي يس الّي لم شالمع فة نالمجا،دي نالرتقِّ 

 شعد فياء الجسد اونعب فثاة علر عنكار اش  سييا  َ آَخ  ادً َس   َي   شأ  تّقم  تّ ه  

ة ع   نريب نما ياء يف الق آ  نالسي    معليًما م  الدي  شالض  يكِ َعَقِدي ة تُ   اتم ميكَ 

 الحساب نالجثاء...علخ.

 إنكار الفارق بين الخالق والمخلوق: - 3

يِّ 
ْهَ َنْرةِ  ذكربَ  م رنه قاع شميكَ ف بللقيع شالحليع نَنْحَدي الييية رغم نقد السُّ

قصر ةريات ذ ي شالهات ا لهي ةب ندياًل علر مّ هِّ ن،ي اتِّحاة الي يس ال بميهما

ا يقيلي  عليًّ  ُ ن،ي االحرتا  يف ُس  باالتِّحاة  ا.ا ك ي ً حات نيه اهللب تعالر اهلل عم 

                                                 

 1نما شعد،اب ط 93اش  سييا: اوضحيي ة يف ذم  المعاة الش  سييا: تحقيق: حس  عاديب ص (1)

 .د،1382 - امس تربيثي -  ه ا  -

: رسالة يف اعّقاة الحكماءب ص (2) ْهَ َنْرِةي   .236ب 156ب 10انظ : السُّ

 .145يف ذم  المعاة الش  سييا: ص انظ : اوضحيي ة (3)
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ْهَرَوْرِدي  المقتول: -4 وفي ة اإلشراقي ة بين األفلوطيني ة والسُّ  َوْحَدة التجربة الصُّ

هْ  :م  المآالت الخ ي ي وفكار السُّ ه م  انّقالُ  َ َنْرِةيِّ علر المسّيى الَعَقِديِّ

يفي ة  :شمعير واليظ ي ة علر الّ  يق الّك يس نالدعيي علر الّج شة ال نحي ة الصُّ

ّ  علر ذساس ا يما  شال َ   ذساًسا لهلكب ي َ ضيِّ يْ ال مس ة ال َ  َب ًها تجارِ خِ يضب م

يفي ةب فهي يعيِّ  َ الّيفيق شي  الق آ  نالّج شة ال محاناًل الّماَس ن ع علر يضي ة الصُّ

نليس اعّقاة ذفم ي ب نذدحاب " ب شقيله:ظ يِّ يضي ة ال الكمع الي  الّج شة ال َ 

عين  :ب نقاع ذفم ي  َ شل علر ذم م آَخ  وعلر ،هه ا قياعيات شياءً  بداتالم ا،َ 

نات العم اة ذفمًكا نيراني ةب ن،هه الّي ذك ،ا ،ي شعييها السمرذيت عيد الّج ُّ 

 ىي ني مي زي ري﴿ بالّي ي ا،د،ا شعض الياس يف قيامّهم
نه ذنحكر ع  ن سه ب ...[48عش ا،يم: ]  ﴾هئ مئ خئ حئ ييجئ

ًةا ع  اْلَهُييَلرب في ى يف ذاته اليير صي  مج   ه يَ يصي  يف شعض ذحياله شحي  شدنُ 

فيها  عم ة ا لهي ة المحي ة شالكلب فيصي  كأنه ميضيل  نال هاءب ثم ي تقي علر العِ 

 معل  
ِّ
 .(1)"ق هباب ني ى اليير العظيم يف الميضع ال ا،ق ا لهي

شل  وةً ج  لّكي  ُح  ة ،هه اواياءَ نرِ ذُ  نلسُت "ة يقيع: نشعد عي اةه لههه اوةل  

ي  ما ال مِ دَ حف نكمع الحكماء اوقْ هبا تي يًهاب نال يا،د م  الصُّ  هُت ن ّ 

آ  الك يمب حي  يصف اآلياِت الق آني َة ب نيف قيله ذلك اسّهثاء شالق (2)"رحَص يُ 

ا عنه:  ة اوقدمي  م  ذسمفه ذكثُ  ِغيًر عيهاب نحقًّ ب ضم حْ مَ ئ داش"شاواياءب نذ  ذةل 

ب ن،ها ما ذ،  عليه ذحد ك ار (3)"هي عال ما نافق فلس َّ فيلسيج ال يأخه م  الي ي  

                                                 

: حكمة ا ا ا : ص (1) ْهَ َنْرِةيُّ  .700/ص 9ب نناز  شد: تاسيعات ذفلي ي ب ج162السُّ

: حكمة ا ا ا  ص (2) ْهَ َنْرِةيُّ  .163السُّ

 .57/ 2ال ّانى: ج (3)
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ب نشي   عفصاحه  ْهَ َنْرِةيِّ صي  يف فلس ة السُّ الص يح ع  تأثُّ ه شمياقِف المّخصِّ

ه ةَعياتِه علر اليجيع نالكياك  : (1)الصاشةةب فَيي  يِّ
ْهَ َنْرةِ ب م  ذلك قيُع السُّ

ن،يرخش )ال مس( الهي ،ي  لسم )اه ي ( نير اديد الضيءب فاعل اليهار "

 .(2)"رئيس السماءب ناي  تعظيمه يف ُسية ا ا ا 

ت ال شيشي ةب ننييب ن،ي يس غ علر ،يرخشب ن،ي ال مسب م  د ا

ي َذْعُيِ  السالكي ب ننسيلُّهم علر الحقِّ تعالرو فهي "الّقديسب يقيع:  ن،ي ُق  

ُّ اليا ق اوظه ب ن،ي ِنيهة اهلل الُعليا علر لسا  ا ا ا ب ن،ي للعالم نيهم 
الحي

ا رشط شه الّقدي  يف قيله:    ٰى  ٰر﴿نقل م نرذسب نقد اهد شه الّيثيل َلم 
 .(3)[96اونعاع: ]  ﴾ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٌٍّّ

ْهَ َنْرِةيِّ الّي ي شط فيها   ّ ِضح م  خمع ذقياع السُّ ُة الّدليس الَعَقِديِّ ت قم 

شي  فلس ّه ا ا اقي ة الصاشةي ةب نآِي الق آ  الك يمب يف محانالت شائسة 

ا م ضيحةو لي   ذفكار الصاشةة نع اةي الكياك ب فهي َييُس  الّقديَ  َكِهًشا نُزنرً 

َّدالًّ ش    اآلَيةو عنما الّقدي  نالخلق نالّسخي  م  اهلل لّلك  لل مسب ُمس

  خي﴿المخليقاتب سياءم ال مُس نغيُ ،اب يّ ِضح ذلك م  خمع اآلَية مكِّملًة: 
  ِّ ُّ  َّ  ٌٍّّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي مي
 .[96اونعاع: ] ﴾ّٰ

ْهَرَورْ  َق فْ انتشار القول بالَفيِْض واإلشراق وَ  -5 بين كثير من  ِدي  مذهب السُّ

وفي ة على مستوى المؤس    :ُرقس وعلى مستوى الطُّ الصُّ
                                                 

مة تحقيقه لهياكل اليير ص (1) ح ذلك  20ة. محمد علي ذشي ريا : مقدِّ  تماًما.نما شعد،ا ييضِّ

: حكمة ا ا ا  ص (2) ْهَ َنْرِةيُّ  .94ب نانظ  له: اولياح العماةي ة: ص242ب 150السُّ

 .95اولياح العماةي ة:  (3)
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يُّ ِس: ذس  المَؤسِّ  ك يِّ فعلر المسّيى ال ِ 
ْهَ َنْرةِ المدرسة  لّقاليدِ  س السُّ

ر ما س قه م  ذفكار عا اقي ة عيد الحم  ا ا اقي ة يف الّصيُّ   جب نذشي  ال م جب ن ي 

 المكِّ 
ِّ
َّ  وي ب نعااةته ييفِّ يق الصُّ ال    مِ ه يف تصيي  م اِس ه نتدقيقَ حي  شلغ عياي

 ظَ شا ا ا  ةن  الي  
ِّ
 .  العقلي

يفي ةذما علر مسّيى الّأثي  يف ال ُّ   ت تقاليد ،هه فقد اسّم    بُ   الصُّ

 
ِّ
يفي ة يف العالم ا سممي الهي   :ذِي  وتحت اسم )الييرشخ ي ة( المدرسة الصُّ

ع شي  القيع شا ا ا  جمَ يفي ة تَ ن،ي ح كة ن  يقة ُد  ب(1)قي  الييرعَ  يَ 

ّ  (2)ميّ  ي حاليًّا يف عي ا ،ي ن بعنالّ يُّ  ْهَ َنْرِةيِّ  ِ ب نت يف القيع  ق مع السُّ

نح علر ال ُّ  ،ي نديَع  اةَ عَ مَ   الْ عّ ِ  نزب نتَ عال ذهنا تقيع شداًل ميه شال ُ  بشالّياسخ

 شالييية ل الييية ا نساين ِص يَ  نساينٌّع اةم عَ يي  يف ال ه  ال اشعب ن،ي مَ الجَ 

 
ِّ
 عا اقي ةم  م  عقائدَ  يُّ ةِ َنرْ  َ هْ ب شا ضافة علر ميافقّها لما ذ،  عليه السُّ الحقيقي

س تلك ال  يقة   شييرشخش مؤسِّ ع داهلل الملق   ش ِ  دِ ع  محم    يف كمع نِا ظهَ تَ 

ْهَ َنْرِةيِّ . (3)،د(869)ت    ُ ذث نكهلك كا  آلراء السُّ
 
 ،ا يف عيجاة ت ار عا اقي

    م  ال ُّ    علر ا حه نتدريسه كثي م ف  يَ تَ 
ِّ
 (4)عي ا َ  ةً نخاد   باح يف العالم ا سممي

                                                 

: ص (1) ْهَ َنْرِةيِّ  .302انظ : ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ

ُّ نالي   (2)
يفي ة حّر م لع الق   الثاين انظ : ة. كامل مص  ر ال ي ي: ال ك  ال يعي َثعات الصُّ

عب نانظ : ة. محمد 1966،دب1368ب مكّ ة اليهضةب شغداةب 1نما شعد،اب ط 333َعَ َ ب ص

ب ص مة تحقيقه لد)،ياكل اليير( للسه نرةيِّ  .6علي ذشي ريا : مقدِّ

يفي ة(. 340: 335انظ : الساشق ص (3)  ناليثعات الصُّ
ُّ
 )ال ك  ال يعي

: ت سي  الق آ  الك يم صانظ  (4) نما شعد،اب ُ  ع  2: محمَد شَ  عش ا،يَمب ددر الدي  ال ي ازي 

ب عي ا ب شدن  تاريخ.  يف ُقم 



 جملة الدراسات العقدية    324

 .(1)القاري الهيدي ة هِ  ْ هاب نيف ِا ا قَ كا  نما 

ْهَ َنْرِةيِّ ن يفي ة عيد السُّ ع شي  جمَ ب يمحظ ذنه يَ م  خمع شيا  ال لس ة الصُّ

 ِض سي ةب نمعّقدات عسممي ةب نشهلك يّ  يجُ دات مَ معّقَ 
ٌّ
  عليه لَ غَ  ح ذنه انّقائي

نت فلس ّه ا ا اقي ة م  خمع َمْثِيه شي  فلس ات المجيسي ة ال لس ةُ  ب نتكي 

.
 
ةي يف ثيب عسممي  مّعدِّ

 املطلب الثاني

  ولالقته بالفيض َنْحَدة النجند واالتِّحاد لند ابن لربيٍّالقنل ب

  ءُ ي ،يا المجيليس م  قصد
 
شَيْحَدي ه ت قيلث ِ الّي تُ  شيصيص اش  ع شي

دًحا اب ذن مَ يً  ْ نقًضا ننَ  عيه ثْت فهها يييد يف كثي  م  المصاةر الّي تحد   والييية

،ت شّلك اوفكار الّي اي  له ندلّها ذديع قيعنما القصد ،يا شياُ   ونعث اًتا

 سات ناواخاص.ال ُُّ   نالمؤس  علر مسّيى  شه نا   تأث  العقيدي لدى كثي  مم  

 َوْحَدة الوجود عند ابن عربيٍّ:أواًل : 

 -   ه شالقيع شيظ ي ة الَ ْيِض نقيع ال مس ة شالياي  نالممكِ امّداًةا لّأثُّ  

 علر ذ : ه،َ يَ  - كما س ق شيانه يف الم ح  اونع
 
الياحد ذدل كل "  اش  ع شي

الييية علر ذساس ال شط شي : )اوعيا  الثاشّة( ه لَيْحَدي رَ ني يي تصيُّ  ب(2)" مّكثِّ 

شه  ميييةم  الميييةاتو فكلُّ  :ذِي  ويات ة شياي  الييية )اهلل(ب نالممكِ الم ت ِ 

 بت  قة ذن شييي ة شي  الخالق نالمخلي  ثيل ذي  م  ،هه اوعيا  الثاشّة الّي تُ 

                                                 

 .195ب 108انظ : سيد حس  نص : ثمثة حكماء مسلمي ب ص (1)

: ال ّيحات المكي ةب الس   الثاين َعَ َ ب ص (2)
 
 .251اش  ع شي
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:  نشع اريِ 
 
لهاتهب فكا  يف مقاشلة   شياي  ممكِ   ارت اطُ ل عال  عقَ فم يُ "اش  ع شي

 ن،ي نالكي  الهي ال ايءَ  باًل زَ ع ذَ ثاشّة ميديفة شالِقدَ  الياي  لهاته ذعيا م  الحقِّ 

ه علر حس  ما اقّضّْ  ه تعالر ذفاض علر ،هه اوعيا ِ  ذ  نييةَ مع اهلل فيهب عال  

َّي،  اسّعداةاهتاب فّكي    .(1)"منت وعياهنا ال لهب م  غي  شييي ة ُتعَقل ذنُت

 ،ي ما يَ فر  الثاشت يف تصيُّ  وعلر ،هان
 
مه م  القيع شاوعيا  ثعُ ر اش  ع شي

يه يات ذن الميييةاتب ن،ي ما يسمِّ   ،ي دير الممكِ الثاشّة القديمة ذزاًلب نالمّغيِّ 

مه م  ره للعمقة شي  ما تي،  علر تصيُّ  ن،ها شياءً  بيف الصير( يات الحقِّ شد)تجلِّ 

يه يف دير ذعياهنم لِّ جَ العالم ليس عال تَ "ذ،  علر ذ :  ب فيهانظهير اهلل بذعيا  ثاشّة

،هه    حقائِق َس ر شحَ ع نيّصي  ،ا شدننهب نذنه يّيي  الثاشّةب الّي يسّحيل نييةُ 

ق نهبا يّحق   بيف الميييةات الثاشّة ساريةم  نتلك اوعيا ُ  ب(2)"اوعيا  نذحيالها

ب كما ما كا  للعالم نييةم  بات شالصيرييف المييية الحقِّ  يا ُ  َ نليال َس " والييية

 .(3)"يي ةيْ كم يف الميييةات العَ ما ظه  ُح  بالمعقيلة الكلي ة ذنه ليال تلك الحقائُق 

كم يف لك  ما المقصية شد)الحقائق المعقيلة الكلي ة الّي ليال،ا ما ظه  ُح 

؟ ييي ة( يف الي ِّ الميييةات العَ 
 
 الساشق الش  ع شي

 ال ُّ  :ئق الكلي ةد شالحقاقِص يَ 
 
 ويح المح يظاهلل يف الل   ذن كلماِت  بنح الكلي

 :ذِي  واوم "ر ذ : ره ،ي كلمات اهلل يف الليح المح يظب فهي يّصي  يف تصيُّ  فالعالمُ 

دب ي َ مي يرب ناوعيا  فيه كّاب مس يرب فهي كلمات اهلل الّي ال تَ   ٌّ رَ  الييية..

 مئ خئ حئ﴿ح نج ،ها المصحف؟ فأي  يه،  ،ها الع د ن،ي م  يملة 
                                                 

 .251الساشق: الس   الثاينب ص (1)

: فصيص الِحكمب ص (2)
 
 .82 - 81اش  ع شي

 .55الساشقب ص (3)
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،ل  ب[41-40]اونعاع:  ﴾مت خت حت جت هب مب * حب جب هئ

 يِ يْ عي  ال  يك لعَ دْ تَ 
ِ
ب ال تلك مْ تُ يْ عَ ةَ  ه يف اعّقاةكم علًهاب فاهللَ نِ يْ  لكَ عال   وه؟ ال ناهلل

 .(1)"عي َ نال تَ   ُّ ُض يي  ةعاؤكمب نالصيري ال تَ ب نلهها ذُ الصيريَ 

 علر ذكا ،يا ُيقِسم اش ُ 
 
القيع شَيْحَدي  يِ نَ رْ ل علر ذِ ِص ذي ه علر اهللب نيَ ع شي

 بي ة اوعيا  الثاشّةلِ زَ فقيله شأَ  واليييةب الّي تجانزت القيع شاالتِّحاة ذن الحليع

ّ   ونال فيقي ة هلل ي  لُ علر القيع شَيْحَدي اليييةب فم عُ   يً نع م اَا ؤُ يَ   شكلِّ  دم حِ شل ،ي م

 بده الياس م  ةن  اهلل م  مع يةاتع ُ ما يَ  الميييةاتب نم  مآالت ذلك ذ  كل  

  ع  دير تلك الميييةاتو و  الصير يف ظَ هللب شص ج الي   فهي يف حقيقّه ع اةيم 

 ع.ي َ نال تَ   ُّ ُض عاءاته ال تَ اةِّ 

 شريما  فِ  ني ت ط شّلك المسألة قيُع 
 
ب نذنه م  اليايي  م   َ يْ عَ  ْ اش  ع شي

للجميعب نالعجي  ذ   ؤميًاب نذ  رحمة اهلل ااملةم ونه قد مات يف رذيه م والعهاب

اآليات  تأنيل يا يف اب نتعس  ييا ذنه كا  ُمِحقًّ ذت اعه ذكث نا م  ال  نح لي يِّ 

 يف ساعة هب نذنه لم يؤم  عال  نذت اعِ  الص يحة العديدي الّي ت هد شك   ف عي َ 

 .(2)اليأس م  الخمص

 يف افرتا اش ُ  نيّماةى
 
ة يف اوم  شع اةي اهلل ةن   ّه للق آ  نالسي  ه نمخالئع شي

م ثعُ يه العقيدي ا سممي ةب نيَ يِ ْ  د علر تَ قِص فيَ  بنعش اع آلهة الم  كي  بسياه

 فيقيع: ب[23: س اءا ] ﴾من زن رن مم ام يل﴿االسّدالع شقيله تعالر: 

ي  يْ نحييةهم ع دنا ما ع دناب فهها م  الغَ  بفكا  م  قضائه ذهنم اعّقدنا ا له"
                                                 

: ال ّيحات المكي ةب الس   الخامسب ص (1)
 
 .382: 380اش  ع شي

ج  201انظ : فصيص الحكمب ص (2) نما شعد،اب نانظ : ة. محمية قاسم: ةراسات يف تصيُّ

ب ص
 
 ع.1971ب القا، يب 50محيي الدي  ش  ع شي
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س حانه نتعالر يف ن س   م  له ،هه الص ةب نليس عال اهللُ حّر ال ُيع د عال   وا لهي ة

 ع  اهلل ،ي الييية نالميييةب ن،ي المع ية يف كلِّ " نيقيع كهلك: .(1)"اوم 

م  كل ايءب ن،ي اونع م  كل ايءب فم  نيف كل ايءب ن،ي المقصيةُ  بمع ية

 د شكلِّ نع الّع ُّ ؤُ ،كها يَ . (2)"حاع.. نيهب نعلر كلِّ  اهلل م  كلِّ  ع اةيُ  ت يت المؤم َ 

ذهنا ناحدي م  حي  عال   بلغي ه م  مع يةات ع دهتا الياس عكا  هللب ذ سياءم  بذنياعه

 نكلُّ  بُل م  حي  الّ كُّ  ةيم ب نمّعدِّ المقصدُ 
 
وهنا م   وها دحيحة لدى اش  ع شي

 قضاء اهلل!

ذشي يع    ما ياء يف ا ح عقيدي :اعةة نالجمم  ذديع عقيدي ذ،ل السي  ن

 )ت ثِّ ذشي العِ  الش  ،د(321)ت انيِّ حَ ال   
ِّ
: -رحمهما اهلل تعالر - ،د(792الَحيَ ي

 ين  يْ الكَ  ه القضاءَ ئي يد شقضا برهدَ لمه نقضائه نقَ ةة اهلل نعِ يذ  كل ايء يج ي شم "

  ْ ال ال   
 
 بنا ذ  بناوم  با راةيُ  عيًّاب نكهلك ْ نيًّا نَا يْ فر  القضاء يكي  كَ  وعي

ف ي  بيينُّننحي ذلكب ذما القضاء الكَ  بنالكلمات بنالّح يم بنالُحكم بنالكّاب

لت] ﴾جم يل ىل مل خل﴿ قيله تعالر:   ب[12: ُفصِّ
ُّ
 نالقضاء الدييي

 
ُّ
 .(3)"[23 ]ا س اء:  ﴾من زن رن مم ام يل﴿: يف قيله تعالر ال  عي

 ات  
 
 ب نَعَمَد علر الخلط شي  القضاء س يل المؤميي ع غي َ  َ نلك  اش  ع شي

 
ِّ
  الدييي

ِّ
و يينُّالثاين ن،ي القضاء الكَ  هباب نالييعِ  اليارة يف اآلَية الّي اسّدع   ال  عي

                                                 

(1)  :
 
 .476ال ّيحات المكي ةب الس   الثام ب صاش  ع شي

 .162الساشقب الس   الساشعب ص (2)

: رت  ه نعل ق عليه: ة. خالد  (3)
ِّ
تق ي  نت تي  ا ح العقيدي ال حاني ة الش  ذشي العثِّ الَحَي ي

مة( ج َة المك   ة شمك  س شدار الحدي  الخي ي  ب 1091ص 2فيزي ع دالل يف حمثي )المدرِّ

يب  - رنائع المملكةب ةار 5ط ا لل مب 2013،دب1435يد  عب ن،ي يهد رائع نم يد يدًّ

 نالم ايخ.
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ُّ
الّي تقع  بب ،ي عراةي اهلل الدييي ة ال  عي ة اوم ي ة الّكلي ي ةفالقضاء ال  عي

لكاف ي ب ذما القضاء ل م  المؤميي  ال ائعي ب نال تقع م  العادي  احُص نتَ 

وهنا عراةي اهلل  وفهي الياقعة ال محالةَ  بري ةيني ة القدَ ذن عراةي اهلل الَخلقي ة الكَ  يينُّالكَ 

 يني ة.الكَ 

 :ٍّثانًيا: االتِّحاد عند ابن عربي 

يفي ة شمآالت نغايات ال  يق  ي ت ط القيع شاالتِّحاة عيد فمس ة الصُّ

ْهَ َنْرِةيِّ كما الحظيا عي بييفِّالصُّ  د جِ ب نكهلك نَ د تحليل مسألة االتِّحاة عيد السُّ

ب فاليديُع 
 
 بنحي ةم رُ  نرياضاتم  م احَل   َ  ْ لمتِّحاة يف زعمه يكي  عَ  عيد اش  ع شي

: )ذي  سائ  (1)االسّهمك يف ذات اهلل شالكلي ة رندياًل عل
 
ب ن،يا يسأع اش  ع شي

يهي ة م  ُ حات اليَ حجاب السُّ  ر خلَف يف اليي"( نيجي  علر ن سه: ؟اونلياء

َدفة. نذما ج شييهما كيير اوسحارب ن،ي السُّ َلمب يف نير ممّثِ الظُّ  ن اونيار

الم  ي  يف ُظَلم الُحُج ب نميه تخل  اونلياء  فرهنم يف اليير العاعِّ  بالمؤميي 

 حلة نمب (2)"قهم نير ال ص ح َ اوكاش  ذَ  جب نخياصُّ علر ،ها اليير الممّثِ 

سعر علر ،هه اونيارب حّر ندل علر ما يك  ه "  ب فمَ ِي عْ تكي  شالكس  نالس  

 فهي ال بُّ  ودجَ ِيد.. نله َس ج الم ت ة الّي لها نُ  َ ها م  اوس ارب فقد عَ   يقُ 

 .(3)"نالمح يب  ُّ نالمحِ  بنالم شيب

 .شالكلي ة ي علر الخ نج ع  ا سمعِض ذ  ،ها م  الضمعب الم ْ  اك   نال 

                                                 

: ال ّيحات المكي ةب الس   الثاين َعَ َ ب ص (1)
 
 .515اش  ع شي

 .350الساشقب الس   الثاين َعَ َ ب ص (2)

 .57الساشقب الس   اونعب ص (3)
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 الثالث املطلب

 ،َسْبععنَي لند ابنالقنل بالَنْحَدة امُلْطَلقة 

 ومآالتها، ولالقتها بالفيض

  الفرق بني القول بَوْحَدة الوجود عند ابن عربيٍّ، والَوْحَدة املطَلقة

 عند ابن َسْبِعنَي:

ره ذ  المعدنع ايءم ثاشت يف الَعَدعو شمعي    علر تصيُّ
ر ذ : يقيع قيع اش  ع شي

ّ حديم شييية  ب فهي مّميِّثي شهناهتا الثاشّة يف العدعب م نيية اواياء َعيُْ  نيية الحقِّ

الحقِّ القائم هباب ن،ي قيله شاوعيا  الثاشّةب نيقصد هبا ذ  اواياء لها ذناتم حّر َقْ َل 

 يف َكْينِها )م حلة انعداع نييِة،ا يف الَكْيِ (ب نظهير،ا يف الكي  ،ي َتَجلِّي ا
ِ
هلل

نميهم اشُ   - ب ذما ذدحاب الَيْحَدي الم َلقة(1)دير،اب فكأنما ،ي ،يب ن،ي ،ي

فم يقيلي  شالمعدنع الثاشت يف العدعب ن،ي اوعيا  الثاشّة عيد  - َس ِْعيَ  ناْلُقينَِييُّ 

و نلكيهم سلكيا   يًقا ،ي ذشلُغ يف الّع يلب مضميُنها ذ : )نيية الحقِّ   
اش  ع شي

ب ن)ذ  الحق  ،ي الييية الم َلقب نال    شييه نشي  الخلق م  (2)شت َشْدًءا(،ي الثا

 .(3)"يهة الّعيي ب فرذا ُعيِّ  كا  َخْلًقاب نعذا ُذ لِق اليييُةب كا  ،ي الحق  

ّ ِ قا  علر ذ  نيية اهلل ،ي عيُ  نيية المخليقاتب نيخّل ا  يف ذ   فهما ي

  لألاياِء ذعياًنا ثاشّة يف الَعَدع.

ب نش لس ة َنْحَدي الييية الّي اشّدعها ضِ يْ اش  َسْ ِعيَ  شالقيع شال َ قد تَأث   ن 

                                                 

 .144/ص 2ة(ب ج اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي   (1)

 .418اش  تيمي ة: شغية الم تاة ص (2)

 .410ب 409اش  تيمي ة: شغية الم تاة ص (3)
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ن،ي العمقة شي  الياي   بس لَيْحَدي اليييةعه يف القيع المؤسِّ  َ ب نات  اش  ع شي

ثم ان  ة عيه نقاع شالَيْحَدي الم َلقةب نعدع االعرتاج شييية ثاشت ب (1) نالممكِ 

مهب فهي   نمّمِّ مييية ممكِ  ع كلِّ اهلل مقيِّ "حي  يه،  علر ذ  ب يف العدع لألاياء

المييية  ال ال  نالم ليبب نالخي ُ  هاب ما،ي ةُ يةب نمسّحقُّ ما،ي ة ممكِ  ما،ي ة كلِّ 

 يْ يف الما،ي ة الم ليشة ،ي شعَ 
ِ  عذ ،ي الييية يف كلِّ  وه المييية يف الما،ي ة ال ال ةي

 .(2)"ما،ي ة ب فهي ناحد يف كلِّ ما ،ي ميييةم ال يخّلف ش ميييةب ناليييةُ 

مييية  ال"ذي:  (و اهللال عله عال  )فهي يه،  علر ذ  م هيع  وعلر ذلك نشياءً 

اء ليس يه شاواعي ذ  اهلل س حانه اتِّحاةُ نكهلك يد   ب(3)" اهللفاعل عال   ال  اهلل..عال  

  ويثئيًّا ااتِّحاةً 
ٌّ
 ب(4)"هاهلل يف كل ايء شكلِّ "ذ : عي و حي  يد  شل ،ي اتِّحاة كلي

ي ن س المعير للّك يس نالّيظي  لَيْحَدي م  اوقياع الّي تؤةِّ  نالش  َسْ ِعيَ  كثي م 

 ا.ا ك ي ً يًّ لُ ا يقيع ،ؤالء الغمي عُ عم   ب تعالر اهللُ (5)الييية

ها علر يف اواياء كلِّ    الس   اونع ميييةم ذ" :نالَيْحَدُي الم َلقة معيا،ا

يف اونع علر حالة ناحديب نذلك ذنه  ها ميييةيً ناحديب نليست اواياء كلُّ  حالة

 له علر نحيِ ق َ ناحد م  اواياء يَ  فر  كل   بهايف اواياء كلِّ  اا كا  اونع ميييةً م  لَ 

له ق َ حدانيًّاب نميها ما يَ ل الس   اونع ق ياًل نَ ق َ تهب نذلك ذ  م  اواياء ما يَ قي  

 .(6)"له ق ياًل ة، يًّاق َ اب نميها ما يَ  ً ق ياًل مّكثِّ 

                                                 

 .111اش  َسْ ِعيَ : رسائل اش  َسْ ِعيَ : ص (1)

 .111الساشق: ص (2)

 .111الساشق: ص (3)

 .147 - 146اش  َسْ ِعيَ : ُشُد العارج: ص (4)

: ال ّيحات المكي   (5)
 
 .61ب 64ب 55ة: الس   الثاين صانظ  اش  ع شي

 .196اش  َسْ ِعيَ : رسائل اش  َسْ ِعيَ : ص (6)
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 ةً نالَيْحَدي اليييةي ة شي  اهلل نمخليقاته يف زعم اش  َسْ ِعيَ ب ليست خاد  

تعالر اهلل ذ  "شيقت ةن  نقتب فهي يقيع:   ةً غي ،مب نليست م ت ِ  شاونلياء ةن َ 

 شل ،ي المقيِّ  وعيخّلف نييةه ذن يّيي  
ِّ
 ا نغي ِ  ع لما،ي ة اليلي

ِّ
 ما،ي ة كلِّ ي ب ن،ليلي

 فرذا كا  ،ي ما،ي ةَ ب ه للميييةات اسّحقاًقا ناحًداما،ي ة م  حي  اسّحقاقُ 

عذ ال  ونشص  اوشصارب ن،ي كهلك ةائًما بهافهي سمع اوسماع كلِّ  باتالما،ي  

   مسّقمًّ الممكِ    يف نقت مي صًمب نيكي َ ه مع الممكِ   ذ  يكي  نييةُ يمكِ 

ع   علر الدناعب ناهلل ،ي المقيِّ شل ،ي م ّقِ  و َ ً ا يف نقت آَخ نم ّقِ  بشهاته يف نقت

 .(1)"مالميعِ  بلييية،ا علر الدناع

يفي ةة رات الضال  ،هه ،ي الّصيُّ  ر،م لعمقة الهات يف تصيُّ  ل مس ة الصُّ

يِّ  و ِ يْ ا لهي ة شالكَ 
ْهَ َنْرةِ  ر ذ : اليير االهي يّصي   فهي عا اقي ة عيد السُّ

 
  لهي

  ّ يِّ نظُ  ما ،ي ا ٌّ  نمي صلة ع  كلِّ  بننير ما ،ي خي م  شكلِّ  دم حِ م
ْهَ َنْرةِ  ولمة عيد السُّ

ر عيه عال نير صدُ الهي ال يَ  ونه يه،  علر ذ  الياحد اونع ،ي اليير المحُض 

  ر عيه ُظلمة م لًقاب ذما اش ُ صدُ نال تَ  بناحدم 
 
ر ذهنا عمقة نييةي ةب فيّصي   بع شي

ّ  ّصي  ني ذعيا  ثاشّة علر  مِ  شالييية م  حي  ما فيه حديم ر ذ  الهات ا لهي ة م

 بن،ي خي  محضم  بهر ذ  اهلل ،ي الييية ذاتُ ونه يّصي  و اخّمج الصير الماةي ة

ن،ها المعليع ددرت عيه الكث يب نالكث ي ،ي  بنال يصدر عيه عال معليع ناحد

  ّ شَيْحَدي اليييةو لك  ليس  َسْ ِعيَ  يف القيعق معه اش   ِ عي  ذلك اليييةب ني

قة شي  الياحد شالَيْحَدي الم لَ  علر ذساس القيع شاوعيا  الثاشّة يف الَعَدعب نيقيع

ا يقيلي  عُ  وما يف الييية نكلِّ   ا.ا ك ي ً يًّ لُ تعالر اهلل عم 

                                                 

 .133الساشق: ص (1)
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 :تعقيب 

، وابن َسْبِعيَن:  من مآالت القول بَوْحَدة الوجود عند ابن عربي 

 َوْحَدة األديان: -0

 :
 
مع ية  نالميييةب ن،ي المع ية يف كلِّ  ع  اهلل ،ي اليييةُ "ع  قيع اش  ع شي

ميها  السماني ةِ  بيؤنع علر القيع شَيْحَدي اوةيا    هكما س ق شيانُ  "ايء نيف كلِّ 

المع يةات م  ةن  اهللب ن،ها ما ةعا عليه يف كثي  م  المياضع  ضعي ةب نكلِّ ناليَ 

ي ة. ميسيعّه يف   الميسيمة شال ّيحات المكِّ

 إنكار الفارق بين الخالق والمخلوق: -2

ْهَ َنْرِةيُّ  ج يصل العمقة شي  الخالق نالمخلي  يف تدرُّ   َ َص َح  فرذا كا  السُّ

 تيل   بشالعارج علر االتِّحاة شاهلل
 
القيع شالَيْحَدي شي  اهلل نالييية   َ ر كِ ْ فر  اش  ع شي

 ه  لُ كما نَ "ذن كما يقيع:  ب  لييية الخالقظهَ عال مَ  فيهب نما الميييةاُت ما  شكلِّ 

 يا لظهير مظا، هب فم مظه  له عال نح ب نال ظهير ليا  لُ س حانه لييية ذعيانياب يَ 

 .(1)"ه ا لهما يسّحقُّ  َعْي ُ ق فيا ذن سيا نع فياهب نشيا تحق   َ عال شهب ف ه عَ 

 د عند الغالة إلى القول بسقوط التكاليف:يؤول القول بَوْحَدة الوجو -3

ع عيه نيؤنع  فعلر قيلهم شأ  نييَة المخلي  ،ي ن ُس نيية الخالقب يّ   

مة  ب حي  يقيع يف مقدِّ
 
علر سقيط الّكاليفب ن،ها ما َيظَه  شيضيح عيد اش  ع شي

عيه م  )ال ّيحات المكي ة(:  ميعب"ما يد  نع   عذا خا   ع َده فهي المسِمع نالس 

ا حي  تيي ،هه ال  يقةب ذن دُت علر  فعل ما َذَم  ش علهب فهي الم اع نالم يعب نَلم 

                                                 

: ال ّيحات المكي ةب الس   الثاين َعَ َ ب ص (1)
 
 .54اش  ع شي
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 ال  يقة الخليقة:

بُّ َحدددقٌّ َناْلَعْ دددُد َحدددقٌّ   الددد  
 د د

 َيا َلْيَت ِاْعِ ي: َمِ  اْلُمَكل دْف؟ 
 د

ب َفَهاَك َمْيدتم   عِْ  ُقْلُت: ع دم
 د

دددْف   و َذن دددر ُيَكل   ؟َذْن ُقْلدددُت: َربٌّ
 د

ا تعي   عليه  -س حانه- فهي ي يع ن َسهب عذا ااءب شَخلقهب نُييِصف ن َسه مم 

هب فليس عال ذا اح خالية علر ع ناها خانية  .(1)"م  نايِ  حقِّ

  
 
ل شّ سي  عجي  لّربي  قيع اش  ع شي ق ال ّيحات يّدخ  نالعجي  ذ  محقِّ

د  الساشقب في  ِّ  شي  )حض ي الح (ب ن)ةائ ي الخلق(و ف ي مي   الح ِّ تّيح 

اواياء يف حض تهب نَحْي ي الح ِّ يامعُة المّياقضاتو وهنا يامعُة اوضداةب 

و عذ  ا حي  تيي الحقيقة(ب ذما )نالع د حق( فهها يف حض ي الح ِّ َيقِصد قيله: )َلم 

 .(2)يعية الّكليف ت  يً ا

ب ن،ي نيية اهلل س حانه  ب الم ارِ  لمخليقاته يف نال اك  ذ  ،ها خلطم شي  حق 

ذاته ند اتهب نشي  مخلي م ُمكل ف م ار م للخالقب نخ يرُي ،ها القيع يف َتْسِييّه 

 شي  اهلل نَخلقهب نما َتؤنع عليه م  سقيط للّكاليف كما ،ي اائع شي  كثي  م  الغمي.

وفي ة على -4  المستوى انتشار القول بَوْحَدة الوجود بين كثير من الصُّ

 وعلى مستوى الطُُّرق:، سس  المؤ

:صي  يف تصيُّ ك ار المّخصِّ  يقيع ذحدُ  
 
فلم يك  لَيْحَدي " ج اش  ع شي

  َل  ْ يف ا سمع يف ديرته الكاملة قَ  الييية نييةم 
ُّ
و فهي الياضع الحقيقي

 
 اش  ع شي

                                                 

 .43 - 42الساشقب الس   اونعب ص (1)

 .43ة.عثما  يحير: ،امش ال ّيحات المكي ةب الس   اونعب ص (2)
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ل لمعانيه نمَ لدعائمهب نالمؤسِّ  ر له شّلك س لمدرسّهب نالم صِّ  اميهب نالمصيِّ

 .(1)"م هبهام  تكل   اليهائي ة الّي ذخه هبا كلُّ  الصيري

للقيع شَيْحَدي اليييةب ذما علر مسّيى  نالّيظي  الّأسيسم  ناحية  ،ها 

 مدرسةم  بالّأثي 
 
  هبا كثي ن  م  ديفي ة تَأث   بهع تعاليمَ  َ ّْ تَ  فقد قامت حيع اش  ع شي

اماع ذف يقي ة ،ي  الغ ب نال   ب نن أت ع  ،هه الح كة   يقة ديفي ة يف

  سها ،ي ذشيال اذلي ةب نمؤسِّ 
ُّ
 الهي تَأث   ب،د(656)ت  الحس  ال اذلي

 
  شاش  ع شي

علر ذديع ال مس ة  ةيي   ْ مَ ن،ي  بها )حثب ال ح ( ن)حثب الرب(نذ،مُّ  بيف كّ ه

 يعب نال يع في  حقيقّه نال ما فيه ي  ذلك شالقَ  ة لدي  المسلمي ب نيّلق  المخالِ 

ب سةً ملّ ِ  ي ةب نع اراتم دِ قَ عَ  ال ا ل المخالف لدي  ا سمعب نيحيي ذخ اءً م  

يفي ةشا لةب مدّأثِّ  ممييعةً  نذةعيةً   .(2) ي ش مس ة الصُّ

نَت ِع ذلك ظهيُر ال    نال ُّ   الّي ااََّه ت شا شاحةب امّداًةا للقيع  

ذث ه فيم  ياء شعَده م  ب ،ها فضًم ع  (3)شالَيْحَدي اليييةي ة نسقيط الّكاليف

ا نخ نًيا   ذكثَ  ُغُليًّ
 علر مقيالتم

 
يفي ة الهي  ان لقيا م  مقيالت اش  ع شي الصُّ

 .(4)ع  العقيدي ا سممي ة

                                                 

ب صة.  (1)
 
 .25ذشي العم ع ي ي: مقدمّه لّحقيق كّاب )فصيص الحكم( الش  ع شي

ِّ يف حثشيه نما دي  ه م  آةاب ال  يقب ص (2)
نما  5 - 23انظ : اش  تيمي ة: ال ةُّ علر ال اذلي

 .82شعد،اب ص

ج نال دعة شالمغ ب  ائ ة العكاكثي   (3)  113عب ص17 - 16رايع: ع داهلل نجمي: الّصيُّ

 ع.2000 ،دب1421ب مي يرات كلي ة العليع ناآلةاب شال شاطب 1عد،اب طنما ش

ب د،902رايع: محمد ش  ع دال حم  السخاني )ت  (4)
ِّ
(: القيع المي ي ع  ت يمة اش  الع شي

ب تحقيق: ة. خالد ش  الع شي مدركب رسالة مايسّي ب يامعة ذع الق ىب 285/ص 2ج

 .د،1422
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ي نالّك يس للعداء لل قهاءب نمدرسة   نم  اآلثار السل ي ة كهلك: اتِّساُع الُهي 

 ذنه 
 
ما َخَلَق اهلل َذَاق  نال ذاد  م  "علماء الحدي  نالسي ةب حي  ق ر اش  ع شي

ي  شخدمّهب العارفي  شه م    يق الي،   علماء ال سيع علر ذ،ل اهلل المخّصِّ

مهم معاينَ كممه نعااراِت خ اشهو فهم لههه ال ائ ة مثُل ال  اعية  ب نفه  ِّ
ا لهي

سل  العلم المأخيذ ع  "ب نزاة م  الّأسيس للّ  قة شي : "(1)لل ُّ

 الهي ال يميتالميتب 
ِّ
تيثيل الكّاب علر "ب نذ : (2)"نالعلم المأخيذ ع  الحي

 .(3)"اون ياءب نتيثيل العلم نالَ ْهم علر قليب اونلياء

ب مخالِفم لما ياء يف كّاب اهلل نسي ة رسيله    ملسو هيلع هللا ىلصن،ها ُميَْك م م  القيع نزنرم

ي القيلي ة نالعملي ة.  نثياشّهما يف مصاةر الّلقِّ

 ابعاملبحث الر

يَّة يف تأثُّرهم نقض أصول وعقائد فالسفة الصُّوف

 بنظريَّة الفيض

 املطلب األول

 األسس املنهجيَّة لنقد لقائد فالسفة الصُّنفيَّة وأصنهلم

م  ذسس الَميَهج اليقديِّ لدى ايخ ا سمع اشِ  تيمي ة: ال حُ  يف اوديع  

ع ع  الَعَقِدي ة للمخالِ ي ب م  حي : مصاةُر،اب نما شُ  يي عليها م  ذديعب نما ت   

                                                 

 .264الساشق: الس   ال اشعب ص (1)

 .173ب 136ب نانظ : الس   الثال : ص271الساشق: الس   ال اشعب ص (2)

 .268الساشق: الس   ال اشعب ص (3)
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تلك اوديع م  ف نعب ثم ت ييُد،ا ننقُد،ا علر ،هه اوُسس الميهجي ة. نفيما 

ي لدى الغميب فهي يييث،ا يف شيانه ذ :  مه،  ،ؤالء "َيُخ ُّ مصاةَر الّلقِّ

ِّّْلِمساينِّ م ك   ب نال ب ناش  َسْ ِعيَ ب ناْلُقيَنِييِّ  
 م م  ثمِر االتِّحاةي ة كاش  ع شي

 مياة :

يفي ة: ن،ي ما يييد يف  - 2سل  الجهمي ة نتع يلهم.  - 1 مجممت الصُّ

كمع شعضهم م  الكلمات اْلُمْجَملة المّ اهبةب كما ضل ت اليصارى شمثل ذلك 

ّ  ِعي  المّ اشِهب نيرتكي  اْلُمْحَكمب نذيًضا  ♠ فيما َيْ ُنننه ع  المسيح في

 .(1)عقلهم الهي  تكل ميا يف حاع ُسْك م  كلمات المغليشي  علر

مب نكممهم يف الييية  - 3 نم  الثندقة ال لس ي ة الّي ،ي ذدل الّجهُّ

يب ناليييبب نا مكا ب نما يف  الم َلقب نالعقيعب نالي يسب نالَيْحِيب نالي ي 

 .(2)"ذلك م  حق  نشا ل

الِميهاج ا يمايّن ": ي  ِّ  شي  ميهجي     ذما فيما َيُخ ُّ اوديَعب فرنه 

ب نما ت ع   عيه م  الِميهاج  ّ
ب نالميهاج الصاشئ ال لس ي

ّ
 الصمحي

ّ
العلمي

هم ب المخالِف لس يل اون ياء نسيّ  ِّ نالع اةيِّ
ب ن،يا ي  ِّ  اش  تيمي ة (3)"الكممي

ُ هات العقلي ة لدى المّكلِّمي  نال مس ةب نالغليِّ  الع اةيِّ  شي  الُغليِّ الياتج ع  ال ُّ

                                                 

ك  ،ياب اله،يع ع  العالم شاعّقاة ال ياء يف اهللب َحَسَ  مص لحهمب نليس  (1) نالمقصية شالسُّ

 شس   ُا ب الخم .

 .175انظ : مجميع ال ّانى: ص (2)

ِد شِ  قاسمم مجميع فّانى ايخ  (3) ا سمع ذحمَد شِ  تيمي ة: يمع نت تي : ع ِدال حم  شِ  محم 

ب )تيحيد ال شيشي ة( ج
دم ب شمساعدي اشيه محم  ِّ اليجديِّ

 ،دب1423ب 1ب ط15/ص 2العادمي

 ع.2002
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يفي ة. هم كما عيد فمس ة الصُّ  الميحِ ج ع  س يل اون ياء نسيّ 

ا "ناودل الجامع للَميَهج ا يماينِّ ،ي العلم شاهلل نالعمل هللو و    اهلل َلم 

ناآلِخَ  الهي تصي  عليه الحاةثاُتو فهي ، كا  ،ي اونَع الهي خلق الكائياِت 

نالعمل له ذدُل كلِّ عمل  لِّ علم نيامُعهباودل الجامعب فالعلم شه ذدُل ك

نيامُعهب نِذكُ ه ذدُل كلِّ كمع نيامُعهب نالعمل له ذدُل كلِّ عمل نيامُعهب 

نليس يف الخلق دمح عال شمع فة رشِّهم نع اةتهب ثم م  العلم شه تّ ع   ذنياع 

 .(1)"العليع

ب 
ُّ
نال  يقة ال لس ي ة  ذما اوديع الّي يقيع عليها الِميهاج الصاشئ ال لس ي

عي  عليهب  نالكممي ةب فرهنم اشّدؤنا شي يسهمب فجعلي،ا ،ي اودَل الهي ُي  ِّ

ب ،ي: الي س  ة ذديلهم يف ثمثةم ناوساَس الهي َي ْيُي  عليهب نشهلك تّحد 

ع عيها م  ذخم م نعقائَد نع اةات  .(2)نالحسُّ نالعقلب نما يّ   

فهم يف "اًء علر ذديلهم: الحسُّ نالعقل نالي سو نفيما يخ ُّ المّ لس َة شي 

عي  يف اومير ال  يعي ة نليازمهاب ثم َيصَعدن  علر اوفمك  الغال  يّيس 

نذحيالهاب ثم المّألِّهي  ميهم يصعدن  علر ناي  اليييةب اشّداًء م  يهة ذ  

ائل الييية ال شد  فيه م  ناي ب ن،هه ال    فيها فساةم ك ي  م  يهة اليس

ّ َع  الكثيِ  نالسممِةب خي م قليل...ب  نالمقاددو ذما المقادد فر  حادلها شعد ال

ماتب ييق ع السالكي  فيها كثيً ا ق َل  نذما اليسائُلب فر  ،هه ال  َ  كثي ُي المقدِّ

ماُتها يف الغال  عما م ّ ِهةم يقع اليثاع فيهاب نعما خ ي ةم ال ُيدِركها  اليديعب نمقدِّ

                                                 

 .16/ص 2مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج (1)
 نما شعد،ا. 54ب ص21 - 20/ص 2يشي ة(: جمجميع ال ّانى )تيحيد ال ش انظ : اش  تيمي ة: (2)
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مات ةليلم عال عال او ّ ِ ق ميهم اثيا  رئيسا  علر يميع مقدِّ ذكياءب نلهها ال ي

 .(1)"ناةًرا

ب فاش  تيمي َة ي  ِّ  فيه شي  نيعيِ : المخالف لس يل   ذما الميَهج الع اةيُّ

همب نَيقِصد شه:  لًةب يسّ يد "اون ياء نسيّ  الصييفّ الهي ليس معه اآلثار الي يي ة م ص 

لة هبا عيماًنا  .(2)"ُمجَمًمب شخمج داح  اآلثار الي يي ةب فر  المع فة عيده م ص 

ب نيعليه اودَل يف  
ِّ
 الي سي

ِّ
يفي ة علر الجان  ال نحي ناعّمد فمس ة الصُّ

ميا مياييَد،م علر نصيص الق آ  نالسي ةب نيعليا  مع فة اهلل نع اةتهب فقد 

علر ال سيعب كا  عيد،م ذنقَ ب  العارفي  شاهلل م اتَ و فكلُّ م  كا  ذق َب 

فأنقُ  الم ات  عيد،م ذ،ُل ال  يعةب ذدحاُب اوم  نالي ْهِيب ثم م ت ُة المّكلِّم 

ر عيهماب ثم م ت ُة ال يلسيجب ثم م ت ُة  علر   يقة الجهمي ة نالمعّثلة نم  تلق 

ق ثم م  - ليس ،ي الصييف  الّاشع للكّاب نالسي ة - الصييفِّ المّ لِسف ت ُة المحقِّ

 .(3)داح  القيع شَيْحَدي الييية

 الثانيطلب امل 

 بـ)الناجب واملمكعن( وأصل ُشْبَهتعهم يف ذلكلل  قنهلم  الردُّ 

فك ي ا مكا  ناليييب م  ذسس نظ ي ة الَ ْيِض الّي اعّمد عليها فمس ة 

يفي ةب مّأثِّ ي  يف ذلك شاش  سيياب  سييا نذت اِعه ن،ؤالء المّأخِّ ن  كاش  "الصُّ

َخَل يا ال لس َة شما َذَخهنه م  كمع المّكلِّمي  الَجْهِمي ة م  المعّثلة نغي ،مب 

                                                 

 .22/ص 2مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج (1)
 .24/ص 2الساشق )تيحيد ال شيشي ة(: ج (2)
: ص (3)

ِّ
 .190اش  تيمي ة: ال ةُّ علر ال اذلي
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نَسَلكيا يف عث ات اونع   يقَة اليييةب فقاليا: اليييُة عما ناي ب نعما ممكِ ب 

نال شد  للممكِ  م  ناي ب َذَخهنا ذلك م  قيع ،ؤالء المّكلِّمي : ع  الميييَة 

ب ن،ها الكمع ليس فيه عث اُت (1)"مم نعما ُمْحَدرب نال شد  للُمْحَدر م  قديمعما قدي

ذ  ناي  الييية ِعل ةم فاعلة لما سياهو نعنما فيه ذنه ِعل ة غائي ة شمعير الّ  ُّه شهب 

 .(2)نلهها قاليا: ال لس ُة ،ي الّ  ُّه شا له علر َقْدِر ال اقة

لِس ةب نمم   خلط شال لس ة كمَمهب م  ثم ع  كثيً ا م  مّأخِّ ي المّ 

ب ناآلمِِديِّ  - المّكلِّمي  نال مس ة ْهَ َنْرِةيِّ المقّيِعب نال ازيِّ ييافقينه  - كالسُّ

علر ،هاب نَيسُلكي  يف عث ات ناي  الييية ،هه ال  يقَةب نرش ما يعلي،ا ذا َج 

م ل  يقة ال مس ةب ب نعكُسه(3)ال   ب نذ  غي ،ا يحّاج عليهاب ناومُ  شالعكس

يفي ة  المقصيُة شه: ذ  ال مس ة ُيث ِّي  نييَةْيِ : ناي م نممكِ ب ذما فمس ة الصُّ

ّ ةَ   .(4)فم ُيث ِّي  نييةيِ  ال 

يفي ة َيقِصدن  شه )اهلل(ب  نالياي  يف م هيع ال مس ة نفمس ة الصُّ

،ي دحيح م   نالممكِ  )المخليقات(ب نليست الم كلُة يف ،هه الّقسيمو شل

 الياحية الَ َد،ي ة الظا، ي ةو لك  الم كلة يف م هيع الغمي لهها الّقسيم:

َييُ ي  عيه الصِّ اِتب  - كما ي يِّ  اش  تيمي ة - فياي  الييية عيد،م - 1

ًةاب ددرت عيه الممكِياتب شعَد ،ها يجعلي  ،ها  نُيث ّي  نييًةا نايً ا مج  

ب )نكمُمه ،يا يي  ِق علر القائلي  شالَيْحَدي الم َلقة كما اليييَة نييَة كلِّ مييية

                                                 

 .139الساشق: ص (1)
 .139الساشق: ص (2)
 .189الساشق: ص (3)
 .2/140تيحيد ال شيشي ة(: جانظ : اش  تيمي ة: ال ّانى ) (4)
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،ي عيد اش  َسْ ِعيَ  نمدرسّه(ب فليس عيد،م نييةا : ذحد،ما ناي م ناآلَخُ  

ممكِ ب نال ذحد،ما خالق ناآلخ  مخلي و شل َعْيُ  الييية الياي  ،ي عيُ  

ة الم ات ب نالم اتُ  ،ي اوعيا   الثاشّة يف الَعَدعب علر الييية الممكِ ب مع تعدُّ

، و فقيله شا ل.  زعم م  يقيع: ع  المعدنع ايءم ثاشت يف الخارج ع  الهِّ

نال مس ة يقيلي : ع  الخالق يعل لههه اوعيا  نييًةا مخليًقاب ناشُ   - 2

 يقيع: شل ن س نييةه فاَض عليهاب فهي م ِّق ي عليه يف نييةهب ن،ي م ِّق  
 
ع شي

قاع: فَيعُ دين نَذعُ ُدهب نَيحَمُدين نَذحَمُدهب نلهها امّيع الّكليف  علر ث يهتاب نلهها

 .(1)عيده

وفي ة يف الت ْسِوية بين الواجب والممكِن، أو  أما أصوُل ُشبهات فالسفة الصُّ

 القول بالَوْحَدة بينهما، فيمكِن تحليُله يف المحاور التالية:

: نييُة  :(2)األصل األول: المعدوم شيء  ثابت يف العدم
 
ن،ي قيع اش  ع شي

ّ حديم شييية  و فهي مّميِّثي شهناهتا الثاشّة يف العدعب م اواياء َعْيُ  نيية الحقِّ

ب ن،ي قيلهم شاوعيا  الثاشّةب نَيقِصدن  ذ  اواياء لها ذناتم (3)الحقِّ القائم هبا

ي  ،ي َتَجلِّي حّر َق َْل َكْينِها )م حلة انعداع نيية،ا يف الكي (ب نظهير،ا يف الك

 يف دير،اب فكأنما ،ي ،يب ن،ي ،يب كما َس َق شياُنه.
ِ
 اهلل

 نتياُنُع اشِ  تيمي َة ،هه القضي َة يمكِ  تحليُله يف العياد  الّالية:

 - االاّ اُه علر ،ؤالء م  حي  َرَذْنا ذ  اهلل - ناهلُل ذعلمُ  - عنما ن أ - 1

                                                 

 .114 - 113/ص 2الساشق )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  (1)
 .144 - 143/ص 2الساشق )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  (2)
 .144/ص 2الساشق )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  (3)
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  جف  مغ  جغ  مع  جع مظ﴿نِهب ذن: َيعَلم ما لم َيُكْ  َقْ َل َكيْ  - س حانه
ب ف ذنا ذ  المعدنع الهي َيخُلقه يّمي ث يف [82: يس]  ﴾حق  مف  خف  حف

ب نليس اومُ  كهلك.  ِعلمه نعراةته نُقْدرتهب فظيُّيا ذلك لّميُّث ذاتم له ثاشّةم

نعنما ،ي مّميِّث يف علم اهلل نكّاشهب نالياحُد ميا يعلم ما كا  كآَةَع  - 2

ا يكي  ييَع القيامةب نما ذخرب اهلُل شه ع  ذ،ل اليارب فههه اومير الّي ناون ياءب نم

ِرنا لها يكي  وعياهنا ث يتم يف خارج  ة تصيُّ ُر،اب ليس شمج   َنعَلمها نح  ننّصي 

ر َيَ ًم م  ياقيتب ذن شحً ا م  ِزئ قب فث يت ال يء يف  علميا نذذ،انياب كما نّصي 

َت َعْييِه يف الخارجو شل العالِم َيعَلم ال يء نيّكل م شه العلم نالّقدي ب ليس ،ي ث ي

ُّ هب نليس لهاته يف الخارج ث يتم نال نييةم ذدًم   .(1)نَيك

ن،ها ،ي تقديُ  اهلل الساشق لخلقهو كما يف دحيح مسلم ع  ع داهلل ش   - 3

 
ِّ
  َيخُلق ع  اهلل كّ  مقاةي  الخمئق َقْ َل ذ» :قاع ملسو هيلع هللا ىلصعمِ ن شِ  العاِصب ع  الي ي

ب قاع: نع ُاه علر الماء  .(2)«السمياِت ناورَض شخمسي  ذلَف سيةم

    نيف سي  ذشي ةانَة ع  ع اةَي شِ  الصامت 
ِّ
ع ما »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصع  الي ي ذن 

ب نما ذكُّ ؟ قاع: اكّ  ما ،ي كائ م علر ييع  خلق اهلل القلم فقاع: اكّ ب قاع: ربِّ

 خلق الخلق نما ،م عاملي ب ثم قاع : ع  اهلل  ب نقاع اش  ع  اس (3)«القيامة

                                                 

 .146 - 145/ص 2اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  (1)
 .2653ش قم:  4/2044 رناه مسلم يف دحيحه (2)
ب م    يق ليِ   ب22705ش قم:  37/378ده يف مسيَ  رناه ذحمدُ  (3) ةَ  شِ  سعدم شِ   ع  معاني 

ب  :قاع ب ع  ذشيهثيي ذشيحد   بع اةيَ  ش ِ  اليليدِ  ش ُ  ثيي ع اةيُ حد   بزياةم  ش ِ  ع  ذييَب  دالحم

كّ  فج ى يف تلك الساعة ع  ذنع ما خلق اهلل القلمب ثم قاع: ا» :يقيع ملسو هيلع هللا ىلصرسيع اهلل  سمعُت 

 .«شما ،ي كائ  علر ييع القيامة
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  مي  زي  ري﴿ لِعلمه: )ك  كّاًشا( فكا  كّاًشاب ثم ذنثع تصديَقه يف كّاشه فقاع:
  حت  جت  هب  خبمب  حب جب  هئ  خئمئ  حئ جئ  يي  ىي  ني
ن،ها ،ي معير الحدي  الهي رناه ذحمُد ع  ميس ي  ب[70الحج:]  ﴾مت  خت

ا؟ نيف رناَية: مّر ُكِّ َت ن يًّا؟ قاع: ال ج  قاع: قلُت: يا رسيَع اهللب مّر كيَت ن يًّ 

نح نالجسد» ذما ما َيْ ِنيه اشُ   .(2)ب ،كها ل ظ الحدي  الصحيح(1)«نآَةُع شي  ال ُّ

ة:  اع العام   يف ال صيصب نغيُ ه م  يه 
 
ب «كيُت ن يًّا نآَةُع شي  الماء نال ِّي »ع شي

ذدَل لهب نلم َيْ ِنِه ذحدم م  ذ،ل   فهها ال  (3)«كيُت ن يًّا نآَةُع ال ماء نال  ي »

العلم الصاةقي ب نال ،ي يف ايء م  ُكّ  ذ،ل العلم المعَّمدي هبها الل ظو شل ،ي 

ب فر  اهلل خلقه م  ت ابب نخلط  شا لو فر  آَةَع لم يك  شي  الماء نال ي  َقطُّ

ارب فلم الرتاب شالماء حّر دار  ييًاب نَذْيَ َس ال ِّيَ  حّر دار َدْلصااًل كال خ  

نح »يك  له حاعم شي  الماء نال ي  م ك   م  الماء نال ي و نعنما قاع:  شي  ال ُّ

 مس خس حس﴿و كما قاع تعالر: «نع  آَةَع َلُميَْجِدعم يف  ِييّه»ب نقاع: «نالجسد
 ني﴿ب نقاع: [28الِحج : ] ﴾مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 .(4)[7السجدي: ]  ﴾خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ ييىي

ّ ِضح خ أُ   اسّدالع الغمي هبها الحدي  م  يان ي : نهبها ي

ِّ علر مسّيى ال ناَيةب كما ت ي   م  الِ ق ي 
لهما: يان  اليقد الحديثي ذن 

الساشقةب نالثاين: علر مسّيى الدراَيةب ن،ي ُش م  اسّداللهم علر قيلهم شأ : 
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ذخرب:  ملسو هيلع هللا ىلص)المعدنع ايء ثاشت يف العدع(و شل المقصية م  الحدي ب ذ  الي ي

تهب فرنه كي  يف الّقدي  " ته ،ي معير َكْيِ  ن ي  ب نكّاشة ن ي 
ذنه ُكَِّ  ن يًّا حييَةهم

ُته لم يك  نييُة،ا حّر ن  أه اهلل تعالر  و عذ ن ي  ِّ
ب ليس َكْيًنا يف الييية الَعييي

ِّ
الكّاشي

 ىل مل خل﴿و كما قاع اهلل تعالر له: ملسو هيلع هللا ىلصعلر رذس ذرشعي  سيًة م  ُعُم ه 
ب (1)[6الضحر: ]  ﴾مي زي ري ٰى﴿ب نقاع: [52ى: ال ير] ﴾حم جم يل

ب فقد ذخرب ذنه لم يك  [1العلق:]  ﴾مم ام يل ىل مل﴿نقاع س حانه: 

ثِ  نهبا  ع ما ُذنِثع عليهب نهبا كا  ن يًّاب ثم ُذنثلت سيري المد  قارًئاب ن،هه السيري ذن 

ري ب لهها ذك  اهلل س حانه يف ،هه السي[2المدث : ] ﴾خب حب﴿ دار رسياًلو لقيله:

ب ن،ها ذم  شيِّ  َيعِقله ا نسا  شقل هب ال يحّاج فيه   
ب نالييية العلمي

 
الييية الَعييي

 .(2)علر سمعو فر  ال يء ال يكي  ق َل كينه

 )ذِي: الخلق 
ِّ
 )يف علم اهلل( نالييية الَعييي

ِّ
نهبهه الّ  قة شي  الييية العلمي

يية ال يء َقْ َل نييةهب نا يجاة(ب َي ُ ل ما ذ،  عليه الغمي م  عث ات ن

ب نَي ُ ل قيلهم شظهير اهلل نَتَجلِّيه 
ِّ
ب ناليييِة الَعييي

ِّ
نالّسيية شي  الممكِ  العلمي

 يف الصير ناواياء.

 األصل الثاين: وجود األعيان نفس وجود الحق  وَعْينُه:

ع عيه ُا هاُت الُغمي الّي ان  ةنا هبا:  ن،ها اودل يّ   

عيه ا - 1  م  ذ  ما يد 
 
الحق يغّهي شالخلقو و  نييَة اوعيا  "شُ  ع شي

مغّهم شاوعيا  الثاشّة يف العدعب نلهها يقيع شالجمع م  حي  اليييُةب نشال    

                                                 

 .148/ص 2اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  (1)
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م  حي  الما،ي ُة ناوعيا ب نَيثُعم ذ  ،ها ،ي ِس ُّ الَقَدرو و  الما،ي ات ال َتقَ ل 

فهي الّي ذحسيت نذساءتب نَحِمدت عال ما ،ي ثاشتم لها يف العدع يف ذن سهاو 

 .(1)"نَذم تب نالحقُّ لم ُيع ها ايًةا عال ما كانت عليه يف حاع العدع

ع عيه: ذنه يعل علَم اهلل شالع د عنما حصل له شّلك العي  الثاشّة يف  ن،ها يّ   

سةب نذ  علَمه شاوعيا  الثاشّة يف  العدعب الّي ،ي حقيقة الع دب ال م  ن سه المقد 

العدع نذحيالها َتميَعه ذ  ي عل غيَ  ذلكب نذ  ،ها ،ي س ُّ الَقَدرب ن،ها يّضم   

ه شي سه م    ما اسّحق 
َ
ندَف اهلل تعالر شالَ ق  علر اوعيا ب نِغيا،ا عيهب ننَْ ي

كماع علمه نُقْدرتهو فرنه يعل حقائَق اوعيا  الثاشّة يف العدع َغيِي ًة ع  اهلل يف 

قها نذعياهناب نيعل ال ب  م ِّقً ا عليها يف علمه هباب فما اسّ اة علَمه هبا عال حقائ

ميهاب كما يسّ يد الع ُد العلَم شالمحسيسات م  عةراكه لهاب مع ِغير تلك 

 خل﴿ :(2)اْلُمْدَرَكات ع  المدِرك. نيف ذلك مضا،ايم لما َذَك ه اهلل عم   قاع فيه
 ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 .[181آع عم ا : ] ﴾خي حي جي يه ىه مه جه

ًّا يف  ّ ِضح قيلهم شاوعيا  الثاشّةو ذي: ع  لألاياء نييًةا ثاش م  خمع ذلك ي

العدعو ذي: ق ل نيية،ا يف الكي ب ننييُة،ا يف الكي  ،ي ظهير اهلل فيهاب ن،ي 

اشع م  ذساس القيع شَيْحَدي اليييةب نقد شّييت رة  اشِ  تيمي ة عليهم يف الم ل  ال 

 ،ها ال ح .

                                                 

: فصيص الحكمب 160/ص 2انظ : الساشق )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  (1)
 
ب نانظ : اش  ع شي

 نما شعد،ا. 61ب نص 55ص
 .210/ص 2مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  انظ : اش  تيمي ة: (2)
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 لثالثاملطلب ا

 بالعقنل، والعقل الفعَّال،لل  قنهلم  الردُّ 

 وأنهم وم املالئكة

يفي ة الّيفيَق شييها   يف ،ها الجان  م  نظ ي ة الَ ْيِض حاَنَع الغمي م  الصُّ

ُي م كمت ذن ذس اب:   نشي  ذل اظ الق آ  نالسي ةب ني ت ط شهلك عد 

ّ أثُّ  نا  - 1 د نالخلط نالثياةي.  - 2ْلف نالعاةي. ال م كلة  - 3الّعمُّ

 الرتيمة ناليقل.

ة الت أثُّر بمصطلحات ومفاهيم الفالسفة : نيف ذلك يقيع السبب األول: شد 

نم  لم يع ج لغة الصحاشة الّي يّخا  ي  هباب نيخا ُ هم هبا "ايخ ا سمع: 

 
ُّ
ج الكَ ملسو هيلع هللا ىلصالي ي لِم ع  مياضعهب فر  كثيً ا م  ب نعاةهتم يف الكمعب نعال ح  

الياس يي أ ع  اد مح قيمه نعاةهتم يف اول اظب ثم يجد تلك اول اَظ يف كمع 

اهلل ذن رسيله ذن الصحاشةب فيظ ُّ ذ  م اة اهلل ذن رسيله ذن الصحاشة شّلك اول اظ 

 ما ُي يده شهلك ذ،ُل عاةته ناد محهب نيكي  م اُة اهلل نرسيله نالصحاشة خمَج 

 .(1)"ذلك

دن  نضَع ذل اظ اون ياء نذت اعهم علر معا م ُذَخَ  "ذهنم:  السبب الثاين: يّعم 

مخالِ ةم لمعانيهمب ثم يي قي  شّلك اول اظ م يدي  هبا ما َيعيُينه ،مب نيقيلي : 

عهنم ميافقي  لألن ياءو ن،ها مييية يف كمع كثي  م  الممحدي المّ لِس ةب 

فةنا سماعيلي ةب نم    .(2)"ضا،ا،م م  ممحدي المّكلِّمة نالمّصيِّ

                                                 

 .343/ص 1انظ : اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد اولي،ي ة(ب ج  (1)

 .343/ص 1انظ : الساشق )تيحيد اولي،ي ة(ب ج  (2)
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 السبب الثالث: مشكلة الترجمة والنقل من كتب الفالسفة:

 (1)كا  لّع ي  الكّ  ال نمي ة نالييناني ة يف حدنة المائة الثانية م  الهج ي 

ذثُ ،ا يف محانالت المّأثِّ ي  شّلك ال لس ات الّيفيَق شييها نشي  الدي ب نت يمُة 

و ونه الم ليس لها نظي م م  الحقِّ م  كلِّ نيهب فرذا "عاين ال ا لة نتصييُ ،ا دع م

ُسةِليا ع  كمع يقيلينه: ،ل ،ي حقٌّ ذن شا ل؟ نم  ذي  يّ ي   الحقُّ فيه نال ا ل؟ 

ة نالدليلو كما كا  الم  كي  نذ،ل الكّاب يسألي   قليا: م  القيع شالُحج 

ياظ ننهب نكما كانت اومم تجاةع ُرُسَلهاو عذ كثي  ع  مسائَلب ذن ي ملسو هيلع هللا ىلصرسيَع اهلل 

عي ميافقَة ال  يعِة ال لس ةَ   .(2)"م  الياسب يد 

نم  ذمثلة تلك اول اظ: )العقيع العَ  ي(ب ن)الي يس الّسعة(ب نق ل شيا   

م  نعي ة اسّعمالها علر ُع ج ال مس ةب يكي  الّساؤع ع  معير تلك اول اظ 

قل(ب ن)ن س( لغة لكمب فم شد  م  ت يمّهاب نع  كا  الل ظ قيلكم: )ع"عيد،م: 

ةي ع  الماةي)العقل( ع شيًّاب فم شد  م  ت يمة المعيرب فيقيلي :   ،ي ال نح المج  

ي  تلك:  - ن،ي الجسد نعمئقها - ْيه م ارًقاب نيسمُّ ْيه عقًمب نسم  سم 

و وهنا م اِرقة لأليساةو كما ذ   رنح ا نسا  عذا فارقت الم اِرقات للمياةِّ

،ي ال نح المَدشِّ ي  )النفس(:َيَسَدهب كانت م اِرقًة للماةي الّي ،ي الجسد. ن

للجسمو مثل ن س ا نسا  عذا كانت يف يسمهب فمّر كانت يف يسمه كانت 

ّْه كانت عقًم َمْحًضاو ذي: يعقل العليع م  غي  تح يك ش يء  كًة لهب فرذا فارق مح ِّ

 .(3)"م  اويساع

                                                 

 .22/ص 5انظ : الساشق )اوسماء نالص ات(ب ج  (1)
 .117/ص 4انظ : الساشق )تيحيد اولي،ي ة(ب ج  (2)

 118/ص 4انظ : الساشق: )م صل االعّقاة(: ج  (3)
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ا"نشياُء تلك المعاين للعقل نالي سب فر  ال مس ة ذث ّيا:   و لكل َفَلٍك نفس 

و و  العقل كاملم ال ولكل نفس عقال  و  الح كة اخّياري ةب فم تكي  عال لي س. 

ك َي ُل  الكماعب فم شد  ذ  يكي  فيَقه ما يّ   ه شهب  يحّاج علر ح كةب نالمّح ِّ

لهها كانت ح كُة ذن سيا للّ  ُّه شما فيَقيا م  العقيعب نكا  نما يكي  ِعل ًة لهب ن

ذلك َتَ  ًُّها شياي  الييية شَحَسِ  ا مكا . ناونع ال َيصُدر عيه عال عقلو و  

ب نالصاةر عيه ال يكي  عال ناحًدا  .(1)"الي س تقّضي ِيسًماب نالجسم فيه كث يم

القيع شالَ ْيِضب الّي حانع هبهه المعاين للعقل نالي سب شيد ها يثًءا م   

يفي ة الّيفيَق شييها نشي  ا سمعب ،ل تصحُّ ،هه  ال مس ُة نفمس ة الصُّ

 المحانالت ا ًعاب ناسّعمالها يف الّع ي  ع  العمقة شي  اهلل نمخليقاته؟

ذما "َي َ ح ايخ ا سمع ،هه المسألَةب ني يِّ  لل مس ة نالُغمي فيقيع:  

اء ذرناًحاب فهها ُي  ِه ما يف الق آ  نغي ه م  كّ  اهللو نلك  عث اتكم يف السم

ليست ،ي )الممئكة( كما يقيع الهي  َيثُعمي  ميكم ذهنم آمييا شما ُذنِثع علر 

ال سيعب نما ُذنِثع م  َق لِهب نيقيلي : ما ذرةنا عال ا حسا  نالّيفيق شي  ال  يعة 

د ال مس ة: ،ي الممئكة عيد اون ياءب نال لس ةب فرهنم قاليا: العقيع نالي يس عي

 .(2)"نليس كهلكو لك  ُتْ  ُِهها م  شعض اليييه

اسم الممئكة ذن المَلك يّضم   ذهنم ُرُسل اهللو كما قاع "نت صيل ذلك ذ   

ه ذمَ ه الكيين  [1]فا  : ﴾يي  ىي  ني﴿تعالر:  ب فالممئكة رسل اهلل تي ِّ

 ٰرٰى  ٰذ  يي  ىي﴿كما قاع تعالر: الهي ُيدشِّ  شه السمانات ناورضو 
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  يئ  ىئ  نئ مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ
ُع شه الممئكةب فرنه قاع:[61اونعاع: ]  ﴾رب   الهي تّيث 

  ىك﴿ ب نذمَ ه الدييي
 .(1)"...[2اليحل: ]  ﴾من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 نممئكة اهلل ال ُيحِصي عدَة،م عال اهلُلو ف ي الق آ  نالسي ة م  ِذك  الممئكة 

  يف  يثىف  ىث  نث  مث  زث  رث﴿نكث هتم ذم م ال ُيْحَص و كما قاع تعالر: 
  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك لك  اك  يق  ىق
  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن من  زن  رن
  خت  حت  جت  هب  مب  خب  جبحب  هئ  مئ  خئ حئ  جئ  يي
المدث : ]  ﴾خص  حص  مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج  حج  مث هت  مت

  زئ  رئ  ّٰ  ِّ َُّّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر﴿ [31
ب [5ال يرى: ]  ﴾رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب ىئ  نئ  مئ

 
ُّ
ي ة قاع الي ي ب ما فيها ميضع ذرشِع »: ملسو هيلع هللا ىلصنيف السُّ ذ  ِت السماء نُحق  لها ذ  تةط 

 .(2)«ذداشَع عال  َمَلكم قائم ذن قاعدب ذن راكع ذن سايد

 فم  يعلهم َعَ  ًيب"نشياًء علر ،ها االسّدالع الياضح م  الق آ  نالسي ةو  

ِّّْسَعَة َعَ َ  الهي  علر َسَقَ : ،م العقيع نالي يسب  ذن تِسعَة َعَ َ ب ذن زعم ذ  ال

ّ ِ ق اوسماء  و عذ لم ت فهها م  يهله شما ياء ع  اهلل نرسيلهب نضمُله يف ذلك شيِّ م

َياِ   ر نال يف َقْدرهب كما تكي  اول اظ المرتاةفةو نعن ما ات َ ق المسم  يف د ة المسم 

                                                 

 120 - 119/ص 4انظ : الساشق )م صل االعّقاة(: ج  (1)
ب كّاب الث،د ب نالحدي  يف: سي  الرتمه120/ص 4انظ : الساشق )م صل االعّقاة(: ج  (2) يِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصع  رسيع اهلل 
ِّ
: )لي تعلمي  ما ذعلم لضحكّم قليًم(ب رقم ملسو هيلع هللا ىلصب شاب يف قيع الي ي

2312. 
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 .(1)" كي  كل  ميهما رنًحا مّعلًِّقا شالسمياتيف

نعلر ،هاو فما ذث ّيه م  د ات للممئكة يف مص لحهمب يخالف د اِت  

فما ذث ّيه ،ي شعُض الص ات ل عض الممئكةب ن،ي شاليس ة "ممئكة السماناتب 

ممئكة علر الممئكة ند اهتم نذقدار،م يف غاَية الِقل ة...ب كيف؟ ن،م لم ُيث ِّيا لل

ة العلم للعقيعب نالح كة  ة ما َعلِميه م  ن يسهمب مج   م  الصِّ ة عال مج  

ا راةي ة للي يس. نم  المعليع ذ  الممئكة لهم م  العليعب ناوحياعب 

نا راةاتب ناوعماعب ما ال ُيحِصيه عال ذن الجمعب نَنْدُ هم يف الق آ  شالّس يح 

  ،ياب كما ذك  تعالر يف خ اشه للممئكةب نذمِ ه لهم نالع اةي هلل ذكثُ  م  ذ  ُيهكَ 

 .(2)"شالسجية آلَةعَ 

ا فيها ذكُ  الممئكة   نذنرة ايخ ا سمع كثيً ا م  اوحاةي  الِصحاح مم 

الهي  يف السماناتب نممئكة الهياء نالج اعب نغي  ذلك كثي ب نكهلك الممئكة 

في  يف ذمير شيي آةعو مثل قيله  ّ َ ق عليه:  ملسو هيلع هللا ىلصالمّص ِّ ثم َي َع  »يف الحدي  الم

 ذن سعيدب ثم 
ٌّ
عليه الَمَلَك فيؤَم  شأرشِع كلماتب فيقاع: اكّ  ِرْزَقهب نَذَيلهب ناقي

ب نذمثاُع تلك اوحاةي ب ناليصيصب الّي ُيهَك  فيها ذدياج (3)«يي خ فيه ال نح

ّ ِضح م  خملها:  - الممئكةب نذندافهمب نذفعالهم  ي

                                                 

 .4/120انظ : الساشق )م صل االعّقاة(: ج  (1)
 نما شعد،ا. 235ب نشغية الم تاة ص121/ص 4انظ : الساشق )م صل االعّقاة(: ج  (2)

ّ َ ق عليه: رناه ال خاريُّ ش قم:  (3) ثم م    يق ذشي اوحيِص ع  اوعمِش شهب نل ُظه:  3208م

  بهلَ َي زقه نذَ اكّ  عمله نرِ  :  شأرشع كلماتب نيقاع لها فيؤمَ كً لَ ي ع  اهلل مَ 
ٌّ
ثم  بذن سعيد ناقي

ةَ  يذش م    يق( 2643) .. الحدي . نرناه مسلم ش قم:يي خ فيه ال نح ب ب ننكيعم معاني 

 بثم ي سل الملك فيي خ فيه ال نحشهب نل ُظهم:  ا اوعمشثيقاليا: حد   بع داهلل ش  نمي ن

  بشكّ  رزقه نذيله نعمله :نيؤم  شأرشع كلمات
ٌّ
 ... الحدي .ذن سعيد ناقي
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ذ  تكي  علر ما َيهُك ننه م  )العقيع نالي يس( ذن ذ  يكي  يمّيع  - 1

اع(.  يربيُل ،ي )العقل ال ع 

ديم ع  اهللب  - الّي يعلي،ا الممئكةَ  - عش اع ذ  العقيع ذن الي يس - 2 مّيلِّ

ه َن َسه عيهب  ه اهلل ننث  نداةري ع  ذاته ددنَر الِعل ة ع  المعليعب ن،ها ما رة 

ب قائلهب نشي     جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن يم  ىم﴿   كهشه شقيله:نكه 
 حت جت هب مب خب﴿ ب نقيله تعالر:[4ب 3ا خمص: ]  ﴾ىه  مه
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
في ب مدييي  [94 - 88م يم: ]  ﴾هل  مل ب فأخرب ذهنم ُمَع  دن و ذي: مهل لي  ُمَص  

ر ذ  يّغي   ع  ذلكب مقهي ًدا الزًما ال ُيّصي  د تيلُّ رن ب ليسيا كالمعليع المّيلِّ

 . (1)نذخرب ذهنم ع اة هللب ال ُي   هي  شه كما ُي   ه المعليع شالِعل ةب ناليلُد شاليالد

مّي ب نكهلك  - 3 الّيلُّد ال يكي  عال ع  ذدلي ب كما تكي  اليّيجُة يف مقدِّ

معليمةب ال َيحُدر المعليع عال شاقرتا  ما َتِّمُّ شه الِعل ةب فأما سائ  المعليالت ال

ب ال يكي  ايءم يف ،ها العالم  ًة نال نالًدا قطُّ ال يء الياحد َنْحَدهب فم يكي  ِعل 

عال ع  ذدلي ب نلي ذهنما ال اعل نالقاشلو كاليار نالَحَ  ب نال مس ناورضب 

: يه ايء نال يّيل دب نم  ذةل ة ذلك قيُله تعالرفأما الياحُد َنْحَدهب فم َيصُدر ع

  حق  خفمف  حف  جف  مغ  جغ  مع مظجع حط  مض  خض  حض﴿
ف ي   الق آ  ذهنم ذخ ؤنا   يَق القياس يف  [100اونعاع:]  ﴾حك جك  مق

                                                 

 .128 - 127/ص 4انظ : اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )م صل االعّقاة( ج  (1)
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  خل  حل﴿ الِعل ة نالّيلُّدب حي  يعليا العالم َيصُدر عيه شالّعليل نالّيلُّدب
ج قيلهم: الصاةر عيه خم [49الهاريات: ] ﴾خم  حم جم  هل  مل

 ناحد.

 ﴾مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل﴿ - 4
ب ن،ي قيلهم: )الياحد ال َيصُدر عيه [33ال  قا : ] ب ن،ؤالء الصاشةة قد َذَتْيا شَِمَثلم

و فم َيصُدر عيه عال ناحد يّيل د عيه(ب فأتر اهلل  نيّيل د عال ناحدب نال بُّ ناحدم

الياحد ال َيصُدر عيه ايءب نال يّيل د عيه ايء شالحقِّ نذحسَ  ت سيً اب نشي   ذ  

ذدًمب نذنه لم يّيل د عيه ايءب نلم َيصُدر عيه ايءب نلك  َخَلق كل  ايء َخْلًقاب 

 .(1)نذنه َخَلق م  كلِّ ايء زنيي  اثيي 

نشياًء علر ما س ق م  تحليل مقاَر م شي  عقائد الق آ  نعقائد اليينا  الّي  

ّ ِضح ُش م  ةعيا،م ذ  الممئكة ،ي العقيع ذن تَأث   هبا فمس  يفي ةو ي ة الصُّ

ُعيهنا لدى  الي يسب نكهلك فساُة ةعيا،م شأهنم ييفِّقي  شي  الحكمة الّي يد 

ال مس ة ناونلياءب نالق آِ  نالسي ةب فلم ُي لِحيا يف الّيفيق شي  نَثيِي ات اليينا  

 نعقائد الق آ .

نم  َعَ ج ُم اَة اون ياء نم اَة،مب َعلَِم شاالض  ار ذ  "يقيع ايخ ا سمع:  

،ها ليس ،ي ذاكو مثَل ذ  َيعَلم م اَة،م شالعقل اونعب نذنه مقاِر م عيد،م ل بِّ 

اع عيد،م َيصُدر عيه  العالمي  َذَزاًل نَذَشًداب نذنه م ِدعم لكل ما سياهب نالعقُل ال ع 

شاالض  ار م  ةي  اون ياء ذنه ليس م  الممئكة كلُّ ما تحَت َفَلِك القم ب نُيعَلُم 
                                                 

ب صنما شعد،اب ال ةُّ علر ال 215ب 207ب 201/ ص1انظ : الص دي ة: ج  (1)
ِّ
 - 187 اذلي

ب ن)تيحيد 130 - 129/ص 4ب نانظ : مجميع ال ّانى: )م صل االعّقاة( ج 188

 .446 - 445/ ص2اولي،ي ة( ج
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ب نال ربُّ كلِّ ما تحت َفَلك القم ب نال َم  ،ي 
ِ
عيد،م َم  ،ي ربُّ كلِّ ما سيى اهلل

ب لم َيَثْع نال َيَثاُع  ٌّ َذَشديٌّ
 .(1)قديمم َذَزلي

ا ُيعَلم شاالض  ار ذهنم   مم 
نالمقصية ذ  ما ُيث ِّه ،ؤالء م  العقيع العَ  يِ

دم نغيِ ،مب دل ر اهلل م خال ي  لدي  الم َسلي : عش ا،يَم نميسر نعيسر نمحم 

عليهم ذيمعي ب كقيلهم: ع  العقل اونع َذشَدع كل  ما سيى اهللب نذنه نما سياه 

الزمةم معليلة لهات اهلل ذزاًل نذشًداب فر  ،ها ن،ها ا ٌّ م  الهي  قاليا: الممئكة 

ُ  اهللب نالهي  ات خهنا الممئكَة نالي يِّي  ذرشاًشاب فر  شياُت اهللب نذ  المسيَح اش

  .(2)ذنلةك يقيلي : ع  اهلل خالُق كلِّ ما سياهب نُيث ِّي  نيًعا م  الّيلُّد

نميهم م  ي  ِّ  شي  عالم اْلُمْلِك نالَمَلكيت نالَجَ  نتب فيجعل ،ها عالَم 

 علر قيع ال 
ٌّ
مس ة الد، ي ة الهي  العقيعب ن،ها عالم الي يسب ن،ي م يي

يجعلي  الممئكَة خارَج ُمْلِك اهللب نيقيلي : عهنم ليسيا ذيساًما ُي ار عليهاب نال 

َتصَعد نال تيثعب نال تيدف شح كة نال سكي ب نال ،ي ةاخَل اوفمك نال 

خارَيهاب نال ُت ىب نال ُيسمع لها كمعب نليس ،ها م  ةي  ذ،ل الِمَللب ال 

 .(3) ،مالمسلمي  نال غي

نالمقصية ،يا ذ  ل ظ )الَمَلُكيت نالَجَ  نت( يف كمع كثي  م  المّأخِّ ي ب 

ي يدن  شه غيَ  ما ذراة اهلُل نرسيلهب فيّكل مي  شاول اظ اليارةي يف الكّاب نالسي ةب 

نُم اُة،م هبا غيُ  ما ذراة اهلل نرسيلهب فَيحُصل شهلك ضمعم لكثي  م  الياسب فر  

                                                 

 .344ب 343/ص 1انظ : الساشق )تيحيد اولي،ي ة(: ج  (1)

: ص (2)
ِّ
نما  238ب شغية الم تاة: ص1/156ب نالص دي ة: ج187اش  تيمي ة: ال ة علر ال اذلي

 .شعد،ا
: ص (3)

ِّ
 .82ال ةُّ علر ال اذلي
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س حاَ  ذي الَجَ  نت نالَمَلكيت »ا  يقيع يف ركيعه نسجيةه: ك ملسو هيلع هللا ىلصالي ي

ب ن،ي لم ُيِ ة شالَجَ  نت نالمَلُكيت العقيَع نالي يس الّي (1)«نالكِْ ِ ياء نالَعَظمة

َتقِصد،ا ال مس ة شاتَِّ ا  علماء المسلمي ب نال يقيع مسلم: ع  ممئكة اهلل الهي  

 ُي نالي يس ال لكي ة الّي َيهُك ،ا ند هم اهلل يف كّاشه ،ي العقيع العَ  

 .(2)ال مس ة

نمعليعم ذ  ،ها م  ذعظم الك   يف ةي  المسلمي و فر  مسلًما ال يقيع: ع  

َمَلًكا م  الممئكة َخَلق يميَع المخليقاتو شل الق آُ  شي   ُكْ َ  م  قاع: عهنم 

  لجميع مّيلِّدن  عيهب فكيف شم  قاع: ،م مّيلِّدن  عيهب نعهنم خالقي

 ىي مي حيخي يهجي ىه مه جه﴿المخليقات؟! قاع اهلل تعالر: 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من﴿ب [28 - 26اون ياء:]
 يق ىق يف ىف﴿ب [26اليجم: ] ﴾هث مث هت مت هب مب هئ
 . [80آع عم ا :] ﴾مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك

يم  للي س لّؤثِّ  يف َ،ُييَلر العالمب نال  اعة ن،ؤالء يجعلي  الدعاء عنما ،ي قي 

عنما ،ي َفيْضم َت يض م  ال افع علر الم  يعب كما َيِ يض اعاُع ال مسب فليس 
                                                 

 )873(ب نذشي ةانَة )23980ذخ يه ذحمُد ) (1)
ُّ
(ب نغيُ ،مب م  حدي  1049(ب نالي سائي

حه اليينيُّ يف )خمدة اوحكاع(: ) ب نالحديُ  دح  (ب نقاع يف 1/396عيِج شِ  مالكم

 يف سييهما"(: 86اوذكار )ص 
ُّ
ب نالرتمهيُّ يف ،ها حدي  دحيح رناه ذشيةانة ناليسائي

يه الحافظ اش  حج م يف )نّائج اوفكار(: )"كّاب ال مائل شأسانيَد دحيحةم   - 2/74. نحس 

 ( نتعق   الييني  يف تصحيحه.75
: ص (2)

ِّ
 نما شعد،ا. 86ال ةُّ علر ال اذلي
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عيد ،ؤالء يف الحقيقة سؤاعم هللب نال ع اةي لهب نعيد،م كماع الي س يف ال لس ة: 

َّْغيًيا شهو شل الّ  ُُّه شا له علر َحَسِ  ال اقةب فم يجعلي  الع َد عاشًدا ل شِّ  هب نال مس

َتِ يض عيه اومير كما َتِ يض ع  ال بِّ عيد،مب نع  العقيع كالعقل اونعب 

عي  ذ  العقيع الّي ُيث ِّيهنا ،ي الممئكُة يف لسا  اون ياءب  اعب نيد  نالعقل ال ع 

 (1)ن،ها م  ذعظم ال ا ل..

لهب كما ذخرب اهلل عيهم شل الممئكة م  ذعظم المخليقات ع اةًي هللب نسؤااًل 

 جك مق حق مف خف حف جف مغ﴿: يف كّاشه شقيله
لت:] ﴾مك لك خك حك ِعيه ال مس ة م  ذ  [38ُفصِّ ا تد  ...ب فأي  ذلك مم 

اع م ِدعم لكل ما تحت  العقل اونع م ِدُع كلِّ ما سيى اهللب نذ  العقل ال ع 

 . (2)الَ َلك

 الرابعطلب امل 

 جندبـــَنْحَدة النلل  قنهلم  الردُّ 

ي  ّ خه عد  الميهجي ُة الّحليلي ة الي قدي ة يف نقض القيع شَيْحَدي اليييةب ي

 لألقياع كما ،ي عيد ذدحاهباب ثم شياُ  
ُّ
مسّيياتب ،ي: اليدف الّحليلي

ذديلهاب ثم نقُض اوديعب ننقُد ميهجهم يف االسّدالع عليهاب نشياُ  ُحكم تلك 

 اوقياع.

ر القائلي  شَيْحَدي الييية ي يِّ  ذ  القائلي  شه ،م: ف ي رةِّ اش  تيمي َة عل

ب ناش  َسْ ِعيَ ب ناش  "
 
الملِحدن  الهي  يقيلي : اليييُة ناحدو كاش  ع شي

                                                 

 ص (1)
ِّ
 .108ال ة علر ال اذلي

 ص (2)
ِّ
 .109 - 108ال ة علر ال اذلي
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ِّّْلمساينِّب نذمثالِهم مم   يجعل اليييَة (1)،د(632ال ارض )ت ب نال ب ناْلُقيَنِييِّ

فيهب نمه،ُ هم ةائ  شي  االتِّحاة  الخالَق ،ي اليييَة المخلي ب نرش ما يعليه حاالًّ 

نالحليعو نلك  قد ال َيْ َضي  ل ظ االتِّحاةو شل يقيلي : الَيْحَديو و  االتِّحاة 

َة فيه  .(2)"يكي  شي  ايةي ب ن،م يقيلي : اليييُة ناحد ال تعدُّ

نم  ذس اب ضملهم: الَخْلُط شي  الم َلق نالمقي دو ذي: ما ُي َلق علر اهلل 

شهب نما ُي َلق علر المخليقات نيخّ ُّ هبم م  م رتَكاتب نتلك نيخّ ُّ 

نقي اتب فرذا  الكلي ات الم َلقة َضل  شس  ها  يائُف م  ذ،ل العليع ناليظ ي ات ناله 

كا  نييُة المخلي  المخّ ُّ شه ال َيْ َ ُكه فيه غيُ ه نع  كا  ُي اشُِهه فيه غيُ هب 

كه غيُ ه فيما يخّ ُّ شه س حانه نتعالرب نالُغمي فالخالق تعالر ذشعُد ع  ذ  ي ار

ر " قيا شي  الياحد شالَعي  نالياحد شالييعو فر  الميييةاِت م رتِكةم يف مسم  لم ي  ِّ

ر الهاتو نلك  ليس نييُة ،ها نييَة  ناِت م رتِكةم يف مسم  اليييةب كما ذ  اله 

 ُم َلقب ،هاب كما ذنه ليس ذاُت ،ها ،ي ذاَت ،هاب نالَقْدُر ا
ٌّ
لم رتَك ،ي كلي

 الم َلق ال يييد ُم َلًقا عال يف اوذ،ا  ال يف اوعيا و شل كلُّ مييية م  
ُّ
نالكلِّي

المخليقات له ما يخّ ُّ شهب ال ي اركه فيه غيُ ه يف الخارجب فهها ا نسا  المعي   

نحيياني ّه  ال ي اركه ،ها ا نسا  المعي ُ  فيما يخّ ُّ شه م  عنساني ّه الخادةب

و نلك  ،ي نغي ه ي رتكا  يف م َلق الحيياني ة  ةب ننييةِه الخاصِّ الخاد 

                                                 

ب حمييُّ اودلب مِص يُّ الَميلد  ،ي: ذشي ح  م عم ُ  (1)  
 شِ  الم اد ش  علي

ِّ
شُ  ذشي الحسِ  علي

ب ة. محمد 
ِّ
قة يف: اش  ال ارض نالح  ا لهي نالدار ناليفايب انظ  ت يمّه اليافية المحق 

 ع.1985ب ةار المعارجب القا، يب 2ب ط51ب 28مص  ر حلميب ص
: 259ص 4ب ج406/ص 7اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )ا يما ( ج  (2)

ِّ
ب نال ةُّ علر ال اذلي

 156ص
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 .(1)"نا نساني ة ناليييةب ننحي ذلك

 لَيْحَدي الييية ي مل ذرشعَة ذقساع:
ُّ
 نعلر ،هاو فاليقد الّحليلي

 .(2)الحليع الخاصُّ ذن المقي د -

  .(3)االتِّحاة الخاصُّ ذن المقي د -

  .(4)حليع العاعُّ ال -

 .(5)االتِّحاة العاعُّ  -

نذلك ذ  القسمة ُرشاعي ةو و  َم  َيَعل ال ب  ،ي الع َد حقيقًةب فرما ذ  يقيع 

ا ش عض  شحليعم فيهب ذن اتِّحاةم شهب نعلر الّقدي ي  فرما ذ  يجعل ذلك مخّصًّ

ا لجميع الخلق.  الخلق كالمسيحب ذن يجعله عامًّ

ب يكي  االسّدالُع شما ياء يف الق آ  نيف ال ةِّ علر الق  ائلي  شاالتِّحاة العاعِّ

ع  اليهية ناليصارىب م  شاب القياسب ناالارتاِك يف ِعل ة الّك ي  ناليعيد 
                                                 

نانظ :  ،دب1406ب ال ياض 2/276اش  تيمي ة: الص دي ةب تحقيق: ة. محمد رااة سالمب ج (1)

: ص
ِّ
 189ال ة علر ال اذلي

ب نال ة علر 172 - 171/ ص2اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج  انظ : (2)

: ص
ِّ
 226 - 225 - 222 - 221ال اذلي

ب ص (3)
ِّ
ب مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج 224 - 218ب ص193انظ : ال ة علر ال اذلي

 .172/ ص2
يا فيه م  مّ اشه الق آ   (4) : ال ة علر الجهمي ة نالثناةقة فيما اكُّ انظ : ا ماَع ذحمَد شَ  حي لم

ليه علر غي  تأنيلهب تحقيق: دربي سممة الاي  ب ةار الث اتب 1ب ط150 - 149ب صنتأن 

ب 172/ ص2عب اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج 2003 ،دب1424ال ياضب 

 .404ص

ب ص (5)
ِّ
 .222ب 221انظ : اش  تيمي ة: ال ة علر ال اذلي



 فيَّةويف عقائد الّص ة الفيضأثر نظرّي 357
 

شالعهابب م  ذلك: ذ  القائلي  شاالتِّحاة العاعِّ ذك ُ  م  اليهية ناليصارى م  

 َنيهيِ :

ُلهما:  شه ناد  اهب م  يهة ذ  ذنلةك قاليا: ع  ا أو  ّ ِحد شع ده الهي ق   ل ب  ي

ّ حَدْيِ ب ن،ؤالء يقيلي : ما زاع ال بُّ ،ي الع َدب نغيُ ه م   شعد ذ  لم يكينا م

 المخليقات ليس ،ي غيَ ه. 

يا ذلك شم  عظ ميه كالمسيحب ن،ؤالء  والثاين: م  يهة ذ  ذنلةك خصُّ

هارب ناوَْنساخب نعذا كا  اهلل يعليا ذلك سارًيا يف الكِمبب نالَخيازي ب ناوَقْ 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام﴿: تعالر قد قاع
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي
 جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب
و [17المائدي: ] ﴾حض جض مص خص حص خسمس حس جس جخمخ مح

ْ َيا ب نالمجانيُ ب  ارب نالميافقي ب نالصِّ فكيف شم  قاع: ع  اهلل ،ي الُك  

 .(1)ناونجاسب نكلُّ ايء؟!

ا قاليا:  نعذا   حم جم يل﴿كا  اهلل قد َرة  قيع اليهية ناليصارى َلم 
 ﴾مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم﴿ ب قاع لهم:﴾خم

و فكيف شم  َيثُعم ذ  اليهية ناليصارى ،م ذعياُ  نيية ال بِّ [18المائدي: ]

ب اهلل عال ن َسه؟! نذ  كل   ر ذ  يعهِّ الخالقب ليسيا غيَ ه نال سياه؟! نال ُيّصي 

 .(2)كي  فهي عيُ  السامع؟!نا ق يف ال

                                                 

 .173 - 172/ ص2انظ : اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى: )تيحيد ال شيشي ة(ب ج  (1)
 .173 - 172/ ص2)تيحيد ال شيشي ة(ب ج  الساشق (2)
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ِّّْلمساينِّ" ويحكي ابُن تيمي َة عن أحد الُغالة المعاصرين له: ذكرب  - (1)قيل لل

رؤنس ،ؤالء الممحديب ذ،ل الَيْحَدي يف زمانيا الهي قيل له: كممكم مثل ،ها م  

 - ِاْ كم )ال صيص(ب ننحُيه ُيياقِض الق آَ ب فقاع: الّيحيُد يف كممياب نالق آُ  كلُّه 

ع  فقيل له: فرذا كا  الييية كلُّه ناحًداب فما ال    شي  الثنية ناوختب حّر ُتَح ِّ

ب نلك  ،ؤالء المحجيشي  قاليا:  ،ههب نُتِحل  ،هه؟ فقاع: الجميع عيدنا حمعم

ب فقليا: ح اعم عليكم. نقيل له: ما ال  ُ  شييكم نشي  اليصارى؟ فقاع: اليصارى  ح اعم

 .(2)"صي ب يعير ذهنم لي قاليا شاالتِّحاة العاعِّ َلَما ك  ناَكَ  نا شالّخ

 نغيِ ه: ع  الم  كي  عنما ذخ ؤنا يف ع اةي 
 
ن،كها يقيع ،ؤالء كاش  ع شي

شعِض المظا،  ةن  شعضب نالعارج عيد،م َيعُ د الميييةاِتب نلهها فر  يف 

َم ما َعَ ده فكا  ميسر ذعلَم شاوم  م  ،ارنَ و فرنه َعلِ ")فصيص الِحكم(: 

ذدحاُب الِعْجِلو لِعْلِمه ذ  اهلل قد قضر ذْ  ال ُيعَ َد عال عي اهب نما قضر اهلل ش يء عال 

ا َنَقَع اومُ ب يف عنكاره نَعَدِع اتَِّساعهو  َُّ  ميسر علر ذخيه ،ارنَ  َلم  نقعب نكا  َع

 .(3)"ايء فر  العارج م  ي ى الحق  يف كلِّ ايءو شل م  ي اه يف َعْيِ  كلِّ 

في  الَكلَِم ع  َمَياِضعهب نُيلِحدن   ج الق آَ ب ن،م ةائًما يح ِّ نذلك ذنه ح  

 ﴾من زن رن مم ام يل﴿يف ذسماء اهلل نآياتهب ناهلل س حانه نتعالر قاع: 

                                                 

ِّّلمساينُّ )ت  (1)   ال
(ب م  مؤل  اته: ا ح اوسماء الحسير د،690،ي: الع يف سليماُ  شُ  علي

مة ة.يماع الم زنقي  علر   يقة الغميب نا ح مياقف الي   يب رايع ت يمّه يف: مقدِّ

ِّّلمساينِّ  ع.1997ب القا، يب 1ب طلّحقيق ا ح مياقف اليّ  يب لع يف الدي  ال
ب ص (2)

ِّ
 .223اش  تيمي ة: ال ةُّ علر ال اذلي

: فصيص الِحكمب ص (3)
 
: 128محيي الدي  ش  ع شي

ِّ
ب نانظ : اش  تيمي ة: ال ة علر ال اذلي

 .225ب 224ص
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ر ذال ُيعَ د (1)و ذي: َذَمَ  رشُّك شهلك[23ا س اء: ] ب ف س  نا ،م ذلك المعير ذنه قد 

ب ن،ي  عال ،يو فكلُّ ما َعَ ده الم  كي  فهي عيد،م اهلُلو عذ ليس لغي ه نييةم

،م علر ع اةِي الِعجل.  عيَد،م العاشد نالمع يةو فلهها َزَعم ذ  ميسر َذَق  

ن،ها شا لو نذلك ذ  اهلَل َذخَ   ع  ميسر يف الق آ  شأنه َذنَك  ع اةَي العجل 

 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿ غاَيَة ا نكارب نقاع:
 خكلك حك جك مق حق مف خف﴿ :علر قيله ﴾ىك مك
 هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 لك اك يق ىق﴿ب نقاع تعالر: [98 - 92 ه:] ﴾خي حي جي ٰه مه
 ﴾من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 (2)[54ال ق ي: ]

 :ِّالنقد الشرعيُّ العقليُّ املنطقيُّ للقول باحللول اخلاصِّ والعام 

: القيُع شالحليع الخاصِّ نال عاعِّ )َنْحَدي م  مآالت عنكار د ة الُعُليِّ

يفي ةب نقد في د  الييية(ب نم  ذنائل م  قاليا شه: الجهمي ُةب نَت ِعهم فمس ة الصُّ

ذقيالهمب نم  ذلك ِحجايه ال ائُع م  خمع الق آ  الك يم     ا ماع ذحمدُ 

ة تيعكس علر ُش م   ن  شه م  ذةل  معهمب نم  ذلك احّجاُيه عليهم شما ُيِق ُّ

نقليا للجهمي ة حي  زعميا ذ  اهلل يف كلِّ مكا ب ال يخلي "يله: قيلهم: نم  ذلك ق

ب فقليا: ذخربننا ع  قيع اهلل يل  ثياؤه   جع  مظ حط  مض﴿: ميه مكا م
لَِم يّجل ر للَجَ ل ع  كا  فيه شثعمهم؟ فلي كا   [143اوع اج: ] ﴾جغ  مع

                                                 

 .225ب 224انظ : الساشقب ص (1)
 .225 - 224انظ : الساشقب ص (2)
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َّجل ر ل يء ،ي فيهب نلك  اهلل يل   ثياؤه علر الع شب فيه كما َتثُعمي ب لم يك  َي

 .(1)"نيّجل ر ل يء لم يك  فيهب نرذى الج ُل ايًةا لم َيُك  رآه مِ  َقْ ِل ذلك

ِعيه الَجْهمي ُة نذمثاُلهم م  الغميب م  الجمع شي  نير ذاتِه  نكهلك ما يد 

ب يقيع ا ماع 
ِّ
ْهَ َنْرِةيِّ ا ا اقي س حانه نذنياره المخليقة كما الحظيا لدى السُّ

؟ فقاع: ،ي نير كلُّهب فقليا: فاهلل قاع: ": ذحمدُ    ىي﴿نقليا للَجْهِم: فاهلل نيرم
ب فقد َذخَ   اهلل يل  ثياؤه ذ  له نيًراب فقليا: [69الثم :] ﴾ٰر  ٰذ  يي

ُّم ذ  اهلل يف كلِّ مكا  ن،ي نيرب فلَِم ال ُيضيء ال يُت المظلِم م   ذخربننا حي  َزعم

ُّم ذ   اهلل يف كلِّ مكا ؟ نما شاُع السِّ اج ع  ُذةِخل ال يَت اليير الهي ،ي فيهب ع  زعم

ُيضيءب فعيد ذلك ت ي   للياس َكِهُشهم علر اهلل تعالرب فَ ِحم اهلل م  َعَقل ع  اهللب 

نريع ع  القيع الهي يخالف الكّاب نالسي ةب نقاع شقيع العلماءب ن،ي قيع 

 .(2)"َيْهمم نِايعِّه المهاي ي  ناونصارب نَتَ ك ةيَ  ال ي ا ب ن،ي ةي ُ 

ب يي يي  ب نالحليع ناالتِّحاة الخاصِّ نقيُع الغمي شالحليع ناالتِّحاة العاعِّ

الهي  يّكل مي  يف ،هه اومير يّخي لي  ذاياَء ال حقيقَة لهاب "علر تياقضو و  

نيّكل مي  يف كلِّ مي   م  ميا   الخياع شحس  ما تخي ليه يف ذلك المي  و 

يج ي كممهم علر قاني م ناحدب نال ُيحَكر لهم مه، م ناحد شليازمهب فلهها ال 

 .(3)"نَييُ ي  ما يياقِضه

َّْ ع العقائدب  حي  هبا: ذ  الحقائق َت م  مآالِت مه،  االتِّحاةي ة الّي يص ِّ

ََّقدهب فهي حقٌّ يف ن س المعِّقدو نلها يجعلي  "فعيد،م ذ   كل م  قاع ايةًا ذن اع
                                                 

: ال ة علر الجهمي ة نالثناةقة صانظ : ا ماَع ذحمَد شَ  حي  (1)  .171ب 170لم
 .171انظ : الساشق ص (2)
ب ص (3)

ِّ
 .227انظ : اش  تيمي ة: ال ة علر ال اذلي
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ب ذحًداب فر  الكهب ،ي ذيًضا ذم م الَكِهَب حقًّ  اب نيقيلي : العارج ال ُيكهِّ

ا يف اعّقاةه نكممِهب نلي  ََّقده كا  حقًّ ميييةب ن،ي حقٌّ يف ن س الكاذبب فر  اع

ا يف كممِه فقطْ  َِّقْدهب كا  حقًّ  .(1)"قاع ما لم يع

ب 
 
ق ذ  نلهها َيأُم  ا"ن،م َيجَمعي  شي  اليقيضيِ و كما يف قيع اش  ع شي لمحقِّ

 َتعِّقد كل  ما َيعّقُده الخمئقب كما قاع:

َلِه َعَقائًِدا  (2)"َنذَنَا اْعََّقْدُت َيِميَع َما اْعََّقُدنهُ       َعَقَد اْلَخَمئُِق فِي اْ ِ

ن،ها يهل نضمعم م  ِييس ضمع اليصارىو لهم ع اةيم نَزَ،اةي نذخم  

اع ضالُّي ب ال يع في  ب نع  (3)م  يع دن ؟ نلماذا يع دننه؟ حسيةو نلكيهم يه 

ب فهاك ال ف َ  فيه شي  ايء نايءب نال   يق  ُحِمل كمُمه علر الحليع العاعِّ

ةو شل ،ي عيد ،ؤالء ما َثم  عال نييُة الهاتب لك  ،ؤالء يّياقضي   ة نالعام  الخاد 

ة الميييةاتب فم   ذراة ذكثَ  م  تياقض غي ،مو فر  الحس  نالعقل ي هد شّعدُّ

َة ايًةا ناحًداب فم شد  ذ  يّياقض  .(4)ذ  يجعل المّعدِّ

نشياًء علر قاعدي: عدع ايّماع اليقيضي و َييُقض اش  تيمي َة ما يؤنع عليه 

االعّقاةات المّياقضة ال تكي  معّقداُتها يف الخارجو "مه،  االتِّحاةي ةب م يِّيًا ذ  

ي ب لك  يف ن س المعِّقدو نلهها يأم ن  شال د  ّصديق شي  اليقيضيِ  نالضِّ

نيجعلي  ،ها م  ذديع   يقّهمب نتحقيقهمب نمعليعم ذ  اليقيضيِ  ال يجّمعا  

ا يف ن س المعِّقدب  يف الخارجو لك  يمكِ  اعّقاة ايّماعهماب فيكي  ذلك حقًّ
                                                 

 .2/98اش  تيمي ة: ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج  (1)
ب ص98/ص 2انظ : اش  تيمي ة: ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(:ب ج  (2)

ِّ
 .228ب ال ةُّ علر ال اذلي

 .228انظ : الساشقب ص (3)

ب ص (4)
ِّ
 .229انظ : اش  تيمي ة: ال ة علر ال اذلي
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عي  ذ  ذلك َيحُصل َكْ ً او فَك ُ هم مّياقض...ب فجعليا الحقائَق الثاشّة  ن،م يد 

 .(1)"َّ ع الك ف ناالعّقاة نالقيعتَ 

 يف قيله: )ال بُّ حقٌّ نالع د 
 
نَيَّ ع ،هه المسألَة: ما ذ،  عليه اشُ  ع شي

ُّه يف الم ح  الساشقب نيهّمُّ اش  تيمي ة شمآالت ،ها القيعب  ...( الهي ع ض حقٌّ

خلي و شل عنكارم للّكليفب نالع ُد ليس عيَده نييُة م"نال ةِّ عليهب م يِّيًا ذنه: 

نييُةه نييُة الياي  القديم عيدهب ن،ها قيع شا لب فالع ُد ميييةم نثاشتب 

ًّاب فرذا قاع القائل:  و نلك  اهلل ،ي الهي يعله ميييًةا ثاش َّفم ليس شميييةم ُميْ

(ب فرذا ذراة شه ذ  ،ها الحق  ،ي َعْيُ  ،هاب فهها ،ي االتِّحاة  )ال بُّ حقٌّ نالع ُد حقٌّ

،ها ،ي الهي ييايف الّكليَفب نع  ذراة ذ  الع د حقٌّ مخلي م َخَلَقه نا لحاةب ن

 الخالُقب فهها مه،  المسلمي .

و فر  الع د المكل َف   ( فَكِهبم ب فهاك َمْيتم : )ع  قلُت: ع دم
 
ذما قيُع اش  ع شي

 ذحياه اهلل تعالرب ناهلُل ال يكلِّف الميَتو نعنما يكلِّف 
ٌّ
و شل ،ي حي ليس شَمْيتم

. نعذا قيل: عنه ذراة شقيله: ميتب ذنه شاعّ ار ن سه ال حياَي لهب قيل: ت سيُ  ا
 
لحي

م اةِه هبها فاسدم ل ًظا نمعيًرب ذما الل ظ فأل  كممه ال يقّضي ذلكب نذما المعير 

  .(2)"فألنه عذا فس   ذلكب لم يياِج الّكليف

لر سقيط الّكاليف نَيُؤنع اعّقاة الغمي شصحة كلِّ اوةيا  نالمعَّقدات ع

ب نُقْل ما اةَت فيهو فر   ال  عي ةب شياًء علر قاعدهتم: )ِسْ  حي  اةَتو فر   اهلل َثم 

                                                 

 .99ب 2/98اش  تيمي ة: ال ّانى ج  (1)
 .116ب 115/ ص2اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة( ج  (2)
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ع عيها ذم ا  خ ي ا :(1)الياسَع اهلُل(  ب ن،هه القاعدي يّ   

ُلهما : م  يهة الخرب نالعلمب فكلُّ عنسا  يقيع ما ااءب نيعّقد ما ااءب م  أو 

 نشا لب نداة م نكاذبب نذنه ال ييَك  يف الييية ايء. غي  تمييث شي  حق  

و فأيُّ ايءم ُنِيد الثاينن م
: م  يهة اوم  نالعملب فما عيد،م ذم م نال هني

مَّهب نالحقُّ  او فالحمُع ما نيدَته نحل  شيدكب نالح اُع ما ح   نكا ب كا  عيَد،م حقًّ

َا ٌّ م  الم احي ة الممحدي  -   تيمي ةَحَسَ  تع ي  اش - ما قلَّه كائيًا ما كا ب ن،ؤالء

ب نالثياَب 
َ
الهي  َيْجُ ن  مع َمْحِض الَقَدرب فر  ذنلةك يع ِّلي  اوم  ناليهي

نالعقابب ن،ؤالء ع  ليا ذيًضا الصانَع نال سالة نالحقائَق كل هاب نيعلي،ا شحس  

ب ننقيضها يكي  ما ُيكَ ف لإلنسا ب نلم يجعليا للحقائِق حقائَق تكي  هبا ثاشّةً 

َميِْ يًّاو شل ،ها عيَد،م ُيِ يده ا  مُ ب شأ  تعّقد يميع ما يعّقُده الياسو فر  كانت 

 .(2)ذقيااًل مّياقضًةب فر  اليييَة َيَسُع ،ها كل هب نَنْحَدُي اليييِة َتَسع ذلك كل ه

عال  نكهلك ذ،ُل االتِّحاة الخاصِّ يّياقضي و فر  االثيي  ال يكينا  ناحًداب

ال يميًعا فصارا ايًةا ثالًثاب كما يخّلِط الماء نالل َ  ب نالماُء نالخم ب  عذا تحي 

 .(3)فيصي  ذلك ذمً ا مخّلًِ ا ممِّثًيا ليس ماًء َمْحًضاب نال َل يًا َمْحًضا

نمعليعم ذ  ال ب  تعالر َيمّيِع عليه ذ  تسّحيل ذاُته مع ذات شعض المخليقات 

ء نالل َ  ب فر  ،ها يكي  يف المخليَقْيِ  اللَهْيِ  َمخلُ هما نممثُيهما ايةًا ثالثًاب كالما

 ع  كلِّ ما سياهب الهي يسّحيل ذ  
ُّ
ثال م غيُ ،ماب فأما الخالق لكلِّ ما سياهب الغيي

                                                 

 .2/99اش  تيمي ة: ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة( ج  (1)
 .100 - 99/ 2ميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج انظ : اش  تيمي ة: مج (2)
ب ص (3)

ِّ
 .229انظ : اش  تيمي ة: ال ة علر ال اذلي
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ٌّ عيهب الهي كلُّ ما سياه فقي م عليهب 
 عيهب ذن يؤثِّ  فيه ما ،ي غيي

 
ي ِّق  علر ايءب غيي

 .(1)ر فيما سياه ف قدرته نم يةّه َحدر نُنِيدنكلُّ ما َيحدُ 

 نيْ ِصل اش  تيمي ة شي  نيعي  م  ال شط شي  نيية الخالق ننيية المخلي . 

الييع اونع: ما ذ، يا عليه م  ذ  نيية الخالق ،ي نييُة المخلي ب مِ  

الّحقيق  ذش ِل ال ا ل يف شديهِة عقِل كلِّ عنسا ب نع  كا  ميّحليه َيثُعمي  ذنه غاَية

 نالع فا .

فهها  - س حانه - الييع الثاين: كي  المخلي  ال نييَة لهب عال م  الخالق

حقٌّ يف يميع الكائياتب ،ي خالُقها نرشُّها نَملِيُكهاب ال يكي  ايءم عال شقدرتهب 

 .(2)نم يةِّهب نَخلِقهب ،ي خالُق كلِّ ايء س حانه نتعالر

 

 املبحث اخلامس

سفة الصُّوفيَّة على نقض منهج استدالل فال

 بالقرآن والسنَّة عقائدهم

يفي ة علر   كثي يم ،ي اآليات ناوحاةيُ  الّي َيسّدعُّ هبا فمس ة الصُّ

انح افاهتم الَعَقِدي ةو َشْيَد ذنِّي ،ياب ذقِّصُ  علر ما اسّدع  شه الغمي يف القضايا َمِحلِّ 

ة م  الق آ ُّهم َتيقِسم علر ذةل  ة م  السي ةب نعملي ،يا ،ي:ال ح ب نذةل  شيا    ب نذةل 

ة اسّداللهم شالق آ  نالسي ةب ننقُضه.   عدع دح 

                                                 

 .230انظ : الساشقب ص (1)
 .28ب 26ص 2انظ : اش  تيمي ة: مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(بج (2)
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 املطلب األول 

َنْقُض منهجهم يف االستدالل بآَية الننر، وما يرتبط بها من أحاديَث 

 نبنيٍَّة:

 جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ﴿قاع اهلل س حانه: 
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت
 حفخف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
اليير: ] ﴾حم جم هل مل حلخل جل مك لك حكخك جك مق حق مف

35]. 

ََّمد عليها الغمي يف كثي  م  المسائلب نقد ت ي   يف  ،هه اآلَية الك يمةب اع

ّ أثُّ ( نالثال  )مآالت الّأثُّ (: ذ  الغمَي يحانلي  الّيفيق شي   الم حثي  الثاين )ال

ي ب يف َع ْ  ِضهم ميهَجهم الصييف ب نالحظيا ذ  القيع ال لس ة اوفلي ييي ة نالدِّ

ب نيقيع علر ذ   يِّ
ْهَ َنْرةِ نير اونيار ال َيصُدر عيه عال "شا ا ا  ذساُس ميهج السُّ

 اونعب ذن اليير اوق ب علر هناَية سلسلة "نيرم ناحد
ِّ
ب ُي اض علر اليير ا شداعي

 الهي ذ،  علر ذ  اليير ال
 
 الَ ْيِضب نكهلك اشُ  ع شي

ِّ
َكْيين  مسَّمدٌّ م  الي ي

دم  ه م  العقل اونعب حي  يقيع: ملسو هيلع هللا ىلصمحم  ُّ كا  قد اسَّمد 
ثم اْعَلْم ذ  "ب نالي ي

ي اورناحب نم  يسماني ّه ما  دي  قد حصل م  رنحاني ّه ما ،ي ماة  الُغْصَ  المحم 

ي رنحاني ّه فميييةيم يف ِس ِّ قيله تع ي اوا احو فأما ماة    مئ  خئ﴿الر: ،ي ماة 
دم ﴾حت﴿علر قيله تعالر:  ﴾جب هئ و يعيي: مص اَح نير ن يِّيا محم 

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص ب فقد يعله مص اح مِْ كاي اليييةب ف   ه الكيَ  شالِم كايب نسيَِّدنا محم 

يايةب نالييَر الهي ،ي قلُ ه شالِمص احب فأا   نير شا يِه علر ظا، هو  ملسو هيلع هللا ىلص شالثُّ
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 .(1)"لِص اهتاب فصار نيًرا كرا ا  الِمص اح يف الثياية نيًرا

 علر ذ  المخليقاِت َدَدرت ع  الكلمات 
 
يُّ ناشُ  ع شي

ْهَ َنْرةِ ّ ِ ق السُّ ني

الييراني ة َحَسَ  م ات  ال يضب فهي يف اسّدالله علر القيع شالَ يضب ي  ِّ  شي  

 علر يربيلب نعيه
َ
 الكلمات الييراني ة الكربىب نَيقِصد هبا العقيَع حّر تيّهي

يُّ 
ْهَ َنْرةِ اْعَلْم ذ  " :َت يض الكلمات الييراني ة الصغ ىب ن،ي الكائياتب يقيع السُّ

للحقِّ س حانه نتعالر كلماتم كربى َتي ِع  م  كلماته الييراني ةو ذي: م  سيماء 

نيهه الك يمب نشعُضها فيَ  ال عضب نذلك ذنه تيثع م  الحقِّ كلمةم ُعليا ليس 

يف َقْدِر نيِر،ا نَتَجلِّيها م  الكلمات مثُل نِس ة ال مس م  ذعظم ميهاب ننِس ّها 

لي كا  نيُه »: ملسو هيلع هللا ىلصسائ  الكياك ب ن،ها ُم اُة ما نرة م  الخرب ع  رسيع اهلل 

. نم  اعاع تلك الكلمة َتي ِع  كلمة (2)«ال مس ظا،ً ا لكانت ُتعَ د م  ةن  اهلل

ك الكلماتب نآِخُ  تلك ذخ ىب نعلر ،ها ناحدي شعد ناحديب حّر َيكُمل عدة تل

 .(3)"♠الكلمات يربائيُل 

و  نكا  كلُّ ما "ن،ها شياًء علر ذ  نقيع يميع الكائيات َةْفعًة ناحدًي محاعم

يقع م  الصير نالهيةات مّيا،يًة شالض نري لّيا،ي اوي اعب نالكلمات كانت 

ًة لها اوشدا ...ب نكلمات اهلل َنَي  ذال  تّيا،رو كما قاع ت   حق﴿: عالرض نري 
  حم جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك حك  جك  مق

                                                 

: اج ي الكي ب ص (1)
 
ب 13/330ة:جب نانظ  له: ال ّيحات المكي  16محيي الدي  ش  ع شي

331 
يفي ة ص (2) ْهَ َنْرِةيُّ يف: كلمات الصُّ  يف كّاشه 135ذك ه السُّ

ُّ
ب نددر الدي  ال ي ازيُّ ال افضي

 شِ  ذشي  ال ب نلم ذيده يف كّ  ذ،ل السي ةب ناهلل  450)م اتيح الغي ( ص
ِّ
ننس ه علر علي

 ذعلم.
يفي ة  (3) : كلمات الصُّ ْهَ َنْرِةيُّ  .135السُّ
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  ىن  من...﴿ب [27]لقما :  ﴾جه  هن  من  خن  جنحن  مم  خم
 ﴾...يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه ىه  مه  جه  ين

  خل  حل  جل  مك  لك خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف﴿ب [171]اليساء:
ب شمعير ذنه لي حدثت (1)"[109]الكهف:   ﴾مم  خم  حم  جم  هل  مل

يً  َّها م  ف ط الح اريب نلي كانت  اونيار )الكلمات( م   ناحديب وفسدت ما تح

ب ذن تكي   عيه شاقي  ٌّ
َّهاب فَلِثع م  ذلك نيرم عشداعي ًة ع  الييرب وظلمت ما تح َعِ ي 

 اونيار.

 الهي يه،  علر ذ  
 
ب ما ُعلِم "نكهلك اش  ع شي حّظ كلِّ مخلي  م  كلمةم

ع  اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصئ  خ ائهاب ةليُله قيُله م  ،جائهاب ن،جاِء ح نفهاب نما ُاِهد م  س ا

خلق َخْلَقه يف ُظلمةب ثم رش  عليهم م  نيرهب فم  ذداشه ذلك الييُر ا،ّدىب نم  

ا نسا  الكامل مسّهَلك "ب نيقيع كهلك: (3)"(2)«ذخ أه ذلك اليير َضل  نَغَيى

ب مع ظهير  االن عاالت يف الحقِّ اسّهمًكا كليًّاب شحي  ذال  يظهَ  له نيية َعيْ م

ا لهي ة عيهب فم يجد )ا نسا  الكامل( يف ن سه حقيقًة َييُس  هبا ايًةا م  تلك 

ا كلُّهب ن،ي قيله  و ذي: َيظَه  شي (4)«نايعليي نيًرا» ملسو هيلع هللا ىلصاالن عاالت عليهب فيكي  حقًّ
                                                 

 .85لساشق: صا (1)

: شاب ا يما /197 - 176/ ص2رناه ذحمُد: ج (2) : 18ب نالرتمهيُّ ب نقاع فيه الرتمهيُّ

حه الحاكم ناش  ِح  اَ ب انظ : تح ة اوحيذي ا ح سي  الرتمهيب "حدي  حس " ب ندح 

 .401/ ص7ج
: اج ي الكي  ص (3)

 
 .44محيي الدي  ش  ع شي

 كا  ملسو هيلع هللا ىلصذ  رسيع اهلل ( ع  اش  ع اسب 763) 1/528يثء م  رناية مسلم يف دحيحه  (4)

اب اب نيف شص ي نيرً اب نيف سمعي نيرً اللهم ايعل يف قل ي نيرً »يقيع يف دمتهب ذن يف سجيةه: 

اب اب نتحّي نيرً اب نفيقي نيرً اب نخل ي نيرً اب نذمامي نيرً اب نع  امالي نيرً نع  يمييي نيرً 

 . «ااب ذن قاع: نايعليي نيرً نايعل لي نيرً 
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 .(1)"كلُّ ايءب نال ذظه  ش يءب نقد ُيسّهَلك الحقُّ فيهب فم ُييَس  شيييةه ايءم 

ِّ الصييفِّ يف ذنيار السُّ ُحاتب ناسّدع  اشُ   نما س ق
،ي قيعم شاتِّحاة اليلي

 
 
ْهَ َنْرِةيُّ (2)ع شي ُ حات (3)ب نالسُّ ب علر ارتقاء اونلياء يف اليير خلَف ُسُ حات السُّ

الييهي ة م  اونيار نالظَُّلمب يف نير ممِّثج شييهما كيير اوسحارب شحديثيِ ب 

ُلهما:  ْ عًة نس عي  حجاًشا م  نيرب لي ُكِ  ت ع  نيهه وَحَ قت ع  هلل َس »ذن 

ذسأُلَك شيير نيهك الهي مأل ذركاَ  »ب نالثاين: «ُسُ حاُت نيهه ما َذةَرك شصُ ه

 .(4)«ع ِاَك 

 واألقوال السابقة تنطوي على انحرافات َعَقِدي ة؛ منها: 

                                                 

: ال ّيحات المكي ةب مج  (1)
 
 .516 - 515ب ص12اش  ع شي

 .226ب ص11انظ : الساشق ج (2)

 نما شعَد،ا.  162انظ : حكمة ا ا ا ب ص (3)
 يف )عحياء عليع الدي (  (4)

ُّ
الي  يف   قات ال افعي ة 1/101،كها ذنرةه الغث 

ِّ
ب نذك ه اش  الس كي

( الجملة 293لها ذدمًو لك  رنى مسلم ) ضم  اوحاةي  الّي لم يجد 6/291الكربى 

  ع  ذشي ميسرالثانية 
ِّ
حجاشه الييرب لي ك  ه وح قت »ذنه قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصاواع يِّ ع  الي ي

. ذما الجملة اونلر فقد رنا،ا ذشي حي اَ  يف «س حات نيهه ما انّهر عليه شص ه م  خلقه

ب ع  عةريَس  ع دالميعم ش ِ  م    يق 8942 ش قم: ب نال رباينُّ يف اونسط2/711العظمة 

  ب ع  ذشي ، ي يب ذ  ريمً مي هم  ش ِ  ِ  ،ْ ه نَ دِّ ب ع  َي ذشيه عةريَس 
 
فقاع:  ملسو هيلع هللا ىلص م  اليهية ذتر الي ي

 نات ناورض؟ قاع:االسم ع  خلقه ش يء غي ِ  نيل   يا ذشا القاسمب ،ل احّج  اهلل عث  

ا م  نارب نس عي  حجاشً  ا م نعمب شييه نشي  الممئكة الهي  حيع الع ش س عي  حجاشً »

،ها حدي  ميضيع علر رسيع " :1/117ب قاع اش  الجيزيِّ يف كّاب الميضيعات «نير

ّ   بملسو هيلع هللا ىلصاهلل   قُ ارَ نقاع الد   بنيحير شه ذحمدُ نقد كه   بالميعمهم شه ع دُ نالم
ُّ
،ي نذشيه " : يي

 يف المجمع  ."مرتنكا 
ُّ
 الميعم ش ُ ه ع دُ يف اونسطب نفي رناه ال رباينُّ": 1/80قاع الهيثمي

 ."كا  يضع الحدي  :ا َ    ب نقاع اش  حِ شه ذحمدُ ب كه  عةريَس 



 فيَّةويف عقائد الّص ة الفيضأثر نظرّي 369
 

 احنرافات بسبب القول بالفيض:أواًل : 

.القيع شالَ ْيِض نال - 1
ِّ
دنر علر المه،  اوفلي ييي  صُّ

ب الهي ،ي اليير  - 2
ُّ
ع نالكلي ُش م  قيلهم شالعقيعب سياءم العقُل اون 

 اونعب ن،ي شداَية الكلمات الييراني ة الكربىب كما س ق شياُنه ننقُده يف 
ُّ
ا شداعي

 الم ح  الساشق.

و و  فيه عنكاًرا لع - 3
ِّ
قيدي الَخلق الم اِا  ش م  قيلهم شالَ ْيِض ا ا اقي

 كما يف الق آ  نالسي ة.

 الخلط شي  الكلمات ا لهي ة الكيني ةب نال  عي ةب نالغي ي ة: - 4

  جه  ين  ىن  من﴿كما يف قيله تعالر:  الكلمات الكوني ة الَخلقي ة: 
 .[171]اليساء: ﴾يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه ىه  مه

 خض حض جض مص خص﴿كما يف قيله تعالر:  :والكلمات الشرعي ة
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 مض خض حض جض مص﴿نقيله تعالر:  ب[75ال ق ي:] ﴾جك
 ﴾حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 .[6الّيشة: ]

 خك حك جك مق حق﴿كما يف قيله تعالر:  والكلمات اإللهي ة الغيبي ة:
 من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 لك خك حك جك مق حق مف خف﴿ب نقيله تعالر: [27لقما :] ﴾جه هن
 .[109الكهف: ] ﴾مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

ب ناش    ْهَ َنْرِةيِّ م  خمع شيا  ذنياع الكلمات يّ ي   ضمُع اسّدالع السُّ
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ب علر مقصد،ما م  ا ح فيض الكلمات نعا اقهاو فعيسر
 
كلمُة  ♠ ع شي

 اهللو شمعير: َخْلق اهللب نَذْمِ  اهللب نكهلك )نرنح ميه(و ذي: نَخْلق ميه.

 اٌت يف منهج االستدالل والتفسري يف قوهلم بالنور امُلطَلق، دون ثانًيا: احنراف

 متييز بني )النور( الذي هو صفة من صفات اهلل، وباقي األنوار املخلوقة:

والنور يف اآليات واألحاديث النبوي ة؛ يرجع إلى أحد معنَيْيِن )صفة من 

 صفات اهلل الُعال، ونور مخلوق(، وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

 : صفة اهلل النور:أوال  

عضافة اليير علر اهلل قد تكي  عضافَة د ةم علر اهللب ذن عضافَة مخلي  علر  

ّ ِصف شاليير ،ي ال بُّ ن ُسهب ليس ،ي الييَر المضاَج عليهب فرذا قلَت:  خالقهو فالم

ب (1))،ي الهاةي فييُره الهدى( يعلَت ذحد الييري  عييًا قائمةب ناآلَخَ  د ةً 

  ّ ِضح الّ ِ قُة شي  نير الُهدى )المخلي (ب نالييِر الهي ،ي د ة م  نشهلك ت

: )َمَثُل نيره يف  ﴾جب هئ مئ خئ﴿د ات اهللو   شُ  َكْع م
ُّ
اآلَيةب قاع: ُذَشي

. نما ياء يف (3)ب فههه ،ي اونيار الّي َتحُصل يف قليب المؤميي (2)قل  المؤم (

ع ذ  يكي  يف ن سه قيع شعض السلف: ،اةي ذ،ل السمانات ناورضب ال يمي

 .(4)نيًرا

نم  د ات اهلل الُعم: )الييرب الهاةي(ب نياء يف الصحيحي : ع  اش  

                                                 

 .388/ 6انظ : مجميع ال ّانى )تيحيد اوسماء نالص ات(: ج (1)

 .1948شة ش قم: افضائل الصح رناه ذحمُد يف (2)

 .384/ص 2مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج (3)

 .390/ 6نالص ات(: ج انظ : الساشق )تيحيد اوسماء (4)
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 ¶ع  اسم 
ِّ
اللهم  لك الحمُدب ذنت نير »ذنه كا  يقيع:  ملسو هيلع هللا ىلصب ع  الي ي

الحدي ب نيف دحيح مسلم ع  ذشي ذر  قاع:  (1)«السميات ناورض نم  فيه   

ب ذن قاع: )رذيُت (2)ش ك؟ فقاع: )نيرم ذن ر ذراه؟!(: ،ل رذيَت رملسو هيلع هللا ىلصسألُت رسيع اهلل 

ب فالهي يف الق آ  نالسي ة عضافُة الييرو كقيله: )اهلل نير السميات (3)نيًرا(

 .(4)ناورض( ذن )نير السميات ناورض نم  فيه (

،ي  فاألعيانن،ي نيعا : ذعيا م نذع اضب  ثاني ا: األنوار الحسي ة المخلوقة:

 - نير السِّ اج نالِمص اح الهي يف الثياية نغي ه - ليار حي  كانتن س ِيْ ِع ا

اه نيًراب فقاع:    مث﴿ن،ي اليير الهي َضَ َب اهلل شه المَثلب نمَثل القم و فر  اهلل سم 
 .[5يينس: ]  ﴾مخ جخ مح جح  مج  حج

مثل ما يقع م  اعاع ال مسب نالقم ب ناليارب علر اويساع  واألعراض

قيلة نغيِ ،اب  فر  الِمص اح عذا كا  يف ال يت ذضاء ييانَ  ال يتب فهلك اليير الص 

ب ن،ي كي ي ة قائمةم  ُقف ناورضب ،ي َعَ ضم نال عاع الياقع علر الُجُدر نالسُّ

 .(5)شاويساعب نم  ذلك تسمية الليِل ُظلمًةب ناليهاِر نيًرا

 - عا ا  شم عح ا : ن،ي اليير المحُض كالقم . - فاوقساع ثمثةم: 

 نما ،ي نارم ننير: كال مس. - نعح ا م شم عا ا : ن،ي اليار المظلمة.

                                                 

: كّاب الّيحيد نال ة علر الجهمي ةب شاب قيع اهلل:  (1)  خض حض جض مص﴿رناه ال خاريُّ
 (.6950ب رقم )﴾حط مض

 .291 - 178ذخ يه مسلم يف دحيحه: رقم  (2)
 .292 - 178ذخ يه مسلم يف دحيحه: رقم  (3)
 .383 - 382/ ص6انظ : مجميع ال ّانى )تيحيد اوسماء نالص ات(: ج (4)
 .384 - 383/ 6انظ : الساشق )تيحيد اوسماء نالص ات(: ج (5)



 جملة الدراسات العقدية    372

نناُر المصاشيح الّي يف الدنيا تيَدف شاوم ي ب نعذا كا  كهلكب َدح  ذ  

يكي  نيَر السمانات ناورضب نذ  ُيضاج عليه الييرب نليس المضاُج ،ي َعْيَ  

 .(1)المضاج عليه

ح ذ  اليير د ةم هلل س حانه نتعالر. نشياًء علر ذلكو فر  اش  تيمي ة  ي يِّ

 ثالث ا: األنوار المعنوي ة اإليماني ة المخلوقة:

اآلَيةب المقصيُة شاليير  ﴾حت جت هب مب خب﴿قيله س حانه: 

َضَ َب المثََل لييره الميييِة يف قليب المؤميي و َفُعلِم ذ  اليير الميييَة "فيها ذ  اهلل 

  يف قليب المؤميي  نيُر ا يما 
ِّ
ي نالعلم الم اة م  اآلَيةب لم َيضِ هبا علر اليير الحسِّ

 هئ مئ خئ﴿ب نذك  اهلل آية الييرب نآية الظُّلمةب فقاع: (2)"الهي يكي  للكياك 
 نئ مئ زئ﴿فهها نير ا يما  يف قليب المؤميي ب ثم قاع: اآلَيةب  ﴾جب
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث
 جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل
 .[40-39اليير: ] ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

َمَثلم لمعّقاةات ال اسدي ناوعماع الّاشعة لهاب  فاألول من تلك الظلمات:

َيحَس ها داحُ ها ايًةا َييَ عهب فرذا ياء،ا لم يجْد،ا ايةًا َييَ عهب فيف اه اهلل حساَشه 

 علر تلك اوعماع.

لجهل ال سيطب نعدع ا يما  شالعلمو فر  داح ها يف ظلماتب َمَثلم ل والثاين:

                                                 

 .387/ 6انظ : الساشق )تيحيد اوسماء نالص ات(: ج (1)
 .393/ 6انظ : الساشق )تيحيد اوسماء نالص ات(: ج (2)
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ب قاع (1)شعُضها فيَ  شعضب ال ُي ِص  ايًةاو فر  ال ص  عنما ،ي شيير ا يما  نالعلم

 مل خل﴿ ب نقاع:[1عش ا،يم: ] ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿تعالر: 
 خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل
 حب﴿ب نقاع: [257ال ق ي: ] ﴾ىه مه جه ين ىن من
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
نالمقصية ِذْكُ  حياي  ب[28الحديد: ] ﴾خص حص مس حسخس جس مخ جخ

ر فرنه لَِما فيه م  اليير َيسَمع نُي ِص   ُّ الميي 
القليب نعنارهتا..ب فأما القل  الحي

 يي ىي﴿نَيعِقلب نذما القلُ  الميت فرنه ال َيسَمع نال ُي ِص و قاع تعالر: 
 رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .(2)[171:ال ق ي] ﴾زب

نالييُر ُيضاج علر اهلل م  نيهيِ : عضافة د ة علر ميديفهاب نعضافة م عيع 

ب فهها [69الثم :] ﴾ٰر ٰذ يي ىي﴿علر فاعلهو فاونع كقيله تعالر: 

عا اقها ييَع القيامة شيير اهلل تعالر عذا ياء ل صل القضاء ييَع القيامةب نميه قيُع 

 
ِّ
له الظُّلماتب نَدَلح عليه ذمُ  الدنيا  ذعيذ شيير نيهك الهي ذا قت»: ملسو هيلع هللا ىلصالي ي

 َغَضُ َك 
 
ذ  الظلماِت  ملسو هيلع هللا ىلصب فأخرب (3)«ناآلخ يب ذ  َييِثع شي َسَخُ َكب ذن َيِحل  علي

ذا قت ليير نيههب كما ذخرب تعالر ذ  الظلماِت ُت    ييَع القيامة شييرهب نميه 

 انات م  نيهه.قيُع اش  مسعية: ع  رش كم ليس عيده ليلم نال هنارب نيُر السم

 
ِّ
قاع: قاع فييا  ملسو هيلع هللا ىلصنميه ما رناه مسلم يف دحيحه ع  ذشي ميسر ع  الي ي

                                                 

 .384/ص10الساشق: )علم السليك( ج (1)

 نما شعَد،ا. 385/ص10الساشق: )علم السليك( ج (2)
 (.6/35(ب نيف المعجم الك ي : )المجمع 1036 رباينُّ يف الدعاء: )ذخ يه ال (3)



 جملة الدراسات العقدية    374

 َييَاَعب َذ ْ  َلهُ  َييَْ ِغي َناَل  َييَاُعب اَل  َنَيل   َعث   اهللَ  عِ   »شأرشِع كلمات فقاع:  ملسو هيلع هللا ىلصرسيُع اهلل 

ْيلِ  َعَمُل  عَِلْيهِ  ُيْ َفعُ  َنَيْ َفُعُهب اْلِقْسطَ  َيْخِ ُض   َقْ َل  الي َهارِ  َنَعَمُل  الي َهاِرب َعَملِ  ْ َل قَ  الل 

ْيِلب َعَملِ  ما َذةَرَكُه  َنْيِههِ  ُسُ َحاُت  َوَْحَ َقْت  َكَ َ هُ  َليْ  - ذن اليار - اليُّيرُ  ِحَجاُشهُ  الل 

ب فأخرب ذنه ُحِج  ع  المخليقات شحجاشه اليير ذ  ُتدِركها (1)«َشَصُ ه م  َخْلِقه

نه لي ُكِ ف ذلك الحجابب وح قت ُس حاُت نيهه ما ذةركه ُسُ حاُت نيههب نذ

 .(2)شصُ ه م  خلقه

 ثم َذَكَ  اش  القيِّم الييع الثاينَب ن،ي عضافة م عيع علر فاعلهو كما يف قيله:

ن،ها اليير يضاج علر اهلل تعالرو عذ ،ي ُمع ِيه لع دهب ننا،ُ ه عي اهب  ب﴾مب خب﴿

شُِلهب فُيضاج علر ال اعل نالقاشلب نلهها اليير نُيضاج للع دو عذ ،ي َمِحلُّه نقا

ب نَمِحلٌّ نحاملو فال اعُل: ،ي اهلُل ُم يض اونيار )خالق اونيار(  فاعلم نقاشلم

ُّه  : َقْلُ هب نالحامل: ِ،م  الهاةي لييره م  ي اءب نالقاشُل: الع د المؤمِ ب ناْلَمِحلُّ

ي: قيُله نعملهو نفيم ا رناه مسلم يف دحيحه ع  ع داهلل نعثيمّه نعراةتهب نالماة 

ن قاع: قاع رسيع اهلل  ع  اهلل َخَلق َخْلَقه يف ُظلمةب نَذلَقر عليهم م  »: ملسو هيلع هللا ىلصش  عم م

ََّدىب نم  ذخ أهب َضل    .(3)«نيِرهب فم  ذداشه م  ذلك الييِرب ا،

ب قاع اش  «نيرم ذن ر ذراه؟!»ني ت ط هبهه المسألة تحقيُق القيع يف الحدي : 

 «نيرم ذن ر ذراه؟!»: ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت ايخ ا سمع ذحمَد شَ  تيمي َة يقيع: قيُله ": القيِّم
                                                 

ب نالحدي  ذخ يه مسلم يف 388 - 6/387مجميع ال ّانى: )اوسماء نالص ات( ج (1)

 (.195( ناشُ  ماية )4/405( نذحمُد )162 - 161/ 1دحيحه: )
َد شَ  ذشي شك  ذييب شِ  قيِّ  (2) (: ايّماع د،751م الَجيزي ة )تانظ : اشَ  القيِّم ذشا ع داهلل محم 

الجييش ا سممي ة مع شيا  ميقف اش  القيم م  شعض ال   ب ععداة نتحقيق: ة. عياة 

 ع. 1995 ،دب1415ب مكّ ة ال ادب ال ياضب2بط64ع داهلل المعّقب ص
 س ق تخ يجه. (3)
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و فأن ر ذراه؟! قاع: نيدعُّ عليه: ذ  يف  ب نحاع ةن  رؤيّه نيرم معياه: كا  َثم  نيرم

ب نقد ُذْعِضَل ذمُ  ،ها «رذيُت نيًرا»شعض ذل اظ الصحيح: ،ل رذيَت رش ك؟ فقاع: 

 ) اسب حّر دح  ه شعُضهم فقاع:الحدي  علر كثي  م  الي
ٌّ
علر ذهنا  ب(َذَراهُ  ُنيَرانِي

ياء الي َسِ ب نالَكلَِمُة كلمة ناحديو ن،ها َخَ أم ل ًظا نمعيًرب نعنما ذني  لهم ،ها 

ََّقدنا ذ  رسيع اهلل  ذن ر »رذى رش هب نكا  قيُله:  ملسو هيلع هللا ىلصا اكاَع نالَخَ َأب ذهنم لما اع

ه شعُضهم شاض  اب ل ظهب نكلُّ كا نكار لل ؤيةب حار «ذراه؟! نا يف الحدي ب نَرة 

 .(1)،ها ُعدنعم ع  ميَي  الدليل

ب يف )كّاب ال ة له(
ُّ
اِرمي عيماَع الصحاشة  (2)نقد حكر عثماُ  شُ  سعيدم الد 

ب نشعُضهم اسّثير اش  ع  اس م  ذلكب (3)لم َيَ  رش ه ليلَة الِمع اج ملسو هيلع هللا ىلصعلر ذنه 

: ليس ذلك شخمج يف الحقيقةو فر  اش  ع  اس لم َيُقْل: نايخيا اشُ  تيمي ة يقيع

 رذِسهب نعليه اعّمد ذحمُد يف عحدى ال نايّيِ ب حي  قاع: عنه رآهو نلم 
ْ
رآه شَعْييَي

ْ رذِسه. نل ُظ ذحمَد كل ظ اش  ع  اسب نيدعُّ علر دحة ما قاع ايُخيا 
يقل: شَعْييَي

: قيله  ب فهها اليير «ِحَجاُشه اليير»اآلَخِ : يف الحدي   ملسو هيلع هللا ىلصيف معير حدي  ذشي َذر 

:  - ناهلُل ذعلم - ،ي  .(4)"«رذيت نيًرا»اليير المهكيُر يف حدي  ذشي ذر 

شياًء علر ما س ق م  شيا م لميَهج ذ،ل السي ة نالجماعة يف االعّقاة يف د ة  

ه م  ذفكار الييرب نما يغاي ،ا م  ذنيار مخليقةو يّ ي  : مخال ُة الغمي فيما ذ، يا علي
                                                 

ب 505/ص6نى جب نانظ : مجميع ال ّا49انظ : اش  القيم: ايّماع الجييش ا سممي ة ص (1)

506. 
 )ت (2)

ُّ
اِرمي (ب 117ب 96(: ال ة علر الجهمي ةب الحدي  رقم )د،280ا ماع عثما  ش  سعيد الد 

 ع.1985 ،دب1407ب الدار السل ي ةب الص ايب الكييتب 1تحقيق: شدر ال درب ط
 .54ب 53انظ : ال ة علر الجهمي ةب ص (3)
 .49ب صاش  القيم: ايّماع الجييش ا سممي ة (4)
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َّجيا ُت اًثا  تحانع الّيفيق شي  ال لس ة نالدي ب شياًء علر تأثُّ ،م شال يضب فَأن

ً،اب ناسّدالالتم غيَ  دحيحةب فخل يا شي  د ة اليير الّي ،ي م  الص ات  م ي 

ي ًة ذع معييي ًةب نا  هيا نيَر اهلل شال مسب  الُعمب ناونياِر المخليقةب سياءم ذكانت ِحسِّ

ي(1)لر ذساس ذهنا ال َت ِقد ايةًا م  نيري ّهاع ب ن،ها (2)ب رغم عاعاعاهتا المسّم  

 يه  مهىه جه  ين﴿خلطم نت  يهم لص ات الخالق شالمخليقاتب ناهلل تعالر: 
فرنه ليس ك يء م  اونيارب كما ذ  ذاَته ليست "ب [11ال يرى:]  ﴾حي جي

نات االتِّحاة: اتِّحاِة نير اهلل شيير ب ن،ها االنح اُج شس   القيع ش(3)"ك يء م  اله 

 العارجب نكهلك القيُع شَيْحَدي اونيار شياًء 
ِّ
ًةب ننيِر اهلل يف قل  اليلي الَكْيِ  عام 

ّ ِ قي  علر القيع شاليير    ناش  َس ِْعيَ ب نكلُّهم ي
علر َنْحَدي الييية عيد اش  ع شي

 المخليقات. الم َلقب ةن  تمييث شي  د ة الهات ا لهي ةب ند ات

نكهلك َنَدَف اهلَل شأنه )نير اونيار(ب فرذا كا  المقصُد ميه ذ  اهلل خالُق 

ْهَ َنْرِةيُّ م  عث ات  ب ذما عذا كا  َيقِصد شه ما يحانله السُّ اونيار الكيني ةب فهي حقٌّ

 
ِّ
فهي ضمعم نانح اجو للخلط شي  د ة اليير  - كما س ق شيانه - الَ ْيِض ا ا اقي

هللب ناونياِر المخليقة يف المخليقات نللمخليقاتب كما ات َضح م  خمع  الّي

 ،ها الم ل .

                                                 

نال اك ذ  ،ها َزعمم ُشيِّ  ش منه َعَقِديًّا يف ،ها ال ح ب كما ذنه غيُ  ثاشت علميًّا كما ذث ّت  (1)

الدراسات العلمي ة المعاد يب انظ  يف ذلك: مجميعة شيانات اونزن  نعمقّها شالُمياخب 

ّ حدي لل يةةب ي يد ذرنداعب ا ددا6ص  ع.2010ر الثاينب نما شعَد،اب َشْ ناَمج اومم الم
: حكمة ا ا ا ب ص (2) ْهَ َنْرِةي   نما شعَد،ا. 131انظ : السُّ
 نما شعَد،ا. 385/ص6مجميع ال ّانى )اوسماء نالص ات(: ج (3)



 فيَّةويف عقائد الّص ة الفيضأثر نظرّي 377
 

 ملطلب الثانيا

 نقد استدالهلم بقنله تعاىل:

 [88الَقَص : ]  ﴾رن مم ام يل ىل﴿

ب كما ت ي     ِّ
ياء االسّدالع هبهه اآلَية عيد حدي  الُغمي ع  الييية الحقيقي

شه اش  َسْ ِعيَ ب علر ذ  )كل ايء ،الك(  يف الم ح  الثال ب مثل ما اسّدع  

 
ِّ
مّعلِّق شجميع الم ات  الي،مي ةب نذ  )عال نيهه( مّعلِّق شالييية الحقيقي

ب ناش  َس ِْعيَ ( (1)الم َلقب الهي ،ي الكلُّ نالُهِيي ة
 
ب ن،ها خ نجم ميهما )اش  ع شي

ع  ذلك الييَه ،ي نييُة علر مه،  الَجهمي ة االتِّحاةي ة الحليلي ةو لقيلهم: 

الكائياتب ننيه اهلل ،ي نييةهب فيكي  نييُةه ،ي نييَة الكائياتب ةن  تمييث 

ب ن،ي مِ  ذش ِل ال ا ل يف شديهِة عقِل (2)شي  الييية الياي ب نالييية الممكِ 

 .ب ن،ها معير قيلِهم شَيْحَدي الييية(3)كلِّ عنسا 

اسم "ما ُذِريد شه نيُهه(و و   نالمقصية م  اآلَية: )كل ايء ،الك عال 

ه عليهب  الييه يف الكّاب نالسي ةب عنما ُيهَك  يف سيا  الع اةي لهب نالعمل لهب نالّييُّ

فهي مهكير يف تق ي  ذلي،ي ّهب نع اةتهب ن اعّهب ال يف تق ي  َنحداني ة َكْينِه خالًقا 

ل ة ال اعلي ة. نالِعل ة الغائي ة ،ي نرشًّاب نذلك المعير ،ي الِعل ة الغائي ةب ن،ها ،ي العِ 

مت يف مثل قيله تعالر:   مه﴿المقصيةي الّي ،ي ذعلر نذا ج...ب نلهها قدِّ
 مم ام﴿ب نيف مثل قيله تعالر: [5ال اتحة: ] ﴾جي يه ىه
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ﴿ ب نقيله تعالر:[123،ية: ] ﴾رن

                                                 

 .395انظ : اش  َسْ ِعيَ : مجميعة رسائل اش  َسْ ِعيَ ب ص (1)
 .131 - 130/ص4مجميع ال ّانى )م صل االعّقاة(: ج (2)
 .26/ص2تيحيد ال شيشي ة(ج الساشق:) (3)
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿ب نقيله تعالر: [20-19الليل:] ﴾يت ىت نت مت
 جك مق حق مف خف﴿ نقيله تعالر: ب[9ا نسا : ] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ
 .(1)"[52اونعاع:] ﴾مك لك خك حك

ند ُة الييه هلل ثاشّة شالكّاب نالسي ة نا يماعو فم  الكّاب ،هه اآلَيُة  

يفي ة يف اسّداللهم هباب نم  السي ة حديُ  سعِد شِ  ذشي  الّي نقيع شال ةِّ علر الصُّ

 
 
  ُتيِ َق َنَ َقًة ت ّغي هبا نيَه اهللب عال ُذِي َت عنك ل»قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصنق اصم ذ  الي ي

 يح  نيميعُ ف"ب نم  ا يماع قيُع اش  ُخَثيمَة يف كّاب الّيحيد: (2)«عليها

يا: مه، ُ     َ ْص هامةب ناليم ب نالع ا ب نال اعب نمِ علمائياب م  ذ،ل الحجازب نتِ 

ذ     ذلك شقليشياب م  غي ِ ياب ننصدِّ  ُّ شهلك شألسيّقِ ّه لي سهب نُ ث َ ا ُنْث ُِت هلل ما ذَ ذن  

ه المخليقي ب نَيل    ِ م  المخليقي ب َعث  رشُّيا ذ  يُ  ذحدم  خالقيا شييهِ  ُنَ  ِّه َنْيهَ 

 .(3)"رشُّيا ع  مقالة الُمَع ِّلِي 

يفي ة  كما ت ي   يف شدء ،ها  - نالمخال ي  و،ل السي ة نالجماعة ،م الصُّ

 ةب نالمعِّثلةب ناوااع ي: نالَجْهِمي   - الَم َل 

: الَجْهمي ة الذين قالوا: )كل شيء هالك إال وجَهه(؛ أي: إال  ثواَبه ب (4)أوال 

                                                 

 .30ب 29)تيحيد ال شيشي ة( /ص2مجميع ال ّانى: ج (1)

: كّاب ا يما ب شاب ما ياء ذ  اوعماع شاليي ة نالحس ة نلكل ام ئم ما نيىب  (2) دحيح ال خاريِّ

 .1629ب ندحيح مسلم: كّاب اليدي ةب شاب اليدي ة شالثل ب حدي  رقم 56حدي  رقم 
(: كّاب الّيحيد نعث ات د ات ال ب عث د،311ة )ذشي شك  محمُد شُ  عسحا  )تاش  خثيم (3)

ب ةار ال ادب 1ب ةراسة نتحقيق: ة. عش ا،يم ع دالعثيث ال هيا ب ط25/ ص1نيلب ج

 ع.1988 ،دب1408ال ياضب 
انظ : ال يخ: ع داهلل ش  حمية ال  يحب تيسي  رب الع اة علر ا ح لمعة االعّقاة )لميفق  (4)

ب ت الدي
ِّ
 نما شعد،اب ال  كة العيك يتي ة. 53( صد،620  ش  ُقَدامَة المقدسي
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ِي ذنيهم:  نال ةُّ عليهم م  عد 

 .ال الثياب ،ا شل ظ الييهِ ظا، ُ  فاآلَيةُ  ولظا،  لْ ظ اآلَية  ةً ذ  يف ،ها ُمخالَ  -1

  ُيْعَ ُج ذحدم ميهم قاع: ع   الم اةَ َلفب فم يماع الس    ةً فيه مخالَ  ذ  -2

 .شالَيْيه الثياُب 

 ىب نب﴿ذنه ياء يف اآلَية شياُ  د ات عظيمة لهها الييهو فقاع تعالر:  -3
 ب فهل يمكِ  ذ  نقيع ع  الثياب: ذن الجمع نا ك اع؟![27]ال حم :  ﴾يب

   ياء يف حدي  ذشي ميسر  -4
 
 اُشه الييُرب ليجَ حِ » قاع: ملسو هيلع هللا ىلص : ذ  الي ي

  ذ  ب فهل يمكِ (1)«هقِ لْ ه م  َخ  ه وح قت ُسُ َحاُت نيِهه ما انّهر عليه شص ُ َ  كَ 

 !اهلل م  الخلق؟   ما انّهر عليه شص ُ ح ِ له اليير الهي يُ  قاع: ع  الثياَب يُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص: ذ  رسيع اهلل   ب م  حدي  ياش  ياء يف دحيح ال خاريِّ  -5

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ﴿ تعالر: ا نثع عليه قيع اهللم  لَ 
ب فقاع [65]اونعاع:  ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 
ُّ
ب فهل يصحُّ ذْ  ،ي المقصيةَ  ب نلي كا  الثياُب (2)«ذعيذ شييهك»: ملسو هيلع هللا ىلص الي ي

ََّعاُذ شمخلي ؟  .(3)!ُيسّعاذ شه؟! ن،ل ُيس

ثاني ا: المعتِزلة واألشاعرة، وَمن واَفَقهم من الرافضة، قالوا: إن المراَد من 

                                                 

 س ق تخ يجه. (1)

: كّاب ت سي  الق آ ب شاب قيله:  (2)  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ﴿دحيح ال خاريِّ
[ب 65]اونعاع:  ﴾جخ  مح جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب

 .4628حدي  رقم 
مية ال  يحب تيسي  رب الع اة علر ا ح لمعة االعّقاة )لميفق انظ : ال يخ: ع داهلل ش  ح (3)

ب ت 
ِّ
 نما شعد،ا. 53( صد،620الدي  ش  ُقَدامَة المقدسي
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اُت.  الوجه الذ 

 ال ةُّ عليهم م  نييه:ن

 ذ  ،ها مخالِفم لظا،  اآلَية. -1

لها شالهات. -2 َلفب فم ُيع ج ع  ذحد ميهم ذنه ذن   ذنه مخالِف  يماع الس 

]ال حم :  ﴾يب  ىب  نب﴿ذ  اهلل عث  نيل  َنَدف َنيَهه شقيله:  -3 

اتب لقاع: ذي الجمع نا ك اعو و  ل ظ[27  "َرشَِّك " ب نلي كا  ذلك َنْدً ا لله 

 مج نرم شا ضافة.

ف ي حدي  اش   وذ  م  المعليع ذ  الع ف يقّضي الُمَغاَيَ ي ناالخّمَج  -4

 عم م 
 
ذعيذ شاهلل العظيمب نشييهه »كا  عذا ةخل المسجد قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص ن: ذ  الي ي

 .(2)(1)«الك يمب م  ال ي ا  ال ييم

 املطلب الثالث

اهلل العقل( و)أول ما خلق  نقض منهجهم يف االستدالل بـ: )أول ما خلق

 اهلل القلم(

 لدى الغمي علر قيلهم شالَ ْيِض ع  العقل 
ِّ
م  ُذُسس الميهج االسّداللي

ُعينه : ،ها الحديُ  الهي يد 
ِّ
ب ن،ي )ذنع ما خلق اهلل العقل(ب (3)اونع ذن الكلي

                                                 

 .393سي  ذشي ةانَة: كّاب الصميب شاب فيما يقيله ال يل عيد ةخيله المسجَدب رقم  (1)

نما  53لمعة االعّقاة صانظ : ال يخ: ع داهلل ش  حمية ال  يحب تيسي  رب الع اة علر ا ح  (2)

 شعَد،ا.
: رسالة يف اعّقاة الحكماءب ص (3) ْهَ َنْرِةي  ب 183ب ناش  َسْ ِعيَ : شد العارج 264انظ : السُّ

 .170ب 189
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ِّ
 ا  ذ،ل شاتِّ  ملسو هيلع هللا ىلصنقد َحَكم عليه اش  تيمي ة شأنه شا لب نَكِهبم ميضيعم علر الي ي

ب  المع فة شالحدي ب كما ذك  ذلك ذشي حاتمب ناشُ  ِح  اَ ب نذشي ال  ج اش  الجيزيِّ

ب نذ  اوحاةي  المْ ِني ة ملسو هيلع هللا ىلصب نات َ قيا علر ذنه ميضيع علر رسيع اهلل (1)نغي ،م

 .(2)يف العقل ال ذدَل لهاب نليس يف ُرَناهتا ثقةم ُيعَّمد

ُعْمدَتهم يف ذديع الدي ب نالمع فةب ذما الغميب فقد يعليا ،ها الحدي  

نالّحقيقب لم  َيُ نع الَجْمَع شي  ال  يعة ا لهي ة نال لس ة الييناني ة الم ائي ةب 

ًة لما يقيله ال مس ة الم اؤن  م  قيلهم: ع  ذنع الصاةرات  نيعليا ذلك ُحج 

 ي  شعد ذ  ب نقد ااع ،ها يف كمع كثي  م  المّأخِّ (3)ع  ناي  اليييِة ،ي العقل

رذنه يف رسائل عخياِ  الص اب فر  ،هه ال سائَل ،ي ُعْمديم لهؤالءب ننيدنا نحَي 

 ،ها يف كمع ذشي حامدم يف مياضَع م  ُكّ ه الّي َرَيع عيهاب ذن تلك الّي ُنِس ت عليه

ثم نقع شعَده يف كمع م  سلك ،هه الس يل  - كما س ق شيانه يف الم ح  اونع -

 .(4)ب نالمّ لِس ة م  القائلي  شَيْحَدي اليييةب نغي ،مم  الجهمي ة

 نُش مُ  اسّداللهم هبها الحدي  م  نييهو ميها:

ذ  ،ها الحديَ  هبها الل ظ نا ع اب لم َيْ ِنِه ذحدم م  ُرناي الحدي ب  - 1

ب كما َسَ ق شيانه.  ال شرسياةم دحيح نال سقيمم
                                                 

 .30ب 29)تيحيد ال شيشي ة( /ص 2انظ : مجميع ال ّانى: ج (1)

 نما شعد،ا. 171نال ا يي ةب صانظ : اش  تيمي ة: شغية الم تاة يف ال ة علر ال مس ة نالق ام ة  (2)

ب مص  ر 1ب تحقيق: ة. ذحمد فؤاة او،ياينب ط108ب112انظ : ذرس ي: كّاب الي سب ص (3)

: مقالة يف معاين العقلب ص - ع1949ال اشي الحل يب القا، يب 
 
ب ضم : )الثم ي 218اْلَ اَراشِي

ب 1ماة ن يلب طالم ضي ة يف شعض المسائل اْلَ اَراشِي ة( تحقيق نتقديم: ة.ع
ِّ
ب ةار اْلَ اَراشِي

 ع.2012شي نتب ل يا ب 
 نما شعد،ا.  179انظ : شغية الم تاة ص (4)
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ا خلق اهلل العقَل قاع له: ذق ْل ،ها الحدي  الميضيع َلْ ُظه: )ذنَع م - 2

ا عنما فيه ذ  اهلل خاَ   العقل يف ذنع ذنقات َخْلِقه  فأق ل(ب فهي عنما لي كا  حقًّ

هبها الخ ابب ن،ها َيُدعُّ علر ذنه َخَلَق َقْ َله غيَ هب ن،ها يياقض قيَلهمب نفيه ذنه 

)َف َِك آُخُهب نشك  ند ه شا ق اع نا ةشارب نذلك ممّيِعم عيد،م. نفيه ذنه قاع له:

 ُذع يب نشك الثيابب نشك العقاب(ب نعيد،م ذنه م ِدع لجميع الكائيات.

ا َخَلق العقل الهي يف شيي آَةَعب نالعقُل يف  - 3 نالحدي  مقصيُةه: ذ  اهلل َلم 

لغة المسلمي  َعَ ضم م  اوع اضب ليس ،ي َيْي،ً ا قائًما شي سهب فالحدي  لي 

ّْيِه كا  دحيًحا لم َيُدع   اع شسيَِده نَم  .(1)عال علر ِضدِّ قيلهمب فهم ُيه 

ُي الّي هبا  نالعقُل يف لغة المسلمي  َمصَدُر )َعَقَل َيْعِقُل َعْقًم(ب ُي اة شه القي 

ل شهلكب ال ُي اة شه قطُّ يف اللغة: يي، م قائم شي سهب  ُيعَقلب نعليع نذعماع ُتحص 

 .(2)العقل فم يمكِ  ذ  ُي اة ،ها المعير شل ظ

ذ  العقل يف لغة المسلمي  كلِّهم ليس َمَلًكا م  الممئكةب نال َيْي،ً ا  - 4

قائًما شي سهو شل ،ي العقل الهي يف ا نسا ب نلم ُيَسمِّ ذحدم م  المسلمي  قطُّ ذحًدا 

م  الممئكة عقًمب نال ن َس ا نسا  اليا قة عقًمو نعنما ،ها م  لغة اليينا ب نال 

ْمُل كمع اهلل نرسيله علر لغةم ليست ،ي لغَة الّيثيلب نت ت   علر ذلك يجيز َح 

ذ  الهي  نضعيا اوحاةي  الّي ُرنيت يف ذلكب ليس الم اُة هبا عيد ناضعيها ما 

َذثَ ّه ال مس ُة م  الجي،  القائم شي سهو وهنم لم َي َهميا كمع الكاذشي  الياضعي  

فيا معيا،ا كما  فيا ل َظهاب فرذا كا  ،ها حاَلهم يف الحدي  للحدي و شل ح   ح  
                                                 

: ص (1)
ِّ
ب نشغية 244/ص 1ب نال ّانى )تيحيد اولي،ي ة(: ج196 - 195ال ة علر ال اذلي

 نما شعَد،ا. 181الم تاة ص
 244/ص 1: )تيحيد اولي،ي ة( جىانظ : مجميع ال ّان (2)
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يا شهب فكيف يف غي ه؟! فّ ي   ذ  اسّداللهم شا لم ق ًعا  .(1)الهي اسّدلُّ

أما استدالُلهم بالحديث الذي رواه أبو داوَد عن عبادَة بن الصامت عن النبي  

ُل ما َخَلَق اهللُ الَقَلُم، فقال له: اكُتْب، قال: رب  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ، وماذا َأكُتُب؟ قال: أو 

 .(2)«اكتب مقاديَر كل  شيء حتى تقوم الساعةُ 

فر  الُغمي َيسّدلُّي  هبها الحدي  علر تيفيقهم شي  القيع شالَ يض نالعقيدِي 

ُعينه: )ذنع  اع ،ي العقل المهكير فيما يد  ا سممي ةو حي  َيثُعمي  ذ  العقل ال ع 

انهب نَيثُعمي  كهلك ذنه الَقَلُم المهكير يف ما خلق اهلل العقل..( كما س ق شي

ع المخليقاتب نالم ت ة الثانية  اعب الهي ،ي ذن  عي  ذنه العقل ال ع  الحدي ب نيد 

ب كما (3)م  م ات  الييية شعد اهللب نَييُس ي  عليه حمل المعليمات َفيًْضا ع  اهلل

 .الم ح  الثاين ُيس ِغي  عليه كثيً ا م  د ات ال شيشي ةب كما ت ي   يف

عي  " ي  الي س ال لكي ة: الل ْيَحب نيد  ي  العقَل: القلَمب نيسمُّ ن،ؤالء قد يسمُّ

ِعي ذحُد،م ذنه ا  َلع  ذ  ذلك ،ي الليُح المح يظ يف كمع اهلل نرسيلهب نلهها يد 

علر الليح المح يظب نذنه ذخه م يديه م  الليح المح يظ.. فرنه َيجَعل الليح 

  الي ْ ِسب نيجعل الَ َلك ع ارًي ع  العقل اونعب كما َيجَعل الُمْلَك ع ارًي ع

نالَمَلكيت نالَجَ  نت ع ارًي ع  الجسم نالي س نالعقل...ب كما ةخل يف ذلك 

                                                 

 .251شغية الم تاة: ص (1)
ب تحقيق: محمد محيي 4700( كّاب السي ةب شاب القدرب رقم 226ب 225/ 4سي  ذشي ةانة ) (2)

 "،ها حدي  غ ي "الدي  ع دالحميدب ةار عحياء السي ة الي يي ةب نرناه الرتمهيُّ يف سييهب نقاع: 

 ،د.1400شي نتب  (ب تحقيق: ع دال حم  محمد عثما ب ةار ال ك ب2244ب رقم 3/311)

: ال ّيحات المكي ة: الس   الثاينب ص (3)
 
: 351ب 350ب 90انظ : اش  ع شي ْهَ َنْرِةي  ب نالسُّ

 .28ب ناش  َسْ ِعيَ : شد العارج: 56اولياح العماةي ة: ص
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 نغي ه
 
 .(1)"اش  ع شي

يجيز ذ  يكي  ل يء "ناسّعماُلهم للعقل نال نح نالقلمب معياه عيد،م ذنه: 

ب شاعّ ي عقًم شاعّ ار ذاتهب نَمَلًكا شاعّ ار ناحد ذسماءم كثي يم  مخّل ةو َفُسمِّ
 اراتم

نِس ّه علر اهلل تعالر يف َكْينِه ناس ًة شييه نشي  الخلقب نَقَلًما شاعّ ار عضافّه علر ما 

 .(2)"َيصُدر ميه م  نقش العليع شا لهاع نالَيْحِي 

 ناسّدالُلهم هبها الحدي  شا لم م  نييهمو ميها:

َع مخلي  ذ  القلم - 1 لم َيِصح  ت سي ه  - ن،ي العقل عيد،م - عذا كا  ذن 

اعب ن،ي  شما َييُقُش العلَم يف قليب شيي آَةَعو و  ذلك عيد،م عنما ،ي العقل ال ع 

ع. ع مخلي  علر زعمهم عنما ،ي العقل اون   العاا ب نذن 

يءم ال ذقمًماب ا - الّي يجعليهنا ،ي العقيَع  - ذ  تسميَة الممئكة - 2

ُيعَ ج يف كمع ذحد م  اوممب ال حقيقًة نال مجاًزا ذدًمب فالّع يُ  شل ظ )القلم( 

 ع  َمَلك يكي  عيد،م قد ذنيد ،ها الييية م  ذش ل ال ا ل.

ُّ  يف الليح ق َل  - 3 ذ  يف ،ها الحدي : ذ  اهلل خلق الَقَلَم نَذَمَ ه ذ  َيك

ر مقاةيَ  الخمئق ق ل ذ  ذ  اهلل»خلق شيي آَةَعو شل يف دحيح مسلم:   تعالر قد 

ب نكا  ع ُاه علر الماء ب فكيف (3)«َيخُلق السماناِت ناورَض شخمسي  ذلَف سيةم

                                                 

 ص (1)
ِّ
 .188 - 187ال ة علر ال اذلي

 .197اش  تيمي ة: شغية الم تاة:  (2)

( كّاب القدرب شاب ِحجاج آةع نميسر 4/2044يف دحيحه: )الحدي  ذخ يه مسلم  (3)

. 
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 َقَلًما ونه َييُقش العليع يف قليب شيي آَةَع؟
َ
ي  .(1)يقاع: عنما ُسمِّ

4 -  
 
لم ُيِ ة شالَقَلم ما ُت يده  ملسو هيلع هللا ىلصذ  المسلمي  يعلمي  شاالض  ار ذ  الي ي

 ل مس ُة شل ظ العقل.ا

ذنه َم  الهي قاع: ما ييَيد يف قليب شيي آَةَع م  الِعلم عنما ،ي م  َفيض  - 5

و شل  اع الهي تقيع شه ال مس ة؟ فر  ةليل ال مس ة علر ذلك ضعيفم العقل ال ع 

ة ما ُيلق ب نالكّ  ا لهي ة لم ُتخ ِ  شهلكو شل اوخ اُر ا لهي ة تدعُّ علر تعدُّ ر شا لم

لت هبم  يف قليب شيي آَةَعب نذنه ليس َمَلًكا ناحًداو شل ممئكةم كثي ن ب نقد نكِّ

ذيًضا ال يا يُ ب فامّيع ذ  يكي  يف الييية ما ُيلقي الِعلَم يف القليب علر ما 

 .(2)ذك نه

ذ  ما ذك نه يف حدِّ الَقَلم ليس مسّقيًماو عذ لي َدح  لَصح  َتْسِميُة كلِّ علم  - 6

ًي مخصيدةب فم م  الع ليع َقَلًماب نع  كا  القلُم ال ُي رتط يف تسميّه ذ  يكي  ماة 

يم كانتو كما قاع تعالر:    خك حك جك مق حق﴿شد  له م  ديري م  ذيِّ ماة 
  مص خص حص مس خس حس﴿ ب نقاع تعالر:[27لقما : ] ﴾مك لك
 .[44م يم: ] ﴾خض حض جض

ا الحدي ب يّ ي   ُش م  م  خمع ،هه اونيه يف ال ةِّ علر اسّدالع الُغمي هبه

اعب نالَقَلم ذن العقل.  مقادد،م يف االسّدالع شه علر الّيفيق شي  القيع شالعقل ال ع 

                                                 

 نما شعد،ا. 81/ص 2ب نالص دي ة: ج281انظ : اش  تيمي ة: شغية الم تاة:  (1)
 نما شعد،ا. 282انظ : اش  تيمي ة: شغية الم تاة:  (2)
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 املطلب الرابع

 نقد استدالهلم بـ)كا  اهلل وال شيء معه،

 وون اآل  لل  ما لليه كا (

،ها القيُع م  اوديع الّي َيعِّمد عليها الغمي يف اسّداللهم علر القيع 

ّ َجلِّي يف المخليقات ُة ميهمب فان لقيا ميه للقيع شأ  (1)شال الكائيات "ب ناالتِّحاةي 

ليست غيَ ه نال سياهب فليس عال ،يب فليس معه ايءم آَخُ ب ال َذَزاًل نال َذَشًداو شل 

،ي َعيُْ  الميييةاتب نن س الكائيات. نيعليا المخليقاِت المصييعاِت ،ي 

رن َس الخالق ال ارئ ال  .(2)"مصيِّ

 م  يهة ال ناَية َذَ،  ايخ ا سمع علر ذ  ،ها القيع:

ب ات َ ق ذ،ل العلم شالحدي  علر ذنه ملسو هيلع هللا ىلصَكِهبم ُمْ ًَّ ى علر رسيع اهلل  - 1

ب نليس ،ي يف ايء م  ةناني  الحدي ب ال ك اِر،ا نال دغاِر،اب  ميضيع ُمخَّلقم

ب نال شرسياة مجهيع. نال رناه ذحدم م  ذ،ل العلم شرسياةب ال دحيحم نال  ضعيفم

ا،ا ميهم ،ؤالءب  - 2 عنما تكل م شه شعُض مّأخِّ ي مّكلِّمة الجهمي ةب فّلق 

مب ن،ي الّع يل نا لحاة  .(3)الهي  َنَدليا علر آِخِ  الّجهُّ

 
ِّ
ما ذخ يه ال خاريُّ ع  ِعم اَ  شِ   ملسو هيلع هللا ىلصنعنما الحدي  المأثير ع  الي ي

 
ِّ
كا  اهلُل نلم يك  ايءم َقْ َلهب نكا  ع ُاه علر » ذنه قاع: ملسو هيلع هللا ىلصُحصي م ع  الي ي

ْك ِ  ََّ  يف الهِّ  .(4)«كل  ايءب ثم َخَلق السماناِت ناورَض  الماءب نَك
                                                 

 .245/ ص1انظ : مجميع ال ّانى )تيحيد اولي،ي ة(: ج (1)
 .274/ ص2ال شيشي ة(: جانظ  الساشق )تيحيد  (2)
 .272/ ص2انظ  الساشق )تيحيد ال شيشي ة(: ج (3)
: كّاب شدء الخلقب شاب ما ياء يف قيله تعالر:  (4)  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿دحيح ال خاريِّ

= 
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 املطلب اخلامس

اْسَتْطَعْمُتَك َفَلْم  ،آَدَم َيا بَن»نقد استدالهلم بـاحلديثْيِن الُقدسيَّْين: 

 «باحملاربة من لادى لي وليًّا فقد بارزني»و «ُتْطععْمنعي

َذشِي ُ،َ ْيَ َي َعْ  "يف دحيحه:  ،د(261)ت  : الهي رناه مسلمم الحديث األول 

   
ِ
: َيا شْ »ب َقاَع: ملسو هيلع هللا ىلصب َعْ  َرُسيِع اهلل َُّك َفَلْم  بآَةعَ   َ َيُقيُع اهلُل َعث  َنَيل  َّْ َعْم اْس

َّيِي َنَلْم ُذْ ِعْمَكب َنَذْنَت َربُّ  َّْ َعْم ب َنَكْيَف اْس ُتْ ِعْميِيب َقاَع: َفَيُقيُع: َيا َربِّ

َّْ َعَمَك َفَلْم ُتْ ِعْمُهب َذَما َعلِْمَت َذن َك  اْلَعاَلِميَ ؟ َفَقاَع: َذَما َعلِْمَت َذ   َعْ ِدي ُفمًنا اْس

َُّه َلَيَيْدَت َذلَِك ِعيِْدي َليْ  ب  َيا ش َ  .َذْ َعْم َُّك َفَلْم َتْسِقيِيب َفَقاَع: َيا َربِّ َّْسَقْي آَةَعب اْس

َّْسَقاَك  َنَكْيَف َذْسِقيَك َنَذْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَ ؟ َفَقاَع: َذَما َعلِْمَت َذ   َعْ ِدي ُفمًنا اْس

َُّه َلَيَيْدَت َذلَِك ِعيِْديَفَلْم َتْسِقِهب َذَما َعلِْمَت َذن   آَةَعب َمِ ْضُت   َ َيا شْ  .َك َلْي ُكيَْت َسَقيْ

ب َنَكْيَف َذُعيُةَك َنَذْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَ ؟ َفَقاَع: َذَما َعلِْمَت  َفَلْم َتُعْدنِيب َفَقاَع: َيا َربِّ

.. «َك ِعيِْديب َذْن َنَيْدَتيِي ِعيَْدهُ َذ   َعْ ِدي ُفمًنا َمِ َضب َفَلْي ُكيَْت ُعْدَتُه َلَيَيْدَت َذلِ 

َثيَا ُسَلْيَماُ  ْشُ  َحْ بم َذْخَ َ َنا  اُة ْشُ  َسَلَمةَ ب َحد   ب َعْ  َحم 
ِّ
ب َذشِي َرافِعم ب َعْ  َثاشِتم اْلُ يَانِي

   َذشِي ُ،َ ْيَ َي َعْ  
ِ
َلْي ُعْدَتُه َلَيَيْدَتيِي »مِْثَلُهب َنَقاَع:  ملسو هيلع هللا ىلصب َعْ  َرُسيِع اهلل

 .(1)«ِعيَْدهُ 

)ت    ع  ذشي ، ي َي  ،د(256الهي رناه ال خاريُّ )ت لحديث الثاين: ا

َمْ  عاةى لي َنلِيًّا فقد شاَرَزنِي »فيما َيْ ِنيه ع  رشِّه:  ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسيُع اهلل : ( قاعد،75

ُّه عليهب نما  ا افرتض   مم 
 ع دي ش يءم ذح   علي

 
ب علي َيَثاُع شالمحارشةب نما تق  

                                                 
= 

 .273/ ص1ب نانظ  مجميع ال ّانى )تيحيد اولي،ي ة(: ج7418رقم  ﴾زئ رئ ّٰ
 (2569ابب رقم )ذخ يه مسلم يف دحيحه: يف الرب نالصلة ناآلة (1)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3579
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2492
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2009
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7930
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ُب  ََّق    َعْ ِدي َي
 
ّ ر ُذِح  هُ  عَِلي ِهي َيْسَمُع شِهِ  بشِالي َيافِِل َح ُُّه ُكيُْت َسْمَعُه ال   بَفرَِذا َذْح َْ 

ِهي ُيْ ِصُ  شِهِ  ِّي َيْ  ُِش شَِها بَنَشَصَ ُه ال  ِّي َيْمِ ي شَِها بَنَيَدُه ال  َنعِْ  َسَأَليِي  بَنِرْيَلُه ال 

ََّعاَذنِ  بَوُْع َِيي هُ   َذَنا َفاِعُلُه َتَ ةُّةِي بي َوُِعيَهن هُ َنَلةِِ  اْس
ءم
ْ
ْةُت َعْ  َاي َعْ  َنْ ِس  َنَما َتَ ة 

 .(1)«اْلُمْؤمِِ  َيْكَ ه اْلَمْيَت َنَذَنا َذْكَ ُه َمَساَءَتهُ 

يه )َتَجلِّي الحقِّ يف حض ي    شالحدي  اونع علر ما يسمِّ
 
اسّدع  اش  ع شي

ّ َمثُّل( شاعّ اره اسّدالالً  :  ال
 
ذال ت ى "علر القيع شَيْحَدي اليييةب يقيع اش  ع شي

؟ عهنا ال َتقَ ل ندً ا م  نعيت المحَدثاتب فلما تجل ت يف )حض ي  كمالي َة الحقِّ

ّ َجلِّي  الّمثُّل( لألشصار المقي دي شالحسِّ الم رتَكب ت عت اوحكاَع يف ،ها ال

ب فقاع تعالر:  نَظِمةُت فلم َتسِقييب نَم ضُت فلم  ُيْعُت فلم ُت عْميِيب»الخاصِّ

 .(2)"«َتُعْدين..

 )كأنه رنح 
ِّ
ناسّدع  اش  َسْ ِعيَ  شالحدي  الثاين علر الَيْحَدي شي  اهلل ناليلي

ُّه..( ِّ نعقُله نيمل
 .(3)اليلي

ه علر القائلي  شالحليع  ض ايخ ا سمع لهها الحدي  يف سيا  رةِّ تع  

 الهايتِّب ناالتِّحاةب نذهنم اخّلط عليه
ِّ
 شاالتِّحاة الَعْييي

ُّ
 الُحكمي

ُّ
م االتِّحاة الييعي

 ،ها فِي شِهِ  َتَكل مَ  َما َفَ س  َ فاونع: )ع دي م ضُت فلم َتُعْدين..( الحدي ب 

 :َيُقْل  َنَلمْ  (بِعيِْدي َذلَِك  َلَيَيْدَت ): لَِقْيلِهِ  وَنَمْحُ يشِهِ  َعْ ِدهِ  ُييعُ  َذن هُ  اْلَحِديِ  

ُّ  َقدْ  ْدتيِيَلَيَي ) (ب نلقيله: )لييدَتيي عيده(ب نلم يقل: )لييدَتيي عي اه(و هَذَكْل

                                                 

(ب نمسلم يف دحيحه: القسامة 6502ذخ يه ال خاريُّ يف دحيحه: الدياتب رقم ) (1)

 (1669نالمحارشي  نالقصاص نالديات: رقم )

 207ال ّيحات المكي ة: الس   الثام  ص (2)

 127اش  َسْ ِعيَ : شد العارج  (3)
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ّ ِ ق ،ي نمح يُشه شحي  َي َضر ذحُد،ما شما َي َضاه اآلَخُ ب  نذلك و  المح   ي

ا َنَهر عيه  .(1)نَيأُم  شما َيأُم  شهب نُي ِغض ما ُي ِغضهب نَيكَ ه ما َيكَ ،هب نَييهر عم 

ب نقيليا: ناالتِّحاة  و ذي: يف اونداج الم رتَكةو كقيليا: اهلل ميييةم
ُّ
الييعي

ب نفم م عالمب مع عةراك ال    شي  نييِة اهلل  ا نسا  ميييةب نكقيليا: اهلل عالِمم

 نِعلِمهب ننييِة ا نسا  نعلمه.

 الهايتُّ
ُّ
يفي ُة م  اتِّحاة رنح ا - ذما االتِّحاة الَعيْيي عيه الصُّ لعارج شهات ن،ي ما يد 

 فهي قيعم شا لم نعلحاةب كما س ق شيانُه يف غي  ميضع م  ال ح . - اهللب ذن العكس

ب نليس االتِّحاَة 
ُّ
 الُحكمي

ُّ
نعلر ،هاو فالمقصية شالحدي  االتِّحاُة الييعي

 الهايت .
 
 الَعْييي

ةم ع ليهم ذما حدي : )م  عاةى لي نليًّا..(ب فَيحّجُّ شه ذ،ل الَيْحَديب ن،ي ُحج 

 م  نييه كثي ي:

ب فَأثَ ت ن َسه نَنلِي ه «م  عاةى لي نليًّا فقد شارزين شالمحارشة»ميها: ذنه قاع: 

ُّه عليهب »نمعاةَي َنلِيِّهب ن،ؤالء ثمثةب ثم قاع:    ع دم شمثل ما افرتض
ب علي نما تق  

  شالييافل حّر ذح  ه
ب علي ب عليه ب فأثَ ت ع ًدا يّق   «نال يثاع ع دي يّق  

ب شالييافل حّر يح  هب فرذا ذح  هب كا   شال  ائض ثم الييافلب نذنه ال زاع يّق  

ل  ي الع اةيو الّيكُّ الع ُد َيسَمع شهب نُي ِص  شهب نَي  ِش شهب نَيمِ ي شهو ذي: شقي 

 ناالسّعانة ناوخه شاوس اب.

ب شالييافلب نشَ "ذما ذ،ل االتِّحاة  عَده: ،ي َعْيُ  الع دب فهي عيد،م َقْ َل ذ  يّق  

                                                 

 341/ ص2انظ : مجميع ال ّانى )تيحيد ال شيشي ة(: ج (1)
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ي  ذلك شاوعضاء اورشعة  نَعْيُ  غيِ ه م  المخليقاتو فهي َش يُه نَفِخُههب ال يخصُّ

الّي يف الحدي و فالحديُ  مخصيص شحاع مقي دب ن،م يقيلي  شا  م  

 .(1)"نالّعميم

 ومن معاين هذا الحديث:

 ونام  اهلل س حانهب فم يَ  -1
ِّ
سَمع عال ما ُي ضيهب نال ُي ِص  امّثاُع الع د اليلي

 عال ما ُيِحلُّهب نال َي  ِش عال َنْفَق ُم اةه نذنام هب نال يسعر عال علر م ضاته.

ًيب نَسْعًياب نيف سائ   -2 ل مع اوخه شاوس ابب َسمًعاب نشَصً اب نقي  ي الّيكُّ قي 

ب
ِّ
ي  القيى ناالسّعداةات ا نساني ة تكي  يف ميافقّها لألم  ا لهي تسّمدُّ القي 

ًم علر اهللب نيقييًا شهب شاعّ ار ذلك م  َثَم ات الّقيىو كما يف قيع اهلل  تيكُّ

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿س حانه: 
 خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 .[64 -62يينس: ]  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

ُذكِ  يف الحدي  تلك الحياسُّ نالقيى ا نساني ة شاعّ ار،ا القيى  -3

ُلها ال ص ب ثم السمعب ثم ذعلر ا ل ئيسَة يف ا نسا ب الّي ُيعَّمد عليهاب نذن 

الح كات نذقيا،اب ن،ي )ال  ش(ب ثم السي  َمْ ًيا نحَي تحقيق ال علب فع    

َّْ عها  مع ثم الح كَة اوقيىو الَ ْ َشب ثم االسّم ار شالم ِيب نَي شالَ َص  ثم الس 

شاوس ابب ثم شليغ مح  ة اهلل س حانه نع ائه شاقي القيىب ن،ي ذساس اوخه 

ب كما يف قيله: )نلة  سأليي وع يي ه(ب )نلة  اسّعاذين  الدنيييِّ ناوُخ نيِّ

  وعيهن ه(و نسأع اهلل خيَ ِي الدنيا ناآلخ ي.

                                                 

 272/ ص2انظ : الساشق )تيحيد ال شيشي ة(: ج (1)
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 اخلامتـة

راهتم ع   نخّاًماو ت ي   ذ  القائلي  شالَ ْيِض نالمّأثِّ ي  شه يف عقائد،م نتصيُّ

َُّمي  علر المدرسة ا ا اقي ةب ذن الَيْحَدي اهلل يفي ةب المي ب ،م فمس ُة الصُّ

سي  ذن  اليييةي ةب ذن الَيْحَدي الُم َلقةب المّأثِّ ن  شيظ ي ة الَ ْيِضب نالمؤسِّ

ة )الحليع ناالتِّحاة نَنْحَدي الييية(ب  الميظِّ ن  ذن المجا، ن  شالعقائد الضال 

ّي ار الصييفُّ المعاِد ب علر ةريات مّ انتةب علر مسّيى نَت ِعهم يف ذلك ال

سات نال ُُّ  .  المؤس 

ّ أثُّ  شه ،ي اودل وغل  ال دع القيلي ة  نات َضح ذ  القيع شالَ ْيِض نال

يفي ةب نم  ذلك )الّأثُّ (:  سي  للعقائد الصُّ نالعملي ة لدى الميَظِّ ي  ذن المؤسِّ

 ل
ُّ
ر،م اوفلي ييي ات ا لهي ةب نكي ي ة ددنر الميييةات عيهب نم ات  تصيُّ له 

اليييةب نعمقة اهلل شالكي  نما فيهب نات َضح ذ  لكل اعّقاة شا لم ذدياًل شا لًةب 

ّ أثُّ   عت ع  اوديعب نمآالِت المآالتو ذي: نّائج ذلك ال  ت   
نمآالتم

 شاوديع.

ّ أثُّ  شيظ  ي ة الَ يِْضب مع القيع شَيْحَدي نفيما يخ ُّ ال حَ : اودُل ،ي ال

ُ ،م شهب نشياء ذقيالهم عليهب نالمآالُت مآع العقائدب  اليييةب نالمآالُت ،ي تأثُّ

 ن،ي ذقيالهم شالحليع ناالتِّحاةب نمآع الع اةات شالقيع شسقيط الّكاليف.

يفي ة م  تيفيق شي  ال لس ة نالدِّ  ي و نت ي   القيع ش ساة ما اة عاه فمس ة الصُّ

ةي ع  الَيْحِي  ي شييهماب نالعّماِة،م علر ال لس ة المج   الخّمج مصاةر الّلقِّ

يغ نال ُّ هاتب نالقيع علر اهلل شغي  علمب م   م  يهةب نال لس ة الممّلةة شالث 

يفي ة علر عقائد،م شالق آ   يهة ذخ ىب نَيَّ ع ذلك فساُة ميهج اسّدالع الصُّ

راهتمب ذن لكي  نالسي ةو عما لكي  الدلي ل يف غي  ميضعه م  الم اة ميه يف تصيُّ
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 الدليل م  اوحاةي  الضعي ة ذن الميضيعة.

نال احثي  يف الدراسات  تسّم   يهيُة الدعاي نالعلماءيج  ذ   ولها

ج نعقائدهب ن،ها م  او،مي ة  ا سممي ة يف ال ح  نالدراسة ع  ذديع الّصيُّ

د ذ  لها جِ نَ  ب  علر تلك المقيالتالمآالت الّي ترتت    علر ظَ ونه شالي  شمكا و 

ة و  القائلي  هبا ليسيا مج    ومةعات المسلِ ثقافة المجّمَ  يفناضحة  آثاًرا سل ي ةً 

  ّ ُّّ  و ي اب ذن مثق  ُك ساُته   يف شمة ا سمعب ل ع يض ميِّ  شل ،م تك له مؤس 

ب ننقاشاتب علر المسّييات ا ي ة. نلي الّعليمي ةب نُ   م لعلمي ةب نالمسّييات العامِّ

ّ أثُّ  شه نمآالتهب لم َتيِّ   يف عقائد  يفي ة يف قيلهم شالَ ْيِض نال ذ  ذقياع فمس ة الصُّ

 )العياّع 
ِّ
ي يفي ة( نعلر المسّيى العامِّ يفي ة علر مسّيى العالِم )علماء الصُّ الصُّ

 .ذن ةراسة دم قْ شيَ  ُّهاا تيانلمَ لَ  - نالجمهير(

يفي ة لها ذديع  نم  اسّيّايات ال ح  ذيًضا ذ  مقاالِت فمس ة الصُّ

ب تلك المآالُت ميها  )ذفلي ييي ة( نف نعم )عقائُد َمْ يي ة علر اودل( نمآالتم

ي المؤثِّ  يف عقائد نعقيع  القاد ب ن،ي ما َي َمل مآَع عقيدي القائلب نميها المّعدِّ

اء نالمسّمعي  لّلك اوقياعب َنثً ا ذن ِاعً اب م اَا ًيب ذن َعْ َ  مياقع  نذفكار الق  

 ةاخَل 
ِّ
نحي ... علخ. حي  الّ ييُه نالغثُن للجان  ال ُّ

ِّ
ا رساعب نال  ِّ ال ضائي

كِيا  ا نسا  المسلِمب نكِيا  المجَّمع الُمسلِمب ناالسّهثاُء شعلماء ال  يعةب 

  شسقيط الّكاليف... علخ.ناوديِعو الحديِ  نالسي ةب ندياًل علر القيع 

نم  خمع ،ها ال ح ب يّيي   ض نرُي االنّقاع م  ال ةنة الَيْعظي ة  

يفي ةو ل يا  ُش م   ي نالح   )المع يفِّ( يف ذديع العقائد الصُّ جالي ةب علر الّقصِّ السِّ

يانُ   االةِّعاء شأهنا ق آني ة َنَ يي ةب نل يا  مخال ّها للق آ  نالسي ةب نذ  يكي 

الّحليل نالّ كيك لّلك العقائد المخال ة ُشغَيَة شيا  ُش مهناب علر ذسس ا عي ة 
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ث علر الُحكم علر عقيدي  ميهجي ةب ةن  االعّماة علر اليعظ الّقليديِّ الهي ي كِّ

فالُحْكُم  القائلي  ةن  ذقيالهمب نةن  اال،ّماع شالّحليلب نشياِ  ذديع اوقياعو

يْص ًّا علر اوقياع ال القائلي ب نلهلك ضياشُط ا عي ةم ُي َيع عليها الَعَقديُّ يكي  مُ 

 يف مظانِّها.

 الصحيح 
ِّ
لهاو م  الم رتَض نالياي  ا ًعا نعقًم شياُ  ال   ح ا سممي

قة  اشة ُمَ يِّ  يه 
ِّ م  خمع الق آ  نالسي ةب نع ُضه يف ديريم

نحي للجان  ال ُّ

ب نال عا اقات لجمهير المسلمي و حّر ال َتْس 
 
َّهيَيهم ُمخاَتمت اش  ع شي

ِّّلمساينِّ ناش  ال ارضو  ب نال مخاَةعات اش  َسْ ِعيَ ب نال يمالي ات ال ْهَ َنْرِةيِّ السُّ

 يف حياي ال سيع 
ِّ
ندحاشّه يف الع اةي نالسليك  ملسو هيلع هللا ىلصشل ُي ي   الجان  ال نحي

نيا ي  نالدُّ ْعِي للدِّ ب نَنْحَدِي الهدج ميهماب ن،ي نالمعاممتب نالَجمُع شي  الس 

ب م  خمع تأثُّ ،م شآِي الق آ ب ناوحاةي  الي يي ةب نتق يِ   رضا اهلل عث  نيل 

 لعلماء السلف يف ،ها الجان و مثل ع داهلل ش  الم اركب نس ياَ  
ِّ
ا نّاج العلمي

ب نغيِ ،مب نَيَّ ع ذلك تق يُ  علم السليك الش  تيمي ةب نتيقيَ  ُة مدارج الث يريِّ

َلف يف ال ةِّ علر  ة الثِّقاِي م  علماء الس  السالكي  الش  القيِّمب ناال،ّماُع شجمع ذةل 

ََّ ه ا ماُع ذحمُد يف ال ةِّ علر الجهمي ة نالثناةقةب نم  شعِده اشُ   الُغميو مثل ما َك

ب ناشُ  تيمي ة... علخ.  َة اْلُعْكَ ِ يُّ  َش  

صي ب شّّ ُّع  نييدي ال احُ  زممءه م   مب العلمب نال احثي  المّخصِّ

ب علر عقائد،م  يفي ة شالق آ  الك يمب نالحدي  الي ييِّ ميا،ج اسّدالع الصُّ

 نضمعب كما 
 
راهتمب ننقِد ميهجي ّهم يف االسّدالعب نشياِ  ما فيها م  َغي نتصيُّ

نيمِعها نةراسِّها ييدي شّّ ُّع ت اسي ،م المخّلِ ة لدى كلِّ اخصي ة علر ِحَديمب 

نقًدا نتحليًم نت كيً اب يف ضيء ميهج ذ،ل السي ة نالجماعةب نضياشِط الّأنيل 
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 لديهم.

يفي ة شالَ ْيِض  ن،ها ال ح  حانع شياَ  ذ،مِّ القضايا الم ت ِ ة شَّأثُّ  فمس ة الصُّ

تمك   م  اسّكمالها نمآالهتاب َشْيَد ذنه ال تثاع فيه نياحم كثي يم مّ عِّ ةمب ذريي اهلَل ذ  ذ

 لهها العمل شّيفيِقه يل  نعمب ناهلَل ذسأُع ذ  يّق  ل ،ها 
عةم يف َحْلقة ذخ ى ميس 

ب نذ  َييَ ع شه.  العمل شَق يع َحَس م

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. رُ وآِخ 
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 واملراجعاملصادر 
 :: )ةكّير(ذشي اليفا الغييمي الّ ّازاين* 

يفي ةب ةار الكّاب الل ياينِّب شي نتب  -   ع.1973اش  َسْ ِعيَ  نفلس ّه الصُّ

 ع(:207ب ذن 205)ُيع ج يف الم ايع الع شي ة شال يخ الييناينِّ ت  :ذفلي ي * 

تاسيعات ذفلي ي : َنَقله علر الع شي ة ع  اودل الييناينِّ: ة. ف يد يربب  - 

 ع.1997ب شي نتب ل يا ب 1مب طم ايعة: ة. يي ار يهاميب ة. سميح غيي

 
ُّ
 :،د(728الحليم )ت ع دِ  ش ُ  اس ذحمدُ الدي  ذشي الع    * اش  تيمي ة: تقي

تيمي ة. يمع نت تي : ع دال حم  ش   ش ِ  مجميع فّانى ايخ ا سمع ذحمدَ  - 

 االمكّ   - محمد ش  قاسم. شمساعدي اشيه محمد
ُّ
 ة. ت. - شالمغ ب السعيةيُّ  لّعليمي

ع. ن  عة 2004 ،دب1425جمع الملك فهد ل  اعة المصحف ال  يفب ن  عة م

 ع.2002 ،دب1423

شغية الم تاة يف ال ةِّ علر ال مس ة نالق ام ة نال ا يي ة ذ،ل ا لحاة م   - 

ب 3القائلي  شالحليع ناالتِّحاةب تحقيق نةراسة: ة. ميسر ش  سليما  الدنيشب ط

 ع.2001 ،دب1422ريب مكّ ة العليع نالحكمب المديية الميي  

 .د،1406الص دي ةب تحقيق: ة. محمد رااة سالمب ال ياض  - 

دم  -  ِّ شِ  محم 
ِّ يف حثشيه نما دي  ه يف آةاب ال  يقب تحقيق: علي

ال ةُّ علي ال اذلي

 .د،1437ب ةار عالم ال ؤاةب مكةب 2العم ا ب عا اج: شك  ش  ع داهلل ذشي زيدب ط

 :)ةكّير( :حس  محمية ع دالل يف* 

ُّ يف ال لس ة ا سممي ةب ةار الثقافة الع شي ةب القا، يب  - 
 ،دب1418الّي ار الم ائي

 ع.1998
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 :: )ةكّير(حس  عادي* 

يفي ة يف فلس ة اش  سيياب ط -  سة الجامعي ة  - 1الّ سي  الق آينُّ ناللغة الصُّ المؤس 

 ع.1983 ،دب1303للدراسات نالي  ب شي نتب 

ِد شِ  حي ِل شِ  ،مِع شِ  ذسدم )ت اش  حي*   ل: ذشي ع داهللب ا ماُع ذحمُد شُ  محم 

 :،د(241

ليه علر غي   -  يا فيه م  مّ اشه الق آ  نتأن  ال ةُّ علر الجهمي ة نالثناةقة فيما اكُّ

 ع.2003 ،دب1424ب ةار الث اتب ال ياضب 1تأنيلهب تحقيق: دربي سممة الاي ب ط

 لل يف حمثي: )ال يخ الدكّير(:خالد فيزي ع دا* 

: )ذشي الحس   - 
ِّ
تق ي  نت تي  ا ح العقيدي ال حاني ة الش  ذشي العثِّ الحي ي

 ت 
ُّ
 الصالحي

ُّ
 شُ  عمِء الدي  الدم قي

ُّ
: رت  ه نعل ق عليه: ة.خالد فيزي ،د(792علي

مة(ب  َة المك   س شدار الحدي  الخي ي ة شمك  ب ةار رنائع 5طع دالل يف حمثي )المدرِّ

يب  - المملكة  ع.2013،دب1435يد 

 )ت * 
ُّ
اِرمي : ا ماُع عثماُ  شُ  سعيدم الد  ُّ

 :،د(280الداِرمي

ب الدار السل ي ةب الص ايب الكييتب 1ال ةُّ علر الجهمي ةب تحقيق: شدر ال درب ط - 

 ع.1985 ،دب1407

ُد شُ  رادم الح يد*   :،د(595)ت ( اش  راد: )القاضي ذشي اليليد محم 

 ع.1964ب ةار المعارجب القا، يب 1هتافت الّهافتب تحقيق: ة.سليما  ةنياب ط - 

شاش   المع نُج  بدم محم   ش ِ  نص ِ  ش ِ  دِ محم   ش ِ  عش ا،يمَ  ش ُ  ع دالحقِّ  اش  َسْ ِعيَ :* 

 :،د(669 )تَسْ ِعيَ  

ب الكااف ن  يق السالك  -  ق المق   المّ ِّّل العاكفب ُشدُّ العارج نعقيدي المحقِّ

ب شي نتب 
ِّ
 ع.1978تحقيق: ة.ييرج كّيريب ةار اوندلسي
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رسائل اش  َسْ ِعيَ : تحقيق نتقديم: ة. ع دال حم  شدنيب الدار المص ي ة  - 

 ع.1956للّأليف نالرتيمةب 

 الحسيُ  شُ  ع داهلل )ت * 
 
 :،د(428اش  سييا: ذشي علي

 نيراينب  ه ا ب ةت.الم دذ نالمعاةب شا،ّماع: ع داهلل  - 

 .د،1418ب قمب عي ا ب 1ا لهي ات م  كّاب ال  اءب تحقيق: آَية اهلل زاةه اآلُمليب ط - 

 -  ه ا  - 1اوضحيي ة يف ذم  المعاة الش  سييا: تحقيق: حس  عاديب ط - 

 .د،1382 - امس تربيثي

ب تحقيق: ة. سليما  ة - 
ِّ
ب 3نياب طا اارات نالّي يهات مع ا ح نصي  ال يسي

 ع.1983ةار المعارجب القا، ي 

 *سيد حس  نص :

ب 2ب ط75ثمثة حكماء مسلمي ب ت يمه ع  ا نجليثي ة: دمح الصانيب ص  - 

 ع.1986ةار اليهارب شي نتب 

 : ْهَ َنْرةِيُّ   :،د(587ب ال هي  شالمقّيع )ت ذمي ك ش ِ  ح شِ  الدي  يحير ش ُ  اهاُب * السُّ

ماءب نحكمة ا ا ا : ِضْمَ  مجميعة مصي  ات ايخ رسالة يف اعّقاة الحك - 

ب تصحيح نتقديم: ،ي ي كيرشي ب  ه ا ب  ْهَ َنْرِةيِّ  ،دب1273عا ا  اهاب الدي  السُّ

 ع.1952

ع له نحق ق نصيده نعل ق عليه: ة.محمد علي ذشي ريا ب ط -  ب 2،ياكل اليير: قد 

 ع.1956،دب1367ةار اليهضة الع شي ة شي نتب 

يفي ةب تحقيق: قاسم محمد ع اسب طكل -   .د،2009ب شي نتب 1مات الصُّ

يفي ةب اولياح العماةي ةب  -  ب المؤل  ات ال لس ي ة نالصُّ ْهَ َنْرةِيُّ اهاب الدي  السُّ
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جب اللمحاتب تحقيق: ة. نجي  نج قلي ح ي يب ط ب مي يرات الجملب 1كلمة الّصيُّ

 ع.2014شي نتب شغداةب 

ْهَ ْسَّ *  ُد شُ  ع دالك يم )ت ال   : ذشي ال ّح محم  ُّ
 :،د(584انِي

مصارع ال مس ةب تحقيق: سهي  محمد مخّارب م  عة الج منيب القا، يب  - 

 ع.1976

دم )ت  ِّ شِ  محم 
: محيي الدي  محمُد شُ  علي

 
 :،د(638*اش  ع شي

ال ّيحات المكي ة: تحقيق نتقديم: ة.عثما  يحيرب تصدي  نم ايعة:  - 

ة للكّابب ة  ع.1985 ،دب1405.عش ا،يم مدكيرب الهيةة المص ي ة العام 

ب شي نتب  - 
ِّ
فصيص الِحكم: تحقيق: ة.ذشي العم ع ي يب ةار الكّاب الع شي

 ل يا ب ة ت.

 ع.1985 ،دب1405ب 2اج ي الكي ب تحقيق: رياض الع داهللب ط - 

 :ع دال حم  شدني )ةكّير(*

ع لها: ة. ع دال حم  شدني ِضم  ذفلي ي  عيد الع بب نصيص  -  قها نقد  حق 

 ع.1955كّاب ذفلي ي  عيد الع بب مكّ ة اليهضة المص ي ةب القا، يب 

 *ع داهلل دالح الرباك: )ةكّير(:

دم )ت  -  ْهَ َنْرةِيُّ عمُ  شُ  محم  نآراؤه االعّقاةي ةب مجل ة  ،د(632ا ماع السُّ

 ع.2006 - يامعة المييا - الدراسات الع شي ة

: )ت *  ُّ الي ْيَساشيريُّ
: ذشي حامدم محمُد شُ  محمِد شِ  ذحمَد ال يسي

ُّ
الي  :،د(505الغث 

ب ةار المعارجب القا، ي 1هتافت ال مس ةب تحقيق الدكّير سليما  ةنياب ط - 

 ع.1966
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م كاي اونيار: تحقيق ة. ذشي العم ع ي يب الدار القيمي ة لل  اعة نالي  ب  - 

 ع.1964 ،دب1383، يب القا

 *:
ُّ
 :،د(339 - د،259)ذشي نص م محمُد شُ  محمِد شِ  ذنزلَغ شِ    حاَ ب  اْلَ اَراشِي

قه: ة. ذل ي  نص ي ناةرب ط -  ع له نحق  ب ةار 2آراء ذ،ل المديية ال اضلةب قد 

 الم   ب شي نتب ل يا ب ة. ت.

 :،د(751يَب شِ  قيِِّم الَجيزي ة )تاش  القيم: ذشي ع داهلل محمُد شُ  ذشي شك  ش  ذيُّ * 

ايّماع الجييش ا سممي ة مع شيا  ميقف اش  القيِّم م  شعض ال   ب ععداة  - 

 ع. 1995 ،دب1415ب مكّ ة ال ادب ال ياضب 2نتحقيق: ة.عياة ع داهلل المعّقب ط

: محمد ددر الدي  ذشي المعالي شُ  عسحاَ  شِ  محمِد شِ  ييسَف    .،د(672: )ت * اْلُقينَِييُّ

م ات  اليييةب ضم  )ا نسا  الكامل يف ا سمع(ب نصيص ذل ف شييها  - 

قها: ة. ع دال حم  شدنيب ط  ع.1976ب الكييتب 3نت يمها نحق 

 * كامل مص  ر ال ي ي: )ةكّير(:

يفي ة حّر م لع الق    -   ناليثعات الصُّ
ُّ
ة.كامل مص  ر ال ي ي: الِ ك  ال يعي

 ع.1966،دب1368ب مكّ ة اليهضةب شغداةب 1ب طالثاين َعَ  َ 

*( :
ُّ
َي الج لي َي: ذشي ع داهلل محمُد شُ  َمَس    .،د(319 - 269اش  َمَس  

قة وعمع  -  كّاب خياص الح نج نحقائقهاب ضم  مجميعة كّ  محق 

 شُعييا : )نصيص م  الرتار الصييفِّ يف الغ ب 
ِّ
 نالمغ شي

ِّ
ج اوندلسي الّصيُّ

 
ِّ
ب ةار الثقافةب المغ بب 1( تحقيق: ذ.ة. محمد العدليين ا ةريسيب طا سممي

 ع.2008 ،دب1429

 :(ةكّير) محمد علي ذشي ريا :* 

ب  -  ْهَ َنْرِةيِّ محمد علي ذشي ريا : ذديع ال لس ة ا ا اقي ة عيد اهاب الدي  السُّ
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 ع.1959ب مكّ ة اونجلي المص ي ةب القا، يب 1ط

 : *محمية محمية الغ اب

يمع نتأليف: رحمة م  ال حم  يف ت سي  نعاارات م  الق آ  م  كمع محيي 

الدي  ش  ع شيب نعلر ،ام ه: عيجاز ال يا  يف الرتيمة ع  الق آ  لمحيي الدي  ش  

 ع.1989 ،دب1410ع شيب ةم قب 

 * محمية ماضي: )ةكّير(:

 ع.1997ب ةار الدعييب القا، يب 1يف فلس ة اش  سييا تحليل ننقدب ط - 

 * محمية قاسم: )ةكّير(:

ب القا، يب  - 
 
ج محيي الدي  اش  ع شي  ع.1971ةراسات يف تصيُّ

 * مجمع اللغة الع شي ة:

 -  
ُّ
ه: ة. عش ا،يم مدكيرب ة. محمية قاسمب ة. ئ اأعاض لع ش - المعجم ال لس ي

ن  الم اشع ؤة ل الهيةة العام  ب ع1983 - ،د1403ب محمد ييسف ميسرب نآخ ن 

 القا، ي. - مي ي ةاو

 ميسيعة العقيدي ناوةيا  نال    نالمها،  المعاد ي:*

: داح  السميِّ اومي  ة. سعية ش  سلما  ش  محمد آع سعيةب  -  الم  ج العاعُّ

صي  يف يامعات 1ط ب تصييف نععداة مجميعة م  اوكاةيميي  نال احثي  المّخصِّ

ب ةار العالمب م ايعة نتقديم: عدة م  ك ار العلما
ِّ
ي  يف العالم ا سممي ء نالمخّصِّ

 ع.2018 ،دب1439الّيحيدب ال ياضب 
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اليوم اآلخر يف العهد 
اإلثبات والنفي القديم بني 

 عند علماء املسلمني: 
 وترجيحعرض 

 

 د. أمحد حممد فالح النمرات

, كلية أصول الدين, اركشي, أستاذ مأردنأكادميي 

جامعة االمام , قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة

 بن سعود االسالمية حممد
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 ملخص البحث

ذس ار العهد القديم يف اخّلف علماء ا سمع شي  مث ت ذك  الييع اآلخ  

يف اوةيا   ًاكي  الييع اآلخ  ركيله المسألة يّيانع ال ح  ،هننشي  ناج لهلك. 

،هه ال ح  يف . نتأيت ذ،مية يافي الثمثةب ننظ ًا لّضاة ال ذي شي  المث ّي  نال

،ها علر نّيجة م يحة نفقًا لليصيص. نتضم   ليديَع ا ّهالمسألة يف محانل

ًا مقدمة نتمهيد - الهي سار نفق الميهج االسّق ائي الّحليلي اليقدي - ال ح 

 نثمثة م اح  نخاتمة. 

ذظه  ال ح  ذّ  ذش ز علماء اوةيا  المسلمي  نصيا علر ذك  اآلخ ي يف ن

 يافي كا  ال يف حي الّيراي شريماعب نال يكاين ذّكد ذك ،ا نانّص  لهلك ش ديب 

 .  ب نذش ز،م اش  حثع ذك  اآلخ ي يف الّيراي قلةً 

يا شهك  اآلخ ي يف شقية ذس ار نذظه  ال ح  ذّ  ذكث  العلماء نال احثي  دّ ح

وّ  العلماء الهي  ذث ّيا ذك  اآلخ ي يف  والعهد القديمب ن،ي ما ت يح لدى ال اح 

ع علر م  ذس ار العهد القديم نق يا علر عدي نصيصب نم  ذث ت شدليل مقد  

و نلهها ريح ال اح  رذي المث ّي  نذنرة نصيدًا عديدي تيانلت الييع ن ر

تضميت اليصيص ندف م احل . ن  ال   نحثت علر الرباآلخ ب نحهرت م

الكيينب ثم ال ع  نالحسابب نالجية ناليارب نرؤية اهلل تعالرب  دماركال بالقيامة

 نالثياب نالعقاب اوشديي . 

ذ،ياع م  م ا،د ددقت  آيات ق آنية عديدي نييةذظه ت الميازنة ن

 .القيامة يف العهد القديم

ذ،ياع القيامة نشي  د القديم ذهنا رش ت شي  نيؤخه علر شعض نصيص العه
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،ها تح يف ةفع شعض نييع علر اورض ييّص  فيه اليهية علر ذعدائهم. 

علر  نصيص نصْت  تييد ال احثي  لي ي ذك  اآلخ ي يف العهد القديم. نشالمقاشل

نغي ،مب نتييد نصيص ركثت علر عحضار اهلل يميع اوعماع  نجاي اليهية

نذكد ال اح  علر ذ،مية ا نصاج يف الحكم شق يع  ليهية.للحساب ةن  ذك  ل

 ما ااشه نصيص الق آ  الك يم ن،ي عديديب نرّة ع ارات الّعص  لليهية. 

نذندر ال اح  شّصحيح الخ أ ال ائع يف العديد م  المؤل ات الّي تي ي 

 ذك  الييع اآلخ  يف يميع ذس ار العهد القديم.

 ن ي. بعث ات يب العهد القديمب علماءبكلمات م ّاحية: اآلخ يب الّيرا

 ة. ذحمد محمد فمح اليم ات

ahmednimrat2013@gmail.com 
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﷽ 

 قدمة امل

نحمده ننسّعييه ننسّهديه ننسّغ  ه ننّيب عليهب م  يهده اهلل هلل عّ  الحمد  

 نحده . نذاهد ذ  ال عله عال اهللم اداً  فهي المهّديب نم  يضلل فل  تجد له نليًا

ب نيعل فيهما معالم نضياءً  نجيل نيرًا ن،دًى ال ا يك لهب ذنثع الّيراي نا 

الهداية نالييرب نذاهد ذّ  محمدًا ع د اهلل نخاتم ذن يائهب ذنثع عليه الق آ  نيعله 

مصدقًا لما شي  يديه م  الكّ  الساشقةب نمهيميا عليهاب اللهم دل عليه نعلر آله 

 .ندح ه نالّاشعي 

فم  الض نري ا عًا نعقمً نيية ييع يجمع اهلل فيه الياس  وشعد ذما 

لمعاق ة المسيء نمكافأي المحس . ناليصيص الدييية يف اليهيةية ناليص انية 

نا سمع تؤكد حصيع الحساب نالجية ناليار. نالمّأمل يف مياقف العلماء 

الهي   -  سياء م  الساشقي  ذن المعاد ي - المسلمي  المخّصي  يف اوةيا 

يجد ت اييًا ناضحًا شي  مث ت   تكلميا يف مسألة ذك  اآلخ ي يف ذس ار اليهية 

.ن اآلخ ي يف  ذك َ  نميك م  نقد ت اييت مياق هم شي  مؤكد نيازع نشي  ناجم  ناجم

العهد القديمو نم  ،يا كا  ال شّد م  ال ح  المسّيد علر نصيص  يميع ذس ار

المسألة ناليقيج علر ما كّ ه علماء االسمع  لليقيج علر ،هه (1)العهد القديم
                                                 

يحّيي العهد القديم اوس ار اآلتية: س   الّكيي ب س   الخ نجب س   اوح ار )س    (1)

المنيي (ب س   العدةب س   الّثيية. نمجميع ،هه اوس ار )الكّ ( الخمسة ،ي ما ي لقي  

كلمة عربية شمعير القاني  نالّعليم عليه اسم ذس ار ميسر الخمسةب نتسمر شالّيرايب ن،ي 

ي )اوس ار الخمسة الساشقة( عضافة علر اوس ار راما العهد القديم فيّضم  الّيذنال  يعةب ن

اآلتية: س   ي يع. س   القضاي. س   راعير. س   دميئيل اونع. س   دميئيل الثاين. 
= 
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الهي  ش زنا يف اوةيا  ذن شحثيا ،هه المسألةب نع ض آرائهم يف ،ها ال ح  الهي 

لماء المسلمي ب عيد ع االث ات نالي يالييع اآلخ  يف العهد القديم شي   "سميّه ب

عياعب . نقد شقيت ذتأمل ال ح  نذنقحه نذرايع اليصيص ثمثة ذ"ع ض نت ييح

 فأساع الميلر س حانه الّيفيق نالسداة.

 :الدراسات السابقة 

شعد ال ح  يف قياعد المعليمات نالمجمت العلمية لم ذقف علر ةراسة 

 سياء القدامر ذن المعاد ي  - اخّصت شجمع آراء العلماء نالياقدي  المسلمي 

اليهيةية نق ت علر ةراسات نكّ  تع ضت للييع اآلخ  يف نيف ،هه المسألةب  -

 نذش ز،ا ما يأيت:  بناوةيا 

                                                 
= 

ع. س   ذخ ار اوياع الثاين. س   المليك اونع. س   المليك الثاين. س   ذخ ار اوياع اون

س   عثرا اونع. س   عثرا الثاين )س   نحميا(ب س   ذسّي . س   ذييب. س   الثشير 

)المثامي (.س   اومثاع.س   الجامعة. س   ن يد ا ن اة. س   عاعياء. س   عرميا. س   

   عيشديا. عرميا. س   حثقياع. س   ةانياع. س   ،ياع. س   ييئيل. س   عاميس. س م اثي

س   يينا .س   ميخا. س   ناحيع. س   ح قي . س   د ييا. س   حجي. س   زك يا. س   

 خال ا ِ ممخي. نتخالف نسخة الّيراي السام ية نسخة الّيراي العربانية الّي لليهيةب ن،ما تُ 

الّيراي الّيراي اليينانية. نتييد يف نسخة الّيراي اليينانية س عة ذس ار زائدي عما يف  نسخةَ 

: س   شارنخ. س    يشيا. س   ،يي لق عليها: ذس ار اوشيك ي اب نذسماؤ،ا  بالعربانية

حكمة سليما .س   ي يع ش  سي اخ. س   المكاشيي  اونع. س   المكاشيي   يهيةيت. س  

. انظ : مخّص  عظهار الثاين. نشها تكي  الّيراي اليينانية محّيية علر سّة نذرشعي  س  اً 

ب 1شّص ج يسي ب تحقيق ة. محمد الملكانيب ط 12 - 9رحمت اهلل الهيديب ص الحقب 

المملكة الع شية السعيةيةب  - ن  ا سممية ناونقاج نالدعيي نا رااةؤنزاري ال 

ب الم  عة 61 - 60،دب نكّاب م اد ال ال ي  علر الكّاب المقدس الثمي ب ص 1415

 ع.1907اوم يكانيةب شي نتب 
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ب كّاب "عرااة الثقات علر ات ا  ال  ائع علر الّيحيد نالمعاة نالي يات" - 

لإلماع ال يكاين الهي انّص  ل ذيه يف عث ات ذك  اآلخ يب نذك  نصيدًا قليلةب 

 لكيه لم يهك  آراء العلماء الساشقي . 

ب كّاب للدكّير ف ج اهلل "ناليهيةيةييع القيامة شي  ا سمع نالمسيحية " - 

يّضم  عدي نصيص  بع د ال اريب نذدله رسالة مايسّي . نالكّاب م يع مهم

يف العهد القديم ع  اآلخ يب لكيه لم يّع ض لمياقف علماء المسلمي  م  ،هه 

 المسألة.

الييع اآلخ  يف اوةيا  السمانية نالديانات القديمةب كّاب للدكّيري ُيس   - 

 ب نلم تّع ض ال احثة لميقف علماء ا سمع م  ،هه المسألة.م يض

 يافي نلهلك فرّ  يديد ،ها ال ح  اسّق اء آراء علماء ا سمع المث ّي  نال

العهد القديمب نتحليل آرائهمب ثم الرتييح اسّياةًا علر  الييع اآلخ  يف ذك َ 

 اليصيص.

 :أهمية البحث 

 يف اوةيا  الثمثة.ذّ  ميضيع الييع اآلخ  رك  ذديلم  - 

سياء القدامر ذن  - ذّ  العلماء المسلمي  الهي  كّ يا يف اوةيا  - 

تضاةت آراؤ،م شي  مث ت نناج لههه المسألةب فصار م  او،مية  - المعاد ي 

 العلمية شحثها.

عدع نيية ةراسة اخّصت شجمع آراء علماء اوةيا  المسلمي  المّضاةي  - 

 لة المهمة.نالرتييح يف ،هه المسأ
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   :هدف البحث 

علماء اوةيا  المسلمي  نال احثي  المعاد ي  يف ذش ز اليقيج علر آراء  - 

شييها مسألة ذك  الييع اآلخ  يف الّيراي نالعهد القديمب نتحليل اآلراء مع الرتييح 

 نفقًا ليصيص الّيراي نالعهد القديم.

  :منهج البحث 

 ذش ز نذع ض آراء بالّحليلي ناليقديسأت ع يف ال ح  الميهج االسّق ائي ن 

المعاد ي  الهي  تيانليا مسألة  ذمثلة م العلماء نالياقدي  المسلمي  القدامرب ن

محدة لعلماء الهي  سأع ض ذقيالهم ضاشط اخّياري لاآلخ ي يف العهد القديم. ن

ب نيعلت ضاشط القدامر م  تييف الهي  ذل يا يف اوةيا  نع ضيا ،هه المسألةش

نسأع ض ذراء العلماء يف كل م ل  حس  اوقدع  ق ل الق   ال اشع ع  . ميهم

،م: ال ربي المهّديب ناش  حثعب نالخثرييب العلماء القدامر نزمانًا. 

نال ه سّاينب نالق   ي داح  كّاب ا عمعب نالق ايفب نالجع  يب ناش  

 . يميعًاتيميةب ناش  القيمب نع د العثيث آع معم ب نال يكاينب رحمهم اهلل

يف الّيراي  يافي نسأتيانع يف الم ح  اونع آراء العلماء المث ّي  نال 

 )اوس ار الخمسة(ب نيف الم ح 

أتيانع آراء،م يف شقية ذس ار العهد القديمب نذكّ ي شيقل نماذج م  سالثاين  

كمع المعاد ي ب شخمج الساشقي  الهي  سأنرة مقالة كل ناحد ميهم. نسأت ع 

. )ناليقد ال ُييق  م  قدر العالِم شالّحليل ناالسّي اطب نشاليقد ذحيانًا كل ميقف

(. نيف الم ح  اوخي  ملسو هيلع هللا ىلصفكل عنسا  يؤخه م  كممه ني ة عليه عال رسيع اهلل 

سأنرة العديد م  اليصيص ع  اآلخ ي نذ،يالهاب نسأعّمد المعير الظا،  م  
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ع  تأنيمت علماء ذ،ل  لها م ّعداً  بقًااليصيص ما ةاع الق آ  الك يم مصدّ 

كيهنم يعّمدن  المجاز نتأنيل ذكث  اليصيصب ثم  - عال للض نري - الكّاب

اسّياةًا علر  هدياش يظه  ليب ثم ذريح ما يازنةذنرة شعض اآليات الق آنية للم

اليصيص. نع م  اسم الّيراي ذعيي شه اوس ار الخمسة فقط ةن  شقية العهد 

 القديم.

 ذ،ل الكّاب علر نسخّي : اونلر داةري ع  كييسةنسأعّمد يف نصيص 

 - يف الحيااي - اليصيص يميعَ ناز  يف ا سكيدريةب نذ "اون ا تكم ،يمانيت"

عب 1994ل يا  عاع  - شاليسخة اليسيعية الم هيري الصاةري ع  ةار الم   

 .ننظ ًا ل ه ي اوعمع فسأكّ ي شهك  عاع نفاي كل ناحد م  اوعمع القدامر

 طة البحث:خ 

 ياء ال ح  يف مقدمة نتمهيد نثمثة م اح  نخاتمة كما يلي:

المقدمة: نفيها ذ،مية ال ح ب نالدراسات الساشقةب ن،دج ال ح  نميهجه 

 نعي اءاته نخ ّه. 

 .تمهيد

ا ث ات الم ح  اونع: الييع اآلخ  يف الّيراي )اوس ار الخمسة( شي  

 نفيه م ل ا : نالي يب

 .العلماء المث ّي الم ل  اونع: 

 يافي .الم ل  الثاين: العلماء ال

ب ا ث ات نالي يالم ح  الثاين: الييع اآلخ  يف شقية ذس ار العهد القديم شي  
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 نفيه م ل ا :

 ث ّي .الم ل  اونع: العلماء الم

 يافي .الم ل  الثاين: العلماء ال

 ب نفيه الم ح  الثال : نماذج م  نصيص العهد القديم يف الييع اآلخ

 م ل ا :

 .الم ل  اونع: اليصيص العامة

 .الم ل  الثاين: اليصيص الّ صيلية

 .خاتمة: نفيها ذش ز اليّائج

 .ال ه س بالم ايع

ا  ذ  ييفقيي للصياب نيص فيي ع  الثللب نيغ   الخ أب سائمً الحيّا  الميّ 

 الحميد. ندّل اللهم نس نيّق ل الصياب نيي ع
ّ
لم نشارك شهب ن،ي س حانه اليلي

علر ن ييا محمدب نعلر عخيانه الم سلي ب نآلهم ندح همب نالحمد هلل رّب 

 العالمي .
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  متهيد

 يؤم  المسلمي  ذّ  اهلل يّل اأنه ضّم  الكّ  الّي ذنثلها علر ذن يائه 

 :ڇ﴿ ذك  الييع اآلخ و عقامة للحجة علر الياسب لقيله يّل اأنه 

 .[165اليساء: ] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 - عليهم الصمي نالسمع - كما يؤم  المسلمي  علر نيه اليقي  ذّ  اون ياء

ذشلغيا ذقيامهم ما يكي  م  ال ع  شعد الميتب نالحسابب ثم الجية ذن اليارب نذهنم 

 ل يا االسّعداة لهلك الييع العظيم شا يما  شيحدانية اهلل ناوعماع الصالحة. 

 ٻ ٱ﴿ ليه يف ال  ائع السمانيةب يقيع اهلل س حانه نتعالر:ن،ها ذم  مّ ق ع

ڀ    پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ  پ  پ ٻ

  .[62]ال ق ي:   ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

نقد ذعلم اهلل  بنمما ال اك فيه احّياء الّيراي اودلية ذك  الييع اآلخ  

ع يّل اأنه: شهلك عيدما ذنحر عليه ذنع م يب فقا ♠ تعالر كليمه ميسر

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿

ذّ  يد الّح يف ذخ ت  عال ب[15 - 14 ه: ] ﴾ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 نصيص اآلخ ي الص يحة م  الّيراي الحالية )اوس ار الخمسة(. 

نقد شّ   اهلل تعالر المقاتلي  يف س يله شيعيم الجية يف الّيراي نا نجيل  

ۆ ۆ ۈ  ۇ ۇ﴿ فقاع يّل اانه: يف عث اتم ليعيم اآلخ ي بنالق آ 

 ې ې ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

 نالمسيحب [111الّيشة: ] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

َنَمْ  َقاَع: "ذخرب قيمه ع  الييع اآلخ  نحهر،م يهيمب فم  ذلك قيله:  ♠

َّْيِيَ  َناِر َيَهي مَ يَ  َيا َذْحَمُقب ّّر:] "ُكيُ  ُمْس  .[22: 5م
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ناليصارى يؤميي  شالييع اآلخ  نما فيه كا  اليهية  ملسو هيلع هللا ىلصنيف عهد ن ييا محمد 

م  نعيم نعهابب فقد نقل الق آ  الك يم عيماهنم نزعمهم ذنه ل  يدخل الجية عال 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې﴿ناليصارىب يقيع تعالر:اليهية 

 ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ

ب ن،ي ذنع (1)نث ت يف السية الم ه ي عيما  اليهية شعهاب القرب ب[111]ال ق ي:

شالييع  اآلخ يو نعليه فالق آ  الك يم نالسية الم ه ي ذث ّا عيما  اليهية م احل

  اآلخ  ننعيمه نعهاشه.

فقد  بنذما ذس ار الّيراي الحالية )اوس ار الخمسة( نشقية ذس ار العهد القديم

فاخّل يا شي  مث ت  تضميت الييع اآلخ  ذع ال؟ذت اييت مياقف علماء ا سمع: 

 اآليت: حس  الّ صيل  ناجن

 املبحث األول

 اليوم اآلخر يف التوراة )األسفار اخلمسة(

 نافنيبني املثبتني وال

،ل نرة ذك  الييع اآلخ  يف الّيراي الحالية ذع ال؟  :اخّلف علماء االسمع 

  ن ر ذلكب نذشدذ شع ض ميقف المث ّي . ب نشعضهمفيها ف عضهم ذث ت ذك ه

                                                 

: ذّ  يهيةية ةخلت عليهاب فهك ت عهاب القربب فقالت لها: ذعاذِك اهلل م  ▲ ع  عائ ة (1)

عهاب القربب فسألت عائ ة رسيع اهلل ع  عهاب القربب فقاع: نعمب عهاب القربب قالت عائ ة 

انظ : دحيح  ."دلر دمي عال تعيذ م  عهاب القرب شعدُ ملسو هيلع هللا ىلص  : فما رذيت رسيع اهلل▲

 .98/ 2(ب 1372ا ياء يف عهاب القربب رقم)ال خاريب كّاب الجيائثب شاب م
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 املطلب األول

 العلماء املثبتن  

وس ار الخمسة(ب ا) شعض العلماء المسلمي  ذك  اآلخ ي يف الّيراي ذث ت 

م  نق ت علر كممه م  المث ّي  المهّدي ال ربي  نشعضهم ن ر ذلكب نذنع

يف ال ة علر م  زعم ذّ  " :نكا  نص انيًا فأسلمب فّحَت عييا  ب،د( 247)ت: 

 :ارىنقد قالت اليص":   قاع  "♠القيامة لم يهك ،ا ذحد غي  المسيح 

 لعم ي - عنه لم يع ج القيامةب نلم ي    شال ع  نالي ير ذحد غي  المسيحب نقد

  هباب ندّ ح شالقيع فيهاب نا فه اهلل ت  ي ًا ي ي  الس قةب غي  ذّ  اون ياء شّ   -

ذنا نحدي نليس )نيهك نهنا. قاع ميسر الي ي ع  اهلل تعالر:  ق له كانيا يع فيهنا

 .(1)"[39: 32]س   الّثيية:  (حييعلهم سيايب ذنا ذميت نذ

اعّرب ذّ  ا حياء يف الي  الساشق ،ي ال ع     قلت: يظه  ذّ  ال ربي 

شعد الميتب لكيه لم ُي صل الكمع يف ذلكب نذنرة شعده م اا ي نصيدًا م  

 ذس ار اون ياء علر اآلخ يب سأنرة،ا يف الم ح  الثاين. 

،د( 656)ت: (2)ش  عم  الق   ي نم  العلماء المث ّي  ذشي الع اس ذحمد 

المعليع ذّ  آةع كا  يأكل يف الجية ني  ب نييكحب فر  "حي  قاع:  ب  

                                                 

 .203 - 202ب علي ش  رش  ال ربيب صملسو هيلع هللا ىلصالدي  نالدنلة يف عث ات ن يي محمد  (1)
،د( 671ذشي الع اس ذحمد ش  عم  الق   ي ن،ي غي  الق   ي الم س  الم هير المّيىف) (2)

يا : ميقف الهي اخّلط اسمه علر شعض ال احثي . نانظ  تحقيق ذلك يف شح  محكم شعي

ب ة. محمد علماء المسلمي  م  اليص انيةب ذشي الع اس الق   ي نكّاشه ا عمع ذنميذيًا

ب 43عيض ال ه يب مجلة العليع ال  عيةب يامعة ا ماع محمد ش  سعية ا سمميةب العدة 

 .44 - 41ص  ،دب1438
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ن،ي  بالجية الّي كا  فيها آةع ق ل ، ي ه علر اورض عنما كانت يف اورض :قاليا

نغ س اهلل ف ةنسًا شعد  م  ق ل نذسكيه )يية عد  الّي قاع فيها يف الّيراي 

قا ع  تلك شسّانًا م  شساتي  الدنياب قليا ليس يف الّيراي ن ٌّ ب نعنما كانت (آةع

يدع علر ذّ  الجية الّي ي يع الياس عليها ييع الجثاء ليست ،ي الّي ذسك  اهلل 

 .(2)"(1)فيها آةعب شل الّيراي محّملة لهلكب نذما كّاشيا فيدع علر ذهنا ،ي

،ي  ♠ ذكد ذّ  يية آةع    يمحظ ذّ  ذشا الع اس الق   ي قلت:

ذم ًا مجممًب نذما الّ صيل ناليعد شالجية  - ضميًا - يية اآلخ يب ثم عّد ،ها

 . (3)كما ذك  الق   ي ن سه ♠ناليعيد شاليار فرنه لم ي ة علر لسا  ميسر 

ب نذلك يف مع ض رةه   ،د( 684)ت:  نم  العلماء المث ّي  الق ايف

م   - اليعيم الجسماينعلر ا هةم و،ل الكّاب حيع معّقد المسلمي  شييية 

يف الجيةب ف ة عليهم م  كّ هم الّي تضميت اليعيم  - ذكل نا ب ننكاح

 ♠م  خمع عث اته ذّ  ال ج ي الّي هنر اهلل تعالر آةع  بالجسماين يف الجية

فيصت الّيراي علر ذّ  المأكيالت " :  ع  اوكل ميها ،ي م  الجيةب يقيع 

كث  الّي يه يف ا عيا علر ذحياع اآلخ ي ذكث  م   "نقاع شعد،ا شقليل: ب(4)"يف الجية

تعالر ذكَ  ايءم يف الق آ  ذكث  م  ذك   الّيراي نا نجيلب حّر لم ُيكث  اهللُ 

  ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے﴿ال ع ب نشالغ فيه حّر ذخرب نحلف س حانه نتعالر فقاع: 
                                                 

     ذّ  الق   ي معليع اخّمج علماء االسمع ،ل يية آةع ،ي يية الخلد ذع ال؟ نيظه (1)

 يميل علر ذهنا يية الخلد.
 - 435/ 1ا عمع شما يف ةي  اليصارى م  ال ساة ناون،اع نعظهار محاس  ا سمعب  (2)

 ب ذشي الع اس الق   يب تحقيق ذحمد حجازي السقاب ةار الرتار الع شيب القا، ي.436

 . 436/ 1ا عمعب ذشي الع اس الق   يب  (3)

 . 97اخ ي علر اوسةلة ال اي يب ذحمد ش  عةريس الق ايفب ص اوييشة ال  (4)
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 .(1)"ن،ي كثي  [7الّغاش : ] ﴾ۆ     ۇ    ۇ    ڭ ڭ  ڭ

ذك  الجية يف الّيرايب     ،د( فقد ذث ت688)ت:نكهلك الجع  ي  

)الّكيي ( ،ي الجية الميعيةي  معّربًا ذّ  يية عد  المهكيري يف س   الخليقة

فههه ن يات ذن ياء شيي عس ائيل نالّيراي نا نجيل قد " نليست شسّانًاب يقيع:

م  ااّماع ةار الثياب علر  بتظا، ت نتضاف ت شما ن ق شه الكّاب العثيث

 عاع ناليكاح نال  اب. فر  قاع اليهية: ما حكيَّه ع  الّيراي م  الجية ال

محميعم علر شسّا  م  شساتي  الدنياب نال ييَك  تسمية الجية شسّانًاب نال سّا  

يية. قليا: يا عخيا  الق نة نم اركي ثميةب عنما قالت الّيراي: عّ  اهلل ذسك  آةع 

اج يم  ي ة المأكلب نقاع آلةع: يعلت  ف ةنسًا يف يية عد ب نيعل فيه م  كّل 

. ناهلل تعالر يقيع: عنه ف ةنس يف الجيةب نذنّم (2)لك كل اج  الجية مأكمً 

تقيلي : شل شسّا  نحديقة يف الدنياب ذلم تسمعيا علر قيله يف شقية الكمع: عّ  اهلل 

  م  الجليةب نذرسلها م  يية عد (3)كلمهما نهتدة،ماب ثم ديع لهما س اشيمت

 .(5)"(4)علر اورض الّي ذخه ميها آةع نذ،  هما للح ر

                                                 

 .98اوييشة ال اخ ي علر اوسةلة ال اي يب ذحمد ش  عةريس الق ايفب ص  (1)
بُّ اِ لُه آَةَع َنَنَضَعُه فِي َيي ِة َعْد م لَِيْعَمَلَها َنَيْحَ َظَها.  "ياء يف س   الّكيي : (2) َنَذَخَه ال  

 [16 - 15: 2]تكيي :  "«مِْ  َيِميِع َاَجِ  اْلَجي ِة َتْأُكُل َذْكمً..»بُّ اِ لُه آَةَع َقائِمً: َنَذْنَدر ال   

س اشيمت يمع س شاعب نالس شاع: القمي  م  ذي ييس كا . الم  ةات لألد هاينب  (3)

1/406. 

بُّ اِ لُه آلَةَع َناْمَ َذتِِه َذقْ  "نرة الي  اآليت: (4) ب َفَأْخَ َيُه …ِمَصًة مِْ  ِيْلدم َنَذْلَ َسُهَماَنَديََع ال  

ِّي ُذِخَه مِيَْها  بُّ اِ لُه مِْ  َيي ِة َعْد م لَِيْعَمَل اوَْرَض ال   [23 - 21: 3]تكيي : "ال  
ب دالح ش  الحسي  الجع  يب تحقيق ة. 1/216تخجيل م  ح ج الّيراي نا نجيلب (5)

 عب ال ياضب السعيةية.1998 - ،د1419 ب مكّ ة الع يكا ب1محمية قدحب ط
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يمحظ عقامة الجع  ي الحجة علر اليهية ناليصارى م  خمع يية  قلت:

يف  اوعمع الساشقي  ات قت آراؤ،م المهكيري يف الّيراي. نيظه  ذ ّ  ♠آةع 

 اليارةي فيها.  ♠يف الّيراي محّجي  شجية آةع  ذك  اآلخ ي

 قائلي  شييية ذاياء مجملة ع  اآلخ ي يف الّيراي اش  تيميةنم  العلماء ال 

نيف الق آ  م  ذك  المعاة نت صيلهب ند ة " :  حي  قاع  ب،د(728)ت:

الجية ناليار ناليعيم نالعهابب ما ال يييد مثله يف الّيراي نا نجيلب شل الّيراي 

هي يف الدنيا ليس فيها تص يح شهك  المعاةب نعامة ما فيها م  اليعد ناليعيد ف

كاليعد شال ز  ناليص  نالعاق ة ناليعيد شالقحط ناوم اض ناوعداء. نع  كا  

نلهها كا  ذ،ل الكّاب يق ن   بذك  المعاة ميييةًا يف غي  الّيراي م  الي يات

ب لك  لم شالمعاة نقياع القيامة الكربىب نقد قيل عّ  ذلك مهكير يف الّيراي ذيضًا

 .(1)"لّيرايي سط كما شسط يف غي  ا

شدذ الكمع نذهناه شييية ذك  يف الّيراي ع  الييع    يمحظ ذّ  اش  تيمية  

اآلخ  ش كل عيمالي ةن  ت صيل نشسطب نقد ماع علر ،ها ال ذي فأكده نك ره يف 

نكهلك الّيراي ليس فيها م  ذك  الييع اآلخ  عال ذميرم " ميضعي  آخ ي  فقاع:

يف العهد القديم كما يظه   :ذي وّ  الي ياتذك ،ا يف ك   ب ثم ذكد (2)"مجملة

 يف كممه يف ال ق ي الساشقة.

 :  ،د( حي  قاع  751ذ،  اش  القيم )ت:ا يماع نعلر مثل ذلك  

نالجيةب ناليارب نلهها  ذا اط الساعة نالقيامةب يأيت م  شكل ما ملسو هيلع هللا ىلصنذخرب محمد "

                                                 

 .79ب ص2الجياب الصحيحب اش  تيميةب ج (1)

 . 294/ 5يف:  ب نك رهُ 1/330الجياب الصحيحب  (2)
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يأيت شأمير كثي ي ال الجية ناليارب فهي  كا  يف الق آ  ت صيل ذم  اآلخ يب نذك 

 . (1)"تييد يف الّيراي نا نجيل

نم  العلماء الهي  ذ، يا علر ،ها ال ذي ال يخ ع د العثيث آع معم )ت: 

ّ  الق آ  ياء شميافقة الّيراي نا نجيل نغي ،ما ع":    عذ يقيع ب،د(1244

 م  كّ  اون ياء يف الخرب ع  اهلل تعالر نع  الييع اآلخ ب نزاة ذلك ت صيمً 

 .(2)"نشيانًاب نشي   اوةلة نالربا،ي  علر ذلك

اونع: ال ة علر ذ،ل  ونيمحظ يف المياقف الساشقة ذهنا نرةت يف شاشي 

الكّاب الهي  ذنك نا نعاشيا اوكل نال  ب نالجماع يف الجيةب نالثاين: عث ات 

حدار نميها الّ صيل و ب،يمية الق آ  الك يم علر الكّ  الساشقة ش يا،د نذةلة

 ييع القيامة ننعيمه نعقاشه لما لم ي ة يف الّيراي.

نيمحظ م  كمع العلماء الهي  تقدع ذك ،م ذهنم ذث ّيا ذك  اآلخ ي يف 

شخمج ال يكاين الهي تميث ميق ه ع  ذكث  العلماء كما  بالّيراي ش كل مجمل

 سيأيت.

  موقف الشوكاني  : 

)اوس ار الخمسة(  ع اآلخ  يف الّيرايم  العلماء ال ارزي  الهي  ذث ّيا ذك  اليي 

المقالة ال اخ ي يف شيا  " :الهي ذف ة رسالة خادة سما،ا ب،د( 1250ال يكاين )ت:

                                                 

 .339/ 1ن ذيضا:  .1/330،داية الحيارى يف ذييشة اليهية ناليصارىب اش  القيم الجيزيةب  (1)

ب 239/ 1 د العثيث ش  حمد آع معم ب ميحة الق ي  المجي  يف ال ة علر عّ اة الصلي ب ع (2)

عب عددار اومانة العامة لمحّ اع شم نر مائة 1999 - ،د1419تحقيق ة. محمد السكاك ب 

 سية علر تأسيس المملكة الع شية السعيةيةب ال ياض.
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يف شيا  ات ا  ) تحت عييا  رئيس   ب يقيع (1)"ات ا  ال  ائع علر الدار اآلخ ي

 :اسميّه باعلم ذنه قد س ق لي تأليف رسالة يف ،ها": (ال  ائع علر عث ات المعاة

المقالة ال اخ ي يف شيا  ات ا  ال  ائع علر عث ات الدار اآلخ ي. نلما كا  ،ها ،ي ذحد 

 المقادد الثمثة الّي يمعت لها ،ها المخّص ب فرّ  ذك  شعض ما يف كّ  اهلل 

مما يّعلق شه الزماب ف ي الّيراي يف ذنلها عيد الكمع علر اشّداء الخليقة الّص يح 

. فهها عث ات م  ال يكاين (2)"(فغ س اهلل ييانًا يف عد  ا قيا)شاسم الجيةب نل ظه: 

  ظ الص يح حس  رذيه.لللجية م  خمع ال

نكما نقع الّص يح يف الّيراي شالجية كما ذك ناب " :  نع  ذك  اليار قاع 

قاع علماء  (بايع نااي)فقد نقع الّص يح فيها شاسم اليارب نل ظها يف الّيراي 

نعّ  اهلل خلق ) :ظي  يهيمب نيف ميضع آخ  يف الّيراي ما ل ظهاليهية: نمعير الل 

،ؤالء القيع الهي  عصيا اهللب  بفييدثلي  علر الث ى بخلقًا نت ّح اورض فا،ا

ذحج  رحمّي عيهم نذريهم عاق ّهمب نكما ذهنم كاةنين شغي  عله  :نقاع

ب نتّيقد وّ  اليار تّقدح م  غض ي ونذغض يين شغ نراهتمب كهلك عين ذكيد،م

حّر تسّ لع ذساسات الج اعب كهلك  بفّأكل اورض نن اهتا بعلر ذس اع الث ى

انّهرب نيف ال صل الثاين ع   م  الس    (ذزيد عليهم ا نرًا نسهامي ذف قها فيهم

فر  يثاء م  عمل هبا  وناح ظيا رسيمي نذحكامي: )الثال  م  الّيراي ما ل ظه

ال حياي ةائمة يف الدنيا شل يف اآلخ يب نيف الّيراي انّهرب ن (ذ  يحيا الحياي الدائمة

                                                 

عرااة الثقات علر ات ا  ال  ائع علر الّيحيد نالمعاة نالي ياتب محمد ش  علي ال يكاينب  (1)

 - ،د1404قيق مجميعة م  العلماءب ةار الكّ  العلميةب شي نتب ل يا ب ب تح10ص

 ع.1984
 .10 عرااة الثقات علر ات ا  ال  ائع علر الّيحيد نالمعاة نالي ياتب ص (2)
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 .(1)"م  اليصيص علر ،ها المعير كثي 

،د(  428)ت: ع ميك ًا علر اش  سييااو فقيافي تعق  ال يكاين كمع الن 

..كما فعل ذلك اش  سيياب نت عه اش  ذشي الحديد "،د(:  655ناش  ذشي الحديد )ت:

،ها علر ما ،ي ا  ميهب فقاع: عّ  الّيراي لم يأت  شل يانز ما قاله بيف ا ح )اليهج(

فيها نعد ننعيد يّعلق شما شعد الميت. ن،هه ف ية علر الّيرايب نيحد لما فيهاب 

 .(2)"نتح يف لما د حْت شه يف غي  ميضع كما قدميا شعض ذلك

ذك  الييع اآلخ  يف الّيراي فرنه مخالف  ن رذّ  م      نقد ذكد ال يكاين 

.. فأنضحيا ذّ  ذلك مخالفم للملة " :فقاع يافي   علر كمع الرو نعقّ للملل الثم

اليهيةيةب نلما ياءت شه الّيراي نما قاله علماء اليهيةب نمخالف لما ياءت شه الملة 

لما ياء شه  نجيلب نما قاله علماء اليصارىب نمخالف ذيضًااليص انيةب نلما ياء شه ا 

كّ هم حس ما قدمياب نمخالفم لما كا  م  اون ياء  ذن ياء شيي عس ائيلب نما ن قت شه

..ب نكما يحكي ذلك عيهم الق آ  الك يم نما كانيا .المّقدمي  علر شعثة ميسر

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ يدييي  شه كقيله س حانه حاكيًا ع  اليهية:

 .(3)علر آخ  اآليات الك يمة الّي ذنرة،ا "[111]ال ق ي: ﴾ۇئ

 :تعقيب 

 ما يأيت:   ال يكاين يمحظ علر كمع  

نلكيي شعد  ب"الحياي الدائمة"ذنرة ال يكاين يف الي  اوخي  ذك   أوال: 

                                                 

 .11الم يع الساشقب ص  (1)

 .20ب ص الم يع الساشقانظ :  (2)

 .22 - 21انظ : عرااة الثقات لل يكاينب ص  (3)
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َذْحَكامِي َتْعَمُليَ ب  4" نيدت اليّ  ،كها: ب"الدائمة" ال ح  لم ذيد كلمة

بُّ عِلُهُكْم.  َّْسُلُكيا فِيَها. َذَنا ال  
َّْحَ ظيَ  َفَ ائِِض 5َنَفَ ائِِضي َتْحَ ُظيَ  لِ ي َف

بُّ  [ 5 - 4: 18النيي :] "نَذحكاميب الّي عِذا َفَعَلَها اِ ْنَساُ  َيْحَيا شَِها. َذَنا ال  

 .(1)نكهلك يف اليسخة اليسيعية

ميييةي ،كها د يحًة يف الّيراي  "الحياي الدائمة"نلي كانت يملة 

 عال بنلكانت فيصمً نحجة ناضحة يف عث ات الحياي اوشدية يف اآلخ ي بالاّه ت

غي  ال يكاينب ناهلل  ذهنا غي  ميييةيب نلم ذقف علر ذحد ذنرة،ا قديمًا ذن حديثًا

اعّمد نسخة م     ذعلم. نمع ذلك فيمك  ا ياشة ع  ذلك شأّ  ال يكاين 

 ناهلل ذعلم.الهي  رشما ذضافيا ،هه الكلمة.  بالّيراي الّي شأيدي شعض يهية اليم 

م  ثقّه شهك  اآلخ ي يف     يمحظ كيف شلغ الحاع شال يكاين ثانيا:

الّيرايب ذنه عّد القيع شخلي،ا م  الييع اآلخ  افرتاًء نيحدًا نتح ي ًا لما يف 

 الّيراي. 

ب نيظه  شجمء ذنه ذاد   ميقف ال يكاين  لرنعلر ،يا ييّهي الكمع ع

العلماء المسلمي  المث ّي  نالمدافعي  ع  ذك  اآلخ ي يف الّيراي )اوس ار 

 الخمسة(.

 أي الباحث:ر 

يظه  للمّأمل يف الّيراي الحالية نديع ذداشع الّح يف علر محي  

                                                 

اعمليا شأحكامي ناح ظيا ف ائضي نسي نا عليهاب ذنا ال ّب " ليسيعية ،كها:نرةت يف ا (1)

 4: 18]س   اوح ار:  "علهكمب فاح ظيا ف ائضي نذحكاميب فم  ح ظها يحيا هباب ذنا ال ّب 

- 5]. 
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اليصيص الجلية المث ّة للييع اآلخ ب نيرتيح عيدي ذّ  نصًا د يحًا ذن ذكث  ع  

حي  ذنع تكليم علهي لميسر  بالييع اآلخ  قد ذزيل م  شداية س   الخ نج

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: كما يربز ذلك يف الق آ  الك يم لقيله س حانه ب♠

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ  پ پ ٻ

ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 ذعلم نذحكم. ناهلل [16 - 13 ه: ] ﴾ڃ ڃ ڃ

نقد ذنرة ال ربي  بلك  تجدر ا ااري علر نيية ن   ظيي يف س   الّثيية

مل . نيحّ(1)"نا ذميت نذحييذذنا ،ي نليس عله غي يب " ن،ي: بالمهّدي يثءًا ميه

َذَليَس ذلَك َمْكييًزا ِعيْديب " نكامل الي  ،ي: بذّنه يّحدر ع  الييع اآلخ 

ُّيًما عليِه يف َخثائِيِي؟  َ الي ْقَمُة َنالجَثاُء فِي َنقتم َتِثعُّ َذقَداُمُهْم. عِ   ييَع 35مخ
لِي

ب  َيِديُ  َا  36َ،مكِِهْم َق ي م ناْلُمَهي آُت َلهْم ُمْس َعةم. ْعَ ُهب َنَعَلر َع ِيِدِه وَ   ال  

ب  َيُقيُع: َذْيَ  37ُيْ ِ ُق. ِحيَ  َيَ ى َذ   اْلَيَد َقْد َمَضْتب َنَلْم َيْ َق َمْحُجيزم َناَل ُمْ َلقم

ََّجُأنا عَِلْيَهاب  ِّي اْل ْخَ ُي ال  ُُّهُمب الص  ِّي َكاَنْت َتْأُكُل َاْحَم َذَشائِِحِهْم َنَتْ َ ُب 38آلَِه ال 

َُّقْم َنُتَساِعْدُكْم َنَتُكْ  َعَلْيُكْم ِحَماَيًة! َخْمَ   ُاْنُظُ نا اآلَ ! َذَنا َذَنا ُ،َي 39َسَكائِ ِِهْم؟ لِ

 . َنَلْيَس عِلهم َمِعي. َذَنا ُذمِيُت َنُذْحيِي. َسَحْقُتب َنعِنِّي َذْاِ يب َنَلْيَس مِْ  َيِدي ُمَخلِّ م

َماِء َيِدي نَ 40  َذَنا عَِلر اوََشِد. عِنِّي َذْرَفُع عَِلر الس 
ٌّ
عَِذا َسيَيُْت َسْيِ ي اْلَ اِرَ ب 41َذُقيُع: َحي

 
 
: 32]تثيية: "َنَذْمَسَكْت شِاْلَقَضاِء َيِديب َذُرةُّ َنْقَمًة َعَلر َذْضَداةِيب َنُذَياِزي ُمْ ِغِضي

36 - 41]. 

نمعليع ذّ  الك ار ليس لهم م  يحميهم ييع الحسابب فاهلل يقاضي ع اةه 

                                                 

 م  ال ح . 415انظ : ص (1)
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 يّقم م  ذعدائه نذضداةه. ني

،ي ما قصده المث ّي   - شا ضافة علر يية آةع - لعل ،ه الي  قلت:

نن  س   الّثيية ،ها يمثل ،ها  بشييية ذاياء مجملة ع  الييع اآلخ  يف الّيراي

نخادة ذّ  ييع القيامة م  ذديع ما ات قت عليه  بمع ذنه غي  ذكيد با يماع

لإليما  شه ناالسّعداة لهب  وللياس تعليمًا وك ه يليًافم شد ذ  يكي  ذ باوةيا 

 نلّقاع عليهم الحجة شه.

  :نتيجة آراء العلماء الذين أثبتوا ذكر اليوم اآلخر يف التوراة 

عيه  بنةفاعًا بذاد العلماء تأييدًا لهها القيع   يمحظ ذّ  ال يكاين  

ّي  نصيا علر ذك  اآلخ ي نعنكارًا علر المخال ي . نيمحظ ذّ  ذكث  العلماء المث 

وّ  الّ صيل غي  مييية يف الّيراي الحالية.  ويف الّيراي ش كل مجمل ةن  ت صيل

شما نرة يف الق آ  الك يم م   ميازنّهمكما يمحظ ذّ  عث اهتم نرَة يف مع ض 

ت اديل كثي ي نةقيقة ع  الييع اآلخ ب نذهنا ذعظم نذكث  مما يف يميع ذس ار ذ،ل 

ذنع م  ذك  ذلك. نعذا  "ا عمع"عاج. نذّ  الق   ي يف كّاشه الكّاب شأض

ّ  علماء اوةيا  ،ؤالء قد ذث ّيا ذك  ع :ب فيمك  القيع  اسّثييّيا اش  حثع 

 اآلخ ي يف الّيراي الحالية ش كل مجمل. 

نذما نّ  س   الّثيية الساشق فرنه ي قر نصًا مجممً نغي  يليب نشاليس ة علر  

 ءم خ ج ميهاب فرنه ال يمك  الجثع شأهنا يية اآلخ ي ذن يثذُ  الّي ♠يية آةع 

ميهاو شل ،ي ذم  ظييو نعليه فم يمك  الحكم شييية ذك  للييع اآلخ  يف الّيراي 

الحاليةب عال لم  ةقق اليظ ب نمعليع ذّ  ييع القيامة م  ذركا  ا يما  المهمة يف 

غامًضاب نم صمً ال مجممًو نعليه اوةيا  الثمثةب فم شد ذ  يكي  ذك ه يليًا ال 
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ب نم  ذن علر اوقل معهنراً  بذك  اآلخ ي يف الّيراي الحالية مصي ًا ن ريكي  م  

  ب ناهلل ذعلم.ذث ُّه مجممً شعد تأمل ننظ  يكي  مصي ًا ذيضًا

 املطلب الثاني

 نافن العلماء ال

  ذك  الييع خلي الّيراي شأس ار،ا الخمسة م لرتكلم العديد م  العلماء ع 

 قدامر:الاآلخ . نذشدذ ش

  أوال: موقف ابن حزم  : 

ذش ز علماء االسمع يف اوةيا .    ،د( 456يعد ا ماع اش  حثع )ت: 

ن،ي ذش ز الهي  ن يا ذك  الييع اآلخ  م  الّيراي )اوس ار الخمسة( نقد يثع 

اشع يف نميضع ر "ال صل"م ي. نقد نق ت علر ثمثة مياضع يف كّاشه  غي َ شهلك 

ذك      ن راونلر  نيف المياضع الثمثة ."ال ة علر اش  اليغ يلة"كّاشه 

 ن،ي: باآلخ ي يف الّيراي )اوس ار الخمسة(

ن ر ذك  اآلخ ي يف الّيرايب ناّ ه ةي  اليهية شالد، يي  الملحدي   أوال:

 ب نال الجثاء شعد الميتب ن،ها مه، ذدمً  ليس يف تيراهتم ذك  المعاة" فقاع:

  .(2)"(1)الد، ية

                                                 

: الّ صي  يف الدي  نتمييث ال  قة نظ الد، ية:قيع يقيلي  شقدع العالم نييك ن  الصانع. ا (1)

ب تحقيق: كماع الحيتب 1/149اليايية ع  ال    الهالكي ب  ا،  ش  محمد االس  اييييب 

 ع. 1983 - ،د1403ب عالم الكّ ب ل يا ب 1ط
 . 309/ 1ال صل يف الملل ناو،ياء ناليحلب  (2)
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نذما الّيراي " فقاع: بتق ي ًا ن سهانيف الميضع الثاين تك رت الع اري  ثانيا:

نال لجثاء شعد الميت  الّي شأيدي اليهية فليس فيها ذك م ليعيم يف اآلخ ي ذدمً 

 ."(1)ذل ّه

 ."(3)نال يق ن  شال ع  ال ّة" :(2)قاع يف ميضع ثال  ع  ف قة السام ي ثالثا:

ليس يف " يف رّةه علر اش  اليغ يلة اليهيةي:    قاع اش  حثع ا:رابع 

ذك  ذي  نال ثياب لمحس  شعد الميتب  (الّيراي)يسميهنا  لة الّيحماقاهتم الم د  

    ن،كها نجد ميقف اش  حثعب (4)"..نال عقاب لمسيء يف الدنيا ذدمً 

 الّيراي.يف ناضحًا يف تأكيده ن ي ذك  اآلخ ي 

  ابن حزم:تعقيب على راي 

الييع اآلخ  يف  ذك َ     يظه  شيضيح نيف عدي مياضع عنكار اش  حثع 

عّمم عدع عيما  السام ي     شخمج العلماء المث ّي . كما يظه  ذنه بالّيراي

 شال ع  م لقًا ةن  ت  يق. نيف ،ها نظ .

الهي فّ   شي   ائ ّي  م   (،د548ت:) الصحيح ما ذ،  عليه ال ه سّاينن

نعلر  ب(1)ن،م اول انية (5)نافرتقت السام ي علر ةنسّانيه"قاع:ف بالسام ي

                                                 

 .2/261ال صل الش  حثعب  (1)

ؤميي  شي ي غي  ميسر ن،ارن  نال شكّاب غي  الّيراي. انظ : السام ي: ف قة يهيةية ال ي (2)

 .83اعّقاةات ف   المسلمي  نالم  كي ب عم  ش  محمد ال ازيب ص

 . 178/ 1ال صل الش  حثعب  (3)

 .56ال ة علر اش  اليغ يلة اليهيةيب اش  حثعب ص  (4)
. نذك ،ا 2/243لل ه سّاينب  تعيي ال  قة المّ  قة الكاذشةب انظ  الملل ناليحل :الدنسّانية (5)

 ."السام ي ن،م الكياا  نالدنسّا  م  اليهية شأرض فلس ي  ناورة " المسعيةي فقاع:
= 
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نالعقاب فيها. نالدنسّانية تثعم ذّ   ن،م يق ن  شاآلخ ي نالثياب (2)كيسّانية

 .(3)"نالعقاب يف الدنيا الثياب

ذك  اآلخ ي يف الّيراي.  ن ياقدامر الهي  الم   ،د( 582)ت:  نالخ ريي 

ذما الّيراي الّي شأيديكم علر الييع فم ذك  " ا : يف كّاشه مقامع الصل   يقيع 

فيها لآلخ يب نال ل ع ب نال لح   اويساةب نال ل يء م  ذحياع ييع 

 . (4)"القيامة

 :  يقيع  ب،د(1308)ت: ال يخ رحمة اهلل الهيدي ي  ذيضًاليافنم  ا 

يييد يف اوناييل ذك  القيامة نيثاء اوعماع نالجية نالجحيمب نذلك "

يماعب نال ذث  لهلك يف كّ  ميسر الخمسةب شل كل ما فيها مياعيد ةنييية شا 

 .(5)"للم يعي  نهتديدات ةنييية للعادي 

 ذك  اآلخ ي يف الّيراي.  الخثريي نالهيدي ن ينيظه  

                                                 
= 

 .182/ 1انظ : الّي يه نا ا اجب علي المسعيةيب 
اول انية: ف قة م  السام ي اليهيةب سميت هبها االسم نس ة علر ريل ظه  يف السام ي يقاع له  (1)

 ♠الي ييب نزعم ذنه ،ي الهي ش   شه ميسرب نكا  ظهيره ق ل المسيح اول ا ب اةعر 

 .2/242شق ي  م  مائة سية. انظ : الملل ناليحلب ع د الك يم ال ه سّاينب 
 الكيسّانية: تعيي الجماعة الصاةقةب الم يع الساشقب ن س الجثء نالص حة. (2)

 . 2/243الملل ناليحلب ع د الك يم ال ه سّاينب (3)

ب ن  ية م كث الدراسات 184مقامع الصل ا ب ذحمد ش  ع د الصمد الخثرييب ص  (4)

االقّصاةية نااليّماعيةب الجامعة الّينسيةب تحقيق نتقديم ع د المجيد الم  يفب شدن  

 تاريخ.

ب تحقيق ة. محمد الملكانيب 171 - 1/170عظهار الحقب محمد رحمت اهلل الهيديب  (5)

 ن  ا سممية ناونقاج نالدعيي نا رااةب ال ياضب السعيةية.ؤري ال ،دب نزا1415ب 1ط
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ن،ؤالء ،م العلماء القدامر الهي  نق ت عليهم مم  ن يا ذك  اآلخ ي يف  

 الّيراي )اوس ار الخمسة(.

 :العلماء املعاصرون: ثانيا 

يا ذك  اآلخ ي ن الدكّير ع د الياحد نايف م  ذاه  المعاد ي  الهي   ُيعدّ  

.. نلكّ  ذس ار العهد القديم قد خلت " يقيع مص حًا شهلك:  حي يف الّيرايو

ظ ذنه عّمم الحكم علر كل نيمَح  .(1)"م  ذك  الييع اآلخ  ننعيمه نيحيمه

ب (2)الدكّير ذحمد ال ي . نم  ذاه ،م ذيضًا برايالعهد القديم فّدخل فيه الّي

الي،اب المسي ي يف يثء الم ا،يم نال    م  ميسيعّه  نالدكّير ع د

ب نالدكّير ف ج (5)ب نكهلك محمد الغثالي(4)ب نالدكّير حس  ظاظا(3)ال هي ي

ذحمد الدكّير  المهّدي الدكّير ذيضًا يافي النم  المعاد ي   ب(6)اهلل ع د ال اري

 .   (7)سيسة

                                                 

 .29ص  اوس ار المقدسة ق ل ا سمعب علي ع د الياحد نايفب (1)
 ع.1988ب مكّ ة اليهضة المص يةب القا، يب 8ب ط195 - 194اليهيةيةب ة. ذحمد ال يب ص  (2)

ب ةار ال  ن ب 5/440يةية نالصهيينيةب ة. ع د الي،اب المسي يب ميسيعة اليهية ناليه (3)

   عة الكرتننية.

ب معهد ال حير 111ال ك  الدييي ا س ائيلي ذ ياره نمها، هب ة. حس  ظاظاب ص  (4)

 ع.1971نالدراسات الع شيةب يامعة الدنع الع شيةب 
ب ةار ال  ن ب 127 - 126انظ : المحانر الخمسة للق آ  الك يمب محمد الغثاليب ص  (5)

 القا، يب شدن    عة.
 .158ييع القيامة شي  االسمع نالمسيحية ناليهيةيةب ة. ف ج اهلل ع د ال اريب ص  (6)

ب الع شي لإلعم  نالي   2ب ط193الع ب ناليهية يف الّاريخب ة. ذحمد سيسةب ص  (7)

 نال  اعةب ةم قب سيريا.
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 :نتيجة 

يا ذك  اآلخ ي يف الّيراي )اوس ار الخمسة( ن يمحظ علر العلماء الهي   

ذهنم لم يّع ضيا شهك م ذن نقدم لهك  الجية المهكيري يف س   الّكيي  يف قصة آةع 

لم يّع ض ذحدم ميهم  ب نلم ي ي نا علر ذهنا يية يف الدنيا ذن غي ،اب كما♠

ع د الي،اب عدا الدكّير  - [42 - 36: 32لهك  نّ  س   الّثيية ]تثيية: 

 فيهابناقش ،هه الجثئية ناكك الهي ف ج اهلل ع د ال اري المسي ي نالدكّير 

 كما لم يّيانع ذحدم م . (1)لكيه لم يجثع شأّ  الي  ال يدع د احة علر اآلخ ي

ملي  كالق ايف ذن المجْ  بالم صلي  مثل ال يكاين ء م سيا بميقف المث ّي  اليافي 

 ناش  تيمية نغي ،م.

 

 املبحث الثاني

 اليوم اآلخر يف بقية أسفار العهد القديم

 نافنيبني املثبتني وال

اآلخ ي يف الّيراي نالك ف ع   ي  نالمث ّي  ذك َ يافشعد الحدي  ع  ال

 
ّ
نالمث ّي  ذك  اآلخ ي يف  في يايف ذلكب ذتيانع اآل  الحدي  ع  ال اخّمج يلي

 مع المث ّي . ءنال د، شقية ذس ار العهد القديم

                                                 

 .158ية ناليهيةيةب ة. ف ج اهلل ع د ال اريب ص ييع القيامة شي  االسمع نالمسيح (1)
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 املطلب األول

  املثبتن  العلماء 

 املثبتون أوال: العلماء القدامى: 

)اوس ار الخمسة( قد  ال اك ذّ  العلماء الهي  ذث ّيا ذك  اآلخ ي يف الّيراي 

القديمب نظ ًا لييية نصيص ذث ّيا م  شاب ذنلر ذك ،ا يف شقية ذس ار العهد 

 عديدي ذنضح نذكث  د احة م  نصيص الّيراي المجملة. 

لقد ذكد ذاه  علماء اوةيا  ذك  اآلخ ي يف العهد القديمب نذنلهم المهّدي 

نقد قالت ":   قاع قد علي ش  رش  ال ربي يف كّاشه الدي  نالدنلةب ف

ج القيامة نلم ي  ِّ  شال عثة نالي ير غي  المسيحب غي  ذّ   اليصارى عنه لم ُيع ِّ

. ثم ذنرة نقياًل ع  شعض اون ياء يف "اون ياء ق له قد كانيا يع فيهنا نيهك نهنا

عّ  الج اش ي ي عثي  نُيي  ن  ". نمما ذنرةه ال ربي م  المثامي : (1)،ها

نقاع ةانياع الي ي  ب(2)"نيمجدن  لك يا رّبب نيخربن  ذّ  يف الق ير نعمّك

  ع  م  اويدارعنه سي" :♠

قيع كثي ب شعضهم علر الحياي الدائمةب نشعضهم علر ال يار لّيشيخ نظ ائهم  

 . (3)"علر اوشد

                                                 

 .203 - 202بب صملسو هيلع هللا ىلصانظ : الدي  نالدنلة يف عث ات ن يي محمد  (1)
َُّهْم َيْأُتيَ  َنَيْسُجُدنَ  ": ،ها الي  لك  نق ُت علرن عث  عليهلم ذ (2) ِهيَ  َديَْع ُكلُّ اوَُمِم ال 

ُدنَ  اْسَمَك  ب َنُيَمجِّ  [.9: 86مثمير:] "َذَماَمَك َيا َربُّ

نكثي  م  ال اقدي  يف ذرض الرتاب يسّيقظي ب شعضهم للحياي اوشدية "يف اليسيعية:  (3)

 . 1885ص  "نشعضهم للعار نال ذع اوشدي
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 ًايف رّةه علر اليصارى ذنرة عدي نصيد    ،د(582)ت:  نالخثريي

يا مع   الع اشب تييهيا "ع  اليعيم الجسماين يف الجيةب نميها: قيع ذاعياء: 

ليه،  ليأكل ني  ب نيأخه م  الل   نالج   شم للماء لليرةب فم  له فضة ف

نالظا،  ذّ  ،ها نعدم علر العمل " . قاع ال اح  نايي ةانة:(2)"(1)فضة نال ثم 

. نكهلك الق   ي داح  (3)"الصالح شالمجازاي ناوكل نال  ب م  الجية

ذك  اليعيم  ي ُيث ّ  الهي ذك  ذّ  كمع اون ياء (ا عمع) كّاب

نكمع ذاعياء الساشق الهي ذنرةه  ♠ب ناسّدع لهلك شجية آةع(4)الجسماين

  الخثريي.

تضاف ت كّ  اليهية ناليصارى علر " الهي قاع:   نميهم الق ايف 

 .(5)"ن،ي كثي  يف كّ همب نلكيهم قيع ال يعقلي  باليعيم الجسماين

ذنرة نصيدًا م  العهد القديمب ميها: قيع ةانياع    نالجع  ي  

شعضهم علر الحياي الدائمة نشعضهم  باويدار قيع كثي سي ع  م  ": ♠

اهلل شاعثهم نناا ،م م  شي  ذنياب الس اع نم  " :♠. نقيع ةانة"علر ال يار

م  ت ك زنية م  ذيلي يف الدنيا فرنه " :♠. نقيع المسيح "لجج ال حار

                                                 

َُّ نا َنُكُليا. ،َ » (1) ةم َتَعاَلْيا اْا ِهي َلْيَس َلُه فِض  يا عَِلر اْلِمَياِهب َنال  َها اْلِعَ اُش َيِميًعا َ،ُلمُّ يا َذيُّ ُلمُّ

ةم َنشِمَ َثَم م َخْمً ا َنَلَ يًا َُّ نا شِمَ فِض   .[1: 55]عاعياء:"اْا
 . 189 - 188ص  انظ : مقامع الصل ا ب (2)

اوييشة ال اخ ي ع  اوسةلة ال اي ي: تحقيق نةراسة نتعليقب رسالة ةكّيراهب يامعة ذع  (3)

 ،د.1405 - 1404ب 1/380الق ىب لل اح  نايي محمد ةانةب

 .436 - 434 انظ : ا عمع شما يف ةي  اليصارى م  ال ساة ناون،اعب ص (4)

 .98اوييشة ال اخ ي ع  اوسةلة ال اي يب ص  (5)
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شيي فههه ن يات ذن ياء " ب ثم قاع شعد،ا:(1)"يع ر مائة ضعف ني ر الحياي الدائمة

نالّيراي نا نجيل قد تظا، ت نتضاف ت شما ن ق شه الكّاب العثيث م   عس ائيل

 .(2)"ااّماع ةار الثياب علر ال عاع ناليكاح نال  اب

م  ذث ت م  العلماء نال احثي  ذك  اآلخ ي يف العهد القديم فألنه  فائدة:

ن،ها  بوّ  م  ن ر لم يقف علر ن  ونقف علر الي ب ن،ي مقدعم علر م  ن ر

 .يدعم ميقف المث ّي  نيقييه

نذنرةه م ي ذخ ىب حي  قاع:  ب(3)  نذما اش  تيمية فقد قد تقدع كممه 

... نع  كا  ذك  المعاة ميييةًا يف غي  الّيراي م  الي ياتب نلهها كا  ذ،ل "

الكّاب يق ن  شالمعاة نقياع القيامة الكربىب نقد قيل عّ  ذلك مهكير يف الّيراي 

يؤكد ذك     فاش  تيمية  ب(4)"ك  لم ي سط كما شسط يف غي  الّيرايب لذيضًا

غي  العهد القديم  ذي يف ذس اركّ  اون ياءب  :ذي واآلخ ي نشس ه يف كّ  الي يات

  الّيراي.

 :نتيجة 

ييرةنا نصيدًا كثي ي علر اآلخ يب  ميمحظ علر كمع المّقدمي : ذهنم ل 

ةانياع نعاعيا نشعض ع ارات الثشير شل قليلةب نتكاة تكي  محصيرًي يف ن  

ذكث  نضيحًا مما  عديديييد نصيص ذنه يالّي تّ انت ت يمّهاب علمًا 
                                                 

ا ذن ام ذًي ذن َذنالةًا ذن حقياًل 29"الي  ،ي:  (1)  ذن ذشا ذن ُذمًّ
نكلُّ َمْ  َت َك ُشييًتا َذن عِخيًي َذْن َذخياتم

ةَ  م  َذيل اْسِميب يأخُه مةةَ  ّّر: "ِضعفم ني ُر الحياَي اوشدي   [.29: 19]م
 . 216 - 215/ 1تخجيل م  حّ ج الّيراي نا نجيلب  (2)

 .418ص  (3)

 .79/  2الجياب الصحيحب  (4)
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نرشما يعية س   ذلك علر ذّ  عي اة تلك اليصيص لم يك  مقصيةًا  ب(1)ذك نا

نلم يّّ عي،ا شقدر ما ا،ّميا شال ة علر  بفلم يخصصي،ا شدراسة م صلة بلهاته

ر اليعيم الجسماين يف اآلخ يو لهلك اكّ يا شاليسي  م  عنكا ا هة اليصارى يف

 اليصيصب ناهلل ذعلم.

 :ثانيا: العلماء املعاصرون املثبتون 

 م  المعاد ي  المث ّي : ة. حسيي  فؤاة علي الهي يقيع ع  عقيدي اليهية: 

ليست عال يثءًا يسيً ا م  نييةه الهي سيج  عّ  حياي ا نسا  علر اورض"

الم اآليتب نت قر ذرناح ال    حية حياي ال هناية لهاب نتع ج شالحياي يسّم  يف الع

. نميهم (2)"اوشديةب ذن يية عد ب ذن عالم اورناح مسك  الصالحي  شعد الميت

نالدكّير محمد  ب(4)ب نالدكّير ذحمد حجازي السقا(3)الدكّير حس  ظاظا

ب (7) ع د ال اريب نالدكّير ف ج اهلل(6)نالدكّير ذحمد سيسة ب(5)خلي ة حس 

الهي ذكد ذّ  الّيحيد نالييع اآلخ  رك  عيماين  (8)نالدكّير ذسعد السحم اين

ننصيص العهد القديم نفق ما ،ي " م رتك شي  ذت اع ال ساالت السمانية فقاع:

                                                 

 ييظ  نماذج م  نصيص اآلخ ي يف الم ح  الثال . (1)

 . 117 ليب صاليهيةية ناليهيةية المسيحيةب ة. فؤاة حسيي  ع (2)
ظاظا ذك  اآلخ ي يف الّيراي نذث ّها  ن ر. ن111ال ك  الدييي االس ائيليب ة. حس  ظاظاب ص  (3)

 يف شقية اوس ار.

 .312نقد الّيرايب ذس ار ميسر الخمسةب ة. ذحمد حجازي السقاب ص  (4)

 .161 - 160تاريخ الديانة اليهيةيةب ة. محمد خلي ة حس ب ص  (5)

 . 194هية يف الّاريخب ة. ذحمد سيسةب ص الع ب نالي (6)
 .164 - 160ييع القيامة شي  االسمع ناليهيةية نالمسيحيةب ة. ف ج اهلل ع د ال اريب ص  (7)

 . 227 - 225ت يما  اوةيا ب ة. ذسعد السحم اينب ص  (8)
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ّّاشه لم تخ ج ع  ،هه القاعديب فقد ذكدت علر حياي آخ يب  عليه شعد تدني  ك

الياس مصي ي  شي  ذش ار نك ارب نلكلم يثاء ما نمصي  ييّظ  كل عنسا ب نذّ  

نالدكّيري ُيس   (2). نذيضا الدكّير ع د الي،اب المسي ي(1)"اقرتفت يداه

 نغي ،م. نيمحظ ذّ  ،ؤالء ال احثي  نق يا علر نصيص اآلخ ي يف (3)م يض

 نذنرةن،ا يف كّ هم.م  غي  الّيرايب العهد القديم 

 املطلب الثاني

 ، والبداية مع القدام  منهم نافنالعلماء ال 

  :االمام ابن حزم أوال  : 

ذك  الييع اآلخ   ن رذنع م  نق ت عليه مم      يعد ا ماع اش  حثع 

يف يميع ذس ار العهد القديمو شل لم ذقف علر ذحد م  القدامر غي ه ن ر ذك  

فيعد  ذك  الييع اآلخ  يف الّيراي ن يهاآلخ ي م  يميع ذس ار العهد القديم. فأما 

ذم ًا   يعيًاب نظ ًا لعدع نضيح الي  اليحيد اليارة فيها يف س   الّثييةب عضافة 

الهي حانع تربي  خلي الّيراي م   بعلر ذّ  اليهية ذن سهم يق ن  هبهاب كاش  كمينه

ب لكّ  (4)"عّ  عدع ذك  ذلك يف الّيراي ال يض " الثياب نالعقاب اوخ نيي ب فقاع:

سح  ،ها الحكم نعّممه علر شقية ذس ار       حثعلليظ  ذّ  اش المفت

ليس يف حماقاهتم الم دلة الّي يسميهنا الّيراي ذك  " ب فقاع:اون ياء 

                                                 

 . 225ت يما  اوةيا ب ة. ذسعد السحم اينب ص  (1)

 .  443/ 5هيينيةب ة. ع د الي،اب المسي يب ميسيعة اليهية ناليهيةية نالص (2)
 .55 - 53الييع اآلخ  يف اوةيا  السمانية نالديانات الساشقةب ة. يس  م يضب ص  (3)
 .40انظ : تيقيح اوشحار للملل الثمرب سعد ش  كمينةب ص  (4)
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نال يف الكّ   بذي  نال ثياب لمحس  شعد الميتب نال عقاب لمسيء يف الدنيا

فلي نظ  ،ها المجيي  فيما . الّي ييس يهنا علر ذن يائهم م  ،ها قليل نال كثي 

يف تصيي ه ةعاء ام ذي ةعت له فقالت: نال زالت  ♠يس ينه علر سليما  ي

ذرناح ذعدائك يدنر هبا ال لكو ن،ها عش اع الثياب نالعقاب عال علر معير 

 .(1)"الّياسخ نمضاة لما ذك نه ع  غي ه م  اون ياء ذّ  ،يالك نارًا ننعيمًا

  :تعقيب 

ناليارب لّص يحه  لم يقف علر ن م ع  الجية    يظه  ذّ  اش  حثع 

شهك  ما قاله اليهية نتياقليه  - شياء علر الي  الساشق - شهلك كما تقدعب فاكّ ر

ا هيًا ةن  ق اءي ن  ذن الرتيمة لهب فحكمه شعدع نيية ذك  للثياب نالعقاب 

 آخ  ال ق ي - كا  شياًء علر افّقاةه م  اليصيصب ن،ي الهي يثع شهب مع ذنه حكر

 لقارئ ذّ  ما يثع شه اش  حثعلذك  اليار ناليعيم. نسيّ ي   نقلهم ع  اون ياء -

مخالف لياقع اليصيصب فرنه يييد يف كّ  ذن ياء شيي عس ائيل نصيص    

. نذنّة الّأكيد علر ذّ  كمع (2)عديدي ند يحة ع  ال ع  نالجثاء شعد الميت

 يف ال ق ي الساشقة يّضم  ما يأيت:    اش  حثع

كّ  اون ياء م  ذك  الييع اآلخ ب مع ذّ  اهلل تعالر تأكيده خلي يميع  أوال:

ذعلميا ذّ  الق آ  الك يم مصد  لما شي  يديهب نعلر ذساس ،ها الّصديق ذم  اهلل 

فم شد ذ  يكي  يف ذس ار اليهية ب ملسو هيلع هللا ىلصذ،ل الكّاب ذ  يؤمييا شالق آ  نالي ي محمد 

ما نرة يف الق آ  ت اشه  بالّي كانت نقت تيدثع الق آ  شقايا ع  الييع اآلخ 

                                                 

 . 56انظ : ال ة علر اش  اليغ يلة اليهيةيب اش  حثعب ص  (1)
 ل  عدي نصيص ع  الييع اآلخ  يف العهد القديم.يّضم  الم ح  الثا (2)
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الهي فيه الّ صيل الدقيق للييع اآلخ  شأ،ياله ننعيمه نعهاشهب ن،ها مما  بالك يم

فم  ب[41ال ق ي:] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ي هم م  قيله يّل اأنه: 

اك ذّ  الق آ  الهي كث  فيه ندف الييع اآلخ  يصّد  ما شأيدي اليهية م  

ب نليس ذنه ييع فمح لكل المؤميي  نيف بمع ال ار  يف الّ اديل الدقيقة بذس ار

نلهها ي س  ايخ االسمع معير ،يمية الق آ  علر  بشأمة شعييها كما يثعم اليهية

الهيمية القياع علر ال يء نال عاية لهب ن،كها الق آ  فرنه " الكّ  الساشقة فيقيع:

لك نزاة ذ بق ر ما يف الكّ  المّقدمة م  الخرب ع  اهلل تعالر نع  الييع اآلخ 

 . (1)"نشّي  اوةلة نالربا،ي  علر ذلك بشيانًا نت صيمً 

لم يّحدر ع  اليصيص الّي حهرت ا نسا      ذّ  اش  حثع ثانيا:

الّي تحهر  بننيهّه لمسّعداة للحساب ذن ا نهارات الكثي ي يف كّ  اون ياء

نيمع  بن،مك اورض بالهي فيه غض  ال ّب تعالر بم  قدنع ذلك الييع

 .(2)ب نذشدية العهاب ناليعيمال عيب

 ب(3)ذنه سانى شي  اليهية نشي  الملحدي  الد، ية الميك ي  اآلخ يَ  ثالثا:

يؤميي  شالقيامة  فهم باوعظم م  اليهية شخمج ذلك ن،ها م  العجي ب فالسياة

ذي  ذك  للييع اآلخ  م  ذس ار  ن ر    و نعليه فاش  حثع(4)نالجية ناليار

                                                 

 . 44ب ص17مجميع ال ّانىب اش  تيميةب ج (1)

 خصصت الم ح  الثال  لليصيص العامة نالّ صيلية للييع اآلخ .  (2)
 .309ب ص 1انظ : ال صل الش  حثعب ج (3)

نيسّثير م   .31صكمع علماء اليهية  نانظ  يؤم  ذغل  اليهية شالجية ناليار شعد القيامةب (4)

وهنم ال  قة اليهيةية اليحيدي الّي تيك  ال ع  نالحياي اوخ ى نخلية  و"الصدنقيي "ذلك 

الي سب في ى الصدنقيي  ذّ  الثياب نالعقاب عنما يكي  يف الحياي الدنيا. انظ  مثمً: م اد 

 . نال   408ال ال ي  علر الكّاب المقدس الثمي ب مجميعة م  الم،يتيي ب ص 
= 
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 م  ذّ  ناقع تلك اوس ار ننصيدها العديدي تؤكد ذك  اآلخ ي.اون ياءب شال غم 

ذكد خلي ذس ار     لمًا ك ي ًا يف اوةيا  مثل اش  حثععّ  عَ  فائدة مهمة:

نله ةناعيه الّي يي غي ذ  تخص  لها ةراسة  باون ياء م  ذك  اآلخ ي ذم  محي 

شمقدار ما ،ي  اش  حثع ،يا ال يعيي تيق  قدرهِ  نعي اةي رذَي  بمسّقلة ل حثها

لك  ال  بنجلهم ننقدر،م  علمائيا اويمء الهي شح  علمي ذش ز فيه شحياةية آراءَ 

 يقيع ذحد شعصمّهم. 

 املعاصرون: نافونثانيا: ال 

: ة. علر ع د يافي ذش ز م  نق ت عليهم م  ال احثي  المعاد ي  ال م  

خلت م  ذك  الييع نلكّ  ذس ار العهد القديم قد .. "يقيع:  حي  بالياحد نايف

الهي نقل ع   (2)نميهم الدكّير ذحمد ال ي ب(1)"اآلخ  ننعيمه نيحيمه

ب نميهم م  ت ير نيهة نظ  الدكّير (3)"قصة الحضاري" داح  كّاب "ةييرانت"

ذما ن ب(4)مثل: الدكّير سعد الدي  دالح بعلي نايفب ننقل عيه ذن ذحاع عليه

 .(5)ي ر ذك  اآلخ ي عدا نثرًا يسي اً   ففّيسط شي  ال  يقيالدكّير سعية الخلف 

                                                 
= 

 . 48نالمها،  اليهيةيةب ع د المجيد ،ميب ص
 .29ص  اوس ار المقدسة ق ل ا سمعب علي ع د الياحد نايفب (1)
 . 195اليهيةيةب ة. ذحمد ال يب ص  (2)

 .345قصة الحضاريب نع ةييرانتب المجلد اونعب الجثء الثاينب ص  (3)
 .281  السيد دالحب ص العقيدي اليهيةية نخ  ،ا علر ا نسانيةب ة. سعد الدي (4)
 .118اليهيةية ناليص انيةب ة. سعية الخلفب ص  اوةيا  ةراسات (5)
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  :تعقيب وترجيح 

يمحظ ذّ  ذكث  ال احثي  الهي  ن يا ذك  اآلخ ي يف العهد القديم اسّثييا م   

 ةنانذنر بذهنا تّضم  ند ًا ناضحًا ل عض ذحدار القيامة مع ذلك عااراتب

رض م  ال اقدي  يف ت اب او عّ  كثي ي " يف س   ةانياع: ال هي  الي 

 "يسّيقظي ب ،ؤالء علر الحياي اوشديةب ن،ؤالء علر العار علر ا زةراء اوشدي

 .[2: 12ةانياع: ]

عّ  نّ  ةانياع الساشق ناضح يف شع  الميتر نانقساع الياس علر  أقول:

يضح ذي  العمل الصالح نعاق ّه الك يمة يف تف يقي ب كما ذّ  تكملة الي  

َكثِيُ نَ  مَِ  2" ن،ها ،ي: باب نالعقاب شعد الميتفهي ن  ناضحم يف الثي باآلخ ي

ِةب َن،ُؤاَلِء عَِلر  َّْيِقُظيَ ب ،ُؤاَلِء عَِلر اْلَحَياِي اوََشِدي  اقِِديَ  فِي ُتَ اِب اوَْرِض َيْس ال  

. ِهيَ  رَ 3اْلَعاِر لِمْزِةَراِء اوََشِديِّ نا َكثِيِ يَ  َناْلَ اِ،ُميَ  َيِضيُةيَ  َكِضَياِء اْلَجَلِدب َنال  ةُّ

ُ،يرِ  شعض نقد عّد  ب[3 - 2: 12ةانياع: ] "عَِلر اْل ِ ِّ َكاْلَكَياكِِ  عَِلر َذَشِد الدُّ

!! نالمّأمل فيه نيف هناية الي    ،ه الي  عااري لآلخ ي نليس تص يحًايال احث

 شالعقاب نالثيابب ناهلل ذعلم.  يلحظ ذنه تص يح

 :نتيجة 

يف ،هه  اء نال احثي  المسلمي  قديمًا نحديًثاظ ت اي  آراء العلممَح يُ  

نمث ّي ب نالَحَكم  القديمهد ذك  اآلخ ي يف يميع ذس ار الع نافي  شي  المسألةب

 فهي الم يحةب نفيما يأيت شعض ،هه اليصيص. ن سهاوشي  ال  يقي  اليصيُص 
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 املبحث الثالث

 مناذج من نصوص العهد القديم يف اليوم اآلخر
يمك   بص يف ذس ار اون ياء تّحدر ع  الييع اآلخ نرةت عدي نصي 

ب نتدعي لرتكه ال   تهك تقسيمها علر نصيص عامة تهك  الخي  نتدعي ل عل ن

ننصيص ت صيلية تصف ت اديل ما ق ل القيامة نما شعد،اب نفيما يأيت نماذج 

 اليصيص العامة:

 املطلب األول

 من النصنص العامة يف الينم اآلخرمناذج  

القيامة يف ذس ار العهد القديم اوخ ى غي    صيص د يحة عتييد ن

  نميها: بالّيراي

بِّ اْلَيْيَع ُكل ُه. " -  يَ ب َشْل ُكْ  فِي َمَخاَفِة ال  
وَن ُه اَل 18اَل َيْحِسَد   َقْلُ َك اْلَخا ِةِ

ب َنَرَياُؤَك الَ   [.18 - 17: 23ذمثاع:] (1)"َيِخيُ   ُشد  مِْ  َثَيابم

وّ  الثياب ذم م  ويدعي الي  علر الخيج المسّم  م  ال ّب تعالر قلت:

 ن رشالثياب اوكيد. ن،ها الي  رةٌّ علر م   حّميب فيمَحظ رشط العمل الصالح

ميسيب للي ي  بذك  الثياب م  ق ي  ذن شعيدب فهها ن م د يح يف ثياب اآلخ ي

 . ♠سليما  

يُي َ َفاْذُكْ  َخالَِقَك فِي َذي اِع َا َ 1" -  َ َذي اُع ال   ِّ َذْن َتِجيَء السِّ
 باشَِكب َقْ َل َذْ  َتْأتِي

                                                 

ال َيَغْ  قل ك م  الخا ةي ب شل ك  يف مخافة ال ّب  ياع الييعب فرنك ع  " :يف اليسيعية (1)

 .1348ص  "ح ظّها فهياك العافيةب نانّظارك ال يخي 
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ْمُس َناليُّيُر َناْلَقَمُ  َناليُُّجيُعب 2. «َلْيَس لِي فِيَها ُسُ نرم »عِْذ َتُقيُع:  َقْ َل َما َتْظُلُم ال  

ُحُ  َشْعَد اْلَمَ ِ .  ََّثْعَثُع فِيِه َح َ 3َنَتْ يُع السُّ ى ِرَياُع فِي َيْيعم َي ََّلي  َظُة اْلَ ْيِتب َنَت

يِ  ن،ها الي  يح  علر تهك  اهلل يف ذياع قيي  ب[3 - 1: 12]الجامعة:  "اْلُقي 

فم عله عال  بالّي ت دذ شظمع ال مس ناليجيع با نسا  نا اشهب ق ل ذ،ياع القيامة

 لما شي  يديه. اهلل الهي يعل الق آ  مصدقًا

َك َقْلُ َك فِي َذي اِع َاَ اشَِكب َناْسُلْك اِْفَ ْح َذيَُّها ال9" -  ابُّ يف َحَداَثَِّكب َنْلَيُس     

َها َيْأتِي شَِك اهلُل عَِلر  فِي ُ ُ ِ  َقْل َِك َنشَِمْ َذى َعْييَيَْكب َناْعَلْم َذن ُه َعَلر ،ِهِه اوُُميِر ُكلِّ

ْييُيَنةِ  َ اَب  ْشِعدِ َفاْنِثِع اْلَغم  مِْ  َقْل َِكب َنذَ 10.(1)الد  ال     َعْ  َلْحِمَكب وَ   اْلَحَداَثَة َنال  

 .[10 - 9: 11الجامعة: ] (2)("َشا ِمَ 

ٌّ نناضحم 
فهي يحهر ا نسا  م  ال  ب نيخرب شأّ  اهلل يأيت  بن،ها الي  يلي

فمصي ،ما  بنال يغرت ش ّيته نا اشه بفعليه ذْ  يحهر نيسّعد بشا نسا  للحساب

 ال ياء. فس حا  اهلل العظيم!ال  م  ن

ِق اهلَل َناْحَ ْظ َنَداَياُهب وَ   ،َها ُ،َي اِ ْنَساُ  " -  َّاَع اوَْمِ  ُكلِِّه: ات  َفْليَْسَمْع ِخ

ب عِْ  َكاَ  َخْيً ا َذْن 14ُكلُُّه. 
 
ْييُيَنِةب َعَلر ُكلِّ َخِ ي وَ   اهلَل ُيْحِضُ  ُكل  َعَمل عَِلر الد 

ا  .[14 - 13: 12]الجامعة:  (3)"َا ًّ

                                                 

عمالهمب انظ : قاميس الكّاب المقدسب ح ج الدييينة: حكم اهلل علر الياس حس  ذ (1)

 .455الداعب ص 

فاف ح ذيها ال اب يف د اكب نليسعدك قل ك يف ذياع ا اشكب نِس  يف     " :يف اليسيعية (2)

قل ك نشحس  رؤية عيييكب لك  اعلم ذّ  اهلل م  ذيل ،هه كلها سيحض ك لّدا  عليها 

 . 1376ص  "ّ  الص ا نرشيع العم  شا م فأق  الغّم ع  قل كب نذشعد السيء ع  يسدكب فر

خّاع الكمع: كّل ايء مسميعب اتق اهلل ناح ظ نداياهب فرّ  ،ها ،ي االنسا  " :يف اليسيعية (3)
= 
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: فيه اليدية شّقيى اهللب نعحضار اوعماع كلها للحساب  ن،ها ن م د يحم

 ىئ ېئ﴿ ب ن،ها الي  يصدقه قيع الحق س حانه نتعالر:خي ًا ذع ا اً 

ب [281 ل ق ي:]ا ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ نقيله س حانه:

]آع عم ا :  ﴾ٹٹ ڤ ڤ ڤٹ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٺ ٺ

30]. 

الحمد هلل الهي يعليي شس   ،ها ال ح  ذقف علر شقايا  وأقول بعد ذلك:

ذك  اآلخ ي م   ن ريثع شأّ  م  ذم  اليحي الهي ددقه الق آ  العظيمب نذكاة 

 .ن رنلي ا لع وث ت نما  باليصيصيميع العلماء نال احثي  لم ي لع علر 

 ل ت االسّعداة لييع المعاة يف ذس ار نفيما يأيت شعض اليصيص الّي 

 اون ياء:

م  ذ  اج اورض سمعيا تساشيحب ال خ  لل اّرب ": ياء يف اليسيعية -

الخينة يخيني ب الخينة يخيني  خيانةب ال ع   ق لُت: ت ًا لي ت ًا ليب الييل ليب

نالح  ي نال خ عليك يا ساك  اورضب فالهارب م  ديت ال ع  يسقط يف 

وّ  نيافد العمء قد ت ّحتب نذسس  ونالصاعد م  الح  ي يؤخه شال خالح  يب 

اورض قد تثلثلتب ُرّضت اورض رضًاب نا،ّثت اورض ا،ّثازًاب نتثعثعت 

اورض تثعثعًاب ت نحت كما يرتنح السك ا ب ناض  شت مثل الكيخب ثقلت 

 [.21 - 16: 24]ذاعياء:  (1)"عليها معصيّهاب فسق ت نال تعية تقيع

                                                 
= 

 .1377ص  "كا  ذع ا ًا  وّ  اهلل سيحض  كل عملب فيدي  كّل خ يب خي اً  وكّله

 .1565اليسيعيةب ص  (1)
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م  الياضح ذّ  ،ها الي  يصف يان ًا م  الدمار الكيينب ن،ي المّعلق  لت:ق

شاورض عيدما تقيع الساعةب الّي فّصل اهلل تعالر ند ها نت اديلها الدقيقة يف 

الق آ  الك يم ذكث  م  ذس ار ذ،ل الكّابب ن،ي مما ددقه الق آ  الك يم. نم  

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ذلك قيله يّل اأنه: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[2 - 1]الحج: ﴾ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ م  الي  الساشق قيله تعالر: مما يقُ بن

 .[2 - 1]الثلثلة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

 ياء يف س   الحكمة ع  هناية الميافقي  نع  ثياب الصّديقي  ،ها الي : -

ةه الثنشعةب نكثشدم رقيق ت ار ب..وّ  رياء الميافق كغ ار ته،  شه ال يُح "

نكدخا  ت دةه ال يحب نكهك  ضيفم نثع ييمًا ثم ارتحلب ذما الصديقي  

ب فلهلك  بفسيحيي  علر اوشدب نعيد ال ّب ثياهبم
ّ
نلهم عياية م  لد  العلي

ونه يسرت،م شيمييه نشهراعه  وسييالي  ُملك الك امةب نتاج الجماع م  يد ال ّب 

 [. 18 - 15: 5]الحكمة: "يقيهم

كأعماع الميافق  بالي  ناضح يدًا يف ندف شعض الجثاء ييع القيامة تعليق:

نيييد نصيص كثي ي  يك ع اهلل تعالر الصّديقي .يف حي   كيف تكي  ال قيمة لهاب

 نيظه  الّ اشه مع الق آ  الك يم يف المقاشلة شي  اوش ار نال جار. .(1)غي ،ا

 :ذيضًا ننرة

ب  شِالي اِر ُيَعاقِ "- . وَ   ال   بِّ َّْلر ال   ب َنَيْكُثُ  َق ِهيَ  17ُ  َنشَِسْيِ ِه َعَلر ُكلِّ َشَ  م ال 
                                                 

 كما يف ،ها الم ح . (1)
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ُ نَ  َذْنُ َسُهْم فِي اْلَجي اِت َنَراَء َناِحدم فِي اْلَيَسِط. آكِلِيَ  َلْحَم  ُسيَ  َنُيَ هِّ ُيَقدِّ

 . بُّ ْيَس َناْلُجَ َذب َيْ يَْيَ  َمًعاب َيُقيُع ال   َنَذَنا ُذَياِزي َذْعَماَلُهْم 18اْلِخيِْثيِ  َنال ِّ

]عاعياء:  (1)"َحَدَر لَِجْمِع ُكلِّ اوَُمِم َناوَْلِسيَِةب َفَيْأُتيَ  َنَيَ ْنَ  َمْجِدي َنَذْفَكاَرُ،ْم.

66:12 - 18]. 

 ي ي  حصيع الغض  ا لهيب ني ي  ذّ  الجيات يثاء الهي  
م
،ها ن  يلي

  الخيدثي ب نفيه مجازاي اهلل الياس َيهلك الهي  يأكلي يف حي ي ه ن  ذن سهمب 

تأيت نت ى مجد اهلل  - نليس اليهية فقط - علر ذعمالهم ننيايا،مب نذّ  كل اومم

 نعظمّه. 

ن،ي ،يا عامة  ب،هه ع اراتم يلية يف الييع اآلخ  نالثياب نالعقاب قلت:

لكل ال    غي  مخّصة شاليهية. ن،كها ي ى الميصف ،هه اليصيص ذق ب ما 

وّ  غي  اون ياء ال يقدرن  علر ندف عالم  وعلر كمع اون ياء الميحر شهتكي  

 اآلخ ي الغي يب ناهلل ذعلم. 

َّْيِقُظيَ ب ،ُؤاَلِء عَِلر اْلَحَياِي 2" -  اقِِديَ  فِي ُتَ اِب اوَْرِض َيْس َكثِيُ نَ  مَِ  ال  

ِةب َن،ُؤاَلِء عَِلر اْلَعاِر لِمْزِةَراِء اوَ  .اوََشِدي  َناْلَ اِ،ُميَ  َيِضيُةيَ  َكِضَياِء اْلَجَلِدب 3َشِديِّ

نا َكثِيِ يَ  عَِلر اْل ِ ِّ َكاْلَكَياكِِ  عَِلر َذَشدِ  ِهيَ  َرةُّ ُ،ير َنال   [.3 - 2: 12]ةانياع:  (2)"الدُّ

                                                 

وّ  ال ّب شاليار نالسيف يحاكم كل ش  ب نيكي  قّلر ال ّب كثي ي . عّ  الهي  " :يعيةيف اليس (1)

نراء ناحد يف اليسطب نيأكلي  لحم الخيثي   بيقدسي  ذن سهم ني ه نهنا يف الجيائ 

  .1633ص  "ب يقيع ال بنالحييا  اليجس نال أر ي يي  معًا
رتاب يسّيقظي ب شعضهم للحياي اوشدية نكثي  م  ال اقدي  يف ذرض ال" :يف اليسيعية (2)

نشعضهم للعار نال ذع اوشديب نيضيء العقمء كضياء الَجَلدب نالهي  يعليا كثي ًا م  الياس 

 .1885ص  "ذش ارًا كالكياك  ذشد الد،ير
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ه يمثل القيامة م  الق ير نانقساع الياس علر ف يقي  عّ  ،ها الي  نحدَ  قلت:

سعاةي نعما اقاءب ن،ها د يح يدًا نكاجم يدًا يف عث ات اليعيم  مايف حياي ذشديةب ع

  نالعقاب يف ذس ار اليهية.

حي  يظه  فيها ذّ  ال ع   بالساشقة يف س   ةانياع "كثي ن "نشاليس ة لكلمة 

َتْحَيا 19" ال ي مل كل الميترب فقد نرة ن  آخ  ذق ب علر الصياب ن،ي:

اَ  الَُّّ اِب َذْمَياُتَكب َتُقيُع اْلُجَثُ . ا َّيِْقُظياب َتَ ن ُميا َيا ُسك  [ 19: 26عاعياء: ] "ْس

 ن،ها عاع يف شع  الميتر.

 :نتيجة 

ظ ذّ  اليصيص الساشقة كافية  ث ات القيامة نالحسابب شل ع  نيية يمَح  

يد ذكث  م  نّ ؟ كما ذهنا ن م ناحد ميها كاج  ث ات ذك  المعاةب فكيف عذا نُ 

 ي نليست مج ة عااراتب اوم  الهي يؤكد تضم  العهد تص ح شاآلخ نصيصم 

رك  الييع اآلخ ب نذهنا ايا،د علر تصديق الق آ  الك يم لكّ  ذ،ل ذكَ  القديم 

الكّابب نيدعي ال احثي  للحكم شهك  الييع اآلخ  نالثياب نالعقاب يف ذس ار 

 ي . ناهلل ذعلم.يافاالن ياءب ال خلي،ا م  ذلك كما دّ ح ال

شيعيم اليهية  ذح ارم  الم يد شيا  ما يؤيد ،هه الحقيقة شهك  اعّقاة نلعل  

ب …اليعيم مأنى اورناح الثكيةب": تلمية،م نرة يف فقد بالجية نعهاب اليار

نمأكل المؤميي  ،ي لحم زنية الحيت المملحةب نيقدع علر المائدي لحم ثير 

م يدًاب نال يدخل الجية ش ّي ك ي  يدًاب نيأكلي  ذيضًا لحم  ي  ك ي  لهيه ال ع

لما فيه  وعال اليهية. ذما الجحيم فهي مأنى الك ار نال نصي  لهم فيه سيى ال كاء
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 .(1)"م  الظمع نالع ينة نال ي ب نالجحيم ذنسع م  اليعيم سّي  م ي

ذكد قد ف ع(ب1284ت:)كمينةاش  فم  ذش ز،م نفمس ّهم ذما علماء اليهية  

ال ع  نالي ير لألمياتب نش قاء الي س شعد ميت ذّ  اليهية معّقديم نمق ي ش

 نت حميا علر ميتا،مب نذ ّ  باويساةب نذهنم تياقليا ذلك خل ًا ع  سلف

 .(2)ذح ار،م نعلماء،م ذكث نا م  ذك  يثئيات ذحياع الجية ناليار نك رنا ذلك

ع( الهي نقل عيماع اومة اليهيةية علر عحياء 942سعديا ال ييمي)تنميهم 

ب نيف ميضع آخ  ذكد عيماعهم علر الثياب (3)للمجازاي يف الدار اآلخ يالميتر 

  .(4)نالعقاب يف اآلخ ي عيماعًا ميقياًل ال يحّمل الّأنيل

،ؤالء رؤنس علماء اليهية ن،م ذعلم شدييهم م  غي ،م نال يخ ي   قلت: 

عقيدهتم يف اآلخ يب فيي غي ذخه كممهم ناعّ اره ال هتمي هب نخادة ذهنم 

 . ّيدن  علر نصيص مقدسة عيد،م نم اهبة لما يف الق آ  الك يميس

 املطلب الثاني

 لنصنص التفصيلية يف الينم اآلخرمناذج من ا 

شعد عي اة نماذج م  نصيص العهد القديم العامة الّي ذَك ت اآلخ ي  

ن ل ت االسّعداة لهاب ذنرة نماذج م  اليصيص الّي فصلت الكمع ع  

ثم مجيء  بثم ال ع  با علر م احل: ت دذ شمظا،  الّغي  الكييناآلخ ي. نقد رت ّه

                                                 

 . 48 - 47انظ : الكيدث الم دية يف قياعد الّلميةب ص  (1)

 . 42ش  ميصير ش  كمينهب ص  تيقيح اوشحار للملل الثمرب سعيد انظ : (2)

 . 311انظ : االعّقاةات ناوماناتب ص  (3)

 .365انظ : ن س المصدرب ص  (4)
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ناليار  اهلل تعالرب نسجية الياس له س حانهب نمحاس ّه الياسب نالجية

 نخلية،ماب نرؤية اهلل تعالر.

 ميها: ونرةت نصيص كثي يأوال : ما ورد يف التغير الكوين: 

َيا َتَلِ يب َيا َتَلِ ي! ». َفُقْلُت: «َمْجًدا لِْلَ ارِّ » مِْ  َذْ َ اِج اوَْرِض َسِمْعيَا َتْ نِيَمًة:16"-

َعَلْيَك ُرْع م َنُحْ َ يم َنَفخٌّ َيا َساكَِ  17. «َنْيلم لِي! الي اِ،ُ يَ  نََه ُيا. الي اِ، ُيَ  نََهُ يا نَْهً ا

ْعِ  َيْسُقُط فِي اْلحُ 18اوَْرِض.  اِعَد مِْ  َنَيُكيُ  َذ   اْلَهاِرَب مِْ  َدْيِت ال ُّ ْ َ يِب َنالص 

. وَ   َميَاِزيَ   ََّحْتب َنُذُسَس اوَْرِض  (1)َنَسِط اْلُحْ َ ِي ُيْؤَخُه شِاْلَ خِّ مَِ  اْلَعمَِء انَْ 

ًقا. َتَثْعَثَعِت اوَْرُض 19َتَثْلَثَلْت.  َقِت اوَْرُض َتَ قُّ اِنَْسَحَقِت اوَْرُض اْنِسَحاًقا. َتَ ق 

ْكَ اِ ب َنَتَدْلَدَلْت َكاْلِعْ َزاعِ 20َتَثْعُثًعا.  ب َنَثُقَل َعَليَْها (2)َتَ ن َحِت اوَْرُض َتَ نًُّحا َكالس 

 [.20 - 16: 24]عَاعياء:  (3)"َذنْ َُهاب َفَسق ْت َناَل َتُعيُة َتُقيعُ 

عّ  ا نصاج يقّضي الحكم شأّ  ،ها الي  م  شقايا نحي اهلل تعالر  أقول: 

نذمثاله يف ذقيع ،ها نظ ًا للّ اشه الك ي  شي  ،ها الي   انعنم بون يائه 

                                                 

مةثابب نيمعه المآزي  نالميازي ب ،ي مص  ماء الم  ب نميه ميثاب  ام  ة، الميازي : (1)

/ 2تاج الع نسب محمد الثشيديب  ،ي ما يسيل ميه الماء م  ميضع عاع. انظ :نالكع ةب 

 .مجميعة م  المحققي ب ةار الهداية. شدن  ت اديل ب)ذزب( ب ماةي24

 . 2/90انظ : قاميس الكّاب المقدسب  الع زاع ،ي الخيمة. (2)

م  ذ  اج اورض سمعيا تساشيحب ال خ  لل اّرب ق لُت: ت ًا لي ت ًا ليب الييل " :يف اليسيعية (3)

نالح  ي نال خ عليك يا ساك  اورضب ليب الخينة يخيني ب الخينة يخيني  خيانةب ال ع  

وّ  نيافد  وفالهارب م  ديت ال ع  يسقط يف الح  يب نالصاعد م  الح  ي يؤخه شال خ

ب نا،ّثت اورض العمء قد ت ّحتب نذسس اورض قد تثلثلتب ُرضت اورض رضًا

ب ب ت نحت كما يرتنح السك ا ب ناض  شت مثل الكيخب نتثعثعت االرض تثعثعًاا،ّثازاً 

 .1565ص  "ثقلت عليها معصيّهاب فسق ت نال تعية تقيع
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نما  بليا ،هه الم ا،د ذس ار ذن ياء شيي عس ائيل نشي  الق آ  الك يم الهي دّير

ٹڤڤڤڤ ﴿ تصيره مما سيقع م  ةمار كيينب يقيع يل اأنه:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ 

 .[6 - 1]الثلثلة: ﴾چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌڎ

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  ڀ ﴿  حانه:قيع سين

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  *

 .[2 - 1الحج: ] ﴾ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ُعيُب اْدَغْيا. " نذيضًا ،ها الي : َها ال ُّ َّْسَمُعياب َنَذيُّ
َِّ ُشيا َذيَُّها اوَُمُم لِ اِْق

َّائِِجَها. َّْسَمِع اوَْرُض َنمِْلُؤَ،ا. اْلَمْسُكيَنُة َنُكلُّ َن بِّ َسَخً ا َعَلر ُكلِّ  لِ وَ   لِل  

َّثُِ   ب َنُكلُّ ُييِْدَ،ا َييْ َماَناُت َكَدْرجم َّفُّ الس  َماَناِت َنَتْل اوَُمِمب..ب َنَيْ يَر ُكلُّ ُييِْد الس 

ِّّييَةِ  َقاِط مَِ  ال  [.4 - 34عاعياء: ] "(1)َكاْنَِّثاِر اْلَيَرِ  مَِ  اْلَكْ َمِة َنالسُّ

نال يخ  اليهيةب نيّحدر ع   بكل اومم كما يف ذنع اليّ  الخ اب عاع ل

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ ني  هه قيله تعالر: الّغي  الهي يحدر للسمانات.

 .[104]اون ياء:  ﴾ڤڦ ڤ

 :إشكال وتعقيب 

القيامة نذحداثها  َف شال غم م  تضم  العديد م  نصيص العهد القديم نْد  

                                                 

اقرتشي ذيّها اومم لمسّماعب نذدغي ذيّها ال عيبب لّسمع اورض نملؤ،اب " :يف اليسيعية (1)

الدنيا نكل ما تخ يهب فرّ  سخط ال ّب علر يميع اوممب نغض ه علر كل يي هاب.. نتيحل 

نتهنى قياهتا كافة كما يهنى الير  الساقط  قيات السماء كلهاب نت يى السميات كِس  ب

 .1580ص  "م  الك عب نكما يهنى ما يسقط م  الّي 
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نح   الياس  بنالخ نج م  الق ير بيينم  الّغي  الك بالم اهبة لما يف الق آ  الك يم

ناع  عس ائيل  (1)لك  يظه  شيضيح ذهنا مخصصة لصهيي  بعلر اليار اوشدية

مما  بليا الييع اآلخ  علر انّصار قيمي لليهيةشاليجاي ناالنّصار علر ذعدائهمب فحيّ 

مقاشل هتميش ناضح للسياة اوعظم م  ال   ب  بّعص  وقلية اليهيةاليدع علر 

ب كما يظه  يف شعض اليصيص ذك  ذ،ياع القيامةب ثم يف آخ  عاكاع ناضح ن،ي

 الي  مثمً يّحدر ع  ذنه ييع علر ،هه اورض. ن،ها عاكاع ناضح ذيضًا.

 :تعقيب 

 يمك  ذ  يجي  المث ّي  ع  ا اكاع اليارة شأمير:  

عدع عّ  ا نصاج يقّضي عع اء كل ذي حق حقهب نعّ  م  الم الغة  :أوال  

يية يالقيامة نذ،يالها ةليمً علر ذك  اآلخ يب ل  ار اليصيص اليارةي يفاعّ

لصهيي  ناع  عس ائيل.  انّصاًرا قيميًا بنصيص ت ي  ذّنها الييع اآلخ 

 ًاخاد انّصار ذ  ُيي  ه لمسألة كي  الييع اآلخ  ييعَ  - ناهلل ذعلم - فالصياب

تضم  ،هه علر   ه نصيدهمب نشالمقاشل يي كثي  م شال ع  اليهيةي حس  

نت اهبها مع ما نرة يف العديد م  آيات  بالقيامة اليصيص الحدي  ع  ذحدار

الق آ  الك يم. عنه لم  غي  ا نصاج تجا،ل نصيص ذس ار العهد القديم 

ش أ  ذحدار نذ،ياع القيامةب ناليظ  فقط لليصيص الّي تّحدر ع  العديدي 

الهي ذم نا اهلل شه االعرتاج شأّ  انّصار اع  دهيي . نم  ا نصاج الياي  

،هه اليصيص نما فيها م  ندف ذ،ياع القيامة ال يمك  ذ  تكي  م  عقل ش  ب 

                                                 

دهيي : اسم مديية القدسب ذنراليم عيد اليهيةب ني لق علر ذحد ي الها. انظ : قاميس  (1)

 .2/23الكّاب المقدسب
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يمك  الّي ؤ شه عال م  ن يب نوّ  الق آ  الك يم دّدقها. يقيع  وهنا ذم  غي ي ال

ے   ھ  ھ ہ  ہ  ھ  ھ﴿ يل اأنه آم ًا شرنصاج العدن:

ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 .[8 المائدي:] ﴾ۉ  ې  ې  ې ۋ  ۅۅ  ۉ

 بذّ  شعض اليصيص اليارةي يف القيامة تؤكد نجاي شعض اومم اوخ ى :ثانيًا

َنُذْع ِي َعَجائَِ  فِي ": اليهيةتقص  اليجاي علر  فلماآليتب  كما يف آخ  الي 

 . َماِء َناوَْرِضب َةًما َنَناًرا َنَذْعِمَدَي ُةَخا م َّ 31الس  ب َناْلَقَمُ  َت ْمُس عَِلر ُظْلَمةم ُع ال   َحي 

بِّ اْلَعظِيُم اْلَمُخيُج.  َنَيُكيُ  َذ   ُكل  َمْ  َيْدُعي شِاْسِم 32عَِلر َةعم َقْ َل َذْ  َيِجيَء َيْيُع ال  

ب َكَما َقاَع  بِّ َييُْجي.وَن ُه فِي َيَ ِل ِدْهَيْيَ  َنفِي ُذنُرَالِيَم َتُكيُ  َنَجايم . َنَشْيَ   ال   بُّ ال  

. اْلَ اقِيَ  َمْ  َيْدُعيهُ  بُّ  .[32 - 30: 2]ييئيل:  "ال  

شما ذك ه ة. ياس  اوحمدي شأّ  الم اة  قد ُيجاب ع  ا اكاع ذيضًا :ثالثًا 

حي  ايّماع المؤميي  ش يت المقدس نظهير  بالثما  ،ي اليص  الهي يكي  آخ 

 .(1)المسيح الميّظ  نقضاؤه علر الك ار

نلم يك   بذّ  اليّ  يخا   اليهية الهي  ذسلميا نآمييا مع ذن يائهم :رابعًا

 ب ناهلل ذعلم.ملسو هيلع هللا ىلصغي ،م ق ل شعثة ن ييا محمد  يف اورض علر ا يما 

قص  الي  علر اع  عس ائيل يحّمل ذ  يكي  م  الخلط  خامسا:

،ها  فيكي  بملسو هيلع هللا ىلصفأخ يا ما ي ي  علر ذمة محمدب المّعمد الهي فعله شعض الكّ ة

  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ مثااًل علر ما فضحهم اهلل ويله شقيله س حانه:

                                                 

 :حمديب شعييا ضم  كّاب ذدله رسالة ةكّيراه يف يامعة ذع الق ى لل اح  ة. ياس  او (1)

 .472ب ص "ممحم آخ  الثما  عيد المسلمي  نذ،ل الكّاب نآثار،ا ال ك ية"
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 ب[91 اونعاع:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يعل نراثة اورض لع اةه الصالحي ب فقاع  - يّل اأنه - نخادة ذّ  اهلل

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿س حانه: 

ة ن ييا نمعليعم ذّ  اليهية ك  نا  نكار،م رسالب [105]اون ياء:  ﴾ڎ

ال اليهيةب لكيهم يعّقدن   ملسو هيلع هللا ىلصب فع اة اهلل الصالحي  ،م ذمة محمد ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

اهلل تعالر.  شياًء علر تح يف ذيداة،م كمعَ  بذهنم المقصيةن  هبهه اليصيص

نذلك شاليظ  لييية تقارب يف  بنقد شّي  ،ها داح  كّاب ممحم آخ  الثما 

شيت المقدس سّكي  مكانًا  اليصيص شي  المسلمي  ناليهية ناليصارى يف ذ ّ 

 . (1)اليّماع المؤميي  ننص ي اهلل لهم ن،مك ذعدائهم

نيية نصيص تؤكد ذ،ياع القيامة المّ اهبة مع الق آ  الك يمب  سادسًا:

يؤكد ذهنا م  شقايا اليحي ا لهيب نذما نيية ذل اظ ذخ ى تص ح شأهنا يف الدنيا 

ما تعمده شعضهمب نمع ،ها فههه فهها رشما يكي  م  الخلط عيد اليساخب ذن م

اول اظ ال تلغي حقيقة عقيدي معظم اليهية شال ع  نالجية ناليار شعد الميت كما 

 ب نال تلغي تلك اليصيص العامة نالّ صيلية للييع اآلخ .(2)تقدع شيانه

 نشعد ،ها الّيضيح ن يع علر م احل القيامة حس  نصيص العهد القديم:

 البعث(:)القبور ثانيًا: قيام الموتى من 

الّي  بشعد الّغي  الكيين نذ،ياله تأيت الم حلة الثانية م  م احل اآلخ ي 
                                                 

ة. ياس  اوحمديب انظ : ممحم آخ  الثما  عيد المسلمي  نذ،ل الكّاب نآثار،ا ال ك يةب  (1)

 .472ص 

 . 32 - 31ت ايع ص  (2)
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  ذش ز،ا: ونرةت يف عدي نصيص

َُّّ اِب "-  اَ  ال  ."َتْحَيا َذْمَياُتَكب َتُقيُع اْلُجَثُ . اْسَّْيِقُظياب َتَ ن ُميا َيا ُسك 

 [19: 26عاعياء:]

 شقيا 
ٌّ
ع الميتر نشعثهم م  الق يرب نالي ُّ الهي يف ،ها اليّ  تص يحم يلي

نانقساع الياس علر ف يقي : ف يق للسعاةي اوشديةب  بتص يح شال ع  ذيضًا فيه يليه

نف يق لمحّقار اوشديب فههه نصيص تصّ ح شهك  اآلخ ي نليست مج ة 

 عاارات.

َّْيِقُظي2" -  اقِِديَ  فِي ُتَ اِب اوَْرِض َيْس َ ب ،ُؤاَلِء عَِلر اْلَحَياِي َكثِيُ نَ  مَِ  ال  

. ِةب َن،ُؤاَلِء عَِلر اْلَعاِر لِمْزِةَراِء اوََشِديِّ َناْلَ اِ،ُميَ  َيِضيُةيَ  َكِضَياِء اْلَجَلِدب 3اوََشِدي 

ُ،ي نا َكثِيِ يَ  عَِلر اْل ِ ِّ َكاْلَكَياكِِ  عَِلر َذَشِد الدُّ ِهيَ  َرةُّ  .[3 - 2: 12ةانياع: ]"رَنال 

 ن،ي يمع اومم كلها يف مكا  ناحد اسّعداةًا للحساب:  : الحشر:ثالثًا

ب  ُيَ الُِ  ُييَْد اْلَعمَِء فِي اْلَعمَِءب َنُمُليَك 21" -  َنَيُكيُ  فِي ذلَِك اْلَيْيِع َذ   ال  

ب َنُيْغَلُق َعَلْيهِ 22اوَْرِض َعَلر اوَْرِض.  ْم فِي َنُيْجَمُعيَ  َيْمًعا َكَأَساَرى فِي ِسْج م

ُدنَ .  ََّعه  ب ُثم  َشْعَد َذي اعم َي ْمُسب وَ   َرب  اْلُجيُيةِ 23َحْ سم َنَيْخَجُل اْلَقَمُ  َنُتْخَثى ال  

اَع ُايُيِخِه َمْجدم  : 24عاعياء:] .(1)"َقْد َمَلَك فِي َيَ ِل ِدْهَيْيَ  َنفِي ُذنُرَالِيَمب َنُقد 

ب َنُيْغَلُق َنيُ "يظه  م  خمع ع اري:  ب[23 - 21 جَمُعيَ  َيْمًعا َكَأَساَرى فِي ِسْج م

                                                 

العمء نمليك اورض علر اورضب  نيف ذلك الييع ي ّقد ال ّب ييد العمء يف" :يف اليسيعية (1)

فيجمعي  كما يجمع اوس ى يف الجّ ب نيغلق عليهم يف السج ب نشعد ذياع كثي ي ُي ّقدن ب 

وّ  رّب القيات يملك يف ي ل دهيي  نيف ذنراليمب  وفيخجل القم  نتخثى ال مس

 .1566 - 1565ص  "نمجده ذماع اييخه
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حي  ييد السماء نمليك اورض يجمعي  يف مكا  ناحدب  و"َعَلْيِهْم فِي َحْ سم 

 نلعله كياية ع  يمع الياس نح  ،م لغاية الحساب.

نرةت نصيص رابعًا: مجيء اهلل تعالى وعرض األعمال ومحاسبة الناس: 

  نميها: بليحاسَ  ذ،ل اورض ناعيهبا شالعدععدي تيضح مجيء اهلل تعالر 

. اَل 16"- يُ  َيْعَلُق شَِعَمِل َيَدْيِه. ُقْم َيا َربُّ . َقَضاًء َذْمَضر. ال ِّ ِّ بُّ َمْعُ نجم ُ،َي ال  

اَمَك  َُّحاَكِم اوَُمُم ُقد  َّّث ا نساُ  لِ  .[19 - 9:15مثمير: ] (1)"َيْع

ُعيَب وَن ُه َياَءب َياَء لَِيِديَ  "- اوَْرَض. َيِديُ  اْلَمْسُكيَنَة شِاْلَعْدِع َنال ُّ

 [.13: 96]مثمير: (2)"شَِأَماَنِّهِ 

ونه يّحدر  وب نال ُيَ ك يف دحة معياه♠ن،ها الي  ميسيب لدانة  

 ع  قضاء اهلل شالعدع شي  اومم. 

َّاَع اوَْمِ  ُكلِّهِ 13"ننرة ،ها الي  ع  ع ض اوعماع: - ِق اهلَل َفْليَْسَمْع ِخ : ات 

وَ   اهلَل ُيْحِضُ  ُكل  َعَمل عَِلر 14،َها ُ،َي اِ ْنَساُ  ُكلُُّه.  َناْحَ ْظ َنَداَياُهب وَ   

ب عِْ  َكاَ  َخْيً ا َذْن ا اً 
 
ْييُيَنِةب َعَلر ُكلِّ َخِ ي  .[14 - 13: 12 :]يامعة "الد 

ي  نال ب،هه نصيص تص ح شالحساب نليست مج ة عاارات قلت: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿ اوخي  فيه نيه ا ه م  قيله تعالر:
                                                 

الّي ح  تب نعلقت ذريلها يف ال  ك الهي  م تب  تير ت اومم يف الهيي" :يف اليسيعية (1)

ذظه  ال ب ن سه نذددر القضاءب نذخه ال  ي  شما فعلت يداهب لي يع اوا ار علر مثيى 

اومياتب نيميع اومم الهي  نسيا اهللب فرّ  المسكي  ال ييسر علر الدناعب نرياء ال ائسي  

ب نلَّد  اومم يف حض تك. يا رّب ذلِق ال ع  ال ييقط علر اوشد. ُقم يا رّب نال يقَي ا نسا 

 .1128ص  "عليهاب نلّعلم اومم ذهنا ش  

ب آتم ليدي  الدنيا شالرب نال عيب شأمانّه": يف اليسيعية (2)  .1247ص  "ونه آتم
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ٹ  ٹٹ  ڤ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ

 .[30]آع عم ا :  ﴾ڤ  ڤ

 خامسًا: سجود الناس أمام الرب  سبحانه: 

َماَناِت اْلَجِديَدَي َناوَْرَض " :اآلتيي نق ت علر اليصي   وَن ُه َكَما َذ   الس 

ب ،َكَها َيْثُ ُت َنْسُلُكْم َناْسُمُكْم.  بُّ ِّي َذَنا َدانِعم َتْثُ ُت َذَمامِيب َيُقيُع ال   اْلَجِديَدَي ال 

ب َذ   ُكل  ِذي َيَسدم َيْأتِي لَِيْسُجَد  َنَيُكيُ  مِْ  ِ،مَع عَِلر ِ،مَع َنمِْ  َسْ تم عَِلر23 َسْ تم

بُّ   .[23 - 22: 66 عاعياء:] (1)"َذَمامِيب َقاَع ال  

َِّهِج اوَْرُضب لَِيِعج  اْلَ ْحُ  َنمِْلُؤُه. 11"- ْ َّ َماَناُت َنْل َّْ َ ِح الس 
لَِيْجَهِع اْلَحْقُل 12لِ

ََّ ن مْ  َّ ِ ب وَن ُه َياَء.13ِحييَةِهم ُكلُّ َذْاَجاِر اْلَيْعِ   َنُكلُّ َما فِيِهب ل بِّ لَِيِديَ   َياءَ  َذَماَع ال  

ُعيب شَِأَماَنِّهِ  شِاْلَعْدعِ  اْلَمْسُكيَنةَ  ِدي ُ اوَْرَض. يَ   [. 13 - 9: 96مثمير: ] (2)"َنال ُّ

ِهيَ  َديَْعَُّهْم َيْأُتيَ  َنَيْسُجُدنَ  "،ها الي  الص يح:  نذيضًا كلُّ اوَُمِم ال 

ُدن َ  ب َنُيَمجِّ ائَِ . َذْنَت اهلُل وَن َك َعظِيمم َذْنَت َنَدانِعم َعجَ 10اْسَمَك.  َذَماَمَك َيا َربُّ

 .[10 - 9ب 86مثمير: ] "َنْحَدكَ 

                                                 

ونه كما ذّ  السميات الجديدي ناورض الجديدي الّي ذديعها تدنع ذماميب ": يف اليسيعية (1)

هلك تدنع ذريّكم ناسمكمب نم  رذس اه  علر رذس اه  نم  س ت علر فك :يقيع ال ب

 .1634 - 1633ص  "س ت كل ش   يأيت ليسجد ذماميب قاع ال ب

اسجدنا لل ب يف زيية مقدسةب ارتعدنا يا ساكيي اورض م  نيههب قيليا يف ": يف اليسيعية (2)

سّقامةب لّ  ح السميات نت ّهج اومم ال ب ملكب الدنيا ثاشّة ل  تّثعثعب يدي  ال عيب شاال

اورضب ليهِدر ال ح  نما فيهب لّ ّهج الحقيع نكل ما فيهاب حييةه تّهلل يميع ذاجار 

ب آت ليدي  الدنيا شالربب نال عيب شأمانّه  - 1246ص  "الغابب ذماع نيه ال ب ونه آتم

1247 . 
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نرةت يف العهد القديم سادسًا: وصف النار األبدية والناس وقودها: 

 نصيص تصف اليار نذدحاهبا: 

ُتِصيُ  َيُدَك َيِميَع ": علر رّشه تعالر ♠نرة يف المثامي  ثياء ةانة  - 

َتْجَعُلُهْم مِْثَل َتيُّيِر َنارم فِي َزَماِ  ُحُضيِرَك. 9يَك. َذْعَدائَِك. َيِمييَُك ُتِصيُ  ُكل  ُمْ ِغِض 

َّلُِعُهْم َنَتْأُكُلُهُم الي ارُ  بُّ شَِسَخ ِِه َيْ   .[9 - 8: 21مثمير: ] (1)"ال  

 ننرَة ذيضًا ما يدع علر ذشدية اليار نذّ  الياس ،م نقية،ا نم  ذلك:  - 

ُعيُب َنُقيَة كِْلسم َنَتِص 12َنَ ُسُكْم َنارم َتْأُكُلكْم." -  ب َذْاَياًكا َمْقُ يَعًة (2)يُ  ال ُّ

َها اْلَقِ يُ يَ  َشْ ِ ي.  َها اْلَ ِعيُدن  َما َديَْعُتب َناْعِ ُفيا َذيُّ ُتْحَ ُ  شِالي ار ِْسَمُعيا َذيُّ

ْعَديُ 14 َيْسُكُ  فِي َنارم  َمْ  مِي ا»اْلُميَافِِقيَ :  اْرَتَعَ  فِي ِدْهَيْيَ  اْلُخَ اُي. َذَخَهِت ال ِّ

؟ َد َذَشِدي ةم
؟ َمْ  مِي ا َيْسُكُ  فِي َنَقائِ  .[12 - 11: 33]عاعياء: (3)"آكَِلةم

نسأع اهلل  بنيف الي  الساشق ذّ  اليار ذشديةب نذّ  ال عيب تّحيع علر نقية

ی  ی   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴿العافيةب نفيه نيه َا ه م  قيله تعالر: 

                                                 

تجعلهم كّيير نار حيت  يدك تصل علر يميع ذعدائكب نيمييك علر م غضيكب": يف اليسيعية (1)

 . 1142ص  "يّجلر نيهك. عّ  ال ب شغض ه ي ّلعهم ناليار تأكلهم

فّي ع  م   باديداً  ذي الماةي المّ قية شعد تسخي  الحج  الجي ي تسخييًا بكلس: ذي الجي  (2)

هنم سيح قي  كما يح   الكلس شيي ا  عذي:  بح اري اديديب نتصي  ال عيب نقية كلس

ب ماةي )كلس(ب مجلس الّح ي : ة. القس 367/ 6 ةائ ي المعارج الكّاشيةباديدي. انظ : 

 دميئيل ح ي  نآخ ن ب ةار الثقافةب مص . 

ن سكم نارم تأكلكمب نتكي  ال عيب كمحرت  الكلسب نك يك مق يع ُيح   ": يف اليسيعية (3)

فثع يف دهيي  شاليار. اسمعيا ذيها القادي  ما ديعتب ناع فيا ذيها الداني  يربنيت. قد 

الخا ةي ب نال عدي ذخهت الك ارب م  ميا يسك  يف اليار اآلكلة؟ م  ميا يسك  يف اليقائد 

 . 1579 ص "اوشدية؟
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 .[24ق ي: ال ] ﴾ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ

َّْك ِِ يَ  َنُكلُّ ": ننرة ذيضًا ّ يُّيِرب َنُكلُّ اْلُمْس ّ ِقُد َكال َفُهَيَذا َيْأتِي اْلَيْيُع اْلُم

اب َنُيْحِ ُقُهمُ  اْلَيْيُع اآلتِيب َقاَع َربُّ اْلُجيُيِةب َفمَ ُيْ ِقي َلُهْم  َفاِعلِي ال   ِّ َيُكيُنيَ  َق ًّ

 [.4: 1مخي:]م(1)"َذْدمً َناَل َفْ ًعا

 ": ننرة ذيضًا
 
ِهيَ  َعَصْيا َعَلي وَ   ُةنَةُ،ْم  وَنَيْخُ ُييَ  َنَيَ ْنَ  ُيَثَ  الي اِس ال 

 .[24: 66]عاعياء: (2)"اَل َيُميُت َنَناَرُ،ْم اَل ُتْ َ ُأب َنَيُكيُنيَ  َرَذاَلًة لُِكلِّ ِذي َيَسدم 

َس نقية،اب نالياُس ال يميتي  وّ  اليا وقلت: ناضح ذّ  اليار ذشدية ال ت  أ 

ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿قيله س حانه: يف اليارب ن،ها يقارب

 .[36 فا  :] ﴾ۆ ۇ ۇ  ڭڭ ڭ ڭ ۓ ے ۓ ے

 سابعًا: الصالحون يسكنون الجنة العالية ووجوههم مضيئة:

نرة يف العهد القديم ذك  الجيات نذ،لها الهي  فعليا الربّب حي  ياء شعد  

َد َذَشِدي ةم؟ " ذك  اليار ،ها الي :
؟ َمْ  مِي ا َيْسُكُ  فِي َنَقائِ َمْ  مِي ا َيْسُكُ  فِي َنارم آكَِلةم

اِذُع َمْكَسَ  اْلَمَظالِِمب الي افُِض َيَدْيِه  15 ََّكلُِّم شِاالْسَِّقاَمِةب ال   الُِك شِاْلَحقِّ َناْلُم الس 

ِهي َيُسدُّ ُذُذَنْيِه  ْاَيِيب ال  ُض مِْ  َقْ ِض ال   َماِءب َنُيَغمِّ َعْييَْيِه َعِ  الي َظِ  عَِلر  َعْ  َسْمِع الدِّ

 .[18 - 15: 33]عاعياء: (3)"ُ،َي فِي اوََعالِي َيْسُك 16ال   ِّ 

                                                 

فرنه ،يذا يأيت الييع المض  ع كالّييرب فيكي  يميع المّكربي  نيميع دانعي ": يف اليسيعية (1)

ص  "ال ي قر لهم ذدمً نال غصيًا ب فيح قهم الييع اآليتب قاع رّب القياتب حّرًاال   قّ  

2030. 

نيخ يي  نش ن  يث  الياس الهي  عصيينب وّ  ةنة،م ال يميت ننار،م ال ": يف اليسيعية (2)

 .1634ص  "ُت  أب نيكيني  ُرذالة لكل ش  
م  ميا يسك  يف اليار اآلكلة؟ م  ميا يسك  يف اليقائد اوشدية؟ السالك شالرب ": يف اليسيعية (3)

= 
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شعد ذك  عقيشة الميافقي  ناليار اوشدية ياء ذك  اوعماع الصالحة نثياهباب 

القّل ناليظ  ن يكمكس  الظلم نال اي بالمح مات كلثنع الحق نقيلهب نت ك

 نثياهبا مجازاي فاعلها شسكياه يف اوعالي. بللمح ع

،ها ي  ه ذسليب الق آ  الك يم م  حي  المقاشلة شي  الكاف ي   قلت: 

نثياهبمب مع ال    الياضح يف رنعة اوسليب اللغيي  نعقيشّهم نشي  المؤميي 

يا م ااج نشديع رائعب نما يّضميه م  معا م نتأثي  يف الي س نش بيف الق آ  الك يم

 .نشي  العهد القديم المرتَيم نالصيري غي  الياضحة ذحيانًا

ُ نَ  َذْنُ َسُهْم فِي اْلَجي اِت َنَراَء َناِحدم 17" :ننرة ذيضًا ُسيَ  َنُيَ هِّ ِهيَ  ُيَقدِّ ال 

 .[17: 66]عاعياء: "(1)فِي اْلَيَسطِ 

  الجيات. يظه  يف الي  ثياب اون س ال ا، ي نذهنا يف قلت:

نا َكثِيِ يَ  عَِلر اْل ِ ِّ 13" ذيضا:ن ِهيَ  َرةُّ َناْلَ اِ،ُميَ  َيِضيةُيَ  َكِضَياِء اْلَجَلِدب َنال 

ُ،يرِ   .[3 - 2: 12]ةانياع: "َكاْلَكَياِكِ  عَِلر َذَشِد الدُّ

فّصي  نيي،هم  بيّضم  الي  ند ًا للدعاي الهي  يهّدي الياس شس  هم 

 بر اوشد. فاللهم نفقيا لعمل ت ضاُه م  الدعيي عليكمضيةة كالكياك  نعل

نايعل نيي،يا مضيةة ييع نلقاك يا ذا  بليهّدي شرذنك خلق كثي ن  علر ذيدييا

 الجمع نا ك اع.

                                                 
= 

مّكلم شاالسّقامةب ال افض مكاس  المظالمب ناليافض ك يه م  ق ض ال اييب الساةُّ ذذنه نال

 .1579ص  "ع  خرب الدعب نالمغمض عيييه ع  رؤية ال  ب فهي يسك  يف اوعالي 

ص  "عّ  الهي  يقدسي  ذن سهم ني ه نهنا يف الجيائ  نراء ناحد يف اليسط": يف اليسيعية (1)

1633. 
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  ثامنا: رؤية اهلل تعالى:

 :♠ع  رؤية اهلل تعالر نق ت علر ،ها الي  الميسيب وييب ن 

 .[26 :19]ذييب:  "اب َنشُِدنِ  َيَسِدي َذَرى اهللَ َنَشْعَد َذْ  ُيْ يَر ِيْلِدي ،هَ 26"-

نسا  ي ى اهلل تعالر ش نحه ال شجسدهب ن،ها فيه ا يظه  ميه ذّ   ن،ها الي 

مخال ة لليصيص الساشقة الّي ذك ت ذّ  اويساة تقيع نتحاس ب كما ذنه 

يّعارض مع اعّقاة ذ،ل االسمع شأّ  ال ع  نالحساب ناليعيم نالعهاب لل نح 

 ب لكيه يّضم  رؤية اهلل شعد الميت.نالجسد معًا

َنَذَنا ُذَياِزي َذْعَماَلُهْم 18" ن،ي: بآخ  يظه  ذنه يف رؤية اهلل تعالر ن ٌّ  يييدن 

عاعياء: ]"َنَذْفَكاَرُ،ْم. َحَدَر لَِجْمِع ُكلِّ اوَُمِم َناوَْلِسيَِةب َفَيْأُتيَ  َنَيَ ْنَ  َمْجِدي

الّي هبا ي ي   لكّاب ،ي كماع د اتها  س ه علماء ذ،لنمجد اهلل كما ي. [66:18

اأنه يف الق آ   نرؤية اهلل يّل يمله يف الجية حقب لقيع اهلل يّل  .(1)ا نسا 

 .[23 - 22]القيامة:  ﴾ٺٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ﴿الك يم: 

 تاسعا: أبدية الثواب والعقاب:

نشّ ه ذشديٌّ ال  ثياب اهلل ب يف حي  ذ شييت شع  اليصيص ذّ  الدنيا ت ير 

 :ييّهيب نميها

اَنَها " -  ب َناوَْرَض َكالث ْيِب َتْ َلرب َنُسك  َخاِ  َتْضَمِحلُّ َماَناِت َكالدُّ َفرِ   الس 

ي اَل ُييَْقُض.  ا َخمَِدي َفرَِلر اوََشِد َيُكيُ  َنشِ ِّ  ِاْسَمُعيا لِي َيا 7َكاْلَ ُعيِض َيُميُتيَ . َذم 

                                                 

ي اة شمجد اهلل كماع ( مجد)ب ماةي 2/317ّاب المقدسب نخ ة م  الم،يتيي ب قاميس الك (1)

 د اته. 
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ب ِهي َاِ يَعِّي فِي َقْل ِِه: اَل َتَخاُفيا مِْ  َتْعيِيِ  الي اِسب َنمِْ   َعاِرفِي اْل ِ ِّ ْعَ  ال  ال  

َّائِِمِهْم اَل َتْ َتاُعياب  ا 8َا يُس. َذم  يِج َيْأُكُلُهُم السُّ ب َنَكالصُّ وَن ُه َكالث ْيِب َيْأُكُلُهُم اْلُع ُّ

ي َفرَِلر اوََشِد َيُكيُ ب َنَخمَِدي عِلَ   .[8 - 6: 51]عاعياء: (1)"ر َةْنِر اوَْةَنارشِ ِّ

.. وّ  رياء "ننرة ،ها اليّ  ع  هناية الميافقي  نع  ثياب الصّديقي :  

ال يُح نكثشدم رقيق ت ارةه الثنشعةب نكدخا  ت دةه ال يح  الميافق كغ ار ته،  شه

د الصديقي  فسيحيي  علر اوشدب نعي انكهك  ضيفم نثع ييمًا ثم ارتحلب ذم

  بال ّب ثياهبم
ّ
 الك امةب نتاج ب فلهلك سييالي  ملكنلهم عياية م  لد  العلي

 - 15: 5الحكمة:] "ونه يسرت،م شيمييه نشهراعه يقيهم والجماع م  يد ال ّب 

18]. 

ب ال يسع المؤم  شعد ق اءهتا عال الحكم شأّ  ،هه نصيص يليةم يداً  قلت: 

ننييب  بر ذ،ل الكّاب لإليما  شاآلخ ياهلل تعالر ذقاع الحجة هبا نشمثيمهتا عل

االسّعداة لها شا يما  شالق آ  الهي دّد  ،هه اليصيصو فالحمد هلل الهي 

 شكلماته ننعده. قُه الق آ  الك يم فثاةنا عيمانًاعلميا م  كّ  ذ،ل الكّاب ما ددّ 

 :تساؤل وإجابة 

عهد القديم يف ذس ار ال - الساشقة نغي ،ا - عّ  المّأمل يف نصيص القيامة 

                                                 

فرّ  السميات كالدخا  تّ دةب ناورض كالثيب ت لرب نسكاهنا يميتي  " :يف اليسيعية (1)

كالهشابب ذما خمدي فيكي  لألشد نش ي ال ُيص ع. اسمعيا لي يا عاريف الربب ال ع  الهي 

 تخافيا ع،انة الياسب نم  اّائمهم ال ت تاعياب ونه كالثيب يأكلهم الع ب شقل ه ا يعّيب ال

ص  "نكالصيج يق ضهم السيسب ذما ش ي في قر لألشدب نخمدي علر ييل اويياع

1610. 
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 (1)يي غي ذ  يّساءع: م  ذي  ذتر كّ ة ،هه اوس ار هبها اليدف الدقيق نالم اشه

 لما يف الق آ  الك يم يف شعض ييان ه؟

نلعّل الجياب ع  ذلك ذنه مما ذنحر اهلل تعالر ون ياء شيي عس ائيل الهي   

م م  فدننيه مع اخّم ه ش عض ما خ  شه اليهية ذن سه بذعلميا الياس هبها

كيهنم اع  اهلل المخّار علر اوشدب نذنه سييص ،م آخ  الثما . فهها تح يف 

ناضحب لكيه ال يياقض ذّ  عليع الغي  ع  اآلخ ي م  كمع اون ياء وقيامهمب 

فهي غي  ال يعلمه عال اهلل تعالرب فههه  ونال يسّ يع فسقة اليهية ذ  يّي ؤنا هبا

ديق الق آ  الك يم لها. ناهلل تعالر ذعلم لّص ونصيصم م  شقايا اليحي الصحيح

 نذحكم. 

  :نتيجة 

م  ا نصاج القيع شأّ  ،هه اليصيص حجة قيية تضاج علر علماء  

المسلمي  الهي  ذث ّيا ذك  اآلخ ي يف العهد القديمب كما تّضم  تصحيحًا لم  

 ّ  نصيص العهد القديم ع  الييع اآلخ  ما ،ي عال عاارات ال تص يحاتبع :قاع

 - كما يف نصيص الحكمة نالجامعة - نشعضها فقد ت يح ذهنا د يحة نكثي يب

يؤكد علر الحساب نعحضار يميع ذعماع ييع القيامةب كهها الي  الهي ذنرةه 

ِق اهلَل َناْحَ ْظ َنَداَياُهب وَ   ،َها ُ،َي "،يا للّهكي ب نفيه:  َّاَع اوَْمِ  ُكلِِّه: ات  َفْليَْسَمْع ِخ

ب عِْ  َكاَ  َخْيً ا 14ُ  ُكلُُّه. اِ ْنَسا
 
ْييُيَنِةب َعَلر ُكلِّ َخِ ي وَ   اهلَل ُيْحِضُ  ُكل  َعَمل عَِلر الد 

ا  .[14 - 13: 12الجامعة: ] (2)"َذْن َا ًّ

                                                 

 يظه  ،ها الّ اشه ش كل ذنضح عيد ق اءي اليصيص اليارةي يف م احل اآلخ ي. (1)
ء مسميعب اتق اهلل ناح ظ نداياهب فرّ  ،ها ،ي االنسا  خّاع الكمع: كّل اي "يف اليسيعية  (2)

= 
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فيي غي علر م  نقف علر ،هه اليصيص م  اليافي  الرتايع ع  رذيهو  

نم  المهم ذيضًا ذّ  ،هه  بللعدن  اعة هلل نرسيلهب ننثناًل علر الحقب نعنصافًا

حجة علر ذ،ل الكّاب. ناهلل الم تجر ذ  يجعليا م  ذ،ل ا نصاج اليصيص 

نذ  يغ   ليا نليالدييا نلم   بع اةه الم حيمي  نالم ميلي  شع يه نك مه نم 

 علمياب عنه يياة ك يم.

 

         

 

  

                                                 
= 

 .1377ص  "كّلهب وّ  اهلل سيحض  كل عملب فيدي  كّل خ يب خي ا كا  ذع ا ًا 
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 اخلامتة

لة ذك  الييع اآلخ  يف مسأم  شعد ع ض نتحليل مياقف علماء االسمع 

يمك   بنشم ايعة نصيص العهد القديم بالّيراي نشقية ذس ار العهد القديم

 الخ نج شاليّائج اآلتية:

كا   يف حي اآلخ ي يف الّيرايب  ُيعد ا ماع ال يكاين ذاد المث ّي  ذك َ  - 

 .يافي ا ماع اش  حثع ذاد ال

 بذك  اآلخ ي د احةً خلت الّيراي الحالية )اوس ار الخمسة( م   - 

 نخلي،ا اا،د علر الّح يف.

 وت ييح رذي م  ذث ت م  العلماء ذك  اآلخ ي يف ذس ار العهد القديم - 

علر نصيصب نم  ذث ت  يافي لم يقف ال يف حي  بوهنم نق يا علر عدي نصيص

 . ن رع علر م  شدليل مقد  

تأم   باآلخ ي ث ت احّياء شقية ذس ار العهد القديم نصيدًا عديدي ع  - 

 بنتحهر م  ال   ناآلثاعب كما احّيت نصيدًا تصف م ا،د اآلخ ي بشالّقيى

 شدايًة شالّغي  الكيينب ثم ال ع ب نيمع اوممب نع ض ذعمالهمب نرؤيّهم اهللَ 

تعالرب نسجية،م له س حانه. ننصيص اليار يف شقية ذس ار العهد القديم تؤكد 

  نقيةًا لهاب نث ت فيها ذك  الجية ننعيمهاب كما ذهنا ذشدية ال ُت  أب نذ،لها ي قي

 ث ّت نصيص الثياب نالعقاب اوشديي .

خ أ القيع شخلي العهد القديم م  ذك  اآلخ يب نخ أ القيع شييية  - 

ث ت يف ال ح  نيية نصيص تص ح قد عاارات علر الييع اآلخ  فحس ب ف

 شاآلخ ي نشعض ت اديلها. 
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ّ  العديد م  نصيص العهد القديم اليارةي يف ع عذ بيمحظ تعص  اليهية - 

ن،مك  بليهيةاخمص م  ذياع الدنياب فيه الييع اآلخ  نذ،ياله ت ش ه شكينه ييع 

 ذعدائهمب مع ممحظة نيية نصيص تث ت اليجاي لليهية نلغي ،م.

نيية خلط عيد كّ ة العهد القديم يف شعض نصيص اآلخ يب ف عضها  - 

يظه  فيه الّعص  لصهيي  ناع   اآ  الك يمب نشعضهلّقارشه مع الق  ودحيح

ن،ها الخلط ال يلغي نصيص القيامةب  بنانّصار،م يف آخ  ذياع الدنيا عس ائيل

 .فيي غي علر ال اح  الميصف ق يع ما نافق الق آ  الك يم نرّة ما خال ه

ن ي  ب الهي يّضّم يف شعض المؤل اتال ائع ذندي شّصحيح الخ أ  - 

 العهد القديم.يف يميع  اآلخ يذك  

س حانك اللهم نشحمدكب ذاهد ذْ  ال عله عال ذنتب ذنثلت الق آ  مصدقًا لما 

نذتيب عليكب اللهم دلِّ علر ن ييا محمد نعلر عخيانه  شي  يديهب ذسّغ  ك

 .رّب العالمي  الم سلي ب نذدحاهبم نذت اعهمب نالحمد هلل
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 .ت اديل
ب القا، يب ةار ق اء لل  اعة 1حمد خلي ةب طتاريخ الديانة اليهيةيةب حس ب ة. م - 

 . 1998نالي  ب 

 ا،  ش   ا س  اييييب الّ صي  يف الدي  نتمييث ال  قة اليايية ع  ال    الهالكي ب - 
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  ع.1996
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 ملخص البحث

 :ذما شعد بنالصمي نالسمع علر م  الن ي شعده بالحمدهلل نحده

فر  ال افضة الص ييي  ميه نيية،م علر الييع ن،م يكيدن  لإلسمع 

ا تصدنا ل يا  ا نحديثً مً نذ،ل العلم قدي با يف شمة المسلمي نيسعي  فساةً  بنذ،له

اش  المح  ال ربي محمد ش   :نم  ،ؤالء باّ ،منتحهي  اومة م   بخ  ،م

ضة الحجة اليا،"يف كّاشه ،ها الميسيع شد  ب   (،د 1173ت )علي الحسييي 

 .يف شاشه المهم "يف ش م  مه،  ال افضة

 نما بننس  مؤل ه بهنتكم  ذ،ميّه نتّجلر م  خمع مع فة س   تألي 

ناليسل ال ا،   بذي اليس  ال  يف ملسو هيلع هللا ىلص فمؤل ه م  آع شيت الي ي بااّمل عليه

نيعدنهنا ذدًم م   بالهي يثعم ال افضة ذ  ا مامة محصيري فيهم بالمييف

 بنم  عقائد،م ال ا لة بنالمؤلف تربذ ميهم بنركيًا م  ذركانه بذديع ةييهم

ماع علي ش  ذشي  ال  كما تربذ ق له آشاؤه نذيداةه كا  بنذفكار،م ال اسدي

 . ╚ نالحسي  نغي ،ما

،ي ماي ى م  ال افضة يف مكة م   ّصييف ،ها الكّابنالهي ةعا المؤلف ل

فانربى لهم اش  المح   بمذذى نكهب نتثني  نكيد نمك  شآع ال ربي نغي ،

نمدى حقد،م  بم يّيًا تاريخ الص ييي  المظلم الدميي بال ربي محهرّا ميهم

 بنن أهتم بناقًم ذقياع ذ،ل العلم يف شيا  حقيقة مه، هم بمي ال ديد علر المسل

 .نشعض عقائد،م

ذك ت يف المقدمة  بنقد ااّملت خ ة ،ها ال ح  علر مقدمة نقسمي 

علر ت يمة  القسم اونع نااّمل .نميهجي يف الّحقيق بذ،ميّه نذس اب اخّياره
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نتيثيق نس ّه  بابشّييت فيه اسم الكّ بنعلر تع يف شالمخ يط بمييثي للمؤلف

 بنالّق يظات المث ّة عليه بناليسخة المعّمدي يف تحقيقه بنس   تألي ه بللمؤلف

 .نذما القسم الثاين فهي اليّ  المحقق.نالمآخه علر الكّاب

نذ   بنذ  يّق له بذسأع ذ  يجعله خالًصا لييهه الك يم - تعالر - ناهللَ 

 .رئه نناا هنذ  يجثع اوي  نالثياب لكات ه نقا بيي ع شه

 ة.عاةع ش  ِحّجي العام ي

g99hba0@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

الحمد هلل رب العالمي ب نالصمي نالسمع علر َذا ج اوَن ياء نالم سلي  

  .ن ييا محمد نعلر آله ندح ه ذيمعي 

د اء القليب ن هارهتا نسممّها م  اوم اض ناوةناء م   فر ّ و ذما شعد

 العظيمة الّي يمّ  هبا علر م  ي اء م  ع اةهب نقد كا  الصحاشة الك اع نعم اهلل

مّحّلي  هبهه الص ةب ال سيّما ذكاش ،م كأشي شك  نعم  نعثما  نعلي رضي اهلل 

نقد ض شيا ذرنع اومثلة يف ح هم  خياهنمب نالع ي عيهمب  بعديهم ذيمعي 

 نال ضل. اشقةنالّجانز ع  ذخ ائهمب ناالعرتاج شال ضل و،ل الس

م  ذح ص الياس علر ،هه  - كعلي نغي ه - نكا  آع ال يت اويمء

الص ةب فكانت قليهبم مليةة شالح  نالميةي للصحاشة الك اعب ناالعرتاج 

لما سةل: ذي الياس خي  شعد "    وكاش ،م شال ضل نا حسا ب فههه علي

نم  حّ ه وشي شك  ب (1)"قاع: عم  ؟قاع: ذشي شك  فقيل له ثم م  ملسو هيلع هللا ىلص رسيع اهلل

نعم  سّمر اثيي  م  ذشيائه شأسمائهماب نزّنج شيّه ُذع كلثيع لعم  ش  الخ ابب 

 الك اع. اهلل شه قل ه ال ا،  اليقي م  المح ة نالميةي للصحاشة نما ذاك عاّل لما مأل

ن،كها كا  الصحاشة الك اع مع آع ال يت اويمءب يياّةنهنم نيح يهنمب 

نيعرتفي  لهم شما خّصهم اهلل شه م  ق اشّهم  ملسو هيلع هللا ىلص رسيع اهلل نيح ظي  فيهم نديةَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص م  رسيع اهلل

                                                 

 (.3671ذخ يه ال خاري يف دحيحه ح ) (1)
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لقد شي   اهلل ليا ذ  م  د ات المؤميي : ةعاؤ،م  خياهنم الهي  س قي،م 

شا يما ب نةعاؤ،م ون سهم ذ  ال يجعل اهلل يف قليهبم غًم و،ل ا يما ب كما 

 پ  پ  ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ذخرب اهلل ع  ذلك شقيله: 

ٹ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .[10 :]الح   ﴾ٹ

 اشّعد كل ال عد ع  ميهج الق آ  نميهج آع ال يت اويمء: َذدحاُب نقد 

 - القليب الم يضة الّي امّألت قليهبم حقًدا نغًم علر خي  ال   ية شعد اون ياء

 هبا. يّق شي  حّر ذد ح الغل نالحقد ع اةي - عليهم الصمي نالسمع

نتك ي ،م  فأد ح لع  الصحاشة نسّ هم بعّ  ال افضة قد قل يا حقائق اومير

م  ُذسس ةييهمب نال يصّح اليالء آلع ال يت عيد،م عال  شالرباءي م  الصحاشة 

ال نالء " :نقاليا مقيلّهم الم هيري ¶ الك اعب نعلر رذسهم ذشيشك  نعم 

  .يت عاّل شالرباءي م  ذشي شك  نعم نالء آلع ال  ال :ذي و"عال  شرباء

فرهنم لم يثاليا  ونآع ال يت اويمء ش آء م  ،هه اآلراء ال اسدي المّهالكة

نال يثالي  يّع دن  رهبم شح  الصحاشة الك اعب نيدافعي  عيهم ني ّةن  علر 

 بم  ي غضهم نيس هم نيك  ،مب نيؤل ي  المؤل ات يف ال ّة علر م  يّيقصهم

مؤّلف ،ها الكّاب الهي ذنا شصدة تحقيقه نعخ ايه علر نير ال  اعة نم  ،ؤالء: 

فر  مؤل ه م  َذ،ل ،ها اليس  ال  يف ناليسل ال ا،  المييفب نقد شيّ   ونالي  

يف كّاشه ،ها فساة عقائد ال افضةب نذك  تاريخ الص ييي  نمدى حقد،م علر 

كّاشه ش يا  َذفضل  المسلمي ب نحّهر ميهمب نشّي  خ  ،م علر المسلمي ب نخّم

 رضي اهلل عدديهم ذيمعي .، الصحاشةب نشيا  فضلهم

مّما ةعاين علر اخّيار ،ها  ملسو هيلع هللا ىلص ،ها نعّ  كي  المؤلف م  آع شيت ال سيع
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علر ال افضة الهي  يثعمي  حّ  آع ال يتب نآع  افر  يف ذلك رةًّ  والميضيع

يي علر اخّيار ةعّ الّيس اب او نم ال يت ش آء ميهم نم  عقائد،م ال اسديب 

 : ذيًضا ،ها الميضيع

 الص ييي  نتاريخهم المظلم تجاه المسلمي . شيا  المؤلف خ  َ  -

 يف اةعائهم ذهنم م  آع ال يت. اوعايم شيا  المؤلف كهَب  -

)حاةثة اوعايم( الّي م  ذيلها ذّلف اش  المح  ال ربي ،ها الكّاب  -

 .،ي مما رغ يي يف تحقيقهو لما فيها م  الدرنس نالعرب

شيا  الميقف الصحيح م  ،هه الحاةثة نذمثالهاب فر  الياي  ذنيي ذرةت  -

المخال ي ب نقد هنانا  سياء كا  م  الميافقي  ذن بعلر المسلم العدع مع كل ذحد

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿اهلل تعالر ذ  يحمليا شغض قيع علر ظلمهم فقاع: 

عدى   الظالم نال يّب فيعاقَ [8]المائدي:  ﴾ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ڭ

 ﴾ک  ژ  ڑ  ڑ  ک﴿ذلك العقاب علر غي ه م   ائ ّهب نقد قاع اهلل تعالر 

 .[7 :]الثم 

 السيما المّعلقة شال    نالمقاالت. رغ ّي يف تحقيق المخ ي اتب -

 :خطة البحث 

 ااّمل ال ح  علر مقدمة نقسمي :

ف يها: ذ،مية الميضيع نذس اب اخّيارهب نخ ة ال ح ب  أما المقدمة

 ّحقيق.نميهجي يف ال

 فهي الدراسةب نفيه م حثا : وأما القسم األول:
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 الم ح  اونع: ت يمة مييثي للمؤلف.

 الم ح  الثاين: الّع يف شالمخ يط.

 الي  المحقق. القسم الثاين:

 ثم ال هارسب ن،ي كالّالي:

 فه س المصاةر نالم ايع.

  فه س الميضيعات.

  :منهجي يف التحقيق 

ط اليّ  نعخ ايه علر نفق م اة نايّهدت يف ض  بنسخت المخ يط -

 المؤلف.

اعّمدت اليسخة اودل اليحيدي للمخ يطب نقاشلت اوحدار  -

الّاريخية اليارةي يف المخ يط مع اوحدار الّي ذك ،ا المؤلف يف كّاشه اآلخ  

  عة: ةار الكّاب الجامعيب  "عتحاج فضمء الثم  شّاريخ نالية شيي الحس "

ا (1)نقد اعّمدت ،هه ال  عة عيد المقاشلة شّحقيق: ة. محس  محمد حس . ب نذم 

يف عليها عيد المقاشلة عال   فلم َذحّْج  (2)اليسخة الّي شّحقيق الدكّير ناد الربكايت

                                                 

شعد انّهائي م  مقاشلة اليّ  علمت ش سالة الدكّير الربكايتب نقد نق ت عليها ف ذيت ذ   (1)

لّي قاشلّها م  الكّاب اونع تغيي نتك يب نريعت علر رسالة الدكّير الربكايت المياضع ا

 يف المياضع الّي لم تك  ضم  تحقيق الدكّير محس  محمد.
نجلرتاب رحقق الكّاب ة. ناد  الربكايت لييل اهاةي )الدكّيراه( م  يامعة سانت اندرس  ش (2)

ق ىب مكّيشة علر اآللة الكات ةب نالهي نميه نسخة يف مكّ ة الملك ع داهلل شجامعة ذع ال

ا تحقيق 921نق ت عليه ي دذ تحقيق المؤلف م  ذحدار سية ) ،دد( علر آخ  المخ يطب نذم 
= 
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 ميضع ناحدب ذا ت عليه يف الحااية شاسمه نشاسم محققه.

قاشلت اليقيع ناواعار الّي ذنرة،ا المؤلف مع مصاةر،ا الم  يعة  -

 ا مكا . ائل العلمية غي  الم  يعة شقدرنالمخ ي ة نال س

ه ّضعنه يف الي ب نّما كا  م  خ أ ناضح شّي  م  الياسخ فرين دحح -

 عليه يف الحااية. تيفّي ب ننّ هقشي  مع

غّي ت رسم شعض الكلمات نفًقا لل سم المسّعمل يف اليقت الحاض ب  -

 ندححت اوَخ اء اليحيية.

 سم السيري نرقم اآلية.عثنت اآليات علر سير،اب نذلك شهك  ا -

خ يت اوَحاةي  م  مصاةر،ا اوَدليةب فر  كا  الحدي  يف  -

الصحيحي  ذن ذحد،ما اكّ يت شّخ يجهب نع  كا  يف غي  الصحيحي  فرين 

 علر تخ يجه كمع َذ،ل العلم يف الحكم علر الحدي . تذض 

 ت يمت لألَعمع غي  الم هيري . -

 :ذيلت ال ح  ش هارس علر اليحي اآليت -

 .فه س المصاةر نالم ايع -

 .فه س الميضيعات -

فرين ُذريد   عة  "عتحاج فضمء الثم "عذا ذا ت يف الحااية علر كّاب  -

                                                 
= 

الدكّير محس  محمد حس  فهي م  يع يف ةار الكّاب الجامعيب ني دذ م  ذنع المخ يط 

 ،دد(.1124) هناية سية علر
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 .ي يد ذلك ما يف الحااية علر تةار الكّاب الع شيب نعذا ذرةت غي ،ا فرين ذا 

نقد شهلت يهدي يف تحقيق الي  نعخ ايه كما ي يده مؤل هب فر  كا   و،ها

نذسّغ   اهلل ميهب نحس ي ذين شهلت  بذلك فم  ن سي نال ي ا م  خ أ شعد 

اهللب نله نحده ال ك  نال ضل نالميّة.  قصارى يهديب نع  كا  م  دياب فم 

 .نالحمد هلل رب العالمي ب نالصمي نالسمع علر ذا ج اون ياء نالمسلي 
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 القسم األول

 الدراسة

 ويشتمل على مبحثين: 

 األول املبحث

 (1)ترمجة موجزة للمؤلف

ش  ا،ي محمد ش  علي ش  فضل ش  ع داهلل ش  محمد ش  يحير ش  مكَ ع 

م  سملة المح   ي ال افعي.المح  الثاين محمد ال ربي الحسييي المكّ 

 ."ال ياض اليض ي يف فضائل الع  ي"ال ربي داح  

 يع ج شاش  المح  ال ربيب نيلق  شالجماع اوَخي . -

 ،دد(.1100سية )نلد شمكة  -

ن أ شمكة علر ذكمل ندفب فح ظ الق آ  الك يم نييّةه نق ذ العليع علر  -

نالدهب نح ظ كثيً ا م  المّي  علر الم ّي ع دالقاةر الصديقيب نالعمّمة ذسلم ش  

ع د ال حم  مي ك الحسييي الحي ي السليماين المكيب نق ذ علر المحّدر العمّمة 

يازهب نالزع العمّمة عةريس ال ماع المكي ال افعي ع داهلل ش  سالم ال ص ي نذ

ممزمة تامةب فق ذ عليه يملة م  الكّ  العلميةب نذيازه عيازي عاّمة شجميع ما تجيز 

 له رنايّه م  العليعب فربع حّر شلغ اليهاية يف المي ي  نالم هيع.

                                                 

(ب 2/629) "ذعمع المكيي "(ب ن458)ص:  "الث، المخّص  م  كّاب ن   اليير ن"انظ :  (1)

الّاريخ نالمؤرخي  "(ب ن3/526) "معجم المؤل ي "(ب ن6/296) "اوعمع"ن

 (.402 )ص: "شمكة
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فأخه عيه الياس  بتيلر عمامة المقاع ا ش ا،يميب نةّرس شالح ع ال  يف -

 م  الحجاز نم  اآلفا .

لم يثع علر ةناع االاّغاع شالعلم نالّدريس نا فاةي حّر تييف شمكة  -

 .ب نيعل ييّة ال  ةنس مثياه  ،د(ب نةف  شالمعميب 1173المك مة سية )

 من كتبه: -

 عتحاج فضمء الثم  شّاريخ نالية شيي الحس . (1

 عقية الجما  يف سل ية آع عثما . (2

 مع يف ا ح المعّلقات الس ع.عمّاع ال ص  نالقل  نالس (3

 الحجة اليا،ضة يف ش م  مه،  ال افضة. (4

،هه ت يمة مييثي للمؤلفب ن،ي ما ةرج عليه ذدحاب الرتايمب الهي  

ب فرهنم اقّص نا علر ت يمة مقّض ةب نلم يسه يا عيد    ت يميا للمؤلف

 .الرتيمة له

 املبحث الثاني

 التعريف باملخطوط

 املطلب األول

 اسم الكتاب 

الحجة اليا،ضة يف ش م  مه،  "سّمر كّاشه شددد     المؤلف ن سه

عتحاج فضمء "كما ذك  ذلك يف ذنع ،ها الكّابب نيف كّاشه اآلخ   "ال افضة
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 المخ يط. ن،ي االسم المث ت علر   ي ب(1)"الثم 

ا م  ت يم للمؤلف فرنه ذك ه شعييا  ق ي  م  ،ها ن،ي  الحجة "نذم 

ب ن،ها ياء يف "عش اع"شددد  "ش م "فأشدع كلمة  "  ال افضةاليا،ضة يف عش اع مه،

 .(2)عليها يميع الرتايم الّي نق ت

ناخرتت العييا  اونعو ونه ،ي مانّ  عليه مؤل هب ن،ي المث ت علر 

 المخ يط.

 املطلب الثاني

 تنثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف

شما  ة فيهب نشيا  ذلكنس ة ،ها الكّاب علر مؤل ه ثاشّة ث يًتا ق عًيا ال م ي

 يلي:

ً ا يف ال افضة سّماه     ذ  المؤلف -1 الحجة "ذك  ذنه ذف ة مؤل 

ب فقد قاع عيد حديثه ع  ال اه عسماعيل: "اليا،ضة يف ش م  مه،  ال افضة

نكا  يف ذياع شايثيد ظه  خ نج ااه عسماعيل م  ذرية ال يخ: ددر الدي  "

،  عجي ةب نمهالك غ ي ةب كس ك ( شمظا905اورةشيليب نكا  ذلك يف سية )

الدماء شاوحياءب نا ح ا  لألمياتب ناليه  نالخ اب لل لدا ب نالّغلي  

لألم اءب نع،مكهم يف ممالك العجمب نَذظه  مه،  ال افضة ا ماميةب نشاةرنا 

                                                 

 (.1/256) "عتحاج فضمء الثم "انظ :  (1)
(ب 2/629) "ذعمع المكيي "(ب ن458)ص:  "المخّص  م  كّاب ن   اليير نالث، "انظ :  (2)

الّاريخ نالمؤرخي  "(ب ن3/526) "معجم المؤل ي "(ب ن6/296) "اوعمع"ن

 (. 402 )ص: "شمكة
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شالعمل علر مقّضر مه، همب نتدني  الكّ ب نت ك الّقيةب نعظهار العدانيب 

السيةب نعّدنا ذلك م  َذفضل ال اعاتب ناسّم نا علر  نسّ  اوَدحاب نَذ،ل

الحجة اليا،ضة " :تلك الضملة علر عص نا ،هاب نقد ذف ةت لهلك مؤلً ا سميّه

 .(1)"يف ش م  مه،  ال افضة

َذ  علر   ي المخ يط عضافة نس ة ،ها الكّاب علر مؤل هب ننّصه ما  -2

نا نسيدنا العارج شاهلل الحجة اليا،ضة يف ش م  مه،  ال افضة لميال"يلي: 

السيد محمد ش  الم حيع السيد علي ش  الم حيع السيد فضل الحسييي 

 ."ال افعي ال ربي

 - سيأيت ذك ،ا - َذ  المخ يط ااّمل يف ذّنله علر تق يظات عدي -3

 ت ي  ث يت نس ة الكّاب علر مؤل ه.

 ذ  ذدحاب الرتايم ذك نا ،ها الكّاب م  ضم  مصي ات ال يخ -4

ذك  ذلك: ع د اهلل م ةاة ذشي الخي ب نع د اهلل ش  ع دال حم    مّ من   

 .(2)المعلميب نالثركليب نعم  كحالةب نمحمد الح ي  الهيلة

يف ،ها المخ يط علر كّ  ذخ ى م هيري لهب     عحالة المؤلف -5

مما يدع  "عتحاج فضمء الثم  شّاريخ نالي شيي الحس "م  ذ،مها كّاشه الّاريخي 

 الكّاشي  ناحدب ن،ي اش  المح  ال ربي. علر ذ  مؤلف كم

                                                 

 (.256 - 1/255) "عتحاج فضمء الثم "انظ :  (1)
(ب 2/629) "ذعمع المكيي "(ب ن458)ص:  "المخّص  م  كّاب ن   اليير نالث، "انظ :  (2)

لمؤرخي  الّاريخ نا"(ب ن3/526) "معجم المؤل ي "(ب ن6/296) "اوعمع"ن

 (. 402 )ص: "شمكة
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ذ  الحاةثة الّي م  ذيلها َذّلف اش  المح  ال ربي ،ها الكّاب قد  -6

ب فهها الّيافق يدع "عتحاج فضمء الثم " :يف كّاشه اآلخ  شاخّصارذاار عليها 

 علر ذ  مؤلف الكّاشي  ،ي الجماع اوخي  اش  المح  ال ربي.

ف المح  ،ها الكّاب قد ذك ،ا يف كّاشه ذ  الحاةثة الّي م  ذيلها ذلّ  -7

،دد(ب ن،ي السية الّي ذلف فيها 1135يف حياةر سية ) "عتحاج فضمء الثم "

نكا  "كما ذك  ذلك يف آخ  المخ يطب حي  قاع: باش  المح  ،ها الكّاب

ال  اغ م  تأليف ،هه الّ سالة ييع ال شيع ع  ي  يف اه  ري  الح اعب سية 

. ن،ها الّيافق يف الّاريخ يدّع ذيضا علر دحة نس ة "نذلف خمس نثمثي  نمائة

 .    ،ها الكّاب لمؤل ه اش  المح  ال ربي

 املطلب الثالث

 سبب تأليف الكتاب

 القصة الميي ة لّأليف اش  المح  ال ربي لههه ال سالة ملخصها:

ذ  علي شااا ع ض علر ال افضة يف مكة عدي ذميرب ن ل  ميهم ذ  يخّارنا 

 ميها: ناحًدا

 عّما ذ  يخ ييا معهم عذا قصد،م اوَعداء. -

 تحت اليداء.  نعّما ذ  يجهثنا مائة عسك ي يكيني -

 المهّمات. شه عيد ال ل  يف  نعّما ذ  يقسط عليهم مااًل معليًما يقيمي -

 نعّما ذ  يسّلميا مائة نخمسي  شيدًقا م  المثميات. -

 نعاّل فليخ ييا م  مكة.
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ء،م يف ةفرتو ليقف عليهمو نليّميثنا ع  َذ،ل ن ل  ميهم ذ  يكّ يا ذسما

 نالجماعة. السية

فخ ييا م  عيده علر ذلكب نسّيفيا يف الم ليبب فَأم  شخّم شييهتم 

 فخّمتب شعد ذلك ديرنا ةفرتًاب نذحض نه شي  يدي ال ااا.

ًّا م  شييت َذ،ل مكةب ذنلي اوحساب  يف ،ها الدفرت َذلحقيا ع  ي  شي

 الكّاب. تب نميهم شيت آع ال ربيب الهي ميهم مؤلف ،هاناونساب نالييا،ا

م  فعل ذلكب نذد ح الياس عيدئه كلما نيدنا عجمًيا عّثرنه  نقد عيق 

 الّعثي . ذادّ 

لههه الحاةثة ذّلف اش  المح  ال ربي ،ها الكّابب نكا  ذلك يف سية 

 ،دد(.1135)

 :نلي نق ات مع ،هه الحاةثة -

 :الوقفة األوىل 

لر م  عاش يف شمة السية م  ذّي  ائ ة كانت: ذ  يكي  ذّ  الياي  ع

مخلًصا ل لدهب ميالًيا لهاب مقّدما عّيا،ا علر َذّي شلد آخ ب ن،ها م  ذقّل ما يج  

اء  عليه تجاه شلدهب نم  نالئه ل لده نعخمده لها: ذ  يكي  معهم يف الس   

اءب نالعس  ناليس ب نيف لم نالح ب. نالض     السِّ

 الثانية: الوقفة 

ذّ  الكهب نالّثني  ،ي ةيد  ال افضةب ن،ي م  ذسس عقائد،مب شل ع  الّقية 

)الكهب نالي ا ( عيد،م تسعة َذع ار الدي ب ن،ي ةييهم نةي  آشائهمب نال عيما  
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 يث ت ذلك. ب نمصي اهتم نتاريخهم نناقعهم(1)نال ةي  لم  ال تقية له

 :الوقفة الثالثة 

مع كل َذحدب مسلًما كا  َذع كافً اب ميافًقا ليا يف ذ  العدع نا نصاج ناي  

العقيدي ذع مخالً اب نشغض المخالف ال يجيز َذ  يؤةي شالمسلم علر ظلمهب نقد 

ۇ  ۇۆ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿هنانا اهلل تعالر ع  ذلك شقيله: 

نما نقع يف ،هه الحاةثة م  تعثي  الياس  ب[8]المائدي:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ي م  ال غي نالعدنا  الهي هنت عيه ال  يعةب نقد قاع اهلل لكل ذعجمي رافضي ،

فم ُيحّمل المسالم اآلم  نزر الظالم  [7]الثم :  ﴾ک ژ  ڑ  ڑ  ک﴿ تعالر:

  ائ ّه. م  الجائ  نع  كا 

 املطلب الرابع

 املعتمدة يف حتقيق الكتاب ةالنسخ

 للمخ يط نسخة نحيدي ف يديب مصيري يف مكّ ة الح ع الي يي ال  يف -

(ب نعدة 1493نمصيري ذيًضا يف م كث الملك فيصل ش قم ) ب25/80( 1ش قم )

س ً اب نلم ُيهك  فيها اسم الياسخب نال  21نرقةب نعدة اوس  :  18ذنراقها: 

 اليسخ. تاريخ

شعض الكلمات نالجمل ه تييد نالمخ يط شخط نسخ ناضح معّاةب عال  َذن

 بصيري م  ذدل ملّي ليست ناضحةب نلعّل ذلك شس   ذ  المخ ي ة م

فالمياضع الّي تمّيث شلي  مخّلف ،ي الّي لم تك  ناضحةب كاسم الكّابب 

                                                 

 (.219 - 2/217) "اوديع م  الكايف"انظ   (1)
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الّي م  ذيلها ذّلف ال ربي ،ها  بنتاريخ السية الّي نقعت فيه حاةثة اوعايم

 ننحي ذلك مّما يميّث غالً ا شلّي  مخّلفب ن،ي يسي ي نقليلة. بالكّاب

اعّمدهتا نيعلّها ،ي اوَدل نرمثت نشما ذهنا ،ي اليسخة اليحيديب فقد 

 )ذ(. لها شالح ج

قاشلت اوحدار الّاريخية الّي ذنرة،ا المؤلف شما ذك ه يف كّاشه  -

نرمثت له شالح ج  "عتحاج فضمء الثم  شّاريخ نالية شيي الحس "الّاريخي 

 )ت(.

قاشلت يميع اليقيالت ناوَاعار الّي ذنرة،ا المؤلف شمصاةر،ا الّي  -

 كث ،اب نرمثت ل عضها شاآليت:نق ت علر ذَ 

 رمثت له شالح ج )ن(. "الجيا،  الخالصة ع  ال يائ " -

 رمثت له شالح ج )ط(. "ةييا  اش  ميي  ال  اشلسي" -

 رمثت له شالح ج )ع(. "ةييا  اش  الّعانيهي" -

 املطلب اخلامس

 املآخذ لل  الكتاب

ذيا كا  ُمَصيُِّ ه م  يأشر اهلل العصمة لكّاب غي  كّاشهب فم يكاة يسلم ُمَصي ف 

ِصف م  يْ ذن زللب ن،هه ،ي   يعة ال   ب ي ليا علر ذلكب نالمُ  أنق  ذن خ 

الّحهي  م  اغّ   قليل خ أ الم ء يف كثي  دياشهب نالمؤلف ،يا قد ذفاة نذياة يف 

نشيا  خ  ،م علر المسلمي ب نذلك شهك  تاريخهم المظلم  بالص ييي  ال افضة

 يف زميه. و،ل مكة الدمييب نشيا  َذذا،م
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الّي م   الكّاب ال يخلي م  مآخه نملحيظات ال تيق  م  قيمّه العلميةن

 ب ن،هه المآخه ،ي:َذيلها ديّف المؤلف ،ها الكّاب

اسّدالع المؤلف علر فضائل الصحاشة شأحاةي  ميضيعة ميك يب  -1

 نعغ اله لألحاةي  الصحيحة الكثي ي الم هيري اليارةي يف ذلكب ن،ي تغيي ع 

 المياكي  نالميضيعات ناوشا يل.

ب نلعّل ذلك ي يع س  ه عااةي المؤلف ش عض ذعمع الصيفية نزنايا،م -2

علر تأث  المؤلف شَأ،ل زمانهب فرنه عاش يف الحق ة الثميية الّي انّ  ت فيها 

الخ افة نالصيفيةب نقد ذزاع اهلل مظا،  الخثع مت نالخ افات نال  كياتب 

 مهب علر يد ا ماع محمد ش  ع د الي،ابب مجّدة ةعيي ش ضله نميّه نييةه نك

 اون ياء نالم سلي .

عااةته شّعثي  كل ذعجمي رافضي شس   الحاةثة الّي م  ذيلها ذلف  -3

  ائ ّه. م  الكّابب نالحق ،ي ذ  ي اة شّعثي  الظالم ميهم ةن  غي ه

لّية َذ   عييا  الكّاب ُيي،م القاريء ذنه ااّمل علر حجج نرةنة ت صي  -4

علر عقائد ال افضة نا هاهتمب ناوَم  ليس كهلكب شل ،ي تحهي  للمسلمي  م  

َاّ  ال افضة الص ييي  نكيد،م نمك ،مب نااّمل علر تلخي  وقياع م  س قه 

م  ذ،ل العلم يف شيا  حقيقة مه، هم نن أهتم نشعض عقائد،م علر 

 ا يماع. نيه

ذ  يجثي  - عّث نيّل  - هلل،هه ،ي ذش ز الملحيظات علر الكّابب ذسأع ا

  الممات. مؤل ه خي  الجثاءب نذ  يجعل كّاشه ،ها ددقة يارية له شعد
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 دساملطلب السا

 تقريظات لل  املخطنط

 كّ ه سالم ش  ذحمد الصعدي ال ماع. التقريظ األول:

،هي رسالة شح  عْلم ذةحضت حجج ال نافضب فاقت شما قد ":     قاع

. فلّله الحجة ال الغة الّي ،ي لجييش اوشا ل (1)يياقضال َذنةعّه م  العليع علر

ةامغةب نذك ع هبا ع  كل حجة قامت لمؤل ها مقاع عم ي نحجة.فاهلل ُيْ قيه ليا 

 ."م يًدا ف ًةا مايًدا نجيًدا

   خيج.ملكات ه: ع التقريظ الثاين:

هلل ةّر محمد اش  ال ربيب فلقد ذتانا شصحيح الخرب ع  مه،  ":     قاع

فلّله الحجة ال الغة الّي لم تثع  - عليهم اللعية  يع العم  - فضة الملعينةال ا

ش  م  مه، هم شسييفها ةامغةب كم كس ت م ارقها رؤنس ال جارب نكم ذح قت 

سعي ،ا َذيساع ال افضة الك ارب نكم َذةخلت المعِّقد فيها نالمجّيي م  معانيها 

 علر ،ها الصييع خيً ا عظيًماب فجثاه اهلل ييات عد  تج ي م  تحّها اوهنارب

 ."ن،دانا نعّياه د اً ا مسّقيًماب نالحمد هلل ذناًل نآخً اب شا يًا نظا،ً ا

 كّ ه: محمد السكيدراين المالكي.التقريظ الثالث: 

 الكاف ي . شسم اهلل الّ حم  الّ حيمب نشه نسّعي  علر القيع":     قاع

 لدددي لدددم يكدددِ  الحدددافُظ يف مكدددة

 

 ق  القددددددددائمُ ال ددددددددربي المددددددددّ 

                                                  

اليياقض "لمي زا مخدنع ذا جب ذن ي يد  "اليياقض لظهير ال نافض"عّما ذنه ي يد كّاب  (1)

 لمحمد الربزنجي. "لل نافض
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 شال ددددد عِة الغدددددّ اِء عددددد  يدددددّده

 

 لقدددددداَع شددددددالّ فِض لهددددددا قددددددائمُ  

 ذةَحضددددهم تصددددييَ ه الم تضددددر 

 

 نكددددددلُّ تددددددأليف لدددددده قادددددددمُ  

 ن،دددددددهه ن دددددددهيم دددددددد ةم لهدددددددا 

 

 ش ،دددددداُ  حددددددقم لهددددددم قادددددددمُ  

ّ ال ِّ  
 اضدددذق دددُع مددد  سددديِف علدددي

 

 شددددددددالغ يف َذعيدددددددداقِهم راقددددددددمُ  

 قددددد ذعدددد َب عدددد  ُسددددي ة تددددأليفم  

 

 ه شاسددددددددددمُ شحجددددددددددةم نثغدددددددددد ُ  

 نَذخمددددَد ال دعددددَة مدددد  َذدددددلِها 

 

 ح قهددددددددا سددددددددعيُ ه حددددددددايمُ ذ 

 َذ،دددددددل  رحمدددددددةً  
 
 فهددددددي علدددددددي

 

 ن،دددددي علدددددر ذي شدعدددددِة ثدددددالمُ  

 ايددا نيددَح ذي الدد فِض عذا مددا قدد ن 

 

 ش ،اهنددددددددا فدمُعدددددددده سددددددددايمُ  

 لسددددداُنه يخددددد ُص مددددد  ذكِ ،دددددا 

 

 نقلُ ددددددددده محدددددددددرت م ددددددددددائمُ  

 هبدددددددددا ةليدددددددددلم ع  راءه فقدددددددددد 

 

 كِددددددددددمُ َلَكَمددددددددددُه يف ذنِ دددددددددده ال 

 كل هدددددا قدددددد َذش لدددددت اددددد هّهمُ  

 

 نكّلمدددددددددا يثعُمددددددددده الدددددددددثاعمُ  

 نمددد  يعدددارض ذن ييددداقض لهدددا 

 

 ذخدددددده،م شددددددل ذنُ دددددده راغددددددمُ  

 تأليف ذي الّسدية عد  ذي الهديى 

 

 نالددد فُض عددد  شددددعِّهم عاددددمُ  

 َذنضددَح َذ،ددَل الخ ددِ  مدديهم فددها 

 

 لكددددّل مددددا قددددد ةلسدددديا حاسددددمُ  

 ذظهدددددَ  ذي الّسددددديّة مددددد  شدعدددددة 

 

ع عددددددد  ددددددُقدددددددِّ  َ  الظددددددالمُ عم ُذخِّ

علر  ن،هه الّق يظات مث ّة علر   ي المخ يطب ن،ي تث ت نس ة الكّاب 

 مؤل ه.
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 مناذج من املخطنط

 عدي اليرقة اونلر م  المخ يط نعليها عييا  الكّاب نتق يظات
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 اليرقة الثانية م  المخ يط
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 اليرقة اوخي ي م  المخ يط
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 القسم الثاني

 ق ّقاحمل النّص

 شسم اهلل ال حم  ال حيم

 نشه نسّعي  علر القيع الكاف ي 

 ال ضل لمحمد نَذدحاشهب نماةح يياهبم ال  يف يف 
ّ
الحمد هلل مانح علي

محكم كّاشهب نمعلي هبم معالم العلم نذعممهب نمظه  هبم ا ائع ال  ع 

 نذحكامهب نيعلهم كاليجيعب علر س يل الحق ،اةي ب ناخل هم علمدًا علر سي 

ل العلماء علر سائ  اومةب نيال هبم سحائ   رسيّهم ةاعي ب ذحمده ذْ  فض 

الجهل المغمةب نيعلهم كأن ياء شيي عس ائيلب نعلمهم م  تأنيل الكّاب ما 

ذظه نا شه ذس ار الّيثيلب نذاك ه علر ،هه المي ةب نةناع ،هه الحسيةب نذاهد ذ  

ي م  قل  شحّ  الصحاشة معميرب دلر ال عله عاّل اهللب اهاةي عالية الظهيرب داةر

  .اهلل نسّلم عليه نعلر آله نذدحاشه نم  انّس  عليه

 ش  فضل  - تعالر - فيقيع ال قي  علر اهلل، (1)..[.]...
ّ
محمد ش  علي

 الحسييي ال افعي ال ربيب عماع المقاع ا ش ا،يميب الملّق  شالجماع اوخي :

ب عِلر تيقيحها نتق ي ،اب ،هه رسالة ال اع  علر تح ي ،اب نالجاذ

ُّ ]اُ  ش ائ ة م  الّ نافض يف شلدناب قد نّيهيا ،ممهم لض رناب ننص يا ليا  (2)[يايلش

الح ائلب نذعّدنا ليا الغيائلب عاّل ذهنم شالّقّية مسرتن ب نوشياء ال لد مخال ي  

                                                 

 كلمة ليست ناضحة نسيا  الكمع يدع علر ذهنا )ذما شعد(. (1)
 .اشّألنايف )ذ(:  (2)



 جملة الدراسات العقدية    494

ب نلكيما حي  (1)نمياةُّن ب يظه ن  ذهنم اافعّيةب نما،م عال  رنافض خاريّية

المعاا ي ت ى َذ،ل ال لد عيهم يّغافلي ب نعلر عياري مه، هم يسات ن ب ال 

ي دن  لهم مضاّةيب نع  كانت الّ ي ة عليهم اا،ديب فلّما ذراة اهلل ،ّك ذسّار،مب 

نن   م يي ق يح عيار،مب ذشا  علر ذيديهم يف ،ها العاع ما ذع ب ع  سيء 

ذتح ك شاليّ  علر  (3)[ذ ]ع  ق ي  شعد لك  (2)ه يايا ُذنلةِك اوياعب كما سُأن يي  

 الم ي . فساة مه، هم نما يّعا ينه م  ال عل

سالة ال  ي ة نالعجالة السامية الميي ة ]... يت ،هه ال ِّ  .(4)..[..........نسم 

ة نيخهع هبا ذ  يديم هبا الي ع المَجد   (5)َذتيّسل ملسو هيلع هللا ىلص ذسأع نشي يِّه محمد ناهللَ 

افضة علر اوَشد.  ال  

علم َذ  يف سية اثيّي  نع  ي  نتسعمائةب ن،ي السية الّي فّح فيها ا

                                                 

ال نافض خاريي  ع  السية نما عليه عيماع اوُمة م  القيع شرمامة ال يخي ب نمح ة  (1)

الصحاشة الك اعب ناعّقاة ذ  الق آ  لم يقع فيه تغيي  نال تح يفب نغي  ذلك مما خ ييا شه 

 ع  يماعة المسلمي .
 لعل الصياب: سُأشّييه. (2)
 (: شعد ذتح ك.ذيف ) (3)
ماب شعض الح نج ظا، ي ةن  شعضب نيظه  لي ذ  المكّيب ،ي يملة غي  ناضحة نيًعا  (4)

ب ن،ي العييا  الهي نّ  عليه المؤلف "الحجة اليا،ضة يف ش م  مه،  ال افضة"اآليت: 

 (.1/256) "عتحاج فضمء الثم "كّاشه  يف
 ههافشمح ّه نات اعهب ن شا يما  شه يأيت علر دير مّعدةيب ميها الّيسل ملسو هيلع هللا ىلصالّيسل شالي ي  (5)

تيسل م  نعب نميها الّيسل شدعائه ن،ها م  نع يف حياتهب نميها الّيسل شجا،ه ن،ها 

شعد نفاته فهها ا ك  م  ةن  اهللنةعاؤه سؤاله نذّما تيسل شدعيب نذيازه شعض ذ،ل العلمب 

 لألل اين. "الّيسل ذنياعه نذحكامه"ب ن"قاعدي يليلة يف الّيسل ناليسيلة"انظ   .ذكرب
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ذرض مص ب ا ع يف قه  المليك نقّلهمب نقد  (1)السل ا  سليم ش  شايثيد خا 

ضم  علر ةمارهب نخماة أشلغه ع  ااه عسماعيل فعل ما ال يصدر م  الك ارب ف

 لهي  نارهب نشدذ شح شهب نما فّك  يف كث ي حثشه كما سيأيت.

نعسماعيل ،ها ،ي اش  حيدر ش  اسماعيل ش  سل ا  خييه علي ش  ددر 

نلد سية اثيّي  نتسعي  نثمانمائة ييع  ،(2)الدي  ميسر ش  د ي الدي  اورةشيلي

ُه حليمة شيكم شيت السل ا  يعقيب ش   الثمثاءب خامس ع  ي  يف ري ب نُذمُّ

ق شيك ش  عثما  شيكب ش  فيل كش  علي شي (3)نز  حس  شيك ال اسدريذالسل ا  

ب ن،ي يد ال اسدري المهكيرب ن،ي ذنع م  تسل   م  (4)م   ائ ة آ  قيييلي

 (1)نذنع م  نلي ميهم: ]ق ي[، (5)ذرض فارسب ذخه،ا م   ائ ة ق ه قيييلي

                                                 

،د(ب نيلس علر س ي  السل ية سية 872ثيد ش  محمد ش  م اةب نلد سية )سليم ش  شاي (1)

 (.1/265،دد(. انظ : ال در ال الع )926،دد(ب له فّيحات عظيمةب مات سية )917)
،دد(ب نحدي  المؤلف ،يا ع  آشاء عسماعيل يدع 1/349،كها ذك  نس ه المؤلف يف )ت( ) (2)

ب ن،ها ما ذك ه ذيًضا "يييد"نالد حيدر ن،ي علر نقيع سقط يف نس هب فرنه قد تحدر ع  

(ب نذك ا ذيضًدا شعد 1/270) "ال در ال الع"(ب نال يكاين يف 2/34) "نث،ة اونظار"داح  

 ااه عسماعيل ش  حيدر ش  يييد ش  عش ا،يم ش  علي"يييد: عش ا،يمب ننس ه ،كها عيد،ما: 

 ."ميسر... ش 
 (: ال اادري.1/350يف )ت( ) (3)
ييلي: ذس ي ت كمانية حكمت الع ا  ذكث  م  ق  ب نامل حكمهم ذيًضا: شمة فارس آ  قي (4)

نةيار شك  نذذرشيجا ب نكا  عص ،م حافًم شاالض  اب نالح نب نال ساةب ناسّم  تد،ير 

،دد(ب نذد حت الع ا  تاشعة 914اوس ي علر ذ  سق ت شغداة يف يد الدنلة الص يية سية )

 (.288ص ) "ّاريخ ا سمميمييث ال"للص ييي . انظ : 
اوس ي الرتكمانية اونلر يف الع ا ب نقد اتسع ملكهم فامّّد م  تربيث علر اّط الع بب  (5)

نكانت تربيث ،ي العادمة ال ئيسةب نق ه قيييلي معيا،ا: ذنن الخ اج السيةو نذلك وهنم 

 (.288 - 287ص ) "يمييث الّاريخ ا سمم"ع فيا شرتشية ،ها الييع ميه عهد شعيد. انظ : 
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ننلي شعده ثمانية ذن سب نكا  انق اضهم علر ، (2)ييسف ش  ق ي محمد الرتكماين

اثيّي  نس عي  نثمانمائة. نمدي سل يّهم: ب سية (3)يد: حس  شيك ال اسدري

 ثمر نسّي  سية.

ند ي الدي  المهكير ،ي اش  عسحا  ش  ذمي  الدي  ش  يربيل ش  دالح 

الدي  محمد ش  في نز  (4)ش  ق   الدي  ش  َذشي شك  ش  دمح الدي  ش  رايد

يًيا السيجاين اورةشيليب كا  دالًحا م ارًكاب خدع نحي س عي  ايخدًاب نكا  س

ب ثاين ع   محّ ع سية خمس نثمثي  نس عمائةب (5)ديفًيا اافعًياب تييف شأرةشيل

 نةف  يف ةارهب نعليه ذنالةه ييس ي ب فيقاع لهم: الص ييُّي .

ب فسأع ع  ذلك فُأخرب ذنه قّدر عليه ذ  (6)نكا  يسمع م  دل ه ن اح الكمب

ذم  اهلل قدًرا  فقاع: نكا  ملسو هيلع هللا ىلص يخ ج م  دل ه م  يسّ  ذدحاب رسيع اهلل

                                                 
= 

 (.1/351ب نالّصحيح م  )ت( )"ييسف ش  ق ي محمد الرتكماين"يف )ذ(:  (1)
السل ا  ق ا ييسف الرتكماينب ملك العجمب كا  اديد الظلمب قاسي القل ب ال يّمسك  (2)

،دد(. انظ : 823شدي ب خ شت يف ذيامه نذياع ذنالةه مملكة الع اقي ب تييف شّربيث سية )

 (.7/294) "، اهرات اله"
حس  شيك ش  عليب الرتكماين اودلب المع نج شال ييلب سل ا  الع اقيي  نذذرشيجا   (3)

نظم العقيا  يف ذعيا  "،دد(. انظ : 884شك  نما علر ذلكب تييف سية )ر نةيا

 (.104) ص "اوعيا 
 ."ش  حافظ" يف ذعمه تصحيح كاآليت (4)
ها نشي  تربيث س عة ذياعب قيل: ع  ذنع م  ذن أ،ا: في نز ذرةشيل: م  َذاه  مد  ذذرشيجا ب شيي (5)

الملكب نسّما،ا: شاذا  في نزب نقيل: عهنا ميسيشة علر ذرةشيل ش  ذرمييي ش  لي ي م  يينا . 

 (.122ب 1/121) "معجم ال لدا " انظ :

 (.7)ص:  "عيةي الص ييي "ن،ي اآل  يف اماع غ شي عي ا  ق ب شح  قثني . انظ : 
 ا  يسمع ذلك يقظة فهي عّما ذ  ذلك كهب ميهب ذن ذ  الج  تّمع  شه.ع  ك (6)
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ب (2)ذْرَةشيلب نذخه ع  ال يخ زا،د الكيمين (1)مقدنًرا. نكا  داح  زانية

ب ن،ي ذنع م  ظه  ش  يق الم يخة (3)نييّهي شيسائط علر ا ماع ذحمد الغثالي

نالّصيجب ناخّار سكير ذْرَةشيلب ]نشعد ميته يلس يف مكانه ال يخ ددر الدي  

 .(4)ميسر[

فيه نيثنرهب نمّمد  زاره نالّمس ش كّه تيمير لما عاة  نكا  السل ا  يعّقد

لق كل م  َذخهته اب فقاع له: ذ ل  ميك ذ  ت ْ م  ال نعب نسأله َذ  ي ل  ميه ايةً 

اب فصار َذ،ل ال نع م  شمة ال نع َذسيً اب فأياشه علر سؤاله نذ لقهم يميعً 

 ه علر اآل .يعّقدن  ال يخ ددر الدي  نيميع الم ايخ اورةشيلي  م  ذريّ

ب ثم تيّيه علر ملسو هيلع هللا ىلص نحج نلده سل ا  خييه نتيّيه علر زياري قرب الي ي

نكا  مم  بزياري شيت المقدسب نتييف ،ياكب نقربه مع نج ش يت المقدس

 نالده مكا  حييةيه ال يخ يلس فلما بنيعّظمه (5)يعّقده: مي زا ااه رخ ش  تيمير

                                                 

المعجم " ن،ي: المسجد غي  الجامع ليس فيه ميربب نمأنى للمّصيفي  نال ق اء. انظ : (1)

 (.408)ص  "اليسيط
تاج الدي  زا،د الكيمينب كا  ناعًظا ديفًياب اافعي المه، ب ذّسس ف قة ديفية تسّمر  (2)

نقد كث ت ،هه ال  قة يف عقليم ذذرشيجا ب ذخه عيه د ي الدي ب نكا  م   ب"ا خيا "

 (.35 - 2/34) "نث،ة اونظار"(ب ن7)ص:  "عيةي الص ييي "م يديه. انظ : 
الهي  "ا حياء"حامد الغثاليب ناعظ دييفب اخّص   يذحمد ش  محمد ش  ال يسيب ذخي ذش (3)

،دد(. 520حجة ا سمعب تييف يف حدنة سية )دي ه ذخيهب كا  يلق  شلق  ذخيه زي  الدي  

 (.62 - 2/60) "  قات ال افعية"انظ : 
 (.1/349ب نالّصحيح م  )ت( )"شعد ميت نالده ميسر يلس يف مكانه"يف )ذ(:  (4)
ناال،م م  شمة  القا  معي  الدي  ااه رخ ش  تيميرليكب سل ا  ، اي نسم قيد ناي از نما (5)

ا ا عاةاًل ةييدًا خيً اب فقيًها مّياضًعاب يح  ذ،ل العلم نالصمحب محّ  ً العجم نغي ،اب كا  ملكً 

 (. 203 - 6/199) "الميهل الصايف"،دد(. انظ : 851ل عيّهب تييف سية )
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 .(2)شأرةشيل (1)نذت اعه[ م يدنه ]كث  رةشيلأش الثانية يف

ييمةه السل ا : اهاه يها  ش  ق ي  (3)فّي،م ميهم داح  َذْذَرشِيجا 

المهكيرب فأم ،م شالخ نج م  ال لدب فّيّيه ال يخ حييةيه  (4)ييسف الرتكماين

 نانص ج ال اقي . (5)نمعه شعض م يديه علر ةيار شك 

نز  ذيد  نكا  م  ذم اء ةيار شك  ييمةه: عثما  شيك ش  فيلق شيك المهكيرب

حييةه فيلدت له ال يخ حيدرب نلما اسّيلر  (6)حس  شيك السدريب دا،  ال يخ

 (7)نز  حس  شيك علر ال مة ن  ة عيها مليك ق ه قيييلي نذضع هم عاة ال يخذ

نز  أحييةه مع نلده ال يخ حيدر علر ذرةشيلب نكث  م يدنه نذت اعهب نتقيى ش

 حس  شيكو ونه ده ه.

  شيك نلي ميضعه نلده السل ا  خليل سّة َذاه ب ثم نز  حسذفلما تييف 

تيلر نلده الثاين يعقيبب ن،ي الهي زّنج شيّه حليمة شيكم م  ال يخ حيدرب 

 فيلدت له ااه عسماعيل كما قدميا الكمع فيه مسّيىف.
                                                 

 (.1/350ب نالّصحيح م  )ت( )"كث ت م يد ذت اعه"يف )ذ(:  (1)
تقديس اواخاصب ن،ي ن س المؤلف ،يا ،ي ن س الصيفية م  ا ااةي شالثنايا ننحي،اب ن (2)

 .المسلمي  علر نشيا  خ  ،م تحهي ه م  الص ييي ب    ن س سقيمب عاّل ذنه يحمد له
َذْذَرشيجا : عقليم ناسعب نُدْقع يليلب نمملكة عظيمةب م  م هير مدائيها: تربيثب نم   (3)

 (.1/109) "معجم ال لدا "مدهنا: ذْرمية نذرةشيل نغي  ذلك. انظ : 
ش  ق ا ييسف ش  ق ا محمدب داح  مملكة ذذرشيجا  نشغداة نغي ،اب نلد سية َيَها  ااه  (4)

 (.5/26) "الميهل الصايف"،د(. انظ : 810)
ةيارشك : شمة ك ي ي ناسعةب تيس  علر شك  ش  نائلب نحّد،ا ما غّ ب م  ةيلة علر شمة  (5)

 (.2/330) "معجم ال لدا "الج ل الم ّل علر نصي ي  علر ةيلة. انظ : 
 (.36/ 2) "نث،ة اونظار"ذي: ال يخ يييدب نانظ :  (6)
 ."المصدر الساشق "ذي: ال يخ يييدب نانظ :  (7)
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نكا  علر يد ااه عسماعيل ،مك مليك العجمب  ائ ة آ  قيييلي نغي ،م 

 .م  سم ي  العجم كما سيأيت

و ليكي  (1)نكا  ال يخ يييد يمع  ائ ة م  م يديه نقصد قّاع ك يسّا 

اومي  خليل  (4)(3)فّي،م ميه سل ا  ا نا ب (2)م  المجا،دي  يف ]س يل اهلل[

فخ ج علر قّالهب فّغل  علر يييد فقّله نت ّ   م يدنهب ثم ايّمعيا   ا نا  ااه

لغثن يف حدنة ك يسّا ب شعد مدي علر ال يخ حيدرب نحّسييا له الجهاة نا

نيعليا لهم رماًحا م  ذعياة ال ج ب نرّك يا يف كّل عية ذسياندًا م  حديدب 

ب فسّما،م الياس (5)نتسّلحيا شهلكب نذل سهم ال يخ حيدر تاًيا ذحم  م  الجيخ

ب ن،ي ذنع م  َذل س الّاج اوَحم  وَت اعه. نايّمع عليه خلق كثي ن ب (6)قثل اش

علر السل ا  يعقيب ش  ذنز  حس  يخيفه م  خ نج حيدر  فأرسل ا نا  ااه

شأرشعة اآلج  (7)ا م  ُذم ائه اسمه: سلما  شيكعلر ،هه الص ة فأرسل له ذمي ً 

                                                 

اب نعادمّها مديية )ت ليس(. انظ : ك يسّا : ذي شمة )الَكَ ج(ب ن،ي )ييرييا( حاليًّ  (1)

 (.1/132ب تحقيق: ة. ذك ع ضياء العم ي )"حااية المع فة نالّاريخ لل سيي"
 (.1/352ب نالّصحيح م  )ت( )"يف س يلي")ذ(: يف  (2)
ْرَشيْدب شي  ا نا  نشاب  (3) ا نا : مديية م  نياحي شاب اوشيابب الهي تسميه ال  س: الد 

(ب 3/137) "معجم ال لدا "ا تاشعة  قليم ةاغسّا . انظ  اوشياب مائة ف سخب ن،ي حاليًّ 

 (.9ص ) "الص ييي  عيةي"ن
(ب 1/352ب نالمث ت يف اودل ميافق لما يف )ت( )"ذرسل له"الص حة يف الهامش م  يمي   (4)

 فم حاية علر ،ها الّصحيح. ناهلل ذعلم.
 (.145ص ) "المعجم اليسيط"الجيخ: نسيج د يف م  الصيج. انظ :  (5)
 لربنكلما  ص "تاريخ ال عيب الع شية"قثل اش: كلمة ت كية تعيي: ال ؤنس الحم . انظ   (6)

(495).  
 (: سليما  شك.1/352يف )ت( ) (7)
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 العسك .  م  ن  

نَذم ه َذ  يميعهم م  ،هه الجمعيةب فر  لم يمّيعيا ذذ  له يف مقاتلّهمب 

عه فات ق مع ا نا  ااه فمضر علر ال يخ حيدر نميعه م  ،هه الجمعيةب فما ذ ا

اب ن،ي َذسي  علر قّله فقّمه نم  معهب نَذخهنا نلده ااه عِسماعيل المهكير ساشقً 

شيك علر السل ا  يعقيبب فَأرسل هبم علر قاسم  (1)مع عخيانهب نياء هبم سلما 

م ه َذ  ب نكا  حاكم ا نا  م  ق ل السل ا  يعقيبب نذَ (3()2)شيك الغثلياك

فح سهم هباب ناسّم نا مح يسي  فيها علر ذ  تييف  (4)د خ يح سهم يف قلعة ا

 السل ا  يعقيب يف سية ست نتسعي  نثمانمائة.

السل ا  رسّمب ننازعه م  سل يّه عخيانهب نت ّ قت  (5)ننلي شعده

المملكةب نانّ  نا يف كل ق  ب ذنالة السل ا  يعقيبب فه شيا ذنالة ال يخ حيدر 

  .كيم م  شمة (6)علر ال،جا 

نخ ج م  عخيا  ااه عسماعيل: خييه ااه علي ش  ال يخ حيدرب نيمع 

                                                 

 (: سليما  شك.1/352يف )ت( ) (1)
 (: قاسم شك الق ناك.1/352يف )ت( ) (2)
عاّل ذنه كا  ميييًةا يف الحكم عاع  بقاسم شيك م  ذس ي آ  قيينيليب ال ُتع ج مدي حكمه (3)

 "عتحاج فضمء الثم "( نقًم ع  حااية 5/542) "معجم اوس ات"،د(. انظ : 908)

(1/352.) 
اد خ : م  ذقدع مد  فارس نذاه ،اب نهبا كا  مسك  ملك فارسب قيل: ذنع م  ذن أ،ا  (4)

 (.1/171) "معجم ال لدا "اد خ  ش   هميرر ملك فارس. انظ : 
 يف ذعمه تصحيح نّصه: )نلده(. (5)
انظ : ال،جا : شلدي ميحازي ع  شقية شلدا  ييم ب يقع شييها هن ب نذ،لها رنافض زيدية.  (6)

 (.3/1195) "م دد اال مع علر ذسماء اومكية نال قاع"
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ش  السل ا  ام  م يدي نالدهب نقاتل هبم فقّل يف ذياع السل ا  رسّم  اعسك ً 

 يعقيب.

ثم تييف السل ا  رسّم ننلي مكانه: السل ا  م اة ش  يعقيبب 

 عمه. اش  (2)(1)ناليندنيك

 زنك . يف شيت دائغب يقاع له: نجم نكا  ااه عسماعيل المهكير يف ال،جا 

ب (5)ب نالثيدية(4)فيها كثي  م  ال    الخمفيةب كال افضة (3)نشمة ]ر،جا [

 نغي ،م. (7()6)نالح نفية

                                                 

 (: نال  ند شك.1/353يف )ت( ) (1)
،دد(ب نيف عهده ن  ت الح نب شييه نشي  903اليند ش  ييسف يف ذذرشيجا ب حكم م  عاع ) (2)

 "معجم اوس ات"عسماعيل الص ييب ناقّسم ال مة ،ي نالسل ا  م اة ش  يعقيب. انظ : 

 (.1/353) "عتحاج فضمء الثم "( نقًم ع  حااية 2/540)
 (: لهجا .1/354يف )ت( ) (3)
شاقي  ةن ال افضة: ،ي تلك ال ائ ة م  ال يعة الّي تعّقد شأحقية ذ،ل ال يت شا مامة  (4)

نذ  اوئمة  الصحاشة شما فيهم ال يخا ب علر ذ  ،هه ا مامة رك  م  ذركا  الدي ب

مقاالت ". انظ :  ¶ ل فضهم عمامة ذشي شك  نعم نسّميا رافضةو  .معصيمي 

 (.2/1069) "الميسيعة الميس ي"(ب ن1/89ا سمميي  )
الثيدية سّميا شهلكو لّمسكهم شقيع زيد ش  علي ش  الحسي ب نقد ذيمعت الثيدية علر  (5)

 علر سائ  ذدحاب رسيع اهلل
ّ
ب ن،ي شأيمعها ت ى السيف علر ذئمة الجيرب ملسو هيلع هللا ىلص ت ضيل علي

مقاالت "ت علر ذ  ذدحاب الك ائ  كلهم معهشي  يف اليار خالدن  فيها. انظ : نذيمع

 (.150 - 149ب 1/136) "ا سمميي 
 (: نالح نرية.1/354يف )ت( ) (6)
الح نفية: تيس  ،هه ال  قة علر فضل اهلل ش  ذشي محمد ع د ال حم  ا سرتآشاةيب الميلية  (7)

ا  الّاع شالمعاين الغي ية المسّيري يف الح نج الّي ،دد(ب م  ذ،م عقائد،م: ا يم740سية )

يّكي  ميها الكمعب نم  ،يا ياءت تسميّهم شالح نفيةب يقّ  االسرتآشاةي شرمامة علي ش  ذشي 
= 
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فّعلم فيهم ااه عسماعيل يف دغ ه مه،  ال افضةب نكانيا ذ،ل سية فأظه   

نقّ هبمب  فيهم ،ها المه، ب نانّص  لهب نت ّل  كّ هب نذك ع علماء ال افضة

 وم اء اليندنيك م  سل ا  ال،جا  ااه عسماعيلو وهنم غمي ال افضةذف ل يا 

 .(1)ليكي  عيد،مب فأشر ذ  يسّلمه لهمب نكا  مسّخ ًيا يف شيت الصائغ المهكير

ت اعهب نَذظه نا ذنلما ذراة اهلل ظهيره لّغي  الدنع نفساة الثما ب كث ت 

ال،جا  وخه ثأر  (3)ج ]،ي نم  معه م [خ  (2)]يف المائة العاا ي[ بالرتفض

ب نقصد شمة ا نا ب فخ ج لقّاله ا نا  (4)نالدهب يف ذناخ  ]خمس نتسعمائة[

ااهب فظ   شه نقّلهب نذم  م يديه ش  خه نذ  يأكليه ف عليا ذلكب نهن  خثائيه 

 فّيحاته. ذنع نقسمها شي  عسك هب نكا  ،ها

 قلت:

،م شمثل ،ها اوم  في يعيهب ع  ،م عاّل فما ذعج  ،ؤالء الياس الهي  يأم 

  كاونعاع شل ،م َذاّدب ن،ها م  شعض هتيراته.

                                                 
= 

 ال ب نيعّقد ،ي نذدحاشه شعصمة اوئمةب تأث ت الح نفية شالّصيج ال لس ي شأفكار 

 (.341 - 335)ص:  "لسييةعي ا  ا"نحدي الييية نالحليع ناالتحاة. انظ : 
.... نلم يظه  ال فض غي  ااه عسماعيلب نت ّل ه م  ذم اء "(: 355 - 1/354يف )ت( ) (1)

ذلينديك يماعة ن ل يه م  سل ا  لهجا  فأشي ذ  يسّلمه لهمب نذنك  نحلف ذنه ما ،ي 

 ."يمييهب نكا  مخّ ًيا يف شيت نجم زنك  عيدي ننّرى يف
يف ذناخ  "ب ن،ي خ أ شّي  م  الياسخب فر  المؤلف قاع شعد،ا: "امسةالمائة الخ"يف )ذ(:  (2)

،دد( فيكي  ذلك 892عنما نلد سية ) ذي: يف المائة العاا يب نعسماعيل ااه "خمس نتسعمائة

 ق ل نالةتهب ن،ي خ أ شيِّ .
 (.1/355ب نالّصحيح م  )ت( )"خ ج شم  ال،جا "يف )ذ(:  (3)
 (.1/355نالّصحيح م  )ت( )ب "خمسة نس عمائة"يف )ذ(:  (4)
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فقاتله فاهنثع ميهب فيه   (1)ثم تييه ال اه عسماعيل علر قّاع اليتدييك

خثائيهب نقسمها علر م  حيلهب ندار كل ما ظ   شملك م  مليك العجم قّله 

ب نال يّييه علر شمة عاّل نفّحها نهن ها قًّم ذريًعاب نهن  ما معه نقسمه يف عسك ه

ب نشغداةب نع ا  (4)]نذذرشيجا [ (3)ب(2)نقسمها يف عسك ه علر ذ  ملك ]تربيث[

  .(6)ب نخ اسا (5)العجم

نكا  يّدعي ال شيييةب نكا  يسجد له عسك هب نيأتم ن  شأم هب نقّل خلًقا 

مة العجم م  علر ذلف ذلف ن سب نقّل م  ش (7)كثيً ا ال يحصي ب ]ت ي [

علماء ذ،ل السية نالجماعةب نح   كّ هم نمصاح همب نكّلما م   علر ق ير 

 (8)[نماله]نذح قها. نعذا قّل ذميً ا ذشاح زنيّه  الم ايخ ن  هاب نذخ ج عظامهم

 ل يل آخ .

راته المضحكة:  ومن جملة تهو 

  الخدعب ذنه يعل كلً ا م  كمب الصيد َذميً اب نرت   له ت تي  اوم اءب م
                                                 

 ."الينديك"(: 1/355يف )ت( ) (1)
 (.1/356ب نالّصحيح م  )ت( )"تربي "يف )ذ(:  (2)
تربيث: ذاه  مد  ذذرشيجا ب ن،ي مديية عام ي حسياءب ن،ي لييميا ،ها شي س االسم يف عقليم  (3)

 .(10ص ) "عيةي الص ييي "(ب ن1/430) "معجم ال لدا "ذذرشيجا  يف عي ا . 
 (.1/356ب نالّصحيح م  )ت( )"نذذرشايجا "يف )ذ(:  (4)
ع ا  العجم: ،ي شمة الج لب ن،ي عقليم ك ي  شي  شمة الع ا  نخ اسا ب نفيه مد  ك ار  (5)

 (.4/79) "نفيات اوعيا "ميها: ،مها ب نذد ها ب نال ي نغي  ذلك. انظ : 
 ب نآخ  حدنة،ا مما يلي الهيدب نت ّمل ُخَ اسا : شمة ناسعةب ذنع حدنة،ا مما يلي الع ا (6)

 (.2/218) "معجم ال لدا "ميها: نيساشيرب ن، ايب نم ن. انظ :  بعلر ذمهات م  ال مة
 (.1/356تيي ب نالّصحيح م  )ت( ) يف )ذ(: (7)
 .نذميالهيف )ذ(: نماله  (8)
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ب نال  ش الح ي ب (5()4)ب ناو  ا (3)ب نالكيمر(2)ب نالسماط(1)نالكياخي

 نيعل له سمسل م  ذ، ب نم ت ة يجلس عليها كاوم اء.

نكا  م ي شج ل اا،ق م  ج علر ال ح  فسقط م  يده ميديل علر ناحية 

ال ح  فأم ،م شاليثنع عليهب فسقط نراء الميديل يف ال ح  في  ذلف ن س 

 فّحّ ميا نغ قيا ن،لكيا.

نكانيا يعّقدن  فيه اولي،يةب نيعّقدن  ذنه ال ييكس  نال يهثعب علر غي  

عّقاةات ال اسديب حّر ندلت ذخ اره علر السل ا  سليمب ف دذ ذلك م  اال

شغثنه نصً ا للسية نللدي  القييمب فاهنثع ااه عسماعيل م اًراب نلم يجد له م  

 ا.ةن  اهلل ذنصارً 

شحياف  خيله علر ذرض تربيثب نةاس اْلَهيِّ  ميهم نالعثيثب نذراة نةاس 

 ا لحاة. اسّةصاع ذ،ل

ف ذى  يبذراةب فدخلت فصيع ال ّاء عليهب نقص ت المي  نيأشر اهلل عاّل ما

العية علر ال نعب علر عاةي المليك اونعب نليّأ،  نيعية عليه يف القاشل عذا 

                                                 

يقيم فيهو ليح ظ الكيخ: شيت ُمسّيم م  قص  شم كّييب نكل مسك  يّخهه الثارع ق ب زرعه  (1)

 (.804ص ) "المعجم اليسيط"زرعه. انظ : 
السماط: الصفب يقاع: م ر شي  سما ي  م  الجيية نغي ،مب نما ُيمّد لييضع عليه ال عاع  (2)

 (.449ص ) "المعجم اليسيط"يف المآةب ننحي،ا. انظ : 
 الكيمر: لم َذع فه. (3)
 ."ناو يا "(: 1/356يف )ت( ) (4)
 حمب نيمعه ذ  ا ب نكل لحمة مسّ يلة فهي   يقةب نيقاع: ،ها شعي  ما شه ال   : ال (5)

 (.9/113) "لسا  الع ب"   : ذي سم  ناحم. انظ : 
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داح   (2)خرب شأهنا م  الغيريفأُ  يب ب نسأع ع  تقصي  المي(1)ةخل الحمل

مص و لصداقة شييه نشي  ااه عسماعيلب فأد   علر ذخه مص ب فّأ،  نقصد،اب 

 .(3)مث يت ف ّحها نرزقه اهلل اليص . ن،ها يف الّياريخ

 والحاصل: 

َفَضة يف ذناخ  سية خمس م  المائة  ذ  ظهير ااه عسماعيل نقيي ايكة ال  

 العاا ي.

نم  العج  ":  - رحمه اهلل تعالر - (4)سيد محمد البرزنجيقال موالنا ال

ذهنم ال ي ضي  خمفة ال يخي  مع كيهنما م  ق يشب نال خمفة عثما  مع كينه 

نال يث ّيا خمفة ما عدا االثيي  ملسو هيلع هللا ىلصم  شيي ُذميةب نشيي ُذمية َذق ب نسً ا ل سيع اهلل 

،ل اونساب ذنه ليس ع  ب نحص نا ا مامة فيهمب ثم عمدنا علر ريل ذيمع ذَ 

له يف السياةي نال  ج ع  ب نذنه ليس م  ق يش فضًم ع  ذ  يكي  م  شيي 

 اورةشيلي المّقدع ذك ه. (5)فا مةب ن،ي ال يخ د ي الدي  ش  عسحا 

ا. نلقد ظ  ت شما رك يه لهم م  نرك يا له نسً ا ميكً اب نيعليا ذنالةه َذا افً 

ها ثمًثا مّ اييةب ال تّ ق يف العدة نال يف اليس ب ف ذيت نسخدًا اّرب نيدت مي
                                                 

 (.199ص ) "المعجم اليسيط"ش ج يف السماءب م  الربنج ال شيعة. انظ :  (1)
خمسي  ذشي اليص  قانصيه ش  ع د اهلل الج كسيب الم هير شالغيريب نلد يف حدنة ال (2)

 (.154 - 8/153) "اهرات اله، "،د(. انظ : 906نثمانمائةب نتيلر الملك سية )
 (358 - 1/349) "عتحاج فضمء الثم "انظ :  (3)
،دد(ب 1040محمد ش  رسيع الحسيي الربزنجيب م س  م ارك يف شعض العليعب نلد سية ) (4)

 "معجم المؤل ي " : ،دد(. انظ1103م  آثاره: ا ااعة وا اط الساعةب تييف سية )

(3/292.) 
 : د ي الدي  ذشي ال ّح عسحا ."اليياقض"يف  (5)
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 ،ياه. حس  اوساميب نما ذاك عاّل ذ  كل  اخ  رّك  نسً ا علر

يعيي  - ذ  ليس لدهم نس  ثاشت يف ن س اوم ب نمّلكيا ،ؤالء والحاصل:

م  ذن سهمب نذشاحيا لهم الخم ب نالثناب ناللياطب نقّل الي سب  - ذرية اورةشيلي

هنم ذشاحي،م ذ  يجمعيا شيات المسلمي  ذنسائ  الميك اتب حّر  نهن  اومياعب

م  غي  نكاحب نذ  يأتيا شالثنيات في ج نا هب   (1)في ج نا هب ب نيسّ  سي، 

هنم يقيلي  لم  زنا هبا الملكب ،هه عيف شييهتمب نذزنايهم راضي  شهلكب حّر 

هنا تل س ثيًشا خلقدًا هباب حّر ع اةخل يف ف يها الييرب في قي  ثياهبا حّر يّربكي

 ال اهو لما تعلم م  تق يعه المّربك شه. (2)ق ل ذ  يخ ج عيها

ثت شأحس  الجهازب نشعثيا هب  علر  نع  ذم اء عذا شلغت ال يت م  شياهتم ُيهِّ

ع دك فم  ش  فم ب فر  ذعج ّه ن ةهاب نيعدُّ ذلك  ةشيت ال اهب شأ  ،هه اشي

ا ذلك عاًرا ذن عيً ا عيد رفقائهمب نيعّدن  عدع اب نع  ذعاة،ا نلم ي أ،ا عّدنفخ ً 

 . - رحمه اهلل تعالر - (3)انّهر كمع الربزنجي ."ن ةها نقًصا يف ةييهم

 قلت:

فأي نس  لهؤالء اونجاسب نذي حس  لهؤالء اورياسب نَذي ةي  

  ندمح  يّية لهؤالء ذشياء الدعّية.

عف اهلل فيهم كل ضا - نيف المعير قلت: قد سةليا: ،ل للعجيع ذديع
                                                 

 : يسّ  اي،ّ ."اليياقض"يف  (1)
 ."عليها"لعل الصياب  (2)
 قد حقق يف يف(ب ن473 - 471ص ) "اليياقض لل نافض"ملخصا م  كّاب الربزنجي  (3)

يل ةرية الدكّيراهب تحقيق: رسالة علمية مقدمة لقسم العقيدي يف الجامعة ا سمميةب لي

 محمد ،داية نير.
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 .(1)فيظ نا علر ذنساهبم ميه ك  يا فييدنا الجميع َذشياء خ   - ُخْ  م 

 وأما مذهبهم:

الّ يع شمح ة علي نتقديمه علر ": "الّح ة"يف  فقد قاع العممة اش  حج 

رافضيب  :الصحاشةب فم  قّدمه علر ذشي شك  نعم  فهي غاعم يف ت يعهب ني لق

اج علر ذلك السّ  نالّص يح شال غض فغاعم يف ال فضب نعاّل ف يعيب فرذا َذض

يعة فهي َذاّد غلًيا   كممه. انّهر ب(2)"نع  اعّقد ال  

ع  مه، هم مصييع ميضيعب لم يأخهنه ع  ذئمّهمب نال ": (3)نقاع الدامغاين

ع  الثقاتب نضعه الخلي ة الميصير الع اسيب الم هير شالدنانيقيب م  شعد قّله 

عليية فضمء م هيري ب نالثاشت عيده ذحد اوم ي ب خ ج عليه ذحد لجماعة م  ال

ناشيّه  ملسو هيلع هللا ىلصب فرّما ذ  يقّله فيلقر اهلل شدع ريل م  ذنالة الي ي (4)ميهم قائم شالخمفة

عظيم عليهب  ناش  عمهب نعّما ذ  تؤخه الخمفة ميه فيصغ  يف ذعي  الياسب نذلك

ييك ن  قياع القائم شا مامةو فما رذى م  الحيلة عاّل ذ  يماعة م  ال يعة 

ب فمحت له الحيلة (5)العّقاة،م ذ  ا ماع الميصيص عليه غائ ب ن،م الكيسانية

                                                 

يف الي س ايء م  ،ها الّعميمب نلعله ذراة الجميع م  اوعايم الص ييي  الهي  قد  (1)

 هبم. الّقر
 .(483)ص "ري مقدمة فّح ال اري،دي السا"الكمع الش  حج  العسقمين يف  (2)
الجيا،  "  علماء الكمعب له ع د الصمد ش  ع د اهلل العلييب امس الدي  الدامغاينب م (3)

،دد(. انظ : 967تييف شعد ) "الخالصة ع  ال يائ  يف العقائد المّقدمة علر يميع المها، 

 .(4/10) "اوعمع"
فظ  ذشي الدنانيق ذنه ال يثاع يخ ج عليه م  العليية "(: 114-113)ص:  "ن"يف  (4)

 ."شالخمفة قائم
ذشي ع يد الثق يب نكا  يقاع له: َكْيَسا ب نقيل: عنه ذخه مقالّه  الكيسانية: ،م ذت اع المخّار ش  (5)

= 
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فأعملها يف يماعة م  ذدحاشهب نشع  هبا يف اوق ار الّي فيها يهاع ال يعةب مم  

ت  ذ عليهم الحيلةب نكّ  له نسخة مع شعض ذت اعهب نذم ،م شرظهار الّ يعب 

ر شعض عّماع ال يعةب نمضمي  تلك اليسخة: ذ  شيي عس ائيل كا  فيهم نذن ه،ا عل

اثيا ع   م  اومةب نع  يربيل نثع شليح فيه ذسماء  (1)اب نشعد علياثيا ع   نقي ً 

الخل اء علر اومةب نذهنم اثيا ع   ريًم شعد محمدب نقد مضر ميهم خمسة علر 

عليه  - اّل لعلمه ذ  يع  يع   الصاة ب ن،ها يع   ساةسهمب نما فعل ذلك ع

 ال يميل علر الخمفةو لصمحه. نالسّة ال اقي  م  نلده. - ال حمة

ذلك ذنك ه عليهم فأشياب  فاعّقد الجا،ل م  ال يعة ذلكب فلما شلغ يع  َ 

نقاليا: عنما ذنك ت ذلك تقّية علر ن سكب ناسّم نا علر ذلكب نانّص يا شالعداني 

و العّقاة،م ذهنا ال تكي  عاّل يف يع   نذنالةهب نلم (2)لكّل م  قاع شأم  ا مامة

 .(4).(3)"يلّ ّيا علر القائم م  غي ،مب فّمت الحيلة للميصيرب نراج ذم ه

فيه ذحد م  نييه ذك ،ا الدامغاين ال تحّمل  ينش م  ،ها القيع ال يمرت

  .(5)احهفّها اخّصارً  ب،هه العجالة

                                                 
= 

م  ميلر لعلي ش  ذشي  ال  كا  اسمه: كيسا ب نافرتقت الكيسانية ف ًقا يجمعها ايةا : 

ذحد،ما: قيلهم شرمامة محمد اش  الحي يةب نعليه كا  يدعي المخّار ش  ذشي ع يدب نالثاين: 

 (.46)ص:  "ال    شي  ال   "عالر. انظ : قيلهم شجياز ال داء علر اهلل ت
 ."نشعد عيسر"(: 114ص ) "ن"يف  (1)
 ."م  العليية"(: زياةي: 115ص ) "ن"يف  (2)
 (.115 - 113ص ) "الجي، ي الخالصة "انظ   (3)
حس  علمي نا معي علر ذقياع الياس يف ن َأي نتأسيس ال يعة االثيي ع  ية ال ذع ج  (4)

 السية نال م  ال يعة. ذحًدا ذك  ذلك ال م 
 (. 119 - 115ص ) "المصدر الساشق  "انظ   (5)
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ر ذلك:   فإذا تقر 

دحيحب نذيُّ ةي  لهم رييحب نعهنم لحقيقيي  شقيع فأيُّ مه،  لهؤالء 

 :(1)القائل

 ددعَد الديُ  مسّغيًثا علر الل

 

 الع اُة قد ظلميين :نقاَع دِه  

ي  شي   ظلمًدا نحقك يّسم 

 

 لست ذع فهم نال يعِ فيين 

لّ ات علر زخارفهم المع لةو فيج  الغلظة علر ،ؤالء الجهلةب نعدع اال 

 اضله علر الخ ائ ب نالع ي عيه ازةراء شأم  اهللب نرِ  اءم عذ تعظيم العادي عغ 

 الم سلي . شسخط اهللب نغش لجميع المؤميي  م  ذمة سيد

الحسييي  عليهمب نالهّش لهم عيد عق الهمب ن،م  (2)نذعج  م  ميل الساةي

. (4)ما عق  - رضي اهلل تعالر عيه - الحس  (3)معّقدن ب ن،ي لهم مه، : ذ 
                                                 

(ب نلم ييس ها علر قائلهاب 5/443) "د ح اوع ر"اوشيات ذك ،ا القلق يدي يف  (1)

 كاآليت:  نل ظها

 د لع الديُ  مسّغيًثا علر الل

 

 نقاع الع اُة قد ظلمييندِه  

ي  شي نحقِّ    ك ال ذع ِ يّسم 

 

 ا نال َيعِ فيينميهم اخًص ُج  

 
 
 ."اوا اج"يف )ذ( يف الحااية علر اليمي   (2)
 ."ن،م لهم ذ  مه،  ذ "يف )ذ(  (3)
(ب نقد عقد 412 - 372ص ) "اليياقض لل نافض"ذك  ذلك ع  ال افضة َذيًضا الربزنجي يف  (4)

نم  "(: 372له م لً ا نشّي  ش منهب نكا  ذك ه لعقيدهتم ذشي  نذنضح حي  قاع ص )

 نذ  يعق ب لم ¶  ياهتم العظيمةب نعث اهتم الجسيمة ذهنم قاليا:... الحس  ش  علي،

سله الهكيرب ن،ها القيع اائع فيهمب ن،م مجمعي  عليهب نال ن م  ي ق لم نذنه انق ضب عق ه

يحّاج علر عث اتهب نميهم م  يّدعي ذ  الحّجاج قّلهم كلهمب نتيّدليا شهلك علر ذ  يحص  

مي،مة نليست  "لم يعق "نع اري  "ة الحسي ب نميهم يف اثيي ع  ....ا مامة يف ذنال

 شدقيقةب نما شعد،ا م  كمع الربزنجي تيضيح لها.
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 ال فضية. اهلل الدنيا الدنّية الميي ة عِلر الميل لهؤالءفليت اع ي لع  

 :(1)نما ذنس  قيع اوخ ل فيهم

 اآلكلي  َخ يَ  الثاِة نحَدُ،مُ 

 

 السائلي  شظه  الغي  ما الَخَ  ُ  

 

 

 قيع تيا،ت عليهم ُكلُّ فاح ةم 

 

 ُمْخثية ُس  ْت هبا ُمَض ُ  نُكلُّ  

 نذقسَم المجُد حًقا ال ُيحالُ ُهمْ  

 

 

 حّر ُيخالط َشْ َ  ال احِة الّ َع ُ  

ن،م يكّ  ن  َذ،ل كّل ةار غي  ةار،م ": (2)(ميهج ا سمع)نقاع اش  تيمية يف  

كما َذفّر شه غي  ناحد م  اييخهمب شأ  الدار عذا كا  الظا،  فيها مه،  اليياد ب 

ة ما ب نتح يم المّعةب كانت ةار ك  ب نحكم شيجاس(3)مثل: مسحب نحّل ا ب الّ اح

فيها م  المائعاتب نع  كا  الظا،  فيها مه،  ا مامية حكم ش هاري ما فيها م  

المائعاتب ني اركهم يف ،ها الحكم الخيارج عاّل َذهنم ي ن  السيفب نح نهبم مع 

َذ،ل السية م هيريب نعيد،م كّل ةار غي  ةار،م فهي ةار ك  ب ننازع شعض الخيارج 

ب نذّما السيف فر  الثيدية ت ى (4)نافقي،م يف ،ها الحكميف تك ي  العاّمةب نا مامية 

ذلكب نا ماميّة ال ت اه حّر يخ ج المهدي نيأم ،م شهب نلهها ال يغثن  الك ار نال 

 .(6)"ميهم عاّل م  يلّثع مه، هم (5)يقاتلي  مع الجماعة

                                                 

 (. 110 - 109)ص:  "ةييا  اوخ ل"انظ   (1)
محمد رااة االخّمج يف عييا  الكّابب نليس فيها ،ها  نقد ذك  ة. "ميهاج السية"ي يد  (2)

 (.86 - 82/ 1) "ميهاج السية"ظ  مقدمة المحقق العييا  الهي ذك ،يا. ان
اع"(: 3/465) "ميهاج السية"يف  (3)  ."الُ ق 
 ."نقد نافقي،م يف َذدل الّك ي "(: 3/465) "ميهاج السية"يف  (4)
 ."ذئمة"يف الهامش ع  يمي  الص حة:  (5)
 (.466 - 3/465) "ميهاج السية"ملخًصا م   (6)
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نليس لهم قيع ناحد يّ قي  عليهب نيقيلي : ع  ذدل الدي  ذرشعة: "قاع: 

دب نالعدعب نالي ييب نا مامةب نعيد،م ذ  ا ماع ،ي الهي يكي  َذعلم َذ،ل الّيحي

حكاية ع  ،د،د  - تعالر - زمانهب نال يخ ر عليه ايءب ن،ها ي ّةه: قيع اهلل

 .(1)"[22 ]اليمل:  ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ﴿سليما : 

فعّية نيّح  ن  يف ال افعي ةب لك  ال    شي  الساةي ال ا (2)نيّسرتن  شال قيه

 نشييهم:

ذ  ال افعية يق ضي  ذيد،مب ني ي ن  يف الّ هد شالمس حةب شخمج ،ؤالء 

  ال افضةب فرهنم ت كيا ،هه السية.

 ومن عالمتهم: 

عن ائهب نيف ا ح اع ال  (3)اليسيسة يف نية ال ياجب ييح في  ع  الكع ة ع 

مقاشًم  الق لة شعيراهتمب يك ف ذحد،م عزاره اييعقد عح امهم حّر ييايهي

ََّجم   اب نال شالكع ةب نيل ي  س عً  للكع ةب نشعضهم يقيع: ال ييعقد عح امه حّر َي

 - رضي اهلل تعالر عيها - يعّم نا م  الّيعيمو ليس ة ذلك المحل للسيدي عائ ة

  في  عم ي الياس المعهيةيب حجً ا ك يً ا يعّم ن  عيده. نعنما لهم ميضعم 

عهنم ع فيا شاسم ال افضة م  نقت ": (4)"ارضةالع"قاع السيد الج ياين يف 

                                                 

 (.7/159(ب )484ب 3/469) "ميهاج السية"ملخًصا م   (1)
 لعل الصياب: شالّقية. (2)
 ."عيد عن ائه"لعل الصياب  (3)
لم ذيدهب نقد ذك ه علي السيجاري يف مخ يط له  "العارضة يف عش اع مه،  ال افضة"كّاب  (4)

 /ذ(.3) "اوةلة الياضحة علر المثال  ال اضحة"شعييا  
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كما قاع  (2)"عاّل علر ،ها الجيس (1)ظهير،مب فلي ذ لق ذحد ال افضة فم يي لق

 :يهجي شعضهم يف اع ه (3)ميالنا ال يخ علي السيجاري

 الــــرفض واإللحــــاد يف وجهــــه

 

 

 (4)«ِك ْبــــا نَ َفــــقِ »ن مــــَأشــــهر   

 

 

 ومن عالمتهم:

عة شسمع خ ي عذا دليا مع الجماعةب يق عي  الصمي مع الجما

 نشالح كات الكثي ي ل فع اليدب ننضعها ذكث  م  ثمر مّ ات.

ذهنم ال يصلي  يماعة عذا قدرنا علر االن  اةب نذيًضا: ال يسجدن   ومنها:

اب نشعضهم يّخهن  حجاري عاّل علر ييس اورضب نشعضهم يّخهن  ذم ا ً 

ب نذفاةين شعضهم: ذ  ،هه اوحجار يسجدن  عليهاب ت  ًها شع دي اودياع

  نالخ   م  ميضع قرب الحسي  علر زعمهم.

 (5)القائل: ةرّ  نهلل ا نيع ي  ع  ايارهبمبا شليغً ذهنم يقّصي  الّلحر قصًّ  ومنها:

 لحددداء لددديس فيهدددا قدددط خيددد م 

 

 كملييدداوا نمددا يددازت كمدداَع  

 
                                                 

 لعّل الصياب: يي  ق َذن ي لق. (1)
 /ذ(.26) "اوةلة الياضحة"يه السيجاري يف نقله ع (2)
تييف سية  "ميائح الك ع شأخ ار مكة ننالي الح ع"علي السيجاري المكي الحي يب مؤرخب له  (3)

 (.4/292) "اوعمع"،د(. انظ  1125)
 "عتحاج فضمء الثم "/ذ(ب نقد ذك ه المؤلف ذيًضا يف كّاشه 27) "اوةلة الياضحة"انظ   (4)

(2/251).  
غب انظ   (5) (. 231الش  قّي ة )ص:  "ال ع  نال ع اء"ال يت الثاين ليثيد ش  رشيعة ش  ُمَ  ِّ

 كاآليت: نل ظه

 َحدر كاندت َح يً دا ذاَل َلْيَت اللُّ 

 

 َفيُْعلَِ هددددددا ةناب المدُدددددددْسلِِمييا  
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ددَذاَل َلْيددَت ال  ا دَحر دددارت ح يً ددلُّ

 

َّْعلَِ هدددددددا ةناَب    لَعالِمييددددددداا ف

 والحاصل: 

ذ  ،ؤالء ال ائ ة مجمع الق ائح نال ذالتب نم مع اليقائ  نالجهاالتب 

ننازليا الك   الص يح ذن كاةناب كّ ت عليهم ال قاني شي  الع اةب نلهها 

يف َذدحاب ن ّيه المخّار  - تعالر - ا ماع مالك ك  ،م م  قيع اهلل (1)[اسّي ط]

ه ظال نافض ت غض الصحاشةب نم  غاو   و[29]ال ّح:  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿

 .(2) - رضي اهلل تعالر عيهم - الصحاشة فهي كاف 

 - ن،ي مَأخه حس ب نم  ثم نافق عماميا ال افعي"قاع العممة اش  حج : 

 .(3)"اوئمة شقيله شك  ،مب ننافقه يماعة م  - رضي اهلل تعالر عيه

مب قليا: ال يك  ن  نما يقاع: ع  ال افعي نَذيّمء ذدحاب مالك ال يك  نهن

غالي ب نكا  لهم تمسك شالدي ب نلم ال يعة ال اقي  علر الّ يعب الهي  ليسيا شِ 

يخ ييا ع  ملة ا سمعب نكا  الّ يع ميهم ع اري ع  الم الغة يف مح ة َذ،ل 

                                                 

 )ذ(: اسّ ط.يف  (1)
ريل ييّق ب فق ذ شسم اهلل  ذ  االماع مالك ُذك  عيده"( 3/478) "السية"ذخ ج الخمع يف  (2)

فقاع مالك: م  َذد ح نيف قل ه غيظ  ﴾ڇ ڇ ڇ ... ٻٻ ٻ ٱ﴿ :ال حم  ال حيم

 "الجامع وحكاع الق آ ". نانظ  "فقد َذداَشّه اآلية ♠ مدعلر َذدحاب مح

 (.573ص ) "الصياعق المح قة"(ب ن2/472) "االعّصاع"(ب ن16/195)
نم  ،هه اآلية َذخه ا ماع "( ننّصه م  ذنله كاآليت: 573)ص:  " قةالصياعق المح"انظ   (3)

الصحاشةب قاع: و  الصحاشة يغيظيهنمب  مالك يف رناية عيه شك   ال نافض الهي  ي غضي 

 نم  غاظه الصحاشة فهي كاف ب ن،ي مَأخه حس  ي هد له ظا،  اآليةب نم  َثم  نافقه ال افعي

 ."قيله شّك ي ،مب ننافقه ذيًضا يماعة م  اوئمةيف  - رضي اهلل تعالر عيهما -
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 السية. يف ذدل (2)يخ يي  شه ع  ملة ا سمعب نلها (1)[حد]ال يتب ال علر 

،هه ال سالةب ذ  الم اة مح ة علي فقطب  عيا يف ذنّ نحقيقة الّ يع ما قّدم

نتقديمه علر ال يخي ب نالّغالي ميه يقاع لصاح ه: رافضي نايعي نغاعم يف 

الّ يعب نَذما مح ة َذ،ل ال يت ناي ة علر كل مسلم نمسلمة. نقد عقدنا خاتمة 

يّية"لهلك يف سي تيا المسّماي  يية يف السي ي السُّ شّحصيلها فر   فعليك "شالعقية الس 

 فيها ما ي  ي العليل ني  ي الغليل.

 :(3)نمما ييس   ماميا ال افعي

 ع  كا  رفًضا ح ُّ آع محّمدم 

 

 َفْلَيْ هِد الث َقمِ  َذنِّي َرافِِضي 

 :(4) - رضي اهلل تعالر عيه - نمما ييس  له 

 َقددددددالُيا ت ف ضددددددَت ُقلددددددُت َكددددددم   

 

ْفُض ِةييِددددي َناَل اْعِّ     َقدددداِةيَمددددا الدددد  

ْيدددددددددُت ُةنَ  َادددددددددك     لكِدددددددددْ  َتيل 

 

 َخْيدددددددَ  عَِمددددددداعم َنَخيدددددددَ  َ،ددددددداةي 

 َرْفًضددددددا 
ِّ
 عِْ  َكدددددداَ  ُحدددددد ُّ الددددددَيلِي

 

 (5)َفددددددددرِنيي َذْرُفددددددددُض الِعَ دددددددداِةي 

 :(6)نلل يخ محي الدي  اش  ع شي 

                                                 

 يف )ذ(: َذحد. (1)
 ذي مح ة َذ،ل ال يت. (2)
 (.72ص ) "ةييا  ا ماع ال افعي"انظ   (3)
 (.51ص ) "المصدر الساشق" (4)
 ( َفرِ   َرْفِضي علر الِعَ اِة.51)ص:  "ةييا  ا ماع ال افعي"يف  (5)
(ب نلم ييس ه علر قائلهب نذك ه اش  حج  3/363) "اللدنيةالميا،  "ذك ه القس مين يف  (6)

(ب ننس ه علر امس الدي  اش  الع شيب نكم،ما 474ص ) "الصياعق المح قة"الهيّمي يف 

 اآليت: ذنرةاه شالل ظ
= 
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 ذرى حد  َذ،ددل ال يددت عيدددي ف يضددة 

 

 علر زعم َذ،ل ال عدد تديرثيي ق شدا 

  ميددا يدددثاءه فمددا اخّددار خيدد  الخلددق 

 

 علدددر ،ديددده عاّل المددديةي يف الق شدددا 

  (1)نقاع الدمامييي: 

 لسدددُت َذخ دددر يدددا آَع ذحمدددَد َذْنَ دددا

 

 َشْعددَد ُح ِّددي َلُكددم نُحسدد  اعّقدداةي 

ُّم  ددددَ ا َذَذْخَ ددددر نَذْندددد  يددددا شحدددداَر الص 

 

 ُسددددددُ يُيا للي َجدددددداِي َيددددددْيَع المدددددددََعاةِ  

 نل عضهم: 

  اعْ  َ،َ دددددا المملددددديُك فادددددد ْح َكَ َمددددد

 

ددددددا َذَتددددددر   َنَتَجددددددانْز َسدددددديِّدي َعم 

 َفَلُكدددددددددُم يدددددددددا آَع  ددددددددده مِي دددددددددة  

  

 (2)[ريف ،ددل ذتدد رنَلُكددُم َفْضددلم ]ذتدد 

 :(3)نقاع ال يدي ي  

ُّم ف اب الدد  آَع َشْيِت اليّ ي  ِْ 

 

 َمْدُح لِي فِيُكُم َنَ اَب الّ َثاءُ  

اُ  َمْدِحُكْم فرِذا ُنْحد     ذنا َحس 

  

 رِن يِِي الَخيَْساءُ ُت َعليُكم فَ   

 مك اهلل نذلهمك:نقد علمت فهّ   

ذ  مح ة َذ،ل ال يت ليست م  ال فضب نعنما ال فض ميالي علي فقط نحّ هب 

                                                 
= 

 َرَذيددددددُت نالئددددددي آع  دددددده ف يضددددددةً  

 

 علر َرْغم َذْ،ل الُ ْعِد ييرثيي الُقْ شدر 

 لدر الُهدَدىَفَما َ َلَ  الم عيُر َذْيً ا ع 

 

َي يف الُقْ َشددددددر   شّ ليغدددددده عاّل المددددددية 

 
 
،دد(ب الزع 763محمد ش  ذشي شك  ش  عم  شدر الدي ب عالم شال  يعة نفيي  اوةبب نلد سية ) (1)

 (. 6/57) "اوعمع"،دد(. انظ  827اش  خلدن ب نتصدر  ق اء الع شية شاوز، ب تييف سية )
 ،كها يف )ذ(. (2)

 (.59ص ) "الميح المكية يف ا ح الهمثية"ضم   "دي الهمثيةالقصي"انظ   (3)
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 نشغضهم نالّربي ميهم.  ملسو هيلع هللا ىلص نسّ  َذدحاب رسيع اهلل

 ش يّي : (1)قيل: ذرسل ااه العجم علر السل ا  خا 

 نحددُ  ُذندداسم َقددْد َغددَدا َ ْ ُعيدددَا 

 

 شددِ  َذشددي  الددِ   ُحدد ُّ  
ِّ
 علددي

 َتِعيُ يَددددا الي دددداُس علددددر ُح ِّدددده  ت

  

 َعَلدددددر الَعائِدددددِ    
ِ
 َفَلْعيَدددددُة اهلل

 :(3)شعضهم شقيله (2)فأم  علماء ال نع شرياشّهب فأياشه 

 مدددددا َعْيدددددُ كم ،دددددها نلكي ددددده

 

داحِ    دَ  شالص   ُشْغُض الهي ُلقِّ

  (5)فيددده نيف شيِّددده (4)نكدددهُشكم ت

  

 علددددد 
ِ
 ر الكددددداذِب فلعيدددددُة اهلل

 ن ماميا ال افعي: 

 
ّ
 زعددم ال افضددي  حدد   علددي

 

 كددهشيا نالدددهي قددد ذُت كّاَشددده 

  ت
ّ
 ذندددا ع ددددم لع دددِد ع دددِد علدددي

  

 غيددَ  َذين ُذِحدد ُّ ُكددل  الصددحاشة 

  
ّ
دددددددددًة لي دددددددددي  لعدددددددددَ  اهلُل ُذم 

 

 (6)ادّميا شعدد ميتِده َذددحاَشه 

الّي ل  ُسيا نم  مضحكات العقمء ": "العارضة"نقاع السيد الج ياين يف  

هبا علر العاَلم: شياؤ،م لثمر ق   شاليجفب ن،ي المسّمر شالم هدب نسّمي،ا 

                                                 

 ال اه عسماعيل نالسل ا  سليم. (1)
 ."السل ا  سليم"فيقها  (2)
اهرات "ييس  ،ها  ال يّا  علر ذشي السعية محمد ش  مص  ر العماةي. انظ   (3)

 (.8/468) "اله، 
 (: نقيلكم فيه.8/468) "اهرات اله، "يف  (4)
 عائ ة. :يعيي "نيف شيّه"شيشك ب ذ :يعيي "نكهشكم فيه" علق فيقها (5)
 لم ذعث  عليه. (6)
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ب (2)ب نيف اوخ ى: ميسر الجياة(1)شأسماء الميترب زعميا َذ  يف َذحد،ا: الحسي 

نيثعمي  ذهنم ظه نا لهم يف ذلك المكا ب  - كّ ع اهلل نيهه - نيف اوخ ى علي

 ي ع  اويساة عاّل ييع القيامة. ال - تعالر - ن،ي كهب محضو و  اهلل

نم  َذق ح ما يصيعينه: الّربك شهلك المكا ب نالّمسح شهب نتق يل عّ ّهب 

 - ناليهر لهب ن،م قد شييه ننضعيه شأيديهمب ن،ل ،ها عاّل ت  ًها شع اةي اودياع

اتيا علر نييعّيهنم شالخ نج م  تلك الق ةب مع ذ  آشاء،م م - قاتلهم اهلل يف اوناع

 ."الق اب ذلك نذنالة،مب نلم يخ ج لهم َذحد م  تلك

نم  المضحكات عليهم: ذهنم نضعيا يف ديدن  ،ها الم هد "قاع السيد: 

ا يف ذياع شعض السم ي ب ن،م سم ي  المغلب نكل م السل ا  ناكر عليه يعيديً 

 م  ذشي شك  نعم  نشقية السّةب حّر افّّ  ذلك السل ا  نت فضب نذلثع

الدي  العاقيليب  يالدي  ذن محي شالرتفضب فيدل الخرب علر يماع (3)]ال عية[

م  ك ار علماء َذ،ل السيةب فايّمع شالملك نقاع له: ذريد ذ  ذزنر ذنا نعياك 

الم هدب فحض  السل ا  لثياري الم هد نمعه العاقيليب فأةخليا ذلك الجعيدي 

فقاع العاقيلي: يا ميالنا اكس  يف الصيدن  كالمّ ي اونلرب نخا   السل ا ب 

،ها الصيدن ب فَأم  السل ا  شكس هب فأخ ييا ذلك الجعيديب نافّضحيا نت ي  

رنا شأمياع كثي يب نقد كهشيا َذ  ،ها م هد علي رضي اهلل تعالر  - كههبمب نُددِّ

نيسّمي  ،ها الم هد: الحج اوكربب يعيي  ذ   حّج الكع ة ،ي: الحج  - عيه

ضهم يعل زيارته ع  س عي  حّجةب نييص ي  ،ياك اعائ  الحج م  اودغ ب نشع

                                                 

 ق ة الحسي  المع نج ذهنا شك شمء. (1)
 ع  كا  ي يد ذحد ذئمّهم االثيي ع   فهي ميسر الكاظم ذن محمد الجياة. (2)
 ."رعية"يف )ذ(:  (3)
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شأرض مكة  ضال ياج نالدعاء ننحيهب ن،ها م  ذعظم ال دعب نال َذضل م  يعّا

نيثعم ذ  ذلك ذعظم  ملسو هيلع هللا ىلص شالحسي  ع  يده ضب نيعّا(1)نع فة نذرض ك شمء

اب ًثا غربًمق عةب ح اًي اع (3)ني شا  (2)سماعذنَذفضلب نيأتي  علر زيارته شثياب 

ُ ن ب ُمْ َغُضي ب م  رآ ،م آذا،م نذخه مامعهم نسّ هم ءيظه ن  ذهنم ُمَحق 

 العارضة. . انّهر المقصية م "نلعيهمب ،ها د ة حجهم

 نذعظم ال يا،د علر معّقد،م: 

ب نكا  قد ندل علر شغداةب نذ،دى ،دية (4)قيع اش  ميي  ال  اشلسي ال يعي

نقي  اوا اج نايعهاب مع ممليك له يح ه  للسيد ال  يف الم تضر الميسييب

اسمه: ترتب فق ل ال  يف الهديةب نم  يملّها: الممليكب فلما شلغ ذلك اش  ميي  

 اخّّل ميه العقلب ف ع  علر ال  يف ااكًيا هبهه القصيديب فقاع:

 (5)َعددددّهشَت قل ددددي يددددا تددددرت

 

 شدددالِ َك ْ  (6)نددديمي  ُت َ دددنذَ  

 نمثْيددددَت ددددد َي مددددية يت 

 

 ُشعدددددك شالَكددددَدرْ  مدددد  شعددددد 

 مدددا لددده (7)نَيَ دددْيَت َضددد ًّا 

 

 عدد  ُحْسدد  نيهددك ُمْصددَ َ  ْ  

                                                  

 ."مءك ش شأرض مكة نع فة: ذرَض  ضنال ذضل مم  يعّا"لعل الصياب:  (1)
 (.1415/ 4) "الصحاح"الَسَمل: الَخَلُق م  الثياب. انظ   (2)
 (.114ص ) "المعجم اليسيط"الِجِ شا : يي  القمي . انظ   (3)
ذشي الحسي  ذحمد ش  ميي  ش  ذحمدب ااع  ال اعب كا  يلق : شمهّهب الدي ب قاع اش   (4)

سي  "(،دد. انظ  548يف سية )عساك :رذيّه مّ اتب نكا  رافضًياب خ ي  الهجي نال حشب تي

 (.224 - 20/223) "ذعمع الي مء
َهْ .160ص ) "ط"يف  (5)  (: َ ْ يف شالس 
 (: نَذَذْشت قل ي.160ص ) "ط"يف  (6)
الض : الغض  نالغيظ نالحقد. نالع ب ت ّ ه كف ال خيل عذا قّص  ع  الع اء شكف  (7)

 (.9/8) "لسا  الع ب"الض  . انظ  
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دددديَا  نميحدددت ُيثمدددداين الض 

 

ْلدددَت عييدددي  دددَه ْ  (1)نكح   شالس 

 يددا قلددُ  نْيَحددك كددم تخددا 

 

 َةع شددددددالُغُ نر نكددددددم ُتَغدددددد ْ  

 (2)نعاَلَع َتْكَلدددددُف شددددداوََغ ّ  

 

 (3)مدددددد  الظّ دددددداء نشدددددداوَث  

ّْددددددَك َذْعددددددُي ُ    ت ُكهددددددا َت َك

 

 مدددد  شأسدددده   علددددر َخَ دددد ْ  

  
 
 َنَرَمْت فَأْدَمْت عد  ُقِسدي

 

 ال ُييَددددددددداُط هبدددددددددا نَتددددددددد ْ  

ّْددَك َيْ ًحددا ال ُيَخددي طُ    َيَ َح

 

 نال ا َشددددد ْ  (4)]شدددددالخييط[ 

 تلعدددُ  شدددالعقي (5)كدددم ذاك 

 

 (6)ع عيددددي  ذشيددددداء الَخدددددَثر 

 (7)فكدددددددددأّنهّ  دددددددددديالُج  

 

 نكدددددددددأهن  لهدددددددددا ُذكِددددددددد ْ  

هُ تخ دددددر الهددددديى نتُ    ِسددددد ُّ

 

َك قددددد َظَهدددد ْ   ُّ ِسدددد ِّ
 نَخ ددددي

 َذَفَهدددْل لَِيْيددددك مددد  مددددى 

 

 ُيَ ضدددددددر عليددددددده نييّظددددددد ْ  

 ل دددددداِة م  ن ددددددس ال دددددددآءِ  

 

 ذندددا مددد  ،دددياه علدددر خ ددد ْ  

                                                  

ْلَت َيْ يي.160ص ) "ط"يف  (1)  (: نكح 
لسا  "اوَغّ : الهي يخ ج كممه م  خياايمهب نظ ي َذغّ : يخ ج ديته م  خي يمه. انظ   (2)

 (.11/93) "الع ب
 (: نشاوََغّ .160ص ) "ط"يف  (3)
 (.161ص ) "ط"يف )ذ(: شالخييعب نالّصحيح م   (4)
 (: تلهي نتلع .161ص ) "ط"يف  (5)
 لَخَ ْ .(: ا161ص ) "ط"يف  (6)
هتهي  "الصيلجا : عصا يع ف   فها يض ب هبا الُك ي علر الدنابب ن،ي معّ شة. انظ   (7)

 (.10/563) "اللغة
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 الخدددديا (1)رادددداء تغازلدددده

 

 ذن خ ددد ْ  (2) دددُ  ع  ت دددةيي 

 عدددددهع العدددددهنع نمدددددا رآ 

 

 نِحدددددددي  عاييددددددده عدددددددهرْ ُه  

 دْ ددددُ  ضدددديَء ُد قمدددد م يددددثيّ  

 

 (3)ليدددددُل ال دددددع ْ  ي ييدددددهِح  

ه    ُتدددددْدمي الّلدددددياحُظ خدددددد 

 

 فددددددرتى لهددددددا فيدددددده ذثددددددد ْ  

 ،ددددددي كددددددالهمِع ُمَلث ًمددددددا 

 

 ا ع  َسدددددَ  ْ نال ددددددُر ُحسددددديً  

 مدددددا ذحدددددمه يف  (4)َنَشدددددَمهُ  

 

 نمددددا َذَمدددد ّ  
ّ
 قل ددددي الَ ددددِجي

 ندددددديمي المحددددددّ ع شعددددددده 

 

 (5)نرشيددددددع لددددددهايت دددددددغ  

 شالمْ دددددددَعَ ي  نشالصددددددد ا 

 

 نال يددددِت ُذقسددددم نالحجدددد ْ  

 ن ددا (6)نشمدد  سددعر هبمددا 

 

 (8)نل  دددر ناعّمددد ْ  (7)ج شددده 

 لدددةِِ  ال ددد يُف الميسددديْي  

 

 (9)ش  ذشِي ُمض  اضَذشي ال ِّ ُي  

 
                                                 

 (: َرَاُأ تحار له.161ص ) "ط"يف  (1)
 (: ع  تثي ر.161ص ) "ط"يف  (2)
َعْ .161ص ) "ط"يف  (3)  (: ليل الس 
 (: َنْيَمُه.161ص ) "ط"يف  (4)
 (: َدَ ْ .161ص ) "ط"يف  (5)
 (: فيه.162ص ) "ط"يف  (6)
 (: ن اج نلّ ر.162ص ) "ط"يف  (7)
ال يجيز القسم شالم ع ي  نالص ا نال يت نالحج  نغي  ذلك م  المخليقاتب نال يقسم  (8)

ذخ يه ال خاري  "م  كا  حالً ا فليحلف شاهلل ذن ليصمت": ملسو هيلع هللا ىلص عاّل شاهلل نحدهب قاع

 (.2679ح ) دحيحه يف
 (: اش  ال  يف ذشي ُمَضْ .162ص ) "ط"يف  (9)
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 ةْ َذْشددددى الجحددديَة نلدددم يددد 

 

 مملددددددديكي تدددددددرتْ ةَ  
ّ
 علدددددددي

 دددددددددناَليدددددددُت آع ُذمّيدددددددَة ال 

 

 الميدددددامي  الُغدددددَ رْ  (1) ّ ُغددددد 

 نَيَحدددددْدُت شيعدددددَة َحْيدددددَدرم  

 

 (2)لدددر خددددرْ يدددُت ميددده عَ نشقِ  

ددددحا   نعذا َيدددد ى ذكددددُ  الص 

 

ََّه ْ    شدددددة شدددددي  قددددديعم نااددددد

ُع اددديُخ َتْيددد   دقلدددُت: المدددددُقد 

 

 ُعَمددددد ْ دددددداحُ ُه  ثدددددمّ ددددددمم  

 مدددا َسدددل  قدددطُّ ُظً دددا علدددر 

 

 نال َادددددددددددَه  
ِّ
 آع الي دددددددددددي

ُّدددددددي   كدددددددّم نال ددددددددّد الَ 

 

ُّّدددد ار نال َزَيدددد    ع عدددد  ال

 نذثاَشَهدددددا الُحْسددددديَر نمدددددا 

 

 نال َشَقدددد ْ  َب الكّددددا (3)اددددك   

ددددهيد   نشكيددددُت عثمدددداَ  ال  

 

 شكدددددداَء نسدددددديا  الَحَضدددددد ْ  

 ناددد حُت ُحْسدددَ  ددددمتِه 

 

دددَمع عذا اعّكددد ْ    (4)ُيددديََح الظ 

 دمصددد نقددد ذُت مددد  ذنراِ   

 

َمدددددد ْ  (5)شدددددد آءي ح هِ ددددددد   نالثُّ

شيد َ  (6)]نرثيت[   َ ْلحَة نالثُّ

 

ََّكدددددددد ْ    شكددددددددلِّ اددددددددع  ُمْ 

 ذزنُر قرب،مددددددددددددددددددا نذزْ ن 

 

 ذن َزَيددد ْ  (7)جددداينُيدددُ  مددد  ل 

 
                                                 

 (: ال ُّهُ .162ص ) "ط"يف  (1)
 (: نعدلُت عيه علر ُعَمْ .162ص ) "ط"يف  (2)
.163ص ) "ط"يف  (3)  (: َاق 
َّكِ .163ص ) "ط"يف  (4)  (: الظ مع المدُْع
 (: الربآءي.163ص ) "ط"يف  (5)
 (.163ص ) "ط" يف )ذ(: نرشيتب نالّصحيح م  (6)
 (: م  لحاين.164ص ) "ط"يف  (7)
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 دنذقدددددددددديُع ذعُّ المؤمييدددددددددد

 

 عقيُقَهدددا عحددددى الكَِ ددد ْ   َ دددد 

  ُّ  دصدددركَ دددْت علدددر َيَمدددلم ل

 

 ييهدددا يف ُزَمددد   شَ مِددد (1)لحدددد 

 ّل نَسدددد فددددأتر ذشددددي حسدددد  

 

 ا َنَكددددددد ّ ُحَسددددددداَمه نسددددددد ً  

َةى   نذذا  عْخَيَتددددددده الددددددد  

 

هددددددددمُ    َعَقدددددددد  نَشعيددددددددَ  ُذمِّ

ُه لدددي كدددا  َكدددف     مدددا َضددد  

 

 (2)لمددددددا َذْ  َقددددددِدرْ نَعددددددف   

 نَذقدددددددددديُع عِ   عمدددددددددداَمكمْ  

 

 نّلددددددددر شصددددددددّ يَ  َنَفدددددددد ّ  

 عدددددامُ  انذقددددديُع عْ  َذْخَ ددددد 

 

 فمدددددا َذْخَ دددددا الَقدددددَدرْ  نيدددددةم  

 عدددددا،دددددها نلدددددْم َيغددددددْر مُ  

 

 ن َمَكددددددد ْ نال عمددددددد م  نيدددددددةم  

 قدددددايُ  (3)]شسدددددْيذتِة[ ش دددددلم  

 

َك ْ    تددددددل ال شصددددددارمِِه الدددددده 

 نَييَْيددُت مدد  ُر دد  الي ددديا 

 

ََّمدددد ْ  دددددِ  مددددا  دددد  ناخ  تّم 

 دالَخارِييد (4)نذقيع ]َذْنُ [ 

 

ََّ ددددد ْ ددددددَ      ُمْغ
 علدددددر علدددددي

 ال ثدددددددددددددائ م لقّدددددددددددددالِهم 

 

 شدددددددددددالي ْهَ نا  نال َذَثددددددددددد ْ  

 ناوْاددددَعِ يُّ شَمددددا َيدددددؤنع 

 

 عليدددددددده ذمُ ُ،مددددددددا َاددددددددَع ْ  

  
 
 ميددربًا (5)قدداَع اْنصددُ يا علددي

 

 مددد  الَخَ ددد ْ يُء فأندددا الَ ِ ئددد 

 ا نقددداع خلعدددُت دددد َفَعدددم 

 

ََّصدددد ْ    ِحددددَ كم نذنيددددَث ناْخ

                                                  

 (: نسارت.165ص ) "ط"يف  (1)
 (: نَعف  عيهم عذ قدْر.165ص ) "ط"يف  (2)
 (.165ص ) "ط"يف )ذ(: شسيتهب نالّصحيح م   (3)
 (.165ص ) "ط"يف )ذ(: ذينب نالّصحيح م   (4)
 (: لي.165ص ) "ط"يف  (5)
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 نذقددددددديُع ع   يثيدددددددَد مدددددددا 

 

 َاددددِ ب الُخمدددديَر نال َفَجدددد ْ  

 نلجيِ دددددِه شدددددالَكفِّ عددددد  

 

 َذْشيددددددددداء فا مدددددددددَة َذَمددددددددد ْ  

 نَحَلْقدددُت يف َع ددد  المحددد    

 

دددَع ْ ِع   ََّ اع مددد  ال    مدددا اسددد

 (1)ننييددددُت ددددديَع زيدددداري 

 

 ندددددددددياَع َذيدددددددداعم ُذَخدددددددد ْ  

 نل سددددُت فيدددده َذَيددددل  ثددددي 

 

َخ ْ  (2)للم دددددددداخ بم    ُيددددددددد 

 الُحُ دي (3)ْ ُت يف   يِخ نَسهِ  

 

ددَح ْ ِب    مدد  الِع دداء علددر الس 

َِّحًم    ذدددا (4)نَغددَدْنُت ُمْكدد

 

 َمدددْ  َلِقيدددُت مِددد  الَ َ ددد ْ  فدددُح  

 ننق ُت فِدي َنَسدِط ال   يدِق  

 

 ذُقدددد ُّ اددددارَب مدددد  َعَ دددد ْ  

 غَسدددن 
َ
 (5)هددداكل   لُت رْيلدددي

 

ددد  دددي يف الس   َ  ْ نمسدددحُت ُخ ِّ

ددددَم ذَ ن   مددددي  َذْيَهددددُ  يف الص 

 

 كَمددددْ  هبَددددا َقْ لددددي َيَهدددد ْ ِي  

 سدددددد ُّ َتْسددددددييَم الُقُ ددددددينذُ  

 

ََّقدددددد ْ  لكددددددلِّ قددددددربمِر    (6)ُمْح

 دالَغِديدددد نعذا َيددددَ ى ذكدددد ُ  

 

 قددديُع مدددا ددددح  الَخَ ددد ْ ذَ  (7)رِ  

 نل سدددُت فيددده مِدددَ  المددددََم  

 

 شدددِس مدددا اْضدددَمَحل  نمددداةث ْ  

 

                                                 

 (: هناره.166ص ) "ط"يف  (1)
 (: للمياسم.166ص ) "ط"يف  (2)
 (:   خ.166ص ) "ط"يف  (3)
ًم.166ص ) "ط"يف  (4)  (: ُمَكح 
 (: حاضً ا.166ص ) "ط"يف  (5)
ََّ ْ .166ص ) "ط"يف  (6)  (: ُيْح
 (: نعذا َرَنْنا خربَ الَغدي .163ص ) "ط"يف  (7)
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ددددَق ن ََّدْيددددنسددددكيُت ِيل   داْق

 

 هبددددْم نعْ  َكدددداُنيا َشَقدددد ْ دددددُت  

 نَذقدددددديُع مثددددددَل مقددددددالِهمْ  

 

 قددددددد ف دددددد  (1)ا يّ شال اِادددددد 

 مكسددددديري (2)حّرمصددددد ِ  

 

 فيهدددددا قَِصددددد ْ  (3)نق يددددد يت 

 ش ؤنِسددددِهمْ  (4)َنَ دددد م يدددد ى 

 

  دددددديش الظ لدددددديم عذا َنَ دددددد ْ  

 ]  (5)نخ دددددي هم ]مسدددددّثقلم

 

 (6)َ،ددددَدر ندددددياُب قدددديلهمُ  

 مْ ن ِ دددددددداُعُهم كج ددددددددالِه 

 

ت مِدددْ  َحَجددد ْ    ُي ِلدددت نُقدددد 

 دمددددا يدددددرُك الّ دددد يُ  تْغدددد 

 

دددددَح ْ  ريددددددَ    ال مشدددددل يف الس 

 نَذقدددددديُع يف يدددددديع تحدددددددا 

 

 (7)شدددده ال صددددائُ  نالِ َكدددد ْ ُر  

ددددحْ    ُف ُتيَ ددددُ  َ يُّهددددانالصُّ

 

ددددددَ رْ    نالي دددددداُر ت مددددددي شال  

يِي  دددددِ يُف َذَضدددددل   ،دددددها ال  

 

 َشْعدددددددَد الِهَدايدددددددِة نالي َظددددددد ْ  

 ُيقددداُع ُخدددْه شيدددِد ال ددد يففَ  

 

[ ]َخُمددسم    كمددا َسددَق ْ  (8)َتَقدد ٌّ

 َلّياحدددددددةم َتْسدددددددُ ي فدددددددم 

 

 عليدددده نال تددددهر (9)]ُت قددددي[ 

 
                                                 

 (: شال اا ّية.167ص ) "ط"يف  (1)
 (: مص يحّي.168ص ) "ط"يف  (2)
 (: نف ي يت.168ص ) "ط"يف  (3)
 (: شق م ت ى.168ص ) "ط"يف  (4)
 (.167ص ) "ط"يف )ذ(: م ّقلب نالّصحيح م   (5)
 (: نثقيلهم فيه الِعَ ْ .167ص ) "ط"يف  (6)
 (: له الَ ِصْي ُي نالَ َصْ .168ص ) "ط"يف  (7)
 (.168ص ) "ط"يف )ذ(: خمسّق ب نالّصحيح م   (8)
 (.168ص ) "ط"يف )ذ(: ت غيب نالّصحيح م   (9)
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 َيْغِ ددددددددددُ  للمسددددددددددي ناهللُ 

 

دددددل[ِء    ناعّدددددهرْ  (1)عذا ]تيص 

 دفددداْخَش ا لددده شسددديِء فِْعددد 

 

َّددِهر َك لِدد   ُكددل  الَحددَهرْ  (2)ناْح

 نعليَكَهدددددددددددددا شدنّيدددددددددددددةم  

 

ددددددْت ل قِّ    ّهددددددا الَحَضدددددد ْ َرق 

 َاددددددددامي ةم لددددددددي َادددددددداَمها 

 

ََّخدددد ْ    َقددددسُّ الَ َصدددداَحِة ال ْف

 نَةَرى نَذْيَقدددددددددَ  َذن يدددددددددي 

 

 َشْحدددددددددد م نَذَلْ دددددددددداظِي ُةَررْ  

 ]  َكَخ يددددددديم  (3)]نقصدددددديديم

 

ددددا َت َ عددددهرً    (4)ُل يف الَخَ دددد ْ ف 

 دح   ُتهدددددا َفَغددددددْت كث،ددددد 

 

نِض شددداَكَ ُه الم ددد ْ ددددِ     الددد  

ددددد يف شعثْ    ُّهدددددانعلدددددر ال  

 

 (5)ا َقَ ا،ددددددا ناشّهدددددد ْ دد ددددددمل 

 رة  الغددددمع نمددددا اسّمدددددد ّ  

 

 علددددر الُجحدددديِة نال َذَددددد ّ  

ُّدددددددددددده   نذثدددددددددددداشيي نَيَثْي

 

 ُاددددْكً ا نقدددداَع لقددددْد َدددددَ   

 قيل: لما ق ذ،ا ال  يف اسّغ   ضحكاب نرّة عليه الممليك. 

 نمّما يضا،ي ذلك:

سجد الكيفةب يسّيجثه كّ  هبا علر نقي  اوَا اج شم (6)قصيدي الّعانيهي

                                                 

 (.168ص ) "ط"ذ(: تيص ب نالّصحيح م  يف ) (1)
 (: ناْحَهَرْ .168ص ) "ط"يف  (2)
 (.169ص ) "ط"يف )ذ(: نشدشعةب نالّصحيح م   (3)
 (: َغْيَداَء ت فل يف الحرب.169ص ) "ط"يف  (4)
 (: فان ه .169)ص:  "ط  "يف  (5)
الم ارك ش  الم ارك اش  الّعانيهي ذشي ال ّح محمد ش  ع يد اهلل ال غداةيب اوةي ب س ط  (6)

 (.176 - 21/175) "سي  ذعمع الي مء"،د(. انظ  584الّعانيهي تييف سية )
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 نعًدا م له عياهب ن،ي ،هه:

 
 
 ناشدددَ  َعلدددي

ّ
 يدددا اشدددَ  شيْدددت الي  دددي

 

ُهددديرِ  (1)قدددامعَ   ُّددديع ال   دددْ ِك نالَ   ال ِّ

ا   َذْنددددت تسددددُمي علددددر الَ  ّيددددِة ُ دددد ًّ

 

 شَِمَحدددددددّل َعددددددداعم نشيدددددددتم ك يددددددد ِ  

 عددددديُكُم ُيَؤَخدددددُه اليفددددداُء نمددددديكم 

 

َّدددهي اليددداُس ُكدددل  شددد  نخيددد ِ    (2)َيْح

َّيِددي نمددا الُخْلددُف    دشالميدد كيددَف َذْخَلْ 

 

دددُدنرِ دددد   عاة مددد  عددداةِي المددديالي الصُّ

  ذنددَت يددا اشددَ  المدددُْخّارذك ُع مدد  قددد 

 

 ذمددددد  ُمسدددددَّ اةم َحقيددددد ِ  (3)تيظددددد   

 خي ال ضددل َمدد  ُيَسدداعُد يف ال دددأفدد 

 

خددددددددددداِء نالميسددددددددددديرِ ِي    ال يف ال  

 ذيُّ ُعدددددْهر ييددددديُب َعيْدددددَك نماتدددددا 

 

دددددياِب شالمدَددددددعهنرِ  ِرُك َنْيدددددهِ    الص 

َّم   َخلْ    دَك شالَيْعدددُ دددنمّدددر مدددا اْسددد

 

ّ ْقِصدددي ِ ددددِد   َّدددهْر َعدددِ  ال  (4)نلدددم َتْع

 آ ِددددْ ُت مددد  يملدددِة الي ياددددِ  ال 

 

 نالَجْ ِييدددد ِ  (5)ُكددددل عاّل الَجددددِ يّش  

ددددددلُت ناْكَّحلددددددُت ثمًثددددددا   (6)نَتَغس 

 

 َنَ َ ْخدددددُت الُح ددددديَب يف عاُاددددديرِ  

 دحدددثاَ  فيددده نلدددم ُذشددددَنَ َيْيدددُت اوَ  

 

 ُسددددُ نًرا يف يدددديِع عيددددِد الَغددددِدي ِ دددددِد  

  
َ
ْلُت مِددددددْ  َم ِيّددددددي  ديف َمْ دددددد َنَت ددددددد 

 

 ُميسددددر شجددددامِع المدَددددديُْصيرِ  َ،دددددِ  

ددددددْ ُت مِدددددد  عِندددددداءِ    يهدددددديِةّي  نت ه 

 

ُّه علدددددددر الِخيِْثيددددددد ِ   دددددددْل  ثدددددددم فض 

 
                                                 

 الي ي يا اش  علي قاتل ال  ك214ص ) "ع"يف  (1)
 
 ...(: يا َسِمي

َِّدي الياُس كل  خي م نخي .214ص ) "ع"يف  (2)  (: َيْح
 (: ذك ع ذ  تيظ  يف...214ص ) "ع"يف  (3)
 (: ع  الَّأخي .214ص ) "ع"يف  (4)
 (: غْي  الَجِ ي نالَجْ ِيي .214ص ) "ع"يف  (5)
 (: ثلًثا.214ص ) "ع"يف  (6)
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ّ َ ددددددديُِّع يف الَكددددددد ْ   َنرآين َذ،دددددددُل ال

 

 َقِصددددددي ِ  (1)شِّاُسدددددديَمةم نَثددددددْيبم ِخ  

 دزائددددً ا َقْ ددددَ  ُمَصددددع م َشْعددددَدَما ُكيدددد 

 

 (2)ُذَنالِدددي ةفدددديَ  َقْ دددِ  الي ددددِهي ِ ددددُت  

 (3)نَتَخي دددد ُت َذْ  يكددددي  الَيثيدددددّي  

 

 (4)َرفِيقددي يف الَحْ دد  َيدديع المدددَيُْ يرِ  

 (5)َنَتَ اين فِي الَحْ د  َفا َِمدُة الثْ،د ا 

 

هدددددددا المدَددددددددْثُ يرِ   دددددددي يف َك ِّ  (6)نَك ِّ

 الددد عدد  ُمددؤم ِ  نتُكدديُ  المسددؤنَع  

 

ددددَعي  (7) ّيةِ ددددد   َذنددددَت يف َسددددَياِء الس 

 فانظ  علر ،هه االعّقاةات ال اسدي ناوفكار الّي ليست ش اادي.  

 وأما رواياتهم:

قد اخّل ت العلماء فيهم علر ": "الصياعق"فقد قاع العّممة اش  حج  يف 

 ذنيه: ثمثة

لت نقلّهب او وهنم يالميع م لقً  األول: يقلي  ايًةا لم يع ج رياله نال ُعدِّ

 نعنما ،ي عفكهم نيمعهم نافرتاؤ،م.

 الرتخي  م لقا عال  يف م  يكهب. والثاين:

الّ صيلب فّق ل رناية الّ افضي الصدن  العارج شما يحدرب نت ّة  الثالث:

                                                 

 (: نذيل قصي .215ص ) "ع "يف  (1)
 (: قرب اليُُّدنِر.215ص ) "ع "يف  (2)
َشْيِدي.215ص ) "ع "يف  (3)  (: الثُّ
 (: ييع اليُُّ يِر.215ص ) "ع "يف  (4)
 ْه . مة ال ُّ (: فا215ص ) "ع "يف  (5)
ُّيِر.215ص ) "ع "يف  (6) ه المدَدْ   (: يف ك ِّ
َُّه.215ص ) "ع "يف  (7)  (: ذْلَقْي
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 ا. رناية الداعية نلي ددنقً 

عيهمب  ينكلمهم نال ن ننقاع ذاه : سةل ا ماع مالك عيهم؟ فقاع: ال 

 .(1)"م رتن  نقاع يثيد ش  ،ارن : ال تق ل رناية ال افضةو وهنم كهاشي 

 فليسق القصة الميي ة لههه ال سالة نتس ي ،ا:  فإذا تقرر لك فساد مذهبهم

 رحاشيا علر نرة (2)ع  يف ،ها العاع ذعيي سية ]خمس نثمثي  نمائة نذلف[

هّيةب م  يهة السل ية الحجازيةب ناوشياب العلي ة الحجازيةب نمكّيا الم ّ فة ال 

لييظ  يف َذحياع ال لدب نيصلح م  اوَم  ما فسد: ال ااا المّك ع نال سيع المعظ مب 

ال  (4)(3)ب الض غاع الضاري ]علي شااا[رم  ذرع  اورفاضب نشه ال فض تما

ح ة ال  يف د ا للخي ات يف يميع ح كاته نالسكياتب نكا  قد ناىفزاع ميفقً 

ب نشيده َذم  شّيليّه علر مكة نعخ اج ناليها ميهاب ال  يف (5)يحير ش  ش كات

ب فال قاء هلل ةائم اليالياتب نمعه َذم  آخ  شرتحل (6)ش  زيد م ارك ش  َذحمد

                                                 

ميثا  "الش  حج  الهيّميب ن،ي م  كمع اله، ي يف  "الصياعق المح قة"لم ذيده يف  (1)

(.نانظ  تعليق 1/202) "لسا  الميثا "(ب ننقله اش  حج  العسقمين يف 1/27) "االعّداع

 (.203/ 1حج  عليه ) اش 
 "عتحاج فضمء الثم "الّأكد م  كّاب المؤلف  ي ىشعض الكلمات ليست ناضحةب نقد  (2)

 ،دد(.1135(ب حي  ذك  ،هه الحاةثة ضم  سية )2/517تحقيق ة: ناد  الربكايت )
 االسم ليس ناضحاب نيف سيا  الحاةثة ذك  اسمه م ي ذخ ى ن،ي علي شااا. (3)
له م ض ذ،ضمه ن،دع رك  قياه نَذسقمه يف خامس ع   اه  ذي القعديب  علي شاااب حدر (4)

 "عتحاج فضمء الثم "،دد(. انظ : 1135نيف تاسع ع   م  ن س ال ه  تييف سية )

 ( تحقيق: ة. ناد  الربكايت.2/530)
 اء مكةب ميحير ش  ش كات ش  محمد ش  عش ا،يم ش  ش كات ش  ذشي نميب ا يف حسييب م  ذُ  (5)

 (.8/139) "اوعمع"،د(. انظ : 1138هباب نسك  ال اع مديب تييف يف نحي سية )نلد 
،دد(ب ناسّم  1132م ارك ش  ذحمد ش  زيد ش  محس ب ا يف حسييب م  ذم اء مكةب نليها سية ) (6)

= 
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ال  يف م اركب علر اوشياب العلياتب فامّيع م  ذلكب نت ّحل علر نحي 

 الجهات. نتلك اليم 

ر ننقعت شييه نشييه عتحاج فضمء "شدم ناقعات ذك هتا يف تاريخي المسم 

  رضي اهلل تعالر عيه. "الثم  شّاريخ نالي شيي الحس 

كانت ييع ا ثيي ب ييع ثمانية نع  ي  يف  (1)نكا  ذعظمها: نقعة ييع ع فات

يماة ثاينب فلّما انجلت الياقعةب نارت ع ال  يف م ارك علر نحي الحجاز نتلك 

ال  يف م ارك الّي اسّيليا  (2)ر نال ااا يف ةشاشيل  يف يحالعق اتب نيد ا

عليها: مكاتي  ل عض ذنالة اوعجاعب ن،ي السيد عسماعيل كاظمب كا  يرتةة 

علر ال  يف م اركب ن،ي يّعلق علر فّ  القلمب نيف مكّيشه: اةخليا يف ييع كهاب 

 كمع. شم فر   العه شكهاب ن،ي لكم

نلم يهك  اسمهب نذلك م  ذعظم الهيجماتب  نكّ  تحّه: م  عيد السيدب

ال  يف يحير شالسممة م   ئف لع السّيد محمد حْيدر العام ي العجمي ُيَهيِّ 

فاهتمه ال  يف يحير شّلك المكات اتب  باآلفاتب نكا  ذيًضا يّعلق علر فّ  القلم

ع  اتب نلما يلس قاع له: ندلّيا مكاتي كب  (3)فما قاع له شل يعله كجيك

ض ب م  يميع الجهاتو ونه ذُ له حْيدر: تكي  ش ذسيب نذنا د ت كال  ل  فقاع

 ييس  آلع ش كات نمّح   فيهم.

                                                 
= 

 (.5/49) "اوعمع"،د(ب نانّثعها ميه ال  يف يحير ش  ش كات. انظ  1134علر ذناخ  سية )
 ( نما شعد،ا.2/510تحقيق: ة. الربكايت ) "ج فضمء الثم عتحا"انظ :  (1)
َشش: ذثار ال يت نَسَقط مّاعه. انظ :  (2)  (.270ص ) "المعجم اليسيط"الد 
 (.140ص ) "المعجم اليسيط"الُجيْك: ال ُّي يرب ن،ي آلة م  آالت ال  ب. انظ :  (3)
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 قلت:

لقد دد  يف ،ها المثل الهي ض شه لي سهب ذنه كال  لب ندد  فيه قيع 

 شعضهم:

 
ّ
 فكددم يف الي دداِس مدد  اددخ م هبددي

 

 تددددددد اه يف ارت ددددددداعم كدددددددالهمعِ  

ْ دددِل ُيْسدددمُع مددد  شع   يددددِ مثددداُع ال  

 

 نشا يُدددده مدددد  الخيدددد اِت خددددالي 

ثم نثع السيد حيدر علر ع د اهلل ش  ش كات فأخربه شما نقع له مع ال  يف  

نّثه خا  ه عيكب نيف ثاين ذيحير ف ّي  خا  هب نقاع له: ذنا ذنايه ال  يفب ن

 .(1)ييع عاة عليه فقاع له: ع فيا الغ يم ن،ي السيد عسماعيل

 فالحاصل:

شعد ،هه القضية تصدى لألعجاعب نقاشل السيةات شالسيةاتب َذ   ال ااا علي 

نه شيييه كالحاتب نقاع لهم: ذنّم آؤفأرسل نرآء،مب نعلر حض ته ةعا،مب فج

ناس ذرفاضب نذنا عيدي َذم  شرخ ايكم م  مكةب نقلع ياركم ناونقاضب نذنّم 

  تجهثنا مائة ّما ذَ عق ل الميييةاتب فرّما ذ  تخ ييا معيا عذا قصدننا اوعداءب نذ

شه عيد   قسط عليكم مااًل معليًما تقيميذتحت اليداءب نعما ذ    عسك ي يكيني

ا م  المثمياتب نع  لم تغ ميا ال ل  يف المهّماتب َذن تسلميا مائة نخمسي  شيدقً 

ا رق يا لي اسمكم فيهو وقف ،ها العدة نعاّل فاخ ييا م  ال لدب ناكّ يا لي ةفرتً

فيثليا م  عيده  .نليّميثنا ع  َذ،ل السية نالجماعات بةريهذعلر الياحد ميكم ن

للّسليم  افَأم  شخّم شييهتم فخّمتب ثم ةني بعلر ذلكب نسّيفيا يف الم ليب

                                                 

 ربكايت.( تحقيق ة. ال516 - 2/515) "عتحاج فضمء الثم "انظ :  (1)
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ا نذحض نه شي  نتييهيا شصاح  مكة ال  يف يحير ش  ش كاتب فصّيرنا ةفرتً

ًّا م  شييت َذ،ل مكة ذنلي  اوحساب يدي ال اااب نذلحقيا فيه نحي ع  ي  شي

ناونساب نالييا،ات ك يت ال يسب نشيت عم ب نشيت العصاميب نشيت 

ب نشيت الم اديب نشيت ذشي الُحج  ب نشيت ةعّاقيب نشيت مي غييب نشيت شا  

ب فاسّغ ب ال ااا غاية االسّغ ابو ونه حي  نديله (1)الع يفب نشيّيا نغي  ذلك

الّسيد ذحمد نائ  الح عب سأع ع  الياس نع فهم شالهنات نالص اتب فياةى 

اتب فيّ ه يا فيه م  عج ،م نشج ،مب لحي  ال ييّ  لعه علر ةفرت،مب نما ةّس ذن

السّيد ذحمد شعض اوَعيا  لهلكب نااع الخرب نذاعب نمأل اوفياه ناوسماع م  

يميع الجهاتب فاعّص ت الياس علر اوعجاعب نت ّ قيا يف  ل هم يف يميع 

شالخرب تدّسُسيا يف ال ييت كالخيافسب نت كيا المسجد  ال  قاتب فلّما َذحّسيا

نحضير،م للّقّية مع الجماعاتب علر ذ  كا  ييع الجمعة ع   اه  ري  م  

السية المهكيري شعد دمي الجمعة شجان  الميربب نقعيا علر ايخ ال نافض 

السّيد ع د الم ل  فضلة ال ضم ب فق ضيه شاليد تقاضيب ن ل يه علر القاضي 

نا شه شي  يدي ال اااب نحض  ؤحّر يا باب ني نا سً ا ناًّماا نلكمً ا عيه ض شً ذن

ب نانقض المسجد شم  فيه نكاةت ذ  تكي  (2)القاضي نال  يف يحير نالم ّي 

عيا عليه شما زّنره يف ةفرتهب نسأليا فيه اوحكاع ال  عياتب فّية م  ال ّياتب ناةّ 

                                                 

ثم ذهنم الحقيا شدفرت،م شعض "(: 2/518تحقيق: ة. الربكايت ) "عتحاج فضمء الثم "يف  (1)

 ًّ ا م  ذ،ل ال  ج نالسياةيب مثل شيت ال ربيب نشيت عم ب نشيت ذعيا  مكة نحي ع  ي  شي

العصاسب نشيت عّاقيب نشيت مي غ ب نشيت شا  ةب نشيت الم ااديب نشيت الع  ايتب 

 ."لح ا ذشي نشيت
 ."نالم ّيي "يف )ذ(:  (2)
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 لعيه علر شيّي ناح سيهب ذلح سب نقاع: فلما خ ي ال ااا ال ّية َذم  شه علر ا

نقاع له: ذنّم ت رتن  علر َذعيا  الياس نالساةاتب ف ضيت الياس م  ال ااا 

 .(1)شهلكب نت ّ قياب نكّلما نيدنا عجمًيا عّثرنه َذاّد الّعثي 

نيف ثاين ييع ناةى ال ااا شعض اوعيا ب نقاع: ذنا قصدي َذفك ،ها ال يل فم 

ب وين ذريد اسّةصالهم م  ال مةب نلك  ذريد ذخه،م شالسعة تأخهنا يف خا  كم

نالّحيمت نالييه ال  عي نالث اتو وهنم مّح  ن  يف الدنعب فرذا ذتييا،م 

فأرسل علر اوفيدي يحير  بشال  ع انق عيا ع  الخصيماتب ثم َذم ،م شالّسليم

ضي ن لع معه شعض غل اب ن ل يا ميه اثيي ع   شيدًقا م  المثمياتب ف لع علر القا

فّربذ م  ال فضب ناهدنا له شأنه  بذنالة ال لدب ذراةنا سرتته لحي  ذنه م  ذنالة مكة

 ريل م  َذ،ل ال نع نليس شعجميب نذخه شهلك حّجةب فقلت فيه:

 هذيا َذْ،َل الَحِمي ِة نَذْعيَاَ  الَ ِ ي  

 

 َقِضي ه هْ ي  ِض قَ  َع  اوَْرَفاِض فيما َسَّْ ُتي،ا 

ّ ِقي هنَ  |  َقْد َش ذَتُميُ،م َنُ،ْم َذْ،ُل ال

 

 دي هَذال َيا ِةي   ه نياعظَم الَخ ِ  

 

                                                 

اهلل  ،ها م  الظلم نال غيب فر  شغض المخالف ال يجيز ذ  يؤةي شالمسلم علر ظلمهب نقد هنانا (1)

نال ب ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ﴿ ع  ذلك فقاع:

يجيز ذ  يحّمل ا نسا  خ أ غي ه نذن هب فيعاق  فقط المهن  الجائ  نال يّعدى ذلك علر 

 ،ها غي هو نزر ا نسا  يحّمل فم ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴿ ه م   ائ ّهب نقد قاع تعالر: غي

اريخهم نناقعهم ي هد شهلكب فقد نت تمكيياب عذا السية و،ل ظلًما الياس ذادّ  م  ال افضة نع 

فعليا شرخيانيا يف الع ا  نغي ه ما ال ي عله اليهية شالمسلمي ب نذنثليا هبم ذاّد ذنياع الظلم 

وذى شما ال يخ   علر شاع ذحدب نمع ذلك فر  ال افضة اآلميي  المسالمي  يف شلدا  السية ال نا

يجيز ظلمهمب نالظالم ميهم نالمعّدي ي فع ذم ه للقضاءو ليياع يثاءهب نال يّعدى ذلك علر 

  ميهم يميًعا. غي هب عال ذنه مع ذلك يج  ذخه الحهر نالحي ة
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 علر اوَْرَفاِض َتْصُ يا نَتأخُهُكم َحِمي ه

 

 شأْ  َقْد َرَايُكم   لي ه َذُظي ُهمُ  

 هْ لَِهها َقْد َاِهدتُّْم َلُهم شِاوَْكَملِي   

 

 نَسَّْ ُتم َعليهم نحسيا ال  يي ه 

 نما ا ْلَحاُة َيْخَ ر َعَلر َذْ،ل الَدِري ه 

 

ُُّميُ،م وَْغَ اضم َخِ ي ه   َنَلي َزكي

 َنَقْضيَاَ،ا َعَليُكم نُقْليَا َرافِِضي ه 

 

 َفيَا َيْحير ش  َيْع َ  نَايَْخ الي اِد ِي ه 

ْفُض َشاةي كما اْمُس   َعَليَك ال  

ِحي ه  الض 

 

 َلْييا زنرني هعَ  ىَفكم ُتْلقي َةَعان 

 َغْ ليي ه 
 نتَأتييا شياسم ُاُهيةم

 

 نيعسيَب الس ي ه 
ّ
 فيا شااا علي

 الَحْ ِب راعي الِ َعاع الَحيْدري ه (1)نلي  

 

نافَض شِِهَمَِّك الَعلِي ه  ر لي ال    فعثِّ

 ذن اْحلِْق لي لَِحاُ،م شأْمياس َمْ هديّه 

 

ْيَف فيهم نال ت ق   ة شقي   ينُحط  الس 

 ن هِّ  ميهم اوَرَض نَمْكّيَا الَ هي ه 

 

 

 َفهم َذا اُر قيعم ُغَميم َخارِيي ه 

 نذكّ ُ،م شمؤم  نَ،اتيك الد،ي ه 

 

ِةي ه  َّله ِيَهاًرا نُعْصَ ِّه ال    نَمْق

 كها شاوْمِس ما َقْد َلَقيه مِ  َشلِي ه 

 

 ناه ضحي هرْ ُاَييِّخهم كّيسم َي َ  

 ه َقْهً ا َعَياًنا الميي هنَذْاَهْدنا 

 

ِعي هفيا ميالي نص ً    ا َعلر َذشْيَاِء الد 

 َليا شالي صِ  َنافِي ناْخثي الملحدي ه 

 

 ناْخِّْمَها شصْ عم له َتْ قر َةِني ه 

 (2)مها اوياع ُدْ حا نظهً ا َمْع ع ي ه 

 

 

 

                                                 

 يف )ذ(: نليت. (1)
قاريء الك يم عذا نقف علر خ أ يف ذل اظ اوشيات ننزهناب فالمؤلف ذنرة،ا ذعّهر لل (2)

شاللهجة العاميةب نذيًضا فر  ال اح  ال يملك نسًخا ذخ ى للمخ يط ليصّحح اوخ اء م  

خملهاب نقد ايّهدت يف عخ ايها كما نيدهتا يف اليسخة اليحيدي الّي شي  يدّي. نسيج 

  ى شاللهجة العامّية يقاع فيها ما قيل يف ،هه اوشيات.ييرة المؤلف ذيًضا ذشياًتا ذخ



 جملة الدراسات العقدية    534

م له ثم  ثم ع  ال ااا ريع علر اوفيدي يحيرب نث ت عيده رفضهب نسلّ 

 ا.ال ياة  قه ً 

 نكا  مم  تأّشر ع  الّسليم:

يا حّر سل م السيد محمد َحْيَدر العجمي العام يب فخّميا شيّهب نلم ي كّ 

نالسيد كاظم ناشياه اثيي ع   ب لهم ع  ن سه نع  نلده رضي الدي  ثمانية شياة 

ب نالحكيم ةً السيد علي نير س ع (1)اب ناشيااب نالقاضي حس  اثيي ع   شيدقً شيدقً 

اب نيف رناية ثمثي  الم ل  ثمانية نع  ي  شيدقً  ب نالسيد ع دعلي نقي ذرشعةً 

سّةب نال ل ي  شح ي  ثمانية شياة ب نالكيخيا (2)ناشيا باب نع  ذنالةه نده هشيدقً 

اب ننلده ب نالرتشّي ناحدً اب نال امي ذرشعةً ب نحيدر ناحدً ف ل سّةً  (3)ثمانيةب ناشيا

 ل اخ  ميهم علر قدر ضع ه نحاله.اب كم  ناحدً ؤم

. نقد نظم ،هه الياقعة (4)فهها الخرب الحدر الهي نقع لهؤالء الَحَدر

ب نقد ددرت ذشياته نعجثهتاب (5)الخاع سيدي ا ماع يحير ش  ذحمد ال ربي

 ن،ي ،هه:

 نلمد ا َرَذى اوَعجاُع ما حّل سيَحهم

 

 نما َي ِت اوَقداُر فيهم شم َاِك  

  يف ش   مكَة َيْه ي همُ نما نالَ  

 

 زعاج يف ةنلِة الرتكمِ  الهع  نا  

                                                  

ا ذهنم اثيا  ذن ذكث . (1)  يحّمل ذهنا اشياب نيحّمل ذهنا ذشياءب فرم 
ا ذهنم اثيا  ذن ذكث . (2)  يحّمل ذهنا اشياب نيحّمل ذهنا ذشياءب فرم 
ا ذهنم اثيا  ذن ذكث . (3)  يحّمل ذهنا اشياب نيحّمل ذهنا ذشياءب فرم 
 (.519 - 2/517تحقيق ة. الربكايت ) "عتحاج فضمء الثم "يف كّاشه  ذنرة،ا مخّص ي (4)
يحير ش  ذحمد ش  ع د القاةر الحسييي ال افعي ال ربيب تييف يف ذي القعدي سية  (5)

 ( تحقيق: الربكايت.2/589) "عتحاج فضمء الثم "،دد(. انظ : 1137)
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 ،مُ  الهي  ،مُ  (1)ذراةنا اتقاًء يف

 

 لهم كّل َفْضِل قد تاّ د شالملِك  

 شعد كاش ِ  بٌّ ع  ذب  ع  كاش م ذ 

 

 نَما غ ُسهم م  ةنحِة الح ِع المّكي 

 نما ارتك يا عًذا الُ ْهت عاّل ليأمييا 

 

 قت ُتَقاشل شال ِّك علر ذن سم ُح  

 فر  َذميت َقًّم ف آت شما ك ر 

 

 زعاِج ذن نْدَمةم ُتيِْك م  الخيِج نا  

 حاعم فصاةفيا نقصدُ،م ت نيعُ  

 

 ك اًما ،م الغ ُّ الخمدُة يف الس  ِك  

 ف نُعهم  اشت ش يِ  غ نِسها 

 

 ذدياًل َسمْت شالمجِد م فيعة السمِك  

 ذلم يعلميا ذ  الخيارَج فضلةم  

 

 شاء نضحكُة م  َيْحكيآحداُر ذن 

 (2)ذيف َةْنحِة اوْنساِب راميا ]...[ 

 

 نما زالت اونساُب مانعة ال  كِ  

 ذنىف مصي ة 
ِ
 فّلك لعمُ  اهلل

 

 نةا،ية تصمي عقيَع ذني اليسِك  

 َلَقْد َخ ثيا ذاًتا نندً ا فما الّي 

 

 لها الجاين َس يًم علر الثمِك تيّس  

ا ق ي م   يُف عفَكهم َفَعم   َيقَ ُع الس 

 

ع نالهِّك    ني لي  شاآلفاِت نالهُّ

 ايثاًء نشالقّل الهريِع تكافةً  

 

 نيك يهم ما ياء يف قِْصِة ا فِك  

 نقد حكيت قضيّهم يف ،هه اوشيات فقلت: 

نافِض فانِ ددددَدا  عصددددَ  الدددد  

 

َةى   َعْصددددً ا شدددده ندددداُليا الدددد  

 ُذِخدددددَهْت َعلددددديهم ذرُضدددددُهم 

 

 ْسدددددددَياج الِعدددددددَداكسدددددددً ا شِأَ  

دددددددليماينْ   هبدددددددم َغددددددداَر السُّ

 

َةا   نلَِجْمِعهدددددددم َقدددددددْد َشدددددددد 

 َمددددددانَذَذاَقُهدددددم كددددددأَس الحِ  

 

 ك يددددددددددَ ،م ناوْمددددددددددَ َةاَع  

                                                  

 ."اتقايف"يف )ذ(  (1)
 ."نس ا"ذن  "نس ا"ب نلعلها كلمة غي  ناضحة (2)
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 نَغددددددَثا شجيِ دددددده كالَغَمددددددا

 

 ع فمدددددددا آلخدددددددِ ،ْم َمدددددددَدا 

 حدددددد َب السددددددي نَذَراُ،ددددددمُ  

 

 نلهدددم َذخدددداَج نَذْرَعددددَداِس  

 َسدددددْل َذْرَضدددددَهم َمدددددا َناَشهدددددا 

 

 ربًا َددددديَت الصددددَداُمسددددّخ 

 فلكددددم َقّيددددل علددددر قّيددددل 

 

 نكدددددددْم َ ِعدددددددي م تجددددددديَةا 

 َحّددددددددر تدددددددد كُهم لل ددددددددَثا 

 

 َمَ اِعمدددددًا نعلددددر الحددددَداءِي  

 نحددددديى لسدددددائ  نحدددددّهم 

 

 نلهددددددددددددم ذذ ع نذْشَعددددددددددددَدا 

 َندددددددداَلُهما نشمكددددددددة َقدددددددددَ  

 

 مددددددددًا مقيمددددددددًا مقعدددددددَدا،ّ  

  َنددددددداَةاُ،مُ  
ْ
 ال اادددددددا علدددددددي

 

 َمدددددْ  َقدددددْد تَسددددداَما ُسدددددؤَةَةا 

 َرذنا َنَلهددددددم َذَ،دددددداَ  نَمددددددا 

 

 ُمِعييًددددددددا مسددددددددعَدا لُهددددددددمُ  

 ن لددددددد هم َمدددددددااًل َنَ،دددددددد   

 

 نَذْرَعدددددددَ  ذْكُ ددددددددَدا،دددددددُم  

 نشدددددددددددددَدْفرتم ذرَغْمُهدددددددددددددم 

 

 نقددددددددداع ،ددددددددداُتيه غدددددددددَدا 

 ّدنا شددددددده َذسدددددددمآءكمُعددددددد 

 

 ُثددددددم  اْدددددددُدُقيين العدددددددَةا 

 فددددددددأتيا شدددددددددفرت،م لدددددددده 

 

 نذخمددددددددا َذقدددددددلُّ  نُ،دددددددمُ  

 لكِددددددْ  هبددددددم َقددددددْد َذشلدددددديا 

 

 ا لهددددم ُيْعددددَثى الُهددددَداقيًمدددد 

 مِددددددْ  َنْدددددددَمةِ  َحاَادددددداُ،مُ  

 

 تْصدددِمي نمِدددْ  َقددديِع الِعدددَدا 

َُّّ  فددددددديهمُ   ّ َسددددددد  راُمددددددديا ال

 

 رنًمدددددددا شعيدددددددَد المحّدددددددَدا 

فُض ال َيْخ دددر نال الددد   دنالددد  

 

ا َذشددددددددددَدالِ    حدددددددددداُة  دددددددددد ًّ

 آثددددددددددددددداُره نَعَلدددددددددددددددْيهمُ  

 

 شددددداةم ُيددددد ى لددددد  ُيجحدددددَدا 

 الدددددددهي نيدددددددلم لجهلِهدددددددمُ  

 

 نجدددددددَداذن الّهددددددداعَ  عدددددددّدا 
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 َيِهلدددديا نمددددا َيِهلدددديا شددددأ 

 

 َيِهلدددديا نَمددددْ  َشدددددا اعّددددَدا 

 َفُهددددددُم الَخدددددديارُج َفَضددددددلةم  

 

 َحاَادددددددا هبدددددددم َذ  ُيقّدددددددَدا 

 َذْقددددددديالُهم كدددددددأشيا لهدددددددم 

 

 َداَذْضدددددَحت ُتعددددداُج تعّمددددد 

ََّسددددددددداَمُعيا   َف ُصددددددددديِْعهم َف

 

 ال كددددددا  ددددددديًعا ذسدددددديَةا 

يا اونددددددا   فعلدددددديهم َضددددددجُّ

 

 َتدددددددْيُ،م يدددددددّ َةانَقدددددددْد ذَ ُع  

 هبددددم (1)نُ،ددددم لقددددد فظيدددديا 

 

 َنَخ ددديا الَهدددَمَك السددد مَدا 

 ُسددددددددددديا ش يددددددددددديتِهمفّدس   

 

َةا   َيْحُكدددديا الَخيَددددافَِس ُادددد  

 نالي ددددداُس َذْضدددددَحيا َيْ ُق دددددي 

 

   لهدددددم َ لِيًعدددددا قدددددْد شدددددَدا 

 حّدددددددددر علدددددددددر لهدددددددددم 

 

 َنَقُ دددددددديا َعليدددددددده ُمْ دددددددد َةا 

 َةاُرنا الَجَميدددددَع شددددده َنَقددددددْ  

 

 ه َقْ ًضدددددددا َيي دددددددَداَق ضدددددددي 

ََّل ّ     دددددددددددددديانشَحْلِقدددددددددددددده َف

 

ا ُمْجَهدددددددَدا  نه َيددددددد ًّ  َيددددددد  

 نَذتددددديا شددددده ال اادددددا الدددددهي 

 

دددددددًدا   للدددددددّديِ  َدددددددداَر ُمؤيِّ

 ن ْفكِدددددددددِه َقدددددددددْد شي يَددددددددديا 

 

َةا   نعليدددددددده ُكددددددددًم َسددددددددي 

 دنَحَضددد ،م قاضدددي ال  يددد 

 

 اوَيددددددلُّ اوَْمَجددددددَدادددددددعِة  

 فقضددددددددر عليدددددددده شح ِّدددددددده 

 

 مددددددددَدالل دددددددد ِّ كيَمددددددددا يه 

 ي مِدددد ال يدددداة  نْ،دددد  َ مددددث 

 

 ذثمدددددددداِ  تسددددددددع ُحددددددددّدَةا 

   لّيددددددددة قددددددددد  ّيدددددددد ت 

 

 َداِحددددددذحجددددددا،م َ ْيددددددَ  ال 

 

                                                 

 ."ف ييا"لعل الصياب  (1)
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 قسدددددددمة نَسدددددددْ عم  َعْ ددددددد م 

 

 َداردددددددت عليددددده ت ّدددددد 

 فدددددَأَعْ ر َشدددددْهَع مدددددا َعَليددددده 

 

 نمِيْددددددده َضددددددداَع ال ادددددددَدا 

 َحْيددددد 
ّ
دددددامي  دنالعدددددامِ ّي ال  

 

َةادددددددُر    َقدددددْد َذَشدددددر نتمددددد  

َُّمددددددددديا عليددددددددد  َّدددددددددهَخ  ه َشْي

 

ددددددَدا   مددددددا اسدددددد اَع َذْ  يّجل 

 اشيِددددده فددددَأْع ر ثمدددددا  َمددددعَ  

 

  
ّ
 المدُددددددْلِحَدا َذْعيدددددي رضدددددي

 نكدددددددهاك يحيدددددددر غل ددددددده 

 

 لدددد  َيْلددددَق اخًصددددا ُميِْجددددَدا 

 ثيدددددددي َع ددددددد يم َذْعَ دددددددر   

 

 ا ُزّيدددددددَدانثدددددددمر ذْيًضددددددد 

 َفَلددددددددددي َتددددددددددَ اه آسدددددددددد ا 

 

 محّيددددددددددددددد ا محددددددددددددددددَةا 

 َيدددددُدن 
ِّ
دددددي  شالمددددددَْسجِد المكِّ

 

 ظددددددددددده شاوَْعِمدددددددددددَدار لغي 

 يقدددددديُع َ اَلددددددْت َحْسددددددَ يت 

 

 َذْ،َلكددددددددُت َمددددددددااًل ُلَ ددددددددَدا 

 نَيددددددديا، يٌّ الَجدددددددْيَ، ّي  

 

َّدددددَدا  دددددا اْف  دددددددًفا َغدددددَدا لم 

 نالّسدددددديُد عسددددددماعيُل َقدددددددْ  

 

َّدددددددَ َةَةا   َذْعَ دددددددر َنَلدددددددْ  َي

 دّنددددده يف ال مدددددل َيْعدددددا َنَلددددديَ  

 

 كددددا  َغدددداَب نَذْشَعددددَدادددددلُم  

 عدددددداهَفَ دددددددنا ليددددددا ُزْنًرا ة 

 

 ْسدددددديَداذفالَكددددددِهُب َعيْدددددده  

 َذْع دددددددر َيحيدددددددر َنُ،دددددددي 

 

ِع ارَتدددددَدا   شدددددالحق اِ  نالدددددهُّ

 نالكيخيددددددا سدددددد ًعا نلددددددي 

 

  
ْ
َةا ال االْفِّددددددد ُذلقددددددي  الدددددد  

 نَسددددددددْ عةم َمددددددددْع ع دددددددد يم  

 

 َةااددددددددل يهم َقددددددددْد عدددددددددّ  

يدددددددد   دنكددددددددهاك ندددددددديُر الدِّ

 

 شدددددددددداوََةا َشدددددددددداَةردددددددددددِ   

 َذع دددددددر لسددددددد ع َشيددددددداِة  

 

 عمددددددددَداُتْ كِّيددددددددة دددددددددً ا م 
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 نكدددددددهاَك سدددددددّيُد َكددددددداظِم

 

 َذة ى اتقددددددددددداًء الع شدددددددددددَدا 

 َذع ددددددر لسدددددد ع نَعْ ددددددَ ي 

 

 ال حددددد ي  َذع دددددر ي عدددددَدا 

 ذع دددددر َذَشدددددا ف دددددل علدددددر 

 

 سدددددددد ع َفددددددددَهاَب تيّقددددددددَدا 

 نلِخْمَسدددددددددددة فدددددددددددالرتشّي 

 

 َذع دددددددر َلَهدددددددا مّحددددددد َةا 

 ُيْخدددددددِثيهم مدددددددا ُذملةدددددددت 

 

نافض فان ددددَدا   َعَصددددَ  الدددد  

 ا:نقلت ذيًض  

ّ ش علي شااا نَال شعلر اوَرْ   َفاِض َف

 

 نَذْرَغَمهم شماعم لهم َذَعمر نَذْ َ ش 

 نَخّم،م َحَيارى نح لهم ن ي ش 

 

 ْسَماُ،م َ َلْ ها نَذْرَعْ هم نَذْرَعشذن 

ش   فلّما َذْ  َتَأش يا عليهم َقْد َتَ ي 

 

 َمَساكِيَُهم َخَّْمها نناس ميهم نَخم ش 

َّْسلِيم َةاُنيا نس  شفلل  ّدنا ما تيج 

 

 ْسَما،م مّ شأنه شدفرت شؤنيآ 

 نَحَ يه شياسم ُذُديع ليس َتخّدش 

 

 لُهم شي  الَ  اَيا شَِساط المجد ي  ش 

 نميْهم َذاَك  ْع م نخ  م َقْد َتَعّ َعش 

 

 َفيَاَع الي اُس ميهم شما َذْةَ،ر نَذْةَ،ش 

ْفِض يحّ    شنَ  ُّيا يف ك ي  لهم يف ال  

 

  ارنا ذلك الربشذش ِش اا،ي نكا  يف  

 نَيّ نه ككل م ن،ي يف اليّاس َييَْهّش  

 

 نه شسكم ق اه ميه َ، شؤنفاي 

 نليال العمُ  ذَْضَحر شأيديهم مهّ هش 

 

 فق  الَعْجم  ّ ا نُكّل َقْد َتْخّ خش 

،ُ  ااشش   عليك الد 
ٌّ
 فيا شااا علي

 

 شيي اوَْرَفاِض َعاتيا نكلٌّ عاَب نذَْفَحّش  

 فدمِّْ ،م فهها يثاء يف الي اس َمْ  َغّش  

 

 ناخِّْمها شِخْثّي له م  ي نم ّ ش 

 ن دننا د اًحا ذن شمغّ شذنَذّما ما  

 

ّ ش علي شااا نال ش   علر اوَْرَفاض َف
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 نقلت ذيًضا:

نافِض مددددا الَخددددربْ  ُقددددْل للدددد  

 

ُّم ُ دددددددَ رْ    َفَعدددددددَمع َغدددددددَ ْم

 نشيددددددديُتكم قدددددددد ُخَِّمدددددددت 

 

 يَعدددددْت َادددددَدرْ نةشاُادددددكم شِ  

ُرنا   نذاددددددياُخكم قددددددد ُعددددددثِّ

 

 فاْاددددِمْت شأْاددددياِخ الُعُ دددد  

 ْقَ دددددددَ ْت ذنذْقَ ددددددداُرُكم َقدددددددْد  

 

 مدددددديكم نَناَنَاددددددَها الِغَيدددددد ْ  

دددددددددليماينْ   هبدددددددددا َحدددددددددل  السُّ

 

 شدددددالَحقِّ فيهدددددا َقدددددْد َظَهددددد ْ  

 َذْفَعدددددددداُلكم َذْفَعددددددددر لكددددددددم 

 

ددددددَ رْ   ّْكم للض   َقددددددْد َذْسددددددَلَم

ُّميَنددددددددددددددا شدددددددددددددداوَذَ    ىشاَةْي

 

ُُّميَنددددددددددا شالّ ددددددددددَ رْ    نلَ ْح

 ع   الجدددددثاَء يددددديُْس الَعَمدددددل 

 

دددددددد ُّ    شاةيدددددددده َذَادددددددد ْ  نال  

 عْ  لددددددددم تّيُشدددددددديا َعدددددددداِيًم  

 

 َ،دددددددَدرْ  ت غدددددددي ةمددددددداَءكمُ  

ُُّم يدددددددا غلدددددددُف مدددددددا   ذنسدددددددي

 

 مِدددد  اوَ،ددددمِك َمدددد ْ  لكددددمُ  

 ييًمددددددا شمددددددؤميكم َسددددددَ ْت  

 

ُّّددددددددْ ُك ييًمددددددددا ُمددددددددّدَك ْ    ال

 َذَشُحدددددددديه َمددددددددْع ذدددددددددحاشه 

 

 َذْشدددددَح ال دددددياه َمدددددَع الَ َقددددد ْ  

دددددددددددَماتِة عْ  َذَرى   يددددددددددديَع ال  

 

 (1)رؤنَسددددداكم ذاًل ]َنَحدددددْ [ 

 َفَعلدددددددر ،جدددددددآئي فددددددداث ّيا 

 

 لكددددددم َمَ دددددد ّ  عيدددددده فمددددددا 

 ُضددددددديا كاليِّسدددددددايْ حّدددددددر َتحِ  

 

 مدددديكم َمددددْ  َفَ دددد ْ  ني دددديَض َ 

ًّدددددددددا لكدددددددددم نك ددددددددداكمُ    َمْق

 

ددددحاشِة يف الَ َ دددد ْ  َسدددد ُّ    الص 

 
                                                 

 ."شح "يف )ذ(:  (1)
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 اشددددددددا السدددددددديما الصددددددددّديَق 

 

 شكددددددد  ندددددددداحَ ه ُعَمددددددد ْ  

 قدددددددديعم ذتددددددددر شمددددددددديحِهم 

 

ددددديرْ  آُي    الكّددددداِب َمدددددَع السُّ

 شال هدددددددددِت قلدددددددددّم فددددددددديهمُ  

 

دددددددي  الُغدددددددَ رْ  ن،دددددددمُ    الربيُّ

 (1)نحدددددد  ع يددددددُد ع يددددددِد،م 

 

ََّخددددددد ْ    نليدددددددا شدددددددهلك ُمْ 

ُّمُ   َّْ دددددددددددددددد  يَاَسدددددددددددددددداَةاتِ  اْغ

 

ََّ دددددد ْ    َمددددددا ُكددددددلُّ َذْندددددد م ُيْغ

سدددددديع   المثددددددُل دددددددديُق ال  

 

 د َمَكدددددد ْ ُيقدددددداع فيدددددده قدددددد 

 عاَقهدددددددا نحقددددددديُ  فدددددددا مَ  

 

 هددددداًرا قدددددد َزَيددددد ْ نلهدددددا يِ  

 ،ددددددددددها افددددددددددرتاءم ظددددددددددا،  

 

  ْ َّ َّ  مددددددا كددددددا  َقددددددطُّ لُيْسدددددد

 ن،ددددددددي المعّظمددددددددُة الّددددددددي 

 

ََّه ْ    َحددددَيِت الكمدددداَع المدددددُْ 

 ،دددددها قددددديُع َذحمدددددَق شدددددائقم  

 

 اضدددددحًما يهدددددياًل للَخَ ددددد ْ  

ُُّم شا ْفِك َذع  المؤميي    (2)نرمي

 

   خددددددرنلدددددم ُت ددددداليا مددددد 

 (3)سدددددحًقا لكدددددم يف عفكِكِدددددم 

 

ُُّم عحدددددى الكَِ دددد ْ    قددددد يةدددد

 ناهلُل ش َذَ،ددددددددددددددددا كمددددددددددددددددا 

 

  ْ  ََّ  يف اليُّدددددديِر ،ددددددها ُمْسدددددد

ُُّم شددددددددددددددددأُك ِّكم   نشييدددددددددددددددد

 

ََّقددددد ْ    شددددداليجِف م دددددهد ُمْح

 
                                                 

ذنه م  ح يا لهم نخدمهم ننخدع م  يخدمهمب نليس الم اة ع يةية الّهع     لعله ذراة (1)

 نالخضيع نال اعة الّي ال تكي  عاّل هلل تعالر.
 .▲"يعيي عائ ة "علق ذعلر الكلمة  (2)
 ."عفكم"يف )ذ(:  (3)
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 دقلددددددّم شدددددده َقْ ددددددُ  الحسيدددددد

 

 مّددر الحسدديُ  شدده اْنَقَ دد ْ دددِ   

ُّمُ    فعلدددددددر الحسددددددديِ  كدددددددهش

 

 مدددددددددا ،دددددددددها ُذثِددددددددد ْ  
ِ
 ناهلل

ُُّم يف عيددددددددِد غددددددددا   نَذْشددددددددَدْل

 

ُّْيَرى  َي شالَكددَدرْ  (1)سدد  المَسدد  

ُّمُ   ُُّم َفُعدددددددددددددددِ ْف  َخدددددددددددددددالْ 

 

 يددددا ذ،ددددَل الميدددداك  ناليُُّكدددد ْ  

 ْع شعاُادددددددْيَرا الدددددددهيذْكددددددد ِ  

 

 نالدددده الحسددددي  شدددده الددددَيَ  ْ  

 دييًمددددددا شدددددده ال َقددددددر اوَح  دددددد 

 

 ناسددددددّقاَع شدددددده نقدددددد دددددددَة  

 ُفّحدددددْت لددددده ذشدددددياُب الِجيدددددا 

 

ّْدددددده ُزَمدددددد ْ  نالحدددددديرُ ِ     زّف

 نت َحّ ددددددددددددددديا شجياشددددددددددددددده 

 

  نمدددددد ْ قدددددداليا لدددددده َذ،ددددددًم  

 يدددددداكددددددا  الحقيددددددُق شدددددده الهَ  

 

 ال الضدددددُّ يددددا قدددديع ال  دددد ْ  

 ريدددددددديزُي اشدددددددد  مييدددددددد ذن 

 

 اددددديعكم َمدددددْ  قدددددد َفَجددددد ْ  

 ذقدددددددديى ةليددددددددلم علدددددددديكم 

 

 شدددددا فدددددض ن،دددددي يحّقددددد  

 نكددددددددها الّعانيددددددددهّي لدددددددده 

 

 ذشيدددددداُت َذْنَةَعهددددددا الُعَجدددددد  

 َ يشدددددددالمحي فهدددددددي َيدددددددِديْ  

 

 نتصددددّ  يف سدددديداس خدددد ْ  

َِّصدددددددْ  ذجددددددداكم فأندددددددا لهِ    ْن

 

ََّكددددد    نَذْنَ دددددَأُت ،جدددددًيا ُمْ 

 يحلددددددددي لصدددددددداحِ  ُسددددددددي ة 

 

  
ْ
افضدددي دددَج ْ  نال    ُي ددددي الض 

ُّْ دددددددددده   نيكدددددددددداُة ميدددددددددده َح

 

  ْ َّ َّ  يلقدددددددداه كددددددددام  ُمْسدددددددد

                                                  

 ."عاايرا"الظا،  ذ  تصحيً ا نقع ،ياب نالصياب  (1)
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 ،َجددياي علددر َذْ،ددل االشّددداع

 

 كالّصدددارع الَجدددداري الددددّهك ْ  

ددددددددل مِي ددددددددا َيددددددددآء،م   ذا ال  

 

ددددددُل َيْعقُ دددددده المدددددددََ  ْ    نال  

 ْخدددددُّم شخدددددثي مدددددا ان ددددددان 

 

 نقدددْل للدددّ نافِض مدددا الَخَ ددد ْ  
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 خامتة:

    ...[.......]..(1) 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف َذفضل ذدحاب رسيع اهلل 

يف  -  ي  اهلل ث اه نيعل الجية مثياه - (2)ذخ ج الجد المح  ال ربي

ذنه قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص سيده المّصل علر الي يش "ال ياض اليض ي يف فضائل الع  ي"كّاشه 

لما خلق آةع ذةخل ال نح يف يسده  - تعالر - ذ  اهلل ♠ ذخربين يربيل

ذم ين ذ  آخه ت احة م  الجية نذعص ،ا يف حلقهب فعص هتا يف فيهب فخلق اهلل م  

اليق ة اونلر: ذنتب نم  الثانية: ذشاشك ب نم  الثالثة: عم ب نم  ال اشعة: عثما ب 

خامسة: علّياب فقاع آةع: يا رب م  ،ؤالء الهي  ذك مّهم؟ فقاع اهلل تعالر: نم  ال

،ؤالء الخمسة ذاياخ م  ذريّكب ن،م ذك ع عيدي م  يميع خلقيب ذي ذنت 

ذك ع اون ياء نال سلب ن،م ذك ع ذت اع ال سلب فلما عصر آةع رشهب قاع: يا رب 

ب فّاب
ّ
 .(3)"عليه اهلل شح مة ذنلةك اواياخ الخمسة عال  ت ت علي

ذتاين يربيل " :ملسو هيلع هللا ىلصنذخ ج ذشي يعلر ع  عمار ش  ياس  قاع: قاع رسيع اهلل 

ل   ما  اب فقلت: يا يربيل حدثيي ش ضائل عم ب فقاع: لي ل   نيح يف قيمه ماآن ً 

                                                 

 يملة ليست ناضحةب نلعلها: نسأع اهلل تعالر حسيها. (1)
،دد(ب حافظب فقيه اافعيب 615ذحمد ش  ع د اهلل ش  محمد ال ربيب محّ  الدي ب نلد سية ) (2)

نظ : ،دد(. ا694مّ ي ب م  َذ،ل مكة ميلًدا ننفايب نكا  ايخ الح ع فيهاب تييف سية )

 (.1/159) "اوعمع"
 - 1/249) "ك ف الخ اء"(ب نيف 1/51) "ال ياض اليض ي"ذنرةه المح  ال ربي يف  (3)

 ."قاع اش  حج  الهيّمي نقًم ع  السيي ي: كهبب ميضيع"(: 250
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 .(1)"ن هت فضائل عم ب نع  عم  حسية م  حسيات ذشي شك 

ال "قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص الي يذ   - رضي اهلل تعالر عيه - نذخ ج اش  عساك  ع  ذنس

 .(2)"نعلي شك  نعم  نعثما  ذشي :يجّمع ح هم يف قل  ميافقب نال يح هم عال مؤم 

 ذدحاشي كاليجيعب شأّيهم اقّديّم": ملسو هيلع هللا ىلصنذخ ج السيي ي ع  الي ي 

 .(3)"ا،ّديّم

سألت رشي ع  اخّمج "ذنه قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص ع  الي ي "يامع اوديع"نيف 

: يا محمد
ّ
ع  ذدحاشك عيدي كاليجيع يف السمآء  ذدحاشي م  شعديب فأنحر علي

شعضهم ذقيى م  شعضب نلكل نيرب فم  َذخه ش يء مما ،م فيه م  اخّمفهم 

 .(4)"فهي عيدي علر ،دى

يا ذشا الحس  ذما ذنت نايعّك ف ي الجيةب نع  قيًما "نذخ ج الدارق يي: 

م   يثعمي  ذهنم يح ينك يعق ن  ا سمع ثم يل ظينهب يم قي  م  الدي  كما ي

السهم م  ال ميةب لهم ن ث يقاع لهم: ال افضةب فر  ذةركّهم فقاتلهم عهنم 

                                                 

(ب نقاع: قاع 6/458) "العلل"(ب ناش  ذشي حاتم يف 3/179ذخ يه ذشي يعلر يف مسيده ) (1)

 "الميضيعات"ب نذخ يه اش  الجيزي يف " لم ميضيعب اض ب عليه،ها حدي  شا"ذشي: 

 ."،ها حدي  ميضيع"(ب نقاع: قاع: ذحمد ش  حي ل: 1/321)
السلسلة الضعي ة "(ب نقاع اول اين يف 39/128) "تاريخ ةم ق"ذخ يه اش  عساك  يف  (2)

 ."ضعيف يًدا"(: 6/265) "نالميضيعة
(ب نقاع: ،ها ا سياة ال تقيع شه 347ص ) "  العلم نفضلهيامع شيا"ذخ يه اش  ع د الرب يف  (3)

 (.1/144) "السلسلة الضعي ة نالميضيعة"حجةب نحكم عليه اول اين شاليضع. انظ : 
 "يامع اوديع"(ب نذنرةه اش  اوثي  يف 2/563) "ا شانة الكربى"ذخ يه اش  ش ة يف  (4)

(: شا ل. نحكم عليه اول اين 2/102) "ميثا  االعّداع"(ب نقاع اله، ي يف 8/556)

 (.1/147) "السلسلة الضعي ة نالميضيعة"شاليضعب انظ  
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 .(1)"م  كي 

 :(2)ني حم اهلل القائل حي  قاع

 عيددددددي مثيدددددُة ُحددددد م 
ّ
 لعلدددددي

 

ديَق نالَ ارنَ     نَذِح ُّ الصِّ

 فددؤاةي (3)نلعثمدداَ  م دد ُب يف 

 

 ا نال م  نقالم يكْ  آييً  

 هم لددد عضم عددددناال ذرى شعَضددد 

 

 هم ل عضم دديقاَذرى شعَض  شل 

 :(4)نقاع اآلخ  

َّه  عين ُذِحددددّ  ذشددددا ح دددد  نادددديع

 

 كمدددا ُذِحددد ُّ عّيًقدددا دددداحَ  الغدددارِ  

 انقدددد رضددديُت عليددددًا قددددنًي علًمددد 

 

يخ فِي ا (5)نلسُت ذَرضر   لددارِ شقِّل ال  

 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارِ 

 

دددَحاشِة سددداةايت نمعّقددددي  كدددلُّ الص 

 

 هبدددها القددديِع مددد  عدددارِ  
 
 فهدددل علدددي

 ظمت ،هه اوشيات خّمت هبا ،هه ال سالةب ن،ي ،هه:نقد ن 

 عين ُذِح ُّ الع  َي اوَنليداَء الدربري

 

 نحدد ُّهم ةخيدد يت مِدد  حددّ  نددار مسددع ه 

ن،م ميائي نالدُمديا ن،دم ريداُض  

 اليظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي

 

 

حِ  ،م ذَرشاُب ُكلِّ م خ ه   كهاك شا  الص 

 

                                                 

(ب ناش  12/117) "مسيده" (ب نذشي يعلر يف182 - 9/181) "العلل"ذخ يه الدارق يي يف  (1)

السلسلة "(ب نقاع: ن،ها ال يصحب نقاع اول اين يف 1/166) "العلل المّيا،ية"الجيزي يف 

 (: ميك .14/95) "الضعي ة
رشيع اوش ار "اوشيات لصعصعة ش  معانية السعديب عّم اوحيفب نقد ذنرة،ا الثمخ  ي يف  (2)

 (.1/401) "ننصيص اوخيار
 (: م  فؤاةي.401/ 1) "رشيع اوش ار"يف  (3)

 (.1/427) "المسّ  ج يف كل فّ  مسّظ ج"ذنرة،ا اهاب الدي  اوش يهي يف  (4)
 رضيت. : نما"المسّ  ج"يف  (5)



   احلجة الّناهضة يف بطالن مذهب الرافضة البن احملب الطربي 547
 

َذريي هبدم مِد  خدالقي ال ديَز ثدم 

 المغ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي

 

  هعقيددددددديم م ّهدددددد فهددددددهه عقيددددددديت 

،ها ما ذرةت عث اته يف ،هه اليرقاتب فالحمد هلل الهي شه تّم الصالحاتب  

رنا ال ا ل شا ًم نارزقيا ايّياشهب اللهم عنا ذا نارزقيا ات اعهب ناللهم ذرنا الحق حقًّ 

نسألك الهداية م  او،ياء المرتاكمة علر القليبب ننعيذ شك م  افرتاء ال افضةب 

مة ع  مثل ما ،ي عليهم مكّيبب ناح ظيا ننالدييا نم ايخيا ننسألك السم

 العالمي . رب نالمسلمي  آمي  يا

ب ع  ي  يف اه  ري  (1)نكا  ال  اغ م  تأليف ،هه ال سالة ييع الّ شيع

 الح اعب سية خمس نثمثي  نمائة نذلف.

 

         

 

  

                                                 

 "تاج الع نس"ميّلديب ناورشعاء م  اوياع مثلثة ال اء. انظ :  بالّ شيع لغة يف اورشعاء (1)

 (.718ص ) "القاميس المحيط"(ب ن21/57)
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 فهرس املصادر واملراجع

 .الق آ  الك يم 

الكّاب اونعب  ع يداهلل ش  محمد ش  ش ةب " يعة ال  قة الياييةا شانة ع  ا" .1

  .،د 1415 ال ياضب الثانيةب تحقيق: رضا نعسا ب ط: ال ايةب

محمد ش  علي اش  المح   "عتحاج فضمء الثم  شّاريخ نالية شيي الحس " .2

 ةار الكّاب الجامعيب القا، يب اونلر.  محس  محمد حس ب ط: ال ربيب تحقيق: ة.

محمد ش  علي اش  المح   "عتحاج فضمء الثم  شّاريخ نالية شيي الحس " .3

ال ربيب تحقيق: ة.ناد الربكايتب رسالة علمية لييل اهاةي الدكّيراه م  يامعة سانت 

 .ع1972 نجلرتاب سيةراندرس  ش

ذشي يع   محمد يعقيب الكليييب دححه نعّلق عليه: علي  "اوديع م  الكايف" .4

 ،دد.1401نةار الّعارجب شي نتب ال اشعةب ذكربب ط: ةار دع  

عش ا،يم ش  ميسر ال ا  يب تحقيق: ة. سعد آع حميدب ط: اش   "عّصاعاال" .5

 .،د1429الجيزيب السعيةيةب اونلرب 

ع  يب  ط: ةار العلم للمميي ب شي نتب الخامسة خي الدي  الثركليب "اوعمع" .6

 .ع2002

ع داهلل ش   "   ال اشع ع   الهج يذعمع المكيي  م  الق   الّاسع علر الق" .7

 .،د1421 اونلرب ع دال حم  المعلميب ط: ال  قا  للرتارب مكةب

 .،د 2018ة. محمية رمضا ب ط: م كث نماءب شي نتب اونلرب  "عي ا  السيية" .8

محمد ش  علي ال يكاينب ط:  "ال در ال الع شمحاس  م  شعد الق   الساشع" .9

 .،د1348القا، يب اونلرب  بالسعاةي

شيديب تحقيق: ع دالعليم محمد م تضر الث   "تاج الع نس م  ييا،  القاميس" .10

 .،د1404ال حانيب ط: حكيمة الكييتب 
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ن يه ذمي  نميي   كارع ش نكلما ب نقلها علر الع شية: "تاريخ ال عيب ا سممية" .11

 .ع1968ةار العلم للمميي ب شي نتب الخامسةب  ط: ال عل كيب

ةار  غ امةب ط: عم  علي ش  الحس  اش  عساك ب تحقيق: "قتاريخ مديية ةم " .12

 .،د1416ال ك ب شي نتب 

 "الّاريخ نالمؤرخي  شمكة م  الق   الثال  الهج ي علر الق   الثال  ع  " .13

 ة.محمد الح ي  الهيلةب ط: ال  قا  للرتار ا سمميب مكة المك مةب اونلرب

 .ع1994

قيق: علي ،مليب رايعه: محمد علي ذشي ميصير اوز، يب تح "هتهي  اللغة" .14

 اليجار.

كّ ها نذلقا،ا: محمد ناد  الدي  اول اينب ذلف شييها  "الّيسل ذنياعه نذحكامه" .15

 ،دد.1406ننسقها: محمد عيد الع اسي. ط: المكّ  ا سمميب شي نتب الخامسةب 

الم ارك ش  محمد اش  اوثي ب تحقيق:  "يامع اوديع يف ذحاةي  ال سيع" .16

 .،د1392لقاةر اورناؤنطب ط: الحلياين نالممح نال يا ب ع دا

اش  ع دالربب تحقيق: اعي  اورناؤنطب ط:  ييسف "يامع شيا  العلم نفضله" .17

 .،د1429شي نتب اونلرب  ال سالةب

الكّ  العلميةب شي نتب  ع داهلل ش  محمد الق   يب ط: "الجامع وحكاع الق آ " .18

 .،د1413

 "ل يائ  يف العقائد الميقيمة علر يميع المها، الجي، ي الخالصة ع  ا" .19

الجملب اونلرب  تحقيق: ع داهلل الس يحيب ط: ع دالصمد ش  ع داهلل الدامغاينب

 .ع2008 ذلمانياب

م يلييرب  ال ّح محمد ش  ع يداهللب اعّير شه: ة.س. يذش "ةييا  اش  الّعانيهي" .20

 .ع1903ط: المقّ فب مص ب 
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عم   يمعه نقّدع له: ة. ذحمد ش  ميي  ال  اشلسيب "يةييا  اش  ميي  ال  اشلس" .21

 .ع1986 تدم يب ط: ةار الجيلب شي نتب اونلرب

ا حه نقّدع له: مهدي محمدب ط: ةار الكّ  العلميةب شي نتب  "ةييا  اوخ ل" .22

 .،د1414 الثانيةب

ا ح نض ط: عيما  ال قاعيب ط: اوعلميب شي نتب  "ةييا  ا ماع ال افعي" .23

 .،د1421اونلرب 

محمية ش  عم  الثمخ  يب تحقيق: ع داومي   "رشيع اوش ار ننصيص اوخ ار" .24

 .،د1412 مهياب ط: اوعلرب شي نتب اونلرب

 اول اينب ط: المعارجب ال ياضب "سلسلة اوحاةي  الضعي ة نالميضيعة" .25

 .،د1424

ياضب ة. ع ية الث، اينب ط: ال ايةب ال  :ذشي شك  ذحمد الخمعب تحقيق "السية" .26

 .،د1426الثالثةب 

اعي  اورناؤنطب ط:  محمد ش  ذحمد اله، يب تحقيق: "سي ذعمع الي مء" .27

 .،د1422 بال سالةب شي نتب الحاةية ع  ي

ع دالحي اش  العماة الحي ليب ط: الكّ   "اهرات اله،  يف ذخ ار م  ذ، " .28

 .،د1419العلميةب شي نتب اونلرب 

 .،د1333الم  عة اومي يةب القا، يب  ذحمد القلق يديب ط: "د ح اوع ر" .29

 .،د1419الجي، يب ط: عحياء الرتار الع شيب شي نتب اونلرب  "الصحاح" .30

ا ماع محمد ش  عسماعيل ال خاريب عا اج نمّاشعة: دالح  "دحيح ال خاري" .31

 .،د1421 آع ال يخب ط: السمعب ال ياضب الثالثةب

ه: عاةع اياةب خّ ج ذحمد ش  حج  الهيّميب حقق "الصياعق المح قة" .32

مص  ر العدني ط:  ذحاةيثه: ة. ال حات ذحمدب رايعه نذا ج علر تحقيقه:
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 .،د1429 ال ياضب الميصيريب اونلرب

ع دالي،اب ش  علي الس كيب تحقيق: ع دال ّاح  "  قات ال افعية الكربى" .33

 الحليب نمحمية ال ياحيب ط: عحياء الكّاب الع شي.

ال يا ب شي نتب   ييب تحقيق: محمد الّدشاسب ط:علي ش  عم  الدارق "العلل" .34

 .،د1432الثالثةب 

ع دال حم  ش  ذشي حاتم ال ازيب تحقيق: ف يق م  ال احثي ب عا اج:  "العلل" .35

 ،د.1427 سعد الحميد نة.خالد الج يسيب اونلرب ة.

ع دال حم  اش  الجيزيب ض  ه:خليل  "العلل المّيا،ية يف اوحاةي  اليا،ية" .36

 .،د1403 : الكّ  العلميةب شي نتب اونلربالميسب ط

ع دالعثيث دالح المحميةب ط: ا ماع ال خاريب مص ب  "عيةي الص ييي " .37

 .،د1428اونلرب 

ع دالقا،  ش   ا،  ال غداةيب اعّير شه: عش ا،يم رمضا ب ط:  "ال    شي  ال   " .38

 .،د1421المع فةب شي نتب الثالثةب 

ايخ ا سمع اش  تيميةب ةراسة نتحقيق: ة.  "لةقاعدي يليلة يف الّيسل ناليسي" .39

 ،دد.1422 رشيع المدخليب ط: ال  قا ب عجما ب اونلرب

 .،د1419ال ي نز آشاةيب ط: ال سالةب شي نتب الساةسةب  "القاميس المحيط" .40

 "ك ف الخ اء نمثيل ا ل اس عّما ااّه  م  اوحاةي  علر ذلسية الياس" .41

 .،د1351 القا، يب لقدسيبمكّ ة ا ط: عسماعيل العجليينب

 .،د1424 الثالثةب محمد ش  مك عب ط: ةارداةرب شي نتب "لسا  الع ب" .42

ذحمد ش  علي العسقمينب اعّير شه: ع دال ّاح ذشيغديب ط:  "لسا  الميثا " .43

  .،د1423 ال  ائ ب شي نتب اونلرب

نت تي  ع داهلل م ةاة ذشي الخي ب اخّصار  "المخّص  م  كّاب ن   اليير نالث، " .44
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 .،د1406 نتحقيق: محمد العاميةي نذحمد عليب ط: عالم المع فةب يديب الثانيةب

ع دالمؤم  ال غداةيب تحقيق:  "م ادد ا  مع علر ذسماء اومكية نال قاع" .45

 ،د.1374 علي ال جانيب ط:المع فةب شي نتب اونلرب

حب ط: محمد اوش يهيب تحقيق: عش ا،يم دم "المسّ  ج يف كل فّ  مسّظ ج" .46

 .ع1999 ةار داةرب شي نتب اونلرب

ذحمد ش  عليب تحقيق: حسي  سليمب ط: ةار  "مسيد ذشي يعلر الميدلي" .47

 .،د1308 المأمي  للرتارب شي نتب اونلرب

 شي نت. ياقيت الحمييب ط: عحياء الرتار الع شيب "معجم ال لدا " .48

 .،د1414 عم  رضا كحالةب ط: ال سالةب شي نتب اونلرب "معجم المؤل ي " .49

 .،د1425 ال  ن  الدنليةب ال اشعةب مجمع اللغة الع شيةب ط: "المعجم اليسيط" .50

يعقيب ال سييب تحقيق: ة.ذك ع العم يب ط: الدارب المديية  "المع فة نالّاريخ" .51

 .،د 1410المييريب اونلرب 

ذشي الحس  اواع يب تحقيق: محي  "مقاالت ا سمميي  ناخّمج المصلي " .52

 .،د1419 لحميدب ط: المكّ ة العص يةب شي نتبالدي  ع دا

ةار  ط: ذحمد ياسمب تحقيق: ذحمد الهيّميب "الميح المكية يف ا ح الهمثية" .53

 .،د1426 الثانيةب يديب الميهاجب

ايخ ا سمع اش  تيميةب تحقيق: ة. محمد رااة سالمب ط:  "ميهاج السية الي يية" .54

 .ذحد

ن يل  ييسف ش  تغ ى ش ةىب تحقيق: ة. "الميهل الصايف نالمسّييف شعد اليايف" .55

 ا سممي. محمد نة.محمد محمدب ط: م كث الرتار

دالح  تحقيق: ذحمد ش  محمد العسقمينب "الميا،  اللدنية شالميح المحمدية" .56

 .،د1425 الثانيةب شي نتب المكّ  ا سمميب ط: ال اميب
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 .،د1417 اونلرب ط: ذحمد معمير العسي يب "مييث الّاريخ ا سممي" .57

 ة. عا اج: "الميسيعة الميس ي يف اوةيا  نالمها،  ناوحثاب المعاد ي" .58

 .،د1418 مانع الجهييب ط: اليدني العالميةب ال ياضب الثالثةب

ع دال حم  اش  الجيزيب تحقيق: ع دال حم  محمدب الياا :  "الميضيعات" .59

 .،د1386 محمد ع دالمحس ب اونلرب

محمد ش  ذحمد اله، يب تحقيق: علي  " ياعميثا  االعّداع يف نقد ال" .60

 ال جانيب ط: ةار المع فةب شي نت.

محمية مقديشب تحقيق: علي  "نث،ة اونظاريف عجائ  الّياريخ ناوخ ار" .61

 .ع1988 الثناري نمحمد مح يظب ط: ةار الغ ب ا سمميب شي نتب اونلرب

 حّ ره: ة. سيي يبع دال حم  ش  ذشي شك  ال "نظم الِعقيا  يف ذعيا  اوعيا " .62

 شي نت. المكّ ة العلميةب فيلي  حّيب ط:

محمد الربزنجيب تحقيق: محمد ،داية نيرب رسالة علمية  "اليياقض لل نافض" .63

 الجامعة ا سممية. لييل اهاةي الدكّيراه م  قسم العقيدي يف

: محمد فؤاة ب تحقيقاش  حج  العسقمين "،دي الساري مقدمة فّح ال اري" .64

 .1407ب اونلر بب القا، ي: ةار ال يا ب طب مح  الدي  الخ ي ع دال اقي

 ذحمد ش  محمد ش  َخلِّكا ب تحقيق: ة. "نفيات اوعيا  نذن اء ذشياء الثما " .65

 ،د.1398 ا  ع اسب ط: ةار داةرب شي نتبعحس
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and great ancestry. The Rafidites claims that the Imamate is 
confined to the prophetic family and they see this as a foundation 
in their religion and a pillar of its pillars. The author disavowed 
them, their false beliefs, and their corrupt thoughts, like his 
ancestors and antecedents like imam Ali ibn Abi Talib and al-
Hussein and others (May Allah be pleased with them) did before 
him. 

The author wrote the book because what was caused by the 
Rafidites in Mecca in form of lies, forgery, malice and deceitful 
treatment against the family of al-Tabari and others. Ibn ul-Muhibb 
al-Tabari confronted them and warned against them, by explaining 
the dark and bloody history of the Safavides and their incredible 
hatred against the Muslims. He mentioned the statements of the 
scholars that explained the true essence of their ideology, their 
foundations and some of their doctrines.  

The study plan consisted of an introduction and two parts. I 
mentioned in the introduction the importance of the study and the 
reasons for choosing it and my methodology in verification. The 
first part consisted of a short biography of the author and the 
reasons that he wrote it and the authorized copy that was used in 
the verification and an introduction to the manuscript. I explained 
the name of the book, verifying the attribution of the book to the 
author, the reason for writing the book, the authorized copy used in 
the verification, the commendation for the book and criticism of it. 
The second part is the verified text. 

I ask Allah that He will make my action for His noble face and 
that He accept it and that people will benefit from it, and that Allah 
will reward greatly the author, the reader and the publisher. 
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Abstract 

All praise is due to Allah, and may Allah exalt and send 
blessings to the prophet.  

To proceed: 

Since the Safavid Rafidites first appeared, they started to plot 
against Islam and its people and strived to spread mischief in the 
Muslim countries. The scholars in past and present explained the 
dangers of the Rafidites and warned the Islamic nation against their 
evils. Ibn ul-Muhibb al-Tabari Muhammad bin Ali al-Husseini (d. 
1173 e.h.) (May Allah be merciful to him) was one of the scholars 
that did this in his book called “The Rising Argument for the 
Annulment of the Rafidite Doctrine”. 

Its importance lies and manifests itself by knowing the reason 
for its authorship, the lineage of the author, and what the book 
contains. The author is from the family of the prophet (May Allah 
exalt and send blessings to him) which is the most noble lineage 
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intolerance by the Jews. The researcher recommended correcting 
the error that is common in many books that deny the mentioning 
of the Last Day in all books of the Old Testament. 

Key Words: The Afterlife, the Torah, the Old Testament, scholars, 
affirming, negating. 
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mentioned in the Old Testament are few, and the most prominent 
of them is Ibn Hazm (May Allah be merciful to him). 

  The study clarified that most of the scholars and researchers 
stated that the afterlife is mentioned in the rest of the books of the 
Old Testament, and that is the opinion of the researcher of this 
study too. The reason for that is that the scholars that affirmed that 
the afterlife is mentioned in the books of the Old Testament found 
various texts to support their view, and the one that mentions an 
affirmative evidence should be given preference over the one that 
denies its existence. The researcher favored the opinion of the 
affirming scholars and mentioned many texts that speaks about the 
Last Day and warns against evil as well as encourage to do good. 
These texts includes the description of the stages of the 
resurrection, the universal destruction that is followed by the 
resurrection and the accounting, the Paradise and Hell, seeing God, 
the eternal reward and punishment. 

The comparison demonstrated that there are many Quranic 
verses that affirms some of the horrors of the Judgement day 
mentioned in the Old Testament. 

It is taken in to consideration that some of the texts in the Old 
Testament linked between the horrors of the Judgement day and 
the day when the Jews defeat their enemies. This distortion of the 
texts made some researchers denying that the afterlife is mentioned 
in the Old Testament. On the contrary, there are some texts that 
affirms that both the Jews and others than them will be saved, and 
focused on that God will bring all of the actions to account, 
without mentioning the Jews. The researcher stressed the 
importance of fairness in ruling by accepting similar texts in the 
Holy Qur’an, which are numerous, and rebutted the phrases of 
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Abstract 

The scholars of Islam differed if the Last Day has been 
mentioned in the books of the Old Testament. Some of them 
affirmed it and others negated it. This study approaches this issue 
because the belief in the Last Day is a pillar in the three religions 
and because there is a difference in opinion regarding its mention. 
The importance of studying this issue is clear by trying to reach a 
conclusion which one of the opinions is more correct in accordance 
to the texts. The study followed the inductive analytical critical 
method and is divided in to a preface, three chapters and a 
conclusion. 

The study demonstrated that the foremost Muslim scholars of 
religion explained that the afterlife is mentioned in the Torah in 
general, and ash-Shawkani affirmed that opinion and advocated 
strongly for it. The scholars that denied that the afterlife is 
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doubt about that. The third subchapter: a refutation of their 
doctrine of (the minds and the active mind, and their statement that 
they are the angels). 

The fifth chapter: rebutting the methodology of deduction by 
the Sufi philosophers regarding their doctrines. This chapter has 
five subchapters and the first one is: rebutting their deduction from 
the verse in Surat al-Noor and the verses and prophets hadiths 
related to it. The second subchapter: criticizing their deduction 
from Allah’s saying: “Everything will perish except His face”. The 
third subchapter: rebutting their methodology of deduction from: 
“The first thing that Allah created was the mind”. The fourth 
subchapter: criticizing the deduction from: “Allah existed and 
nothing was with Him, and He is now like He was before”. The 
fifth subchapter: criticizing the deduction from the two holy 
hadiths: “Oh son of Adam, I gave you food, but you did not feed 
Me”, and “Whoever shows enmity to one of my close servants than 
he has started against me”. 

Oh Allah! Exalt and send blessings to our prophet Muhammad, 
his family and companions. 
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 Al-Taftāzānī, Abu al-Wafā, al-Ghunaimī, (Dr.): 
1. Ibn Sab‘īn wa Falsafatuhu al-Ṣūfiyyah, Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 

Beirut, 1973 CE. 

 Afloṭīn, (Plotinus 205, or 207 CE): 
2.  Tāsū‘āt Afloṭīn, Translated into Arabic from the Greek origin by: 

Dr. Farid Gabr, reviewed by: Dr. Gerard Jahāmī, Dr. Sumaih 
Ghonaim, 1st edition, Beirut, Lebanon, 1997 CE. 

 Ibn Taymiyyah: Taqī al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-
Halīm (d.728 AH): 
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The study includes an introduction and five chapters, and each 
chapter consists of subchapters in the following way: 

The first chapter: the concept of al-Fayd theory and its 
philosophical foundations. It has two subchapters: the first one is 
about the concept of al-Fayd in accordance to the philosophers. 
The second subchapter: refutations on the doctrine of al-Fayd 
between philosophy and religion. 

The second chapter: The Sufi philosophers being influenced by 
the theory of al-Fayd, and it has three subchapters: the first one of 
them: the position of the predecessors of the spiritual side and its 
role in distinguishing the followers from the innovators. The 
second subchapter: the variations of influence by al-Fayd on the 
Sufi philosophers. The third subchapter: unity of reception 
(thought system) with different expressions. 

The third chapter: the creedal outcomes of the doctrine of al-
Fayd according to the Sufi philosophers. This chapter has three 
subchapters: the first of them: the doctrine of panentheism as well 
as pantheism and their outcomes according to Suhrawardi and its 
relationship to al-Fayd. The second subchapter: the doctrine of 
panentheism as well as pantheism and their outcomes according to 
Ibn Arabi and its relationship to al-Fayd. The third subchapter: 
total unity accordance to Ibn Saba’in and its outcomes and its 
relationship to al-Fayd.  

The fourth chapter: criticizing the foundations and the doctrines 
of the Sufi philosophers when they were influenced by the theory 
of al-Fayd. This chapter has three subchapters: the first one: the 
methodological foundations for criticizing the doctrines of the Sufi 
philosophers and their origins. The second subchapter: refuting 
their doctrine of (necessity and contingency) and their original 
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Effect of Al-Faydh (Emanation) Theory on the 
Beliefs of Sufismِ :a Critical and Analytical Study 

Prepared by: Dr. Mohammad Ali Abu Hendi Al-Sayyed 

Egyptian academic, Associate Professor, Department 
of Fundamentals of Religion, College of Sharia and 

Fundamentals of Religion, Najran University 

nahdetalislam@gmail.com 

Abstract 
Praising Allah is the beginning of all good and the end every 

blessing. May Allah exalt and send blessing to our prophet 
Muhammad who is the most noble of all creation. May Allah exalt 
and send blessings to him, his family, companions and those who 
follow them in that which is good to the Day of resurrection.  

To proceed:  

This study is about creed and contemporary ideologies and goes 
under the title: “The Influence of al-Fayd Theory on Sufi 
Doctrines”. It aims to direct the interest of the students or the 
researchers in the field of creed and contemporary ideologies 
towards the understanding of creedal outcomes. It has been 
influenced by invented doctrines, philosophies and thoughts, and 
influences the followers of Islam. As well as it had influences on 
the creation of Sufi sects and groups. This subject opens up a new 
field of study in creed which is creedal outcomes that was 
influenced by saying, thoughts and theories in invented religions 
and philosophies. 
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Allah. 

113. Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (d. 241 AH), Al-
Musnad, Mu'assasat al-Resālah, 1st edition, 1421 AH / 2001AD. 
Investigation: Shoaib al-Arnaouṭ, Adel Morshed, and others, 
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91. Abu Ṭālib al-Makkī, Muhammad bin Alī al-Ḥārthī, (d. 386 AH),  
Qūt al-Qulūb Fī Mu‘āmalat al-Maḥbūb wa Waṣf Ṭarīq al-Murīd īlā 
Ma‘rifat al-Tawḥīd, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2nd edition, 
1426 AH- 2005 CE. Investigation: Dr. ‘Āṣim al-Kiyālī. 

92. Hussam Al-Din Hussein Bin ‘Alī Bin Hajjaj Al-Seghnāqī, (d. 711 
AH), Al-Kāfī Sharḥ al-Bazdawī, Maktabat al-Rushd, 1st edition, 1422 
AH / 2001 CE, Investigation: Fakhr al-Dīn Sayed Muhammad Qānit. 

93. Al-Farāhīdī, Khalīl bin Ahmed (d. 170 AH), Kitāb al-‘Ain, Al-Hilal 
House and Library, Investigation: Dr. Mahdi al-Makhzoumī; Dr. 
Ibrahim al-Samurrā'ī. 

94. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ahmad bin Abdul Halim (d. 728 
AH). Kitāb al-Nubuwwāt, Al-Maba‘ah al-Salafiyyah, Cairo,  

95. Lifchez, Raymond, Takayā al-Darāwīsh al-Ṣūfiyyah wa lal-Funūn 
wa al-‘Emārah Fī Tukiyā al-‘Othmāniyyah, Translated by ‘Ablā 
‘aAwḍah, Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, 1st edition, 
1432 AH / 2011 CE, review: Dr. Ahmed Khreis. 

96. Muhammad bin ‘Alī al-Farouqi al-Hanafi al-Tahanwi, (D 1158 AH), 
Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn, Lebanon Publishers Library, Beirut, 1st 
edition, 1996 CE. Investigation: Dr. ‘Alī Dahrouj. 

97. Al-Haythamī, Nur al-Din ‘Alī bin Abu Bakr, (d. 807 AH), Kashf al-
Astār ‘An Zawā'id al-Bazzār ‘Alā al-Kutub al-Sittah,  Investigation 
by Habibur Rahman al-A‘ẓamī, Mu'assasat al-Resālah, first edition, 
1399 AH. 

98. Al-‘Ajlounī, Ismāil bin Muhammad, Kash al-Khafā' wa Muzīl al-
Ilbās ‘Amma Ishtahara Min al-Ahādīth ‘Alaā Alsinat al-Nās, Edition 
of the Dār Iḥyā' al-Torāth al-Arabī. 

99. Al-Jīlī, Abd al-Karim bin Ibrahim, (d. 832 AH), Al-Kamālāt al-
EIlāhiyyah Fī al-Ṣifāt al-Muhammadiyah, (n.d.). 

100. Al-Ghazzī, al-Najm, Muhammad bin Muhammad (d. 1061 AH), 
Al-Kawākib al-Sā'irah Bi A‘yān al-Mi'ah al-‘Āshirah, without 
edition and date. 

101. Ibn Manzoor, Muhammad bin Mukrram bin Manzoor al-Ifrīqī (d. 
711 AH), Lesān al-‘Arab, Dār Sader, Beirut 3rd edition, 1414 AH. 

102. Al-Dīnawarī, Abu Bakr Ahmed bin Marwan, (d. 333 AH), Al-
Mujālasah wa Jawāhir al-‘Ilm, Islamic Education Association, 
Bahrain, and Dār Ibn Hazm, Beirut, 1419 AH. Investigation: 
Mashhour Bin Hassan. 

103. Al-Nas'ī, Imam Ahmad bin ‘Alī bin Shu‘aib (d. 303 AH), Al-
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78. Ibn al-Jawzi, (d. 597 AH), Al-‘Elal al-Mutanāhiyah Fī al-Ahādīth al-
Wāhiyah, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1403 AH. 
Investigation: Khalil al-Mayes. 

79. Al-‘Ainī, Badr al-Din Mahmoud bin Ahmed al-Hanafi, (d. 855 AH), 
‘Umdat al-Qārī Sharh Ṣahīh al-Bukhārī, Transcript of the Hadith 
Forum. 

80. Al-Sahrawardī, Shihāb al-Dīn Abu Hafṣ ‘Omar bin Muhammad, 
‘Awārif al-Ma‘ārif, (d. 632 AH), without edition details. 

81. Al-‘Azīmābādī, Muhammad Shamsul Haqque, (d. 1310 AH), ‘Aoun 
al-Ma‘abūd Sharḥ Sunan Abuū Dāwood,  Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
Beirut, 2nd edition, 1415 AH. 

82. Al-Dīnawarī, Abdullah bin Muslim bin Qutaybah, (d. 276 AH), 
‘Oyūn al-Akhbār, without edition details. 

83. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam (d. 728 AH), Al-Fatāwa al-Kobrā, 
Dār al-Ma‘refah, Beirut, 1st edition, 1386 AH. Investigation: 
Hassanein Makhlouf. 

84. Ibn Bāz, Abdul Aziz; Al-Othaimeen, Muhammad bin Ṣāleḥ, Fatāwā 
Muhinmmah Li Jamī‘i al-Ummah, Dār al-‘Āṣimah, Riyadh, 1st 
eduition, 1413 AH. Investigation: Ibrahim al-Fāres. 

85. Al-‘Asqalanī, Hafiz Ahmed bin ‘Alī bin Hajar, (d. 852 AH), Fatḥ al-
Bari Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Dār Al-Fikr, Investigation and 
commentary: Abdul Aziz Ibn Baz, and Muhibb al-Dīn al-Khaṭīb. 
Edited by: Mohamed Fouad Abdel Bāqī. 

86. Al-Othaimeen, Muhammad bin Ṣāleḥ, Fatḥ Dhi al-Jalāl wa al-Ikrām 
Bi Sharḥ Bulūgh al-Marām, Al-Maktabah al-Islamiyyah Li- al-
Nashr, 1st edition, 1427 AH / 2006 CE. Investigation: Sobḥī 
Ramadān; Umm Isrā Bayoumī. 

87. Ibn ‘Arabī, Abu Bakr Muhyi al-Dīn Muhammad bin ‘Alī al-Tā'ī al-
Andalusī (d. 638 AH), Al-Futūḥāt al-akkiyyah, without edition 
details. 

88. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam (d. 728 AH), Al-Furqān Bauin 
Awliyā' al-Rahḥnmān wa Awliyā' al-Shaiṭān, Dār al-Faḍīlah, Riyadh, 
Investigation: Dr. Abdul Rahman al-Yahyā. 

89. Al-Munāwī, Muhammad Abdul-Raouf, (1031 AH), Fayḍ Al-Qadeer 
Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr. The Great Commercial Library, Egypt, 1st 
edition, 1356 AH. Investigation: Mājed al-Hamwī. 

90. Al-Barakatī, Muhammad ‘Amīm al-Iḥsān, Qawā‘id al-Fiqh, Al-
Sadaf Publishing House, (n.d.). 
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66. Al-Jauharī, Ismail Bin Hammad, (D 393 AH), Al-Siḥāḥ, “Tāj al-
Lughah wa Ṣihāḥ al-Arabia”,  Dār al-‘Ilm Li al-Malāyīn, Beirut, 4th 
edition, 1990 CE. 

67. Muhammad Bin Hibban Abu Hatim al-Busti al-Tamīmī (d. 354 AH), 
Ṣaḥīḥ Ibn Hibban bi Tartīb Ibn Balibbān, Mu'assasat al-Resālah, 
Beirut, 2nd edition, 1414 AH / 1993 CE. Investigation: Shoaib al-
Arnout. 

68. Al-Bukhārī, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail (d. 256 AH), 
Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar, Dār Ibn Katheer, 
Al-Yamamah, Beirut, 3rd edition, 1407 AH / 1987 CE, Investigation: 
Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha. 

69. Al-Nisabūrī, Abu al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj (d. 261 AH), 
Sahih Muslim, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, Dār Iḥyā' al-Torāth al-Arabī, 
Beirut, Investigation: Muhammad Fouad Abd al-Baqi. 

70. Al-Shawkānī, Muhammad Alī, (d. 1250 AH), Al-Ṣawārim al-Ḥidād 
al-Qāṭi‘ah Li ‘Alā'iq Arbāb al-Ittiḥād, Dār al-Hijrah, Ṣana‘ā', 1411 
AH / 1990 CE, Investigation by Muhammad Subhi Al-Hallaq. 

71. Ibn al-Mulqqin, Sirajuddin Omar bin Ahmad al-Anṣārī (d. 804 AH), 
Ṭabaqāt al-Awliyā', without printing details. 

72. Ibn Qaḍī Shahba, Shihab al-Din Ahmed bin Muhammad, (790 AH), 
Ṭabaqāt al-Shāfi‘iyyah, ‘Ālam al-Kutub, Beirut, 1st edition, 1407 
AH, Investigation: Dr. Hafiz Abdul ‘Alīm Khan. 

73. Al-Sulamī, Abu Abd al-Rahman Muhammad bin al-Hussein (d. 412 
AH), Ṭabaqāt al-Ṣūfiyyah, without edition details. 

74. Abdul-Wahab bin Ahmed bin ‘Alī, Al-Shaarani, (d. 973 AH). Al-
Ṭabaqāt al-Kubrā, "Lawāqiḥ al-Anwār Fī Ṭabaqāt al-Akhyār", 
Without printing details. 

75. Al-Andah Wī, Muhammad bin Ahmed (Al-Adnrawi) (d. 33 or 1095 
AH), Ṭabaqāt al-Mufassirīn, Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, Al-
Madinah al-Munawwarah, First Edition, 1997 CE. Investigation: 
Solomon al-Khazzī. 

76. Al-Jabartī, Abd al-Rahman bin Hassan (d. 1237 AH), ‘Ajā'ib al-
Āthār Fī al-Tarājim wa al-Akhbār, Dār al-Jeel, Beirut. 

77. Al-Fassiī, Shihab al-Din Ahmad bin Ahmad Zarrouk al-Burnusi (d. 
899 AH), ‘Uddat al-Murīd al-Ṣādiq, Dār Ibn Hazm, 1st edition, 1427 
AH / 2006 CE, Investigation: Al-Ṣadiq bin Abdul Rahman al-
Gharyani. 
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53. Al-Ṭarṭūshī, Muhammad bin al-Walīd, (d. 520 AH), Siraj al-Mulūk, 
without printing details. 

54. Al-Albānī, Muhammad Nāsir al-Dīn, Silsilat al-Ahādith al-Ḍa‘īfah 
wa al-Mauḍū‘ah wa Atharuhā al-Sayyi' ‘Alā al-Ummah, Dār al-
Ma‘ārif, Riyadh, 1st edition, 1412 AH / 1992 CE. 

55. Al-Qazwīnī, Muhammad bin Yazid, (d. 273 AH), Sunan Ibn Majah, 
Dār Al-Fikr, Beirut, Investigation: Muhammad Fouad Abdel-Bāqī. 

56. Abu Dawood, Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Sijistani, (d. 275 AH), 
Sunan Abu Dawood, Dār al-Fikr, Investigation by: Muhammad 
Mohiuddin Abdul-Hamid, (n.d.). 

57. Al-Tirmidhī, Abu Issa Muhammad bin Issa, (d. 279 AH), Sunan al-
Tirmidhi, Dār al-Gharb al-Islami, Beirut, Investigation: Bashār 
‘Awād Ma‘arouf. 

58. Al-Dhahabī, Imam al-Hafiz Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad 
bin Othman (d. 748 AH), Siyar A‘lām al-Nubalā', Mu'assasat al-
Risalah, 3rd edition, 1405 AH / 1985 CE. 

59. Ibn al-‘Imād, Abdul-Hay bin Ahmad al-‘Akri al-Hanbali, (d. 1089 
AH), Shadharāt al-Dhahab, Dār Ibn Katheer, Damascus, edition 
1406 AH, Investigation by Abdul Qadir and Muhammad Al-
Arnaouṭ. 

60. Al-Kettāni, Sharif Ja‘far bin Idrīs, (d. 1323 AH), Al-Shurb al-
Muhtaḍar wa al-Sirr al-Mauntazar Min Ma‘īn Ahl al-Qarn al-
Thālith ‘Ashar, Al-Kettāni Encyclopedia of Fez History, 
Investigation by: Muhammad Hamza Al- Kettāni. 

61. Ibn Abu al-‘Izz al-Hanafi (d. 792 AH), Sharḥ al-‘Aqīqah al-
Ṭaḥāwiyyah, Al-Maktab al-Islami, Beirut, 4th edition, 1391 AH. 

62. Al-Nabulusī, Abdel-Ghani bin Ismail, (d. 1143 AH), Sharḥ al-
Ma‘ārif al-Ghaibiyyah Fī Sharḥ al-‘Ainiyyah,  Book Publishers, 
Investigation: Dr. ‘Āsem al-Kailāni. 

63. Ibn Baṭṭāl, Abu al-Hassan ‘Alī bin Khalaf al-Qurṭubī, (d. 449 AH), 
Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Maktabat al-Rushd, Riyadh, 2nd edition, 
1423 AH / 2003 CE. Investigation: Yasser bin Ibrahim. 

64. Al-Taḥāwī, Abu Ja‘far Ahmad bin Muhammad bin Salāmah al-Azdi, 
(d. 321 AH). Sharḥ Mushkil al-Āthār, Mu'assasat al-Resālah, 1st 
edition, 1415 AH / 1994 CE, Investigation: Shoaib al-Arnaout. 

65. Al-Bayhaqī, Abu Bakr Ahmed bin al-Hussein, (d. 458 AH), Shu‘ab 
al-Īmān, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 2010 CE. 
Investigation: Mohamed al-Sayyid Zaghloul. 
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40. Khalīl, Dr. Sabry Mohammad, Al-Junūn Bain al-Mafhūmain al-Dārij 
wa al-‘Ilmī, University of Khorṭoum, without details  of printing. 

41. Al-Bājī, Abu al-Walīd Suleiman bin Khalaf, Al-Ḥudūd Fī al-Uṣūl, 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1424 AH / 2003 CE, 
Investigation: Muhammad Hassan Ismail. 

42. Al-Aṣbahānī, Abu Naim Ahmed bin Abdullah, (d. 430 AH), Ḥilyat 
al-Awliyā' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā', Dār al-Kitāb al-Arabī, Beirut, 4th 
edition, 1405 AH. 

43. Abu al-Fath Othman bin Jinnī, Al-Khaṣā'iṣ, ‘Ālam al-Kutub, Beirut. 
Investigation: Muhammad ‘Alī al-Najjar. 

44. Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim (d. 728 
AH), Dār'u Ta‘āruḍ al-‘Aqel wa al-Naqel, Dār al-Konūz al-
Adabiyyah, Riyāḍ, 1391 AH. Investigation: Muhammad Rashad 
Salem. 

45. Al-Jīlī, Abdul Karim bin Ibrahim, (d. 832 AH), Al-Durrah Al-
Ainiyyah Fī al-Shawāhid al-Ghaibiyyah, Manuscript at King Saud 
University Riyāḍ. 

46. Al-‘Asqalānī, Hafiz Ahmed bin ‘Alī bin Hajar, (d. 852 AH), Al-
Dorar al-Kāminah Fī A‘yān al-Mi'ah al-Thāminah, Dā'irah al-
Ma‘ārif al-Othomāniyyah, Hyderabad, 1392 AH / 1972 CE. 

47. Al-Qāḍī, ‘Abd Rabb al-Nabi Al-Ahmad Nagarī, Dustūr al-‘Ulamā' 
or Jāmi' al-‘Ulūm Fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
Beirut, 1st edition, 1421 AH. 

48. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam (d. 728 AH), Al-Radd ‘Alā al-Bakri, 
"Talkhīṣ Kitāb al-Istighāthah", Maktabat al-Ghurabā' al-Athariyyah, 
1st edition, 1417 AH, Investigation: Muhammad ‘Alī Ajal. 

49. Al-Qushairī, Abu al-Qasim Abdul Karim bin Hawāzin, (d. 465 AH), 
Al-Resālah al-Qushairiyyah, Dār Al-Ma‘ārif, Cairo, Investigation: 
Dr. Abdel Halim Mahmoud and Dr. Mahmoud Al Sharif. 

50. Ibn Taymiyyah, Sheikh Al-Islam Abi Al-Abbas Ahmed bin Abdul 
Halim, Resālah Fī al-Ṣufiyyah wa al-Fuqarā', without details of 
printing. 

51. Al-Alousī al-Kabīr, Abu Al-Faḍel Mahmoud bin Abdullah Al-
Husseini, (d. 1270 AH), Rūḥ al-Ma‘ānī Fī Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm 
wa al-Sab‘e al-Mathānī, Dār Iḥyā' al-Torāth al-Arabī, Beirut (n.d.). 

52. Ibn al-Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakr, (d. 751 
AH), Al-Rūḥ, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1395 AH / 1975 
CE. 
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Nabil Hayāwī. 
28. Al-Mubarakpūrī, Abu al-‘Alā Muhammad Abdul-Rahman, (d. 1353 

AH), Tuḥfat al-Aḥwadhī Bi Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhī, Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, Beirut, without date. 

29. Al-Dhahabī, al-Imam al-Hāfiẓ Abu Abdullah Ahmed bin 
Muhammad bin Othman (d. 748 AH), Tadhkirat al-Ḥuffāẓ, 
Investigation by Abdul Rahman Yahya al-Muallimi. Without printi 
ng details. 

30. Al-Kalabadhī, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim, (d. 380 AH), Al-
Ta‘arruf Li Madhhab al-Taṣawuff, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
Beirut, 1400 AH. 

31. Al-Jurjānī, ‘Alī bin Muhammad al-Sharīf (d. 816 AH), Al-Ta‘rīfāt, 
Dār al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1st edition, 1405 AH. Investigation: 
Ibrahim al-Abyarī. 

32. Ibn Kathīr, Abu al-Fidā', Ismail bin Omar bin Kathir, (d. 774 AH), 
Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Dār al-Fikr, New Edition, 1414 AH / 
1994 CE, Investigation: Mahmoud Hassan. 

33. Al-Khalwatī, Ismail Hakkī bin Mustafa, (d. 1127 AH), Tafsīr Rūḥ al-
Bayān, Dār Iḥyā' al-Torāth al-Arabī, without date. 

34. Al-Humaidī, Muhammad bin Abu Naṣr al-Azdī, (d. 488 AH), Tafsīr 
Gharīb Mā Fī al-Ṣaḥīḥain al-Bukhari wa Muslim, Maktabat al-
Sunnah, Cairo, 1st edition, 1415 AH / 1995 CE. Investigation: Dr. 
Zubaidah Muhammad Sa‘īd. 

35. Al-Ṣana‘ānī, Muhammad bin Isma‘īl, (d. 1182 AH), Al-Tanweer 
Sharh al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr, Maktabat al-Salam, Riyadh, 1st edition, 
1432 AH / 2011 CE Investigation: Dr. Muhammad Ishaq. 

36. Al-Nawawī, Abu Zakaria Mohiuddin, (d. 676 AH), Tahdhīb al-
Asmā' wa al-Lughāt, Dār al-Fikr, Beirut, 1st edition, 1996 CE. 

37. Al-Azharī, Abu Manṣūr Muhammad bin Ahmed (d. 370 AH), 
Tahdhīb al-Lughah, Dār Iḥyā' al-Torāth al-Arabī, Beirut, 1st edition, 
2001 CE. Investigation: Muhammad ‘Awaḍ Mur‘ib. 

38. Al-Munāwī, Muhammad Abd al-Raouf (d. 1031 AH), Al-Tawqīf ‘Alā 
Muhimmāt al-Ta‘ārīf, Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, Dār al-Fikr, Beirut, 
Damascus, 1st edition, 1410 AH. Investigation: Dr. Mohamed 
Ridwan al-Dayah. 

39. Amīr Bādshah, Muhammad Amin, known as Amir Badshah, (d. 987 
AH), Taisīr al-Taḥrīr Fī al-Uṣūl, Dār al-Fikr edition, without details  
of printing. 
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16. Al-Jīlī, Abdul Karim bin Ibrahim, Al-Insān al-Kāmil Fī Ma‘rifat al-
Awākhir wa al-Awā'il, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 
Investigation: Ṣalah ‘Aweiḍah. 

17. Ibn Taymiyyah, Sheikh Al-Islam, Awliyā' Allah ‘Uqalā' Laisū 
Majānīn, first edition, 1412 AH, commented on by: Muhammad 
Shaker al-Sharif. 

18. Ibn ‘Agibah, Ahmed bin Muhammad bin al Mahdi, (d. 1224 AH). 
Īqāḍ al-Himam Sharh Matn al-Hikam, without details  of printing. 

19. Al-Zarkashī, Badr al-Din, Muhammad bin Bahadur, (d. 794 AH), Al-
Baḥr al-Muḥīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 
first edition, 1421 AH/ 2000 CE, Investigation: Muhammad 
Muhammad Tamer. 

20. Ibn Kathīr, Abu al-Fidā', Ismail bin Omar bin Kathir (d. 774 AH), 
Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, Maktabat al-Ma‘āref, Beirut, without 
date of printing. 

21. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, (d. 728 AH), Bughyat al-Murtād Fī 
al-Raddi ‘Alā al-Mutafalsifah wa al-Qarāmiṭah wa al-Baṭiniyyah, 
Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1st edition, 1415 AH, Investigation: 
dr. Mūsa al-Duwaish. 

22. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam (d. 728 AH), Bayān Talbīs al-
Jahmiyyah Fī Bid‘ihim al-Kalāmiyyah, Government Press, Makkah 
al-Mukarramah, edition of 1392 AH, Investigation: Muhammad bin 
Abdul Rahman bin Qasim. 

23. Al-Jahiz, ‘Amr bin Baḥr, (d. 255 AH), Al-Bayān wa al-Tabyīn, Dār 
Sa‘ab, Beirut, 1st edition, 1968 CE. Investigation: Fawzi ‘Atwi. 

24. Al-Zubaidī, Muhammad Murtada, (d. 1205 AH), Tāj al-‘Arūs Min 
Jawāhir al-Qāmūs, Dār al-Hidayah edition, A Group of 
Investigators. 

25. Al-Dīnawarī, Abdullah bin Muslim bin Qutaybah, (d. 276 AH), 
Ta'wīl Mukhtalif al-Hadīth, Dār al-Jeel, 1393 AH / 1972 CE. 
Investigation: Muhammad Zuhri al-Najjar. 

26. Ibn ‘Aṭiyyah, Abu Talib Aqīl bin ‘Aṭiyyah al-Quḍa‘ī al-Andalusī al-
Ṭarṭūshī, (d. 608 AH), Taḥrīr al-Maqāl Fī Muwāzanat al-A‘māl wa 
Ḥukm Ghair al-Mukakllafīn Fī al-‘Uqbā wa al-Ma'āl, Dār al-Imām 
Mālik, Abu Dhabī, 1st edition, 1427 AH / 2006 CE, Investigation: 
Musṭafa Bāḥou. 

27. Al-Tha‘ālibī, Abu Manṣūr Abdul-Malik, (d. 429 AH), Tahsīn al-
Qabīḥ wa Taqbīḥ al-Hasan, Dār al-Arqam, Beirut, Investigation: 
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al-Uṣūl, Al-Azhar University, without date and number of printing. 
4. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, Ahmed bin Abdul-Haim Al-

Harrānī (d. 728 AH), Aḥkām al-Murtadd, without date and number 
of printing. 

5. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abu Abdullah, Muhammad bin Abu Bakr 
(d. 751 AH), Aḥkām Ahl al-Dhimmah, Ramadi Publishing, and Dār 
Ibn Hazm, Dammam, Beirut, 1st edition, 1418 AH / 1998 CE, 
Investigation: Youssef al-Bakri and Shaker al-‘Ārourī. 

6. Al-Āmidī, ‘Alī bin Muhammad bin Sālem, (d. 631 AH), Al-Iḥkām Fī 
Uṣūl al-Aḥkām, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1404 
AH. Investigation: Dr. Sayed al-Jumaili. 

7. Al-Ghazālī, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad, (d. 505 AH), 
Iḥyā' ‘Ulūm al-Dīn, Dār al-Ma‘refah, Beirut. 

8. Al-Qasṭallānī, Shihab al-Din, Ahmed bin Muhammad, (d. 923 AH), 
Irshād al-Sārī Li Sharḥ Ṣahīh Al-Bukhari, Al-Amiriyyah Grand 
Press, Egypt, 7th edition, 1323 AH. 

9. Al-Albānī, Muhammad Nasir al-Dīn, Irwā' al-Ghaleel Fī Takhrīj 
Ahādīth Manar al-Sabeel, Al-Maktab al-Islami, Beirut, 2nd edition, 
1405 AH / 1985 CE. 

10. Ibn Abd al-Barr, Abu Omar, Yusef bin Abdullah, al-Numairi, (d. 463 
AH), Al-Istidhkār, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 
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The research also included the study of beliefs in insane and 
mad persons, dervishes and others like them, and what will happen 
to them in the afterlife, since the Sufis consider them true saints, 
even though they openly go against the Shari’ah. They belive that 
they are followers of the Shari’ah in their inside their hearts, and 
everything strange they make are different types of miracles like 
sitting on a dunghill, eating with dogs and not protecting 
themselves from urine. They ask them for help in hardships and 
ask Allah by their status. 

The study mentioned their doubts that they use like some 
authentic and weak hadith and how to understand them, and a 
refutation of how they use them. 

The last thing the study included was what will happen to 
insane and mad people on the Judgement day. Even if this part is 
known by the people of knowledge, there are som rulings that have 
to be clarified. From these rulings are the ruling for the person who 
pretends to be mad, or claim that he is no longer responsible for his 
actions. Exemples of them are the dervishes and others who did not 
use his intellect or was deluded, so he became like an insane in this 
life and was considerd a saint in the Afterlife by the Sufis.  

I ask Allah to guide them to the straight path. May Allah exalt, 
send peace and blessings to the one who was sent as a mercy to all 
worlds. 
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The Creed of the Sufis regarding Insane and 
Mad Persons and Dervishes : 
 A Presentation and Critique 

Prepared by: Dr. al-Malih bin Abdillah bin 
Abdilaziz al-Kashan  

Sudanese Academic, Associate Professor, in the 
Foundations of Religion College, at the Department of 
Creed and Modern Ideologies, in Imam Muhammad bin 

Saud Islamic University 

eaak2000@gmail.com 
Abstract 

This research includes a study of the creed of the Sufis 
regarding insane and mad persons and dervishes, and also others 
that have the same meaning. That was made by defining these 
terms according to the linguists and the Sufis, and showing what 
they include of praisworthiness and deficiency for those who are 
attributed with them. The research also mention some of the Sufi 
terminology related to these words, and if they are included in 
what the scholars of Usol call impediments to legal compiments. 
What is also included in this issue regarding references to being 
legally mandated. And then the study of the hadith and the athar 
about them, and explaining the position of the scholars about them, 
and the judgement of them and explaining the correct 
understanding of those who are authentic, and escpecially 
explaining that which is problematic as mad people being praised 
in some athar.  
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Mentioning the reasons for loving them, from them: that Allah 
and His Messenger  loved them, that loving them is a sign of 
faith, that they have many virtues and did a lot of good things for 
the Ummah.  

Mentioning that love is on different levels and that the prophet 
 explained that as well as the companions knew about it. The love 
was on different levels because a couple of different reasons that 
the researcher mentioned. 

The researcher discussed the virtues of love and its fruits and 
from them: loving Allah because He loved them, loving the 
prophet  because he loved them also, it is a great kind of worship, 
the reward in the next life and going up in levels and that it is a 
sign of faith. 

The researcher studied a couple of causes that leads to loving 
them, from them: reading the texts that praises them, reading their 
biographies, cultivating the youths in loving them, spreading their 
virtues among people and following their path. 

The researcher ended the chapters by mentioning the 
requirements for this love, and stipulated some of them, like: that 
the love is in accordance to the Shari'ah, assisting and defending 
them, spreading their good deeds and virtues, to have a pure heart 
and tongue when it comes to them and other things.  

The researcher wrote a ending after that were he mentioned the 
most important results that he concluded from the essay. 
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Creed in the Islamic University 

al_samen@hotmail.com 
Abstract 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

 All praise is due to Allah, the Lord of all worlds, and may 
Allah exalt and send peace to our prophet Muhammad and all of 
his family and companions. 

To proceed: 
The researcher explained in this essay that the creed of Ahl us-

Sunnah in this issue is that they love the companions (May Allah 
be pleased with them).  The people of knowledge spoke about this 
issue in their books. The researcher mentioned the categories of 
love, the ruling of loving the companions and the evidences for 
that. He also mentioned the evidences that show that the one who 
hates the companions are condemned. As well as the one who 
loves some of them but not others does also deserve to be 
reprehended. The researcher explained the middle position of Ahl 
us us-Sunnah concerning this love. 

One of the things that the researcher put his emphasis on was 
collecting the statements of the scholars in this issue in some 
important points: 
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Abstract 
This study collected the most important creedal issues related to 

the Uhud Mountain. It concluded the following results: that many 
great historical events happened right next to the Uhud Mountain 
like the battle of Uhud, and that it has several virtuous mentioned 
in the Sunnah, from them is that it loves the believers and the 
believers loves it. The Shari’ah mentioned proverbs about the 
Uhud Mountain because its importance. From the issues that the 
study mentioned is that some ignorant persons falls into some 
creedal violations like seeking blessings from it and believing that 
it can give benefit or cause harm. Because of that, it is obligatory 
to warn against these violations, so the Muslims can have insight in 
their creed. There are also other issues that was mentioned in this 
study.  
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