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 ملدص البحح 

الحؿد هلل رب العالؿقـ يالصمة يال ما عؾك ك قـا إمقـ يعؾك آلف 

  :يدح ف أجؿعقـ

دراسة  الؿذمقاآية الّطفقر شقـ ال قا  الؼرآين يالّلييؾ  :طـوان البحث

 عؼدية مؼاركة يف ضقء عؼقدة أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة-

  :ييفدج ال حث إلك جؿؾة مـ الؿؼادد أ،ؿفا

فقر مـ خمع سقا  أية يدٓلّفا يمؼصقد شقار الؿؼصقد يف آية الّط -

 ال ارع-

 اظفار عمقة أية شؿ للة العصؿة يا مامة- -

اظفار أر الّـصقص يف ال قا  ٓ يؼّضل الّخصقص يٓ الحصر يأر  -

 -العربة شعؿقا الؾػظ ٓ شخصقص ال   

شقار شطمر ما اسّـدت إلقف ا مامقة يف آية الّطفقر سقاء مـ جفة ا مامة  -

 لعصؿة-أي ا

شقار أر آية الّطفقر يف سقاقفا يس اقفا يدٓلّفا إكؿا ،ق يف أمفات  -

الؿممـقـ يأر أية لق ت حادرة لفـ رضقار اهلل عؾقفـ شؾ ،ل لؾؿممـقـ 

 -أجؿع

  :يقد جاء ال حث شعد الؿؼدمة يف م حثقـ يخاتؿة

 -آية الّطفقر يف سقاقفا الؼرآين :الؿ حث إيع

 -مامقة مـ آية الّطفقرمققػ ا  :الؿ حث الثاين
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 -يأما الخاتؿة فؼد شقـت فقفا أ،ؿ الـّائج يالّقدقات الّل تقدؾت إلقفا

 -يدؾك اهلل يسؾؿ عؾك ك قـا محؿد يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ
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﷽ 

 املكدم٘

ال ما عؾك ك قـا محؿدب يعؾك آلف الحؿد هلل رب العالؿقـب يالصمة ي

 يدح ف أجؿعقـ-

أما شعد: فؿؿا ٓ ري  أر الؼرآر الؽريؿ الذي أكزلف اهلل تعالك عؾك ك قف 

لؽؾ مممـ: فؼد حقى شقـ  ايكرباًس  اقد جعؾف اهلل ،دى يكقرً  ملسو هيلع هللا ىلصيرسقلف محؿد 

قـ دفّقف مـ الدٓلة يال قار يالحجة يالرب،ار ما تطؿةـ شف كػس كؾ كاظر يـظر شع

ا كصاج دير ما الّػاج: يؼصد اسّ قار الحؼ ياتِّ اعف يسؾقك  ريؼفب يأيات 

 فقؿا حقاه الؼرآر شذلؽ مؿا ٓ يخػك عؾك م ؾؿ- 

أر آخّمج يف إمة ياقٌع فقفا ٓ محالةب كؿا جاء  ايمؿا ٓ ري  فقف أيًض 

 ب يالّـادح شالحؼ مؿا أخذه اهلل عؾك أ،ؾ العؾؿملسو هيلع هللا ىلصالـص شذلؽ عـ الـ ل 

يالدعقة شالحجة يال قار يالدلقؾ يالرب،ارب ي،ق مـ أعظؿ م الؽفؿب يأشقـ 

 رقفؿ: ففق  ريؼ إك قاءب يالعؾؿاء يرثة إك قاء يحذير حذي،ؿب ييّ عقر 

  ريؼّفؿب يي قِّـقر لؾـاس ،ديفؿ-

يإر مـ الػر  الّل ظفرت يف إمة الػر  الّل َيَسَؿت كػ فا شآثـل ع رية 

ب يقد كاكت م للة ا مامة ال ؿة إشرز يف مـعطػفاب شؾ (1)ا مامقةمـ فر  ال قعة 
                                                 

ب أيلفؿ انمامة اثـل ع ر إمامً ا مامقة آثـا ع رية: ،ل إحدى فر  ال قعة الؽ ار: الؼائؾقـ ش( 0)

عؾل شـ أشل  ال ب يآخر،ؿ محؿد شـ الح ـ الع ؽري الؿفدي الؿـّظر الؿزعقاب مـ 

أافر شدعفؿ الؽ ار: الؼقع شّحريػ الؼرآرب يالؼقع شال داءب يالغؾق يف ا مامة يإئؿةب 

( 41ري )إاع يالؼقع شالّؼقة يتؽػقر الصحاشة- اكظر: مؼآت ا سممققـ ٕشل الح ـ

( الؿؾؾ 45(ب الّ صقر يف الديـ لإلسػرايـل )245يما شعد،اب الػر  شقـ الػر  لؾ غدادي )
= 
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مـ يخقض أغقار معّؼد،ا يفؽر،ا يجد أر أمر ا مامة ،ق الحجر إساسب 

الذي حقى م ائؾ آعّؼادب يجر الطائػة إلك ما آلت إلقف مـ م ائؾ فارقت فقف 

 ّؼصاؤه- الجؿاعةب يتـؽ ت يف لجج ال ـاعةب مؿا يطقع شقاكفب يي ؼ اس

يلؿا كاكت م للة ا مامة هبذا الؼدر مـ الؿؽاكة عـد ،ذه الطائػة كار كؼضفا 

لؼاعدة الؿذ،  يركـف إساسب يقد كار مـ أظفر اريط  اكؼًض  ,شم ري ,

ا مامة عـد،ؿ الؼقع شالعصؿة يالّطفقرب يلذا مـ كػا،ا أي اؽؽ فقفا ففق عؾك 

 –أي إئؿة –مـ كػك عـفؿ ": (1)حد الؽػر عـد،ؿب يؼقع اشـ شاشقيف الؼؿل

 -(2)"العصؿة يف الء مـ أحقالفؿ فؼد جفؾفؿ- يمـ جفؾفؿ ففق كافر

ع عؾقف عـد،ؿ يف ،ذه الؿ للة  العصؿة –يلؿا كار مـ أعظؿ ما ُيعقَّ

عـد آسّدٓع عؾقفا شالـصقص ال رعقةب يأيات الؼرآكقة: آية  ,يالّطفقر

ع- ب يأيع ما ي ّدع(3)الّطفقر ففل ددر،ا  شف يعؾقفا الؿعقَّ

يلذا كار شقار سقاقفا الؼرآينب يشقار م ّـد ما اسّدلت شف ،ذه الطائػةب ييجف 

اسّدٓلفؿب يدحة تقجقفف يكؼده: مؿا ٓ يخػك أ،ؿقّف يعظقؿ مؽاكّف- فؽقػ إذا 

                                                 
= 

(ب اعّؼادات فر  الؿ ؾؿقـ يالؿ ركقـ لؾػخر الرازي 0.062,065يالـحؾ لؾ فرسّاين )

  -(017لؾػخري )( تؾخقص ال قار يف ذكر فر  أ،ؾ إديار 64)

ح قـ شـ مقسك شـ شاشقيف الؼؿلب الؿ فقر شالصدي ب ت ،ق: أشق جعػر محؿد شـ عؾل شـ ال (0)

،دب يعد مـ أكرب رمقز ا مامقة يأعممفؿب مـ كّ ف: مـ ٓيحضره الػؼقفب الّقحقدب  429

 (-489(ب رجاع الـجاال )395عققر إخ ار يغقر،ا- اكظر ترجؿّف يف: رجاع الطقسل )

 (-018اعّؼادات الصدي  )( 2)

أر أ،ؿ آية يأدرحفا يف الدٓلة  ,ت جقمتف عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة يف أحد,درح الحقدري ( 4)

 عؾك العصؿة ،ل آية الّطفقر- 
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ب يف ظؾ ذلؽ الؽؿ (1)اكضاج إلك ذلؽ عقز الؿؽّ ة ا سممقة إلك مصـػ فقفا

 -(2)ائػةالفائؾ مـ ق ؾ تؾؽ الط

 يإر أيلك ما يح ـ عرضف يف ،ذا الؿ ا  عرض أية يشقار مدلقلفا

يحؼقؼة م اقفاب يشقار الحؼ ال رعل فقفا- ي،ق ما سـ ّعرضف يف الؿ حث إيع 

 الؿقسقا شآية الّطفقر يف سقاقفا الؼرآين-

ثؿ كعرج ش قار ما ركـت إلقف ا مامقة تجاه أية مـ اسّدٓعب يما شـل عؾقف 

شنذر ,عّؼادب يكؼده شدٓلة الؽّاب يال ـة- ي،ق ما سقؽقر يف الؿ حث الثاين مـ ا

 يالؿقسقا شؿققػ ا مامقة مـ آية الّطفقر-  ,اهلل تعالك

يقد راعقت يف ال حث الحقاد يالؿقضقعقة يآكص اب عؾك الـص ال رعل 

 م اارة دير مرايغةب مع شقار يجف آسّدٓع مـف-

 جاءت عؾك الـحق أيت: يأما إجراءات ال حث فؼد 

عزيت أيات الؼرآكقة لؿقاضعفا يف الؿصحػ مؼريكة شاسؿ ال قرة  -

 يرقؿ أية-

خرجت إحاديث القاردة: فنر كار الحديث يف الصحقحقـ اكّػقت هبؿا  -

                                                 

لؿ يػرد الؽما يف آية الّطفقر يف مصـػ مـ قر ٕ،ؾ ال ـةب سقى مصـػ يعز يجقده مـ ( 0)

 ًٓ شاسؿ م ّعار شاسؿ الدكّقر ع دالفادي الح قـلب ثؿ  تللقػ الدكّقر  ف الدلقؿلب   ع أي

اب أاار فقف مملػف إلك أكف   ع شآسؿ الؿ ّعار- يمع اخّمفف عـ 2117  ع مرة أخرى سـة 

،ذا ال حث يف الػؽرة يال ـقة يالرتكق  يالعرض فجؾ ا،ّؿامف كار خارج كطا  أيةب 

 شخمج شحثـا الؿـحصر يف دٓلّفا م اارةب يمـ يّلمؾ ال حثقـ يجد ال قر ال اسع شقـفؿا- 

عـ الؽّ   ب فضًم امػردً  اامقة الؽما عؾك آية الّطفقر يف أكثر مـ خؿ ة ع ر مصـػً أفرد ا م( 2)

 الّل احّقت ،ذه أية مـ جفة آسّدٓع عؾك دحة ما ذ، قا إلقف-
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أي أحد،ؿاب يإر كار يف غقر،ؿا شقـت درجّف شـؼؾ أحؽاا أرشاب ،ذا الػـ مـ 

 إئؿة-

 ا مع شقار الؿصدر- ك  ت إققاع إلك قائؾقف -

يّثؼت الـؼؾ شالرجقع إلك الؿراجع عـد أ،ؾ ال ـة يا مامقة م اارةب يلؿ  -

: يذلؽ شذكر الؿصدر يالجزء 
ّ
أكّػ شؿـ كؼؾ عـفؿب إٓ إذا تعذر ذلؽ عؾل

 يالصػحة-

 ض طت شال ؽؾ ما يحّاج إلك ض ط ييضحت إلػاظ الغامضة- -

ا مامقةب يأعرضت  اعرفت شؿـ يحّاج إلك شقار مـ إعماب خصقًد  -

الصحاشة يأئؿة ا سما: لؽل ٓ أثؼؾ  اعؿـ ٓ يحّاج إلك ترجؿةب خصقًد 

 حقاال ال حث-

خّؿت ال حث شػفرس ٕ،ؿ الؿراجع العامةب يآخر لؽّ  ا مامقة  -

 آثـل ع ريةب يشػفرس ٕ،ؿ مقضقعات ال حث- 

كؿا يأسلع اهلل أر يقفؼـل يف ،ذا ال حث عؾك القجف الذي يرضقف عـلب 

أسللف أر يـػع شف كات ف يقارئف يكااره يمـ أعار عؾك ذلؽب ،ق خقر م ميعب ياهلل 

 أعؾؿب يدؾك اهلل يسؾؿ عؾك ك قـا محؿد يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ-
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 املبحح األّل

 آٓ٘ التطَري يف شٔاقَا الكرآىٕ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿قاع تعالك: 

 -[44]إحزاب:  ﴾ک

أية الؽريؿة شقضقح عـد الـظر يف سقاقفا الؼرآينب يٓ يؽقر  يّجؾك معـك

ذلؽ إٓ شّصقر الؿ ائؾ الّل حقهتا سقاقات أيةب الّل يؿؽـ عرضفا عؾك الـحق 

 أيت: 

 داخمت يف ال قا  أا ٓ؟  ملسو هيلع هللا ىلصالؿ للة إيلك: ،ؾ زيجات الـ ل  -

 رعقة أا ا رادة الؿ للة الثاكقة: ،ؾ ا رادة ا لفقة يف أية ،ل ا رادة ال -

 الؽقكقة؟

 الؿ للة الثالثة: حؼقؼة الحصر يف أية أ،ق لؾؿراد أا لإلرادة؟ -

الؿ للة الراشعة: ما عمقة أية شا مامة يالّطفقر؟ ي،ؾ الّطفقر يف ،ذه  -

 أية ي ّؾزا العصؿة أا ،ق مـ مؼّضا،ا؟

ؾك الؿ للة الخام ة: ،ؾ الرجس اْلُؿْذَ،  يف أية يؼّضل الّػضقؾ ع -

 غقر،ؿ مؿـ لؿ ت ؿؾفؿ أية؟ 

 لفذه الؿ ائؾ- ايلذا جاء ،ذا الؿ حث مّضؿـً 

  داخالت يف الطٔاق أو ال؟ ملسو هيلع هللا ىلصاملطأل٘ األّىل: ٍل شّجات الييب 

ي،ق ال ماع الجق،ري يف أيةب فآية الّطفقر جزٌء مـ آيٍة تضؿـت عدة أيامر 

 اب يٓ أظـ أر عاقًم يكقاٍه ٕمفات الؿممـقـب يف آياٍت س ؼت يآياٍت أردفت شعد،
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يّلمؾ سقا  أيات مـ ،ذه ال قرة يالـ ؼ الذي جاءت شف ثؿ يّ ادر إلك ذ،ـف 

،ذا ال ماع: ٕر أيات الّل ق ؾفا يشعد،ا يأية كػ فا إكؿا ،ل يف أمفات 

الؿممـقـ رضقار اهلل عؾقفـب فنخراجفـ مـ جزء ،ذه أية يإدخالفـ يف شؼقّفا 

فا يشعد،ا مـ دير م ّقغ يعارض كظؿ الؼرآر يك ؼفب شؾ ٓ يشؼقة أيات الّل ق ؾ

ـٍ يممـ أر اهلل  اشؿا هتقاه إكػسب ٓ تع َّدً  ايتخقرً  ايعدي أر يؽقر تخرًد  مـ ممم

أكزع كّاشف عؾك خؾؼف لُقّدشر يُيعؿؾ شؿا يظفر مـ سقاقفب شؾ مضؿقر ،ذا الؼقع: 

  أر اهلل تعالك لؿ يجعؾ الحؼ يف دٓٓت كّاشف يمضؿقر
ُّ
شّقـاتفب يإكؿا ،ل أحاجل

 -(1)يألغاٌز ٓ يدرك أكثر الخؾؼ الحؼَّ فقفا يٓ مراد اهلل مـفا

 ,رضقار اهلل عؾقفـ,فؽقػ إذا أضقػ إلك ،ذا إمر أر أمفات الؿممـقـ 

 ًٓ  شقـ أ،ؾ العؾؿ:  اياحدً  كـ س   كزيع ،ذه أية؟! يس   الـزيع داخؾ فقف قق

 إما يحده عؾك ققع- -

 -(2)ره عؾك الصحقحيإما مع غق -

خادةب  ملسو هيلع هللا ىلصي قد جاء عـ اشـ ع اس يتؾؿقذه عؽرمة أهنا كزلت يف ك اء الـ ل 

 -(3)"مـ ااء شا،ؾّف فقفا"يكار عؽرمة يؼقع: 

يأية كػ فا إكؿا الؽما فقفا مـ أيلف إلك آخره مقجف ٕمفات الؿممـقـ 

ا الّربج تربَج رضقار اهلل عؾقفـ- فؼد اشّدأْت شإمر لفـ شالؼرار شال ققتب يعد

                                                 

 (-266اكظر: الػّقى الحؿقية )( 0)

(ب مؼدمة يف 3(- ياكظر كذلؽ: أس اب الـزيع لؾقاحدي )6.2816اكظر: تػ قر اشـ كثقر )( 2)

 ( يما شعد،ا-0.213(ب آتؼار يف عؾقا الؼرآر لؾ قق ل )37ع الّػ قر ٓشـ تقؿقة )أدق

  (-6.2816(ب تػ قر اشـ كثقر )018. 09تػ قر اشـ جرير )( 4)
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ب ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصالجا،ؾقةب يُأمِرر أر يؼؿـ الصمةب ييمتقـ الزكاةب ييطعـ اهلل يرسقلف 

جاءت الـّقجة جزاء ،ذا الػعؾ يالدافع لف: ي،ق تطفقر،ـ يإذ،اب الرجس 

 عـفـ- 

فؽقػ يّصقر عاقٌؾ أر ٓ دخقع لفـ يف آية الّطفقرب شؾ لفـ إيامر 

ؾغقر،ـ؟! ي،ؾ يؿؽـ أر ُيّصقر مثؾ ،ذا؟ أر يالـقا،لب يأما الـّائج يالثؿرة: ف

يؽقر عؾقفـ إمرب يفعؾ ما يج ب يترك ما حرا اهلل تعالك عؾقفـب يأما كّقجة 

،ذا الػعؾ ي،ق إذ،اب الرجس يالّطفقر ففق لف الر آخرب يلقس لفـ مـف 

 -(1)كصق ؟! يإر تعج  فعجٌ  ققع مـ يؼقع ،ذا الؼقع ييّ ـاه

ـ يرى ،ذا الؼقع يرى أر مـ أراد اهلل تطفقر،ؿ : أر ماييزداد إمر عج ً 

ريـ ق ؾ يٓدهتؿب ففؿ مطفرير يف أدمب آشائفؿ : (2)كاكقا ق ؾ كزيع أية مَطفَّ

يإذا كار كذلؽ فؿا الحاجة شلر تخّص هبؿ أية يحد،ا مـ غقر ما س ؼفا يٓ ما 

يأيـ ،ذا مـ لحؼفا مـ آي؟ ألِؽل ُيضؾ اهلل إمة؟ يلققرد،ؿ يف مفالؽ الغقاية؟! 

حؼقؼة الؼرآر الذي فقف ت قار كؾ الء؟ يأكزلف اهلل ،دى لؾـاس ييفدي لؾّل ،ل 

 أققا؟

قد ققد أية هبؿب يأهنؿ أ،ؾفاب ي،ذا ما ٓ يـازع فقف  (3)يلقؽـ حديث الؽ اء

                                                 

(ب الرب،ار 2.27كحك ،ذا الؿـحك غال  تػاسقر آثـل ع رية- اكظر كؿثاع: تػ قر الؼؿل)( 0)

(ب كّاب 8.038ال قار يف تػ قر الؼرآر )(ب مجؿع 3.059يف تػ قر الؼرآر لؾ حراين )

 (-6.31الصايف لؾػقض الؽاااين )

(ب 25.219(ب شحار إكقار لؾؿجؾ ل )018اكطر مـ كّ  ا مامقة: آعّؼادات ٓشـ شاييف )( 2)

 (-67عؼائد ا مامقة لؿحؿد رضا الؿظػر )

 إر ااء اهلل تعالك- اسقليت تخريجف قري ً ( 4)
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الؽثرة مـ أئؿة ا سما مـ أهنؿ مؿـ اؿؾّفؿ أيةب فنر الـاظر يف أيات القاردة 

فا دير الـظر إلك غقر،ا لـ يدير يف خؾده أدكك ري ة: أر الؿراد يف ال قرة يسقاق

ب يأهنـ معـقات يف أيةب إذ ٓ يؿؽـ لعاقؾ أر ملسو هيلع هللا ىلصشآية الّطفقر: أزياج الـ ل 

شليامر يكقاٍهب ثؿ يذكر عؼ  كممف أي يف مضؿقكف كّقجة يجزاء  ايخا   اخًص 

الؿّقجف لف تؾؽ آخر غقر الؿذكقر  اتؾؽ إيامرب ييؼقع إكف يؼصد هبا اخًص 

إيامر! يلقس ،ذا فح  : شؾ ييعقد شالخطاب يال قا  مرة أخرى لأليع! 

؟ ملسو هيلع هللا ىلصي،ؾ يؿؽـ أر ُيّصقر أر مثؾ ذلؽ مقجقٌد يف كّاب اهلل تعالك أي سـة رسقلف 

ي،ؾ ،ذا مـ الّؽؾقػ الذي يطا ؟ شؾ ،ؾ يؿؽـ أر يّصقر أر يؽقر ،ذا مراد اهلل 

 تعالك يف ديـف ياريعّف؟ 

يف أية؟ ي،ؾ يدركف تثري  أي عّ   ملسو هيلع هللا ىلصا مـ أدخؾ أزياج الـ ل ي،ؾ يم 

 إذا َذَكر مـ أدخؾف اهلل تعالك فقفا يف ظا،ر خطاشف؟

لق فعؾـ ما ُأمرر شف يف ،ذه  ,هبذا آعّ ار,شؾ لق ققؾ: إر أمفات الؿممـقـ 

 اأيات: ففؾ سقؽقر لفـ ما ٔع ال قت مـ دػات كالعصؿة يا مامةب خصقًد 

ي،ق إذ،اب الرجس ,الؿممـات يف كظر ا مامقة؟! إذ عجز أية مـ كـ مـ 

ع عؾقفا يف ا مامة يالعصؿة كّاج ما س ؼ مـ سقا ب  ,يالّطفقر ي،ق الصػة الؿعقَّ

شؾ يؿؽـ شػحقى الخطاب أر تّحصؾ لؽؾ مـ عؿؾ شأيات يمضؿقهنا- ففؾ 

مة سّؽقر كّقجة ذلؽ ٕمفات الؿممـقـ أهنـ معصقمات قد كؾـ ارج ا ما

يالعصؿة إر تؿ ؽـ شإيامر القاردة يف أيات كؿا ،ق الحاع يف آع ال قت 

 شزعؿفؿ؟!

الغري  يف إمر أر ال عض اخّزع أية يف أ،ؾ الؽ اء دير غقر،ؿ! ففؾ ،ذا 

 يعـل أر غقر،ؿ مـ إئؿة آثـل ع ر لق قا معـققـ يف أية يلق ت أية فقفؿ؟
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- فليـ الؽ اء فؼد أخرج ال ؼقة يؼقـً عؾك حديث ا (1)فؿـ قاع شالّخصقص

دلقؾ ال ؼقة مـ غقر الخؿ ة مـ ،ذا الّـصقص؟ يإذا لؿ يصح الّخصقص شطؾ 

آسّدٓع هبا عؾك كؾ مرادب فالعؿقا يعارض الّخصقصب يالّخصقص يؿـع 

 ال ؼقة مـ الدخقع-

فت  يعؾك كٍؾ ففذه أية جاءت يف معرض سقا  أيامر يتقجقفات ُيجِّ

ھ ھ  ھ﴿اشّدأ،ا اهلل تعالك شؼقلف:  ,رضقار اهلل عؾقفـ,ـقـ ٕمفات الؿمم

﮸  ﮷ ﮶ ﮵ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ے ے

 -[28 ]إحزاب: ﴾﮹

ر خريج إزياج مـ سقا  أيةب يإدخاع غقر،ؿ فقفا ٓ يصدر مؿـ  فّصقُّ

يعرج لغة العربب أي مؼادد ال ريعة يف كصقدفا الؿحؽؿة- يإٓ دار ذلؽ 

تـزه عـفا كّاب رشـا الؿ قـ يالؿفقؿـ عؾك كؾ  مـ إحاجل يالظـقر الّل اضرشً 

 كّاب- 

يدكدر شف شعض مـ جاك  الجادة يف تلمؾ الؼرآر  (2)يلؿا كار ،ذا ال ماع

يلؿ يعرج إعجازهب كار ٓ شد مـ  رح مثؾ ،ذه إسةؾةب يدفع إيفاا مـ تق،ؿ 

 يالجقاب عـ م للّـا مـ يجقه عدة:  فقفا-

ٺ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ﴿لف تعالك: مـفا: أر ،ذه أية ،ل كظقرة قق

                                                 

ب ملسو هيلع هللا ىلص( كػك أر تؽقر أية مخّصة شـ اء الـ ل 45.243يف شحاره )الغري  أر الؿجؾ ل ( 0)

لؽـف دلقؾ عؾك  اشدلقؾ العديع عـ خطاهبـ إلك دقغة الّذكقر- يققلف ،ذا يإر كار دحقحً 

دخقلفـ يف أيةب فالّـصقص دلقؾ عؾك الدخقع ٓ عؾك الّخصقصب يكػل آخّصاص 

 يـػل الحصر ٓ الدخقع-

 -إيلك أعـل شف عـقار الؿ للة( 2)
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ب فؽؿا أر آية ،قد دريحة [74]،قد: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ب (1)ب يقد جاء شالّذكقر فقفا♠يف الؿؼصقد شلر أ،ؾ ال قت ،ؿ زيج إشرا،قؿ 

 -ملسو هيلع هللا ىلصفؽذلؽ آية الّطفقر الؿؼصقد هبا أزياج الـ ل 

 يمـفا: أر قريـة ال قا  دريحة يف الؿراد: يأر الؿراد شذلؽ أزياج الـ ل

 اشّدأ،ا شؼقلف: ٕر اهلل تعالك ب ملسو هيلع هللا ىلص

 يذكر جؿؾة مـ أيات- ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿ -

  -﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: ثؿ قاع -

 أية- ﴾گ گ گ گ ڳ﴿ :اثؿ قاع شعد، -

فآية الّطفقر جاءت يف معرض آيات عدة خق   هبا أمفات الؿممـقـ- 

ة غقر يلقس مـ العؼؾ أر تخص أية يتـزع مـ سقاقفاب فّؽقر مقجفة لػةة معقـ

 ب ييؽقر ما ق ؾفا يما شعد،ا مـ أيات فقفـ-ملسو هيلع هللا ىلصأزياجف 

 يف كقر 
ٌّ
يمـفا: أر مـ تلمؾ آي الؽّاب شؾ يلغة العربب يجد أر إمر جؾل

أ،ؾ ال قت إكؿا يراد هبؿ الزيجات يمـ يجؿعفؿ مع الرجؾ يف م ؽـ ياحد أي 

 شقت ياحد: 

ييمزمقهناب يأ،ؾ فل،ؾ الؿديـة يأ،ؾ الؼرية يأ،ؾ ال ؾد مـ يؼقؿقر فقفا 

 ال قت مـ ي ؽـقر مع الرجؾ فقفب يأيلك الـاس شذلؽ أزياجف-

                                                 

ف ر جؿؾة مـ ا مامقة أ،ؾ ال قت يف أية شالزيجة- اكظر: تػ قر الصايف لؾػقض الؽاااين ( 0)

(ب يمجؿع ال قار لؾطربسل 3.344(ب يالرب،ار يف تػ قر الؼرآر لفااؿ ال حراين )3.58)

اشـة عؿ إشرا،قؿ  ▲(ب يإر كار كػك أر الزيجة مـ إ،ؾ زاعؿا أر سارة 5.415)

  قف أر خطاب الّذكقر إكؿا يجف لفا-ب يخػل عؾ♠
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: مـ يديـ ا سمايأ،ؾ الرجؾ: أخص الـاس شفب يالّل،ؾ: الّزيجب يأ،ؾ 

 -(2): أت اعفايآع الرجؾ: أ،ؾف يعقالفب يآلف أيًض  -(1)شفب يأ،ؾ إمر: ،ؿ يٓتف

ت الفاء ،ؿزةب فصار يف يآع اهلل يرسقلف: أيلقاؤه: أدؾفا أ،ؾ ثؿ أشدل

 -(3)االّؼدير أأعب فؾؿا تقالت الفؿزتار أشدلت الثاكقة ألػً 

يشقت العرب: ارففاب ييؼاع: فمر شقت ققمف: اريػفؿب يشقت الرجؾ:  

 امرأتف يعقالف-

ج  -(4)ييطؾؼ عؾك الّزييج: يؼاع شات الرجؾ ي قت إذا تزيَّ

عؾك معـك ياحدب فؿّك يمـ ،ـا فأع يإ،ؾ يال قت ألػاظ مرتادفة تدع 

 اأ ؾؼ لػظ آع يشقت فمر أي أ،ؾ شقّف: اكصرج إلك الزيجةب ييدخؾ فقف أيًض 

إقاربب لذا فؾقس ثؿ خمج شقـ الؾػظ ال رعل الؼرآين يشقـ لغة العرب يف 

 م ؿك إ،ؾ-

،ذا يف لغة العرب الّل كزع هبا الؼرآرب يأما سقاقات الؼرآر الؽريؿ فؼد 

 خربة أر أ،ؾ الرجؾ ،ؿ أزياجف: جاءت آيات محؽؿات م

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ﴿ كؿا يف ققلف تعالك عـ مقسك:  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿[ 01] ف:  ﴾ۈ ٴۇ

                                                 

 (-0.060( معجؿ مؼايقس الؾغة ٓشـ فارس )0)

 (-3.0627,0628( الصحاح )2)

 ( مادة أ،ؾ-00.40( ل ار العرب )4)

الـفاية ٓشـ ب (3.0628الصحاح لؾجق،ري ) (03.339ياكظر: ) -(21.05( ل ار العرب )3)

 (-0.071إثقر )
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 أي زيجف- [29]الؼصص:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿يققلف س حاكف:  

 -♠ زيج إشرا،قؿ ب يف[74]،قد:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ک ک ک ک ﴿ز مصر يف قصة يقسػ: يقاع حؽاية عـ ققع امرأة عزي

 [25]يقسػ:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: ♠يقاع يف قصة لقط 

ب إلك غقر ذلؽ [42]العـؽ قت:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 مـ أيات الّل يعظؿ اسّؼصاؤ،ا- 

يمـ ي اكـف مـ إيٓد يغقر،ؿب يٓ  (1)فل،ؾ الرجؾ يشقّف ،ؿ أزياجف 

 ملسو هيلع هللا ىلصقؾ- يمـ ،ـا فآية الّطفقر دريحة يف دخقع أزياج الـ ل ي رتي  يف ذلؽ عا

 فقفا مـ عدة جفاتب يؿؽـ أر كقجز،ا يف ما يليت: 

 سقا  أيات يف إساس فقفـ- -

 يأر س   كزيع أيات فقفـب يس   الـزيع دريح يف الؿؼصقد- -

 يأر أ،ؾ الرجؾ يأ،ؾ شقّف ،ؿ أزياجف كؿا يف أيات آكػة الذكر- -

 لؿ يخرجا عـ الؿعـك القارد يف الؼرآر- ارج أيًض يأر الؾغة يالع -

عؾك  ايافّةاتً  افالؼقع شلهنـ خرجـ عـ كص أية ٓ يعدي أر يؽقر تخرًد 

 يلغة العرب يما تعارج عؾقف الـاس حّك ال اعة- ملسو هيلع هللا ىلصكّاب اهلل يسـة رسقلف 

                                                 

 افؾؿ أجد ذكرً القارد فقفا ذكر إ،ؾ  تلمؾت غال  آيات الؼرآر ( لعؾل ٓ أشالغ إذا قؾت إين0)

 ٕ،ؾ الرجؾ يشقّف دير دخقع الزيجة فقف مـ غقر اسّثـاء لفا يف تؾؽ أية-
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فقفا ففذا ٓ يعـل الّخصقص لفـ  ,رضقار اهلل عؾقفـ,يإذا قؾـا شدخقلفـ 

ب (1)قر،ـ: إذ الّـصقص ٓ يؼّضل الّخصقص عـد جؿا،قر إدقلققـهبا دير غ

شؾ ت ؿؾ غقر،ـ شدلقؾ حديث الؽ اء الؿ فقر- يالّـصقص ،ـا إكؿا جاء 

لأليلقية ٓ الّػرديةب فل،ؾ ال قت أيلك شالّطفقر مـ غقر،ؿب يإيلقية يف أية 

مية يمققعة الؽ اء ب ي،ذا جؾل شقِّـ لؽؾ مّلمؾ لاتطاع مـ ُجؾِّؾقا شالؽ اء أيًض 

 يمـ كظر يف اؿقلقة أية شؾ اؿقلقة الّ ريع- 

 يدخؾـ يف آية الّطفقر دير أدكك ري ة- ملسو هيلع هللا ىلصيمـ ،ـا فلزياج الـ ل 

ت ؼك م للة قد تؽقر عـد ال عض اائؽة: ي،ق أكا إذا قؾـا شالّـصقص عؾك 

يف يدخقلفـ يف أية الؽريؿةب فؿا الجقاب عؾك ضؿقر الّذكقر  ملسو هيلع هللا ىلصأزياج الـ ل 

 الّطفقر دير كقر الـ قة؟

 يالجقاب أر تذكقر الضؿقر يف أية ٓ يعرتض عؾك ،ذا الّؼرير ٕمريـ: 

إيع: ،ق ما ذكركا مـ أر أية الؽريؿة اامؾة لفـ يلعؾل يالح ـ 

يالح قـ يفا ؿةب يقد أجؿع أ،ؾ الؾ ار العرشل عؾك تغؾق  الذكقر عؾك 

 -(2)ا يف محؾفا كاث يف الجؿقع يكحق،اب كؿا ،ق معؾق

الثاين: ،ق أر مـ أسالق  الؾغة العرشقة الّل كزع هبا الؼرآر أر زيجة الرجؾ 

يطؾؼ عؾقفا اسؿ إ،ؾب يشاعّ ار لػظ إ،ؾ تخا   مخا  ة الجؿع الؿذكرب 

] ف:  ﴾ۈ ٴۇ﴿ب يققلف: ﴾ڭ ۇ ۇ﴿يمـف ققلف تعالك يف مقسك: 

يف أ،ؾ إشرا،قؿ:  ب يققلفب يالؿخا   امرأتف[7]الـؿؾ:  ﴾ڑ﴿يققلف: ب [01

                                                 

 ( ط الؿحؼؼة-0.09(ب أضقاء ال قار لؾ ـؼقطل )212إرااد الػحقع لؾ قكاين )( 0)

 (-217ٓشـ قدامة ) (ب ريضة الـاظر4.81اكظر: أحؽاا إحؽاا ٓشـ حزا )( 2)



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  30

ب يالؿخا   شذلؽ سارة [74]،قد:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

ب مع أر الخطاب فقفا خطاب تذكقر ٓ تلكقثب يأيات لؿثؾ ،ذه ▲

 -(1)اال قا،د كثقرة جدً 

  ٗاملطأل٘ الجاىٔ٘: ٍل اإلزادٗ اإلهلٔ٘ ٍيا ٍٕ اإلزادٗ الشسعٔ٘ أو اإلزاد

 اللْىٔ٘؟

يف ا رادة الؿضافة إلك اهلل تعالك الؿّلمؾ لدٓئؾ كصقص الؽّاب يال ـة 

 يجد أهنا جاءت عؾك أحد أمريـ: 

إيلك: مرادفة لؾؿ قةة- ي،ل الّل ت ؿك شا رادة الؼدرية الؽقكقة الخؾؼقةب 

 ي،ل ا رادة الؽقكقة ال امؾة لؽؾ الء: فم يخرج الء عـ إرادتف يم قةّف-

ٕهنا مّضؿـة  ففل عامة مّحؼؼة القققعب يعدا يققعفا معارض لؾرشقشقة:

ققع ال ؾػ قا  ةب فقؼقلقر: ما ااء اهلل كارب ،ق ي،ذا لؾعجز الؿـزه عـف ال اري- 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ب كؿا يف ققلف تعالك: يما لؿ ي ل لؿ يؽـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿يققلف:  [82]يس: ﴾ۆئ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ۓ ڭ ﴿ :ب يققلف[025 ]إكعاا:﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېڭ 

 - [43]،قد: 

لؿ  :: ياهلل ٕفعؾـ كذا إر ااء اهللقاعيلفذا اتػؼ الػؼفاء عؾك أر الحالػ لق 

                                                 

 -(6.248أضقاء ال قار )اكظر: ( 0)
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حـث - - يلق قاع: إر أح  اهللاأي م ّح ً  ا: يإر كار ياج ً (1)يحـث إذا لؿ يػعؾف

 -اأي م ّح ً  اإذا كار ياج ً 

لقققع- ي،ل الّل ي ؿقفا أ،ؾ العؾؿ الثاكقة: مرادفة الؿح ة ي،ل مرتددة ا

شا رادة ال رعقة الديـقة: ي،ل مـاط الّؽؾقػ: فؼد تؼع فّؽقر  اعةب يقد ٓ تؼع 

 فّؽقر معصقة-

ي،ل جؿقع إيامر الّل ارعفا اهلل تعالك يحث عؾقفا يف كّاشفب كؿا يف ققلف  

ب يققلف [085]ال ؼرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿تعالك: 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ې ې ې ى ى﴿تعالك: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ *ۇئ ۆئ ۆئ 

 , 26]الـ اء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ *ڀ ڀ ڀ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿يققلف تعالك: ب [28

  [-6]الؿائدة:  ﴾ژ ڑ ڑ

ففذه ا رادة ،ل الؿذكقرة يف مثؾ ققع الـاس لؿـ يػعؾ الؼ ائح: ،ذا يػعؾ 

  لمر شف-ما ٓ يريده اهللب أي: ٓ يح ف يٓ يرضاه يٓ ي

يالػر  ثاشت شقـ إرادة الؿريد أر يػعؾب يشقـ إرادتف مـ غقره أر يػعؾ- فنذا 

ففذه ا رادة معؾؼة شػعؾفب يإذا أراد مـ غقره أر يػعؾ  أراد الػاعؾ أر يػعؾ فعًم 

لؾـاسب يإمر ي ّؾزا  يكم الـقعقـ معؼقع -: ففذه ا رادة لػعؾ الغقرفعًم 

كب فاهلل تعالك إذا أمر الع اد شلمر فؼد يريد إعاكة الؿلمقر ا رادة الثاكقة دير إيل

 مـف فعؾف- اعؾك ما أمر شف يقد ٓ يريد ذلؽب يإر كار مريدً 

                                                 

 (-04.383حؽك اشـ قدامة ا جؿاع يف الؿ للة- اكظر: الؿغـل )( 0)
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يتحؼقؼ ،ذا مؿا ي قـ فصؾ الـزاع يف أمر اهلل تعالك: ،ؾ ،ق م ّؾزا  رادتف 

ب شؿا يـػعفؿ ,عؾقفؿ ال ما,أا ٓ؟ ففق س حاكف أمر الخؾؼ عؾك أل ـ رسؾف 

ا،ؿ عؿا يضر،ؿب يلؽـ مـفؿ مـ أراد أر يخؾؼ فعؾفب فلراد س حاكف أر يخؾؼ يهن

لف- يمـفؿ مـ لؿ يرد أر يخؾؼ فعؾفب فجفة خؾؼف  ذلؽ الػعؾ ييجعؾف فاعًم 

س حاكف ٕفعاع الع اد يغقر،ا مـ الؿخؾققاتب غقر جفة أمره لؾع د عؾك يجف 

ذا أمر فرعقر يأشا لف  إ ,س حاكف,ال قار لؿا ،ق مصؾحة لؾع د أي مػ دةب ي،ق 

ـ لفؿ ما يـػعفؿ ييصؾحفؿ إذا فعؾقهب يٓ يؾزا إذا كار قد شقَّ   يغقر،ؿا شا يؿار 

أمر،ؿ أر يعقـفؿب شؾ قد يؽقر يف خؾؼف لفؿ ذلؽ الػعؾ يإعاكّفؿ عؾقف يجف 

مػ دة مـ حقث ،ق فعؾ لفب فنكف يخؾؼ ما يخؾؼ لحؽؿةب يٓ يؾزا إذا كار الػعؾ 

أر يؽقر مصؾحة لممر إذا فعؾف ،ق أي   لؾؿلمقر إذا فعؾف  الؿلمقر شف مصؾحة

لف- فليـ جفة الخؾؼ مـ جفة إمر؟ فالقاحد مـ الـاس يلمر  جعؾ الؿلمقر فاعًم 

لؿا يـػعفب يإر كار مع ذلؽ ٓ يريد أر يعقـف عؾك  الـصحف يم قـً  اغقره ييـفاه مريدً 

يؽقر   غقري يأكصحف  ذلؽ الػعؾب إذ لقس كؾ ما كار مصؾحّل يف أر آمر شف

مصؾحّل يف أر أعايكف أكا عؾقفب شؾ قد تؽقر مصؾحّل إرادة ما يضاده- فجفة أمره 

غقر جفة فعؾف لـػ فب يإذا أمؽـ الػر  يف حؼ الؿخؾقققـ ففق يف حؼ  الغقره كصحً 

 -(1)اهلل أيلك شا مؽار

ة الديـقة يالؿّلمؾ لإلرادة يف آية الّطفقر يجد أر الؿؼصقد هبا ا رادة ال رعق

 الؿّعؾؼة شالؿح ة ٓ ا رادة الؽقكقة الؿّعؾؼة شالؿ قةةب يذلؽ لعدة أمقر مـفا: 

ب اؿؾت أيامر ملسو هيلع هللا ىلصأر ا رادة جاءت شعد عدة أيامر أمر اهلل هبا ك اء ك قف  ,0

                                                 

 (-0.79,80اكظر: ارح العؼقدة الطحايية ٓشـ أشل العز الحـػل )( 0)
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 يكقاٍهب ي،ل شذاهتا تدع عؾك أهنا إرادة ارعقة مّعؾؼة شالؿح ة-

كت لف إرادة جعؾفا اهلل فقف يٓ ري  أر ،ذه إيامر ٓ تّقجف إٓ لؿـ كا ,2

 ي،ل مـاط الّؽؾقػ-

أر ياقع الحاع يدع عؾك أهنا إرادة ارعقة تعؾؼ الّؽؾقػ هبا- يأر ا رادة  ,4

الؽقكقة الؿّعؾؼة شالؿ قةة لق ت الؿعـقة ،ـا: ٕر سقرهتؿ تدع عؾك خريجفؿ عـ 

مضؿقر شعض م ارات ا رادة ال رعقة: فؿـفؿ الؿذك ب يمـفؿ الؿخطئب 

 ؽ: يقضح ذل

أر الّفديد يالقعد يف أيات ال اشؼة يم ا  أية كػ فا يدع عؾك أر  ,3

إمر مّعؾؼ شالّؽؾقػ الؿرتدد شقـ الػعؾ يالرتكب ٓ ا رادة الؿّعؾؼة شالؿ قةة 

 مّحؼؼة القققع-

أر حديث الؽ اء القارد يف أية يدع عؾك ا رادة ال رعقةب حقث دعا  ,5

شالؿ قةة لؿا تعؾؼ شذلؽ لّحؼؼ يققعف:  اعؾؼً لفؿ شالّطفقرب يلق كار مّ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

ب يميد ملسو هيلع هللا ىلصٕمر قد فرغب يٓ ري  أر ،ذا ع ث يّـزه عـف ك قـا  ملسو هيلع هللا ىلصفقؽقر دعاؤه 

 ذلؽ: 

سّة أافر إذا خرج  ▲كار يؿر ش اب فا ؿة  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء أر الـ ل  ,6

ڎ ڈ ڈ ژ ژ إلك دمة الػجرب يؼقع: الصمة يا أ،ؾ ال قت: ﴿

 -(1)[44إحزاب: ] ﴾ڑ ڑ ک ک ک

                                                 

 (ب يأحؿد يف02.027(ب ياشـ أشل اق ة يف مصـػف )2070أخرجف الطقال ل يف م ـده شرقؿ )( 0)

(ب 09.012(ب ياشـ جرير يف تػ قره )4216(ب يالرتمذي يف جامعف شرقؿ )20.72م ـده )

 يقاع الرتمذي: ح ـ غري ب يضعػف إل اين-
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: معرفة الرجس الؿراد إذ،اشفب يالّطفقر ايمؿا يميد ،ذا ييجؾقف أيًض  ,7

الؿراد يدقلفب فندراك حؼقؼّف يظفر حؼقؼة ا رادة: فؿا ،ق الرجس الؿراد 

 تطفقره؟

 ؟(1)،ؾ ،ق الؿعصقة -

 -(2)أا ال قء يالػح اء -

 ؟(3)لطخ ال قطار ييسقسّفأا ،ق  -

 ؟[28]الّقشة:  ﴾ٿ ٿ ٿأا ال رك كؿا يف ققلف تعالك: ﴿ -

 أا الخقا ر يالقسايس يإ،قاء يال دع؟- -

 أا الغؾ يالح د؟ -

 أا ،ق كؾ م ّؼذر خ قث؟ -

 ؟(4)أا ال ؽ -

 (5)أا الجا،ؾقة -

 ؟(6)أا كؾ ما س ؼ -

                                                 

 -(00.021الرب،ار يف تػ قر الؼرآر )ب (4.28ت ققـ الؼرآر )اكظر: ( 0)

 (-09.010اكظر: تػ قر اشـ جرير )( 2)

 (-3.38ل حريـ لؾطريحل آثـل ع ري )مجؿع ااكظر: الؿصدر ال اشؼب ياكظر: ( 4)

 (- 3.001الرب،ار يف تػ قر الؼرآر لؾؼؿل )اكظر: ( 3)

 (-0.55) اكظر: الؿصدر ال اشؼ( 5)

 (3.282تػ قر الؼرآر ٕشل الؿظػر ال ؿعاين )اكظر: ( 6)
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 ي،ؾ لمية دٓلة عؾك ذلؽ؟ (1)أا يراد شف الخطل: الؿ ّؾزا لؾعصؿة -

 مـ كؾ ما س ؼ قاع أققاا: غقر أر ما ٓ ري  فقف: أر إلػ يالما يف كؾؿة

الرجس مـ ألػاظ آسّغرا  العاا لجؿقع ما يصؾح لفب فّ ؿؾ جؿقع ما ذكر مؿا 

 -(2)يصؾح دخقلف يف أية أي مضؿقر الؽؾؿة

فنذا كاكت ا رادة القاردة يف أية ا رادة ال رعقة فم إاؽاع حقـةذ-  -

مطال قر شالّطفر مـ كؾ ما س ؼب ي،ذا ،ق مؼصقد  افل،ؾ ال قت يغقر،ؿ أيًض 

 ال رعل الؿؿديح فاعؾف-الّؽؾقػ 

يأما إر كاكت ا رادة ،ل الؽقكقة الؼدرية الؿّحؼؼة القققع )الؿ قةة(:  -

 ايؼقـً  (3): يذلؽ لعدا يققع شعض أفراد جؿؾفاافنر ا اؽاع سقؽقر قائؿً 

 شدٓٓت الؽّاب يال ـة يا جؿاع يياقع مـ ُك  ت لف-

 راد شف الجزاء ي،ـاك معـك آخر لؿ ُيّطر  لف: ي،ق أر الّطفقر إكؿا ي

الؿرتت  عؾك العؿؾ الؿلمقر شف- ي،ق ققع قريـ الرجس الذي ،ق عؼاب لؾؿذك  

يالؿ رك- يلذا ي ؼط كؾ اسّدٓع هبذه أية عؾك العصؿة أي ا مامة أي كؾ ما 

مـ الكف تؿققز الؿ ؿقع شأية عـ غقرهب فالّطفقر إكؿا ،ق جزاء مـ عؿؾ شؿا أمر 

ال ارعب فقؽقر مضؿقر معـك أية ،ق أر ،ذه إيامر  اهلل شف ياكّفك عؿا هنك عـف

يالـقا،ل لؿ يرد اهلل تعالك إٓ لّّزكك كػقسؽؿ أ،ؾ ال قت يتّطفر أخمقؽؿ 

                                                 

 سقليت شقار حؼقؼة العصؿة قري ا شنذر اهلل-( 0)

 تػ قر الرجس شلكف الـجاسةب يسقليت الّػصقؾ فقفا لؿ يرد يف ما ذكر مـ أققاع ٕ،ؾ العؾؿ يف( 2)

 أكثر يما الؿؼصقد شف يف لغة العرب- 

 قسايس ال قطاكقة يالخطرات يدغائر الذكقب يكؾ م ّؼذر خ قث- فق ياللا( ك4)
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 - (1)يتح ـ أعؿالؽؿ ييعظؿ أجركؿ

ي،ذا الؼقع ي طؾ ققع مـ ركـ يف م للة العصؿة أي ا مامة إلك أية: 

شّؾؽ إيامر يالـقا،لب يحديث فالّطفقر مـ الرجس إكؿا ،ق كّقجة مـ يػعؾ 

الؽ اء إكؿا جاء لؾحض عؾك ذلؽ لؿـ جّؾؾقا فقف: فؿـ ااء فؾقممـب يمـ ااء 

 -(2)فؾقؽػر

 يف كّاب اهلل تعالكب مـفا:  ايأيات الّل ت فد لفذا الؼقع كثقرة جدً 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ققلف تعالك: 

 -[076]آع عؿرار:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 -[28]الـ اء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿يققلف: 

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿يققلف 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 -[6]الؿائدة:  ﴾ک ک ک

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿يققلف: 

ېئ ېئ ىئ ىئ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 -[39]الؿائدة:  ﴾ىئ ی
                                                 

 (-602اكظر: تػ قر ال عدي )( 0)

 (-0.81اكظر: ارح العؼقدة الطحايية )( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿يققلف: 

 -[55]الّقشة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ا رادة القاردة فقفا إكؿا ،ق الجزاء عؾك العؿؾ:  ,يمثؾفا كثقر,ففذه أيات 

 ب يمثؾفا آية الّطفقر-اكار أي سقءً  اخقرً 

رشل يٓ ي،ق ققٌع ققي مّقافؼ مع مؼادد الّ ريع العامةب فم فضؾ لع

 لعجؿل إٓ شالّؼقىب يأكرمؽؿ عـد اهلل أتؼاكؿ- 

حديث الؽ اء: فؿـ تلمؾف  ,ي،ق الـّقجة يالجزاء ,يمؿا يؼقّي ،ذا الجاك  

فقف لؾؿجؾَّؾقـ إكؿا ،ق دعاء ي ؾ - يالدعاء إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلصيدرك أر ما ددر مـ الـ ل 

 يؽقر ٕمر لؿ يؼع شعد أي لؿ يّحؼؼ يققعف أي خ ل مـ ذ،اشف- 

دؾ يف حديث الؽ اء أر ا رادة فقف لق ت قدريةب شؾ ،ل ارعقة يالحا

 مرتددة شقـ القققع يالجزاء-

شعد كزيع أية قراشة ال ّة إافر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصما كار يصـعف  ايي فد لذلؽ أيًض 

 - (1)يققظفؿ لصمة الػجر ي،ق يّؾق ،ذه أية ¶يققفف ش قت عؾل يفا ؿة 

الّطفقر الؿقعقد شف ،ق الجزاء عؾك يالخمدة مـ كؾ ما س ؼ: أر الؼقع شلر 

يٓ ارائعب يإكؿا ثؿرة  الق ت أخ ارً  االعؿؾب فؿـ عؿؾ جقزي شالؿقعقد- ففل إذً 

عؾك الؿذكقريـب شؾ  الؾعؿؾ شال رائع الؿلمقر هبا يف أياتب يلقس إمر مقققفً 

شإيلقة يإحؼقة  اإمر عاا لجؿقع الؿ ؾؿقـب يإكؿا ذكر آع ال قت تـ قفً 

 -ملسو هيلع هللا ىلصرجقة لؼرهبؿ مـ رسقع اهلل الؿ

                                                 

 (-44س ؼ تخريجف قري ا )( 0)
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 املطأل٘ الجالج٘: حكٔك٘ احلصس يف اآلٓ٘ ٍل ٍْ للنساد أّ لإلزادٗ؟ 

ب لؽـ الحصر فقفا مرتدد شقـ (1)فؼد اشّدأت أية شد)إكؿا( الدالة عؾك الحصر

 أمريـ: 

 حصر الؿراد- -

 حصر ا رادة- -

كّاشف كار الؿعـك: إر اهلل تعالك اخّص مـ ذكر،ؿ يف  فنذا قؾـا بإول

: لدٓلة ال قا  يف أيةب ييدخؾ ملسو هيلع هللا ىلصشالطفارة يذ،اب الرجس- ي،ؿ أزياج ك قـا 

 مـ ُجؾِّؾقا يف حديث الؽ اء ي،ؿ الخؿ ة- ,اأيًض ,يف أية 

ي،ذا الحصر يؿـع دخقع الغقر فقف: فم شؼقة آثـل ع ر يٓ غقر،ؿ- ي،ذا 

الّخصقص: إذ مـزع لقس لؿـ ركـ إلقف مخرج إذا ما اسّدع هبذه أية عؾك 

 الّخصقص يؿـع الؿ اركةب ي،ذا يؾزا مـف أحد أمريـ ٓ محقص عـفؿا: 

إلك أي  ,إزاء ذلؽ,إيع: أر ،ذا الّخصقص يؿـع الؿ اركة فم يـظر  -

كص يؾؿح مـف ا اارة إلك الّطفقر لغقر،ؿب ي،ذا ما يّعذر الؼقع شفب حّك عؾك 

ؿ يح  ب شؾ يدخؾ معفؿ مـ حصر آع ال قت يف الخؿ ة: إذ ا مامة لق ت فقف

 غقر،ؿ شدٓٓت يكصقص أخرى غقر آية الّطفقر- 

الثاين: الّـصقص يمـع الحصر: فالؽما يؽقر حقـةذ عؾك ذلؽ الدلقؾ  -

 الداع عؾك الّطفقر ٓ آية ال اب محؾ ال حث-
                                                 

(ب ،ذا 89ب مذكرة أدقع الػؼف )(0.64جامع العؾقا يالحؽؿ )(ب 093اكظر: ريضة الـاظر )( 0)

عؾك الؼقع الؿ فقر شلر )إكؿا( يف أية لؾحصر يالؼصرب ٓ الّـصقص يالؿ اعة فقفا لؽؾ 

 داخؾ يف دائرة ا سما-
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لذا فلي دلقؾ يدع عؾك الّطفقر ففق دلقؾ عؾك ا مامة يالعصؿةب فؾقس إمر 

طفقر يح  ب يإكؿا ،ل دلقؾ عؾك الّـصقص ٓ الحصر: إذ يف آية الّ امحصقرً 

 .كؾ مـ كار مـ أ،ؾ الّطفقر ففق م ؿقع

ييف كم إمريـ: فنر اسّدٓع مـ اسّدع عؾك ا مامة أي العصؿة أي هبؿا 

 مـ جفة ا رادة الرشاكقة:  امعً 

 إما مّطرح يف ذاتف يدٓلّف-  -

ي،ق ما يفدا ققع مـ يإما أر يؽقر غقر ماكع لؾؿ اركة يف الؿ للة-  -

 ي ّدع شأية يف كم الحالّقـ-

: ي،ق أر الؿراد حصر ا رادة: فقؽقر الؿعـك: إر اهلل تعالك وإذا قؾـا بالثاين

 -(1)حصر إرادة الّطفقر يف مـ ذكرهتؿ أيةب فم يدخؾ غقر،ؿ يف إرادة الّطفقر لف

 ي،ذا معارض لحؼائؼ ديــا يأدقع ارعـا الحـقػ مـ عدة جفات: 

 مخالػ مـ جفة مراد ال ارع- -

يمـ جفة أخ ار ال ارع- فقؿـ أدركف الّطفقر مـ غقر مـ ذكريا يف آية  -

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ال ابب كؿا يف ققلف تعالك: ﴿

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ب يققلف: [00]إكػاع:  ﴾ڎ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  *ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

                                                 

ة يف ال ؼقة مـ أ،ؾ ال قت مـ غقر ي،ذا الؼقع كذلؽ ،ادا لؼقع مـ يعّؼد العصؿة يا مام( 0)

 أ،ؾ الؽ اء- 
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 -[012,014]الّقشة:  ﴾ھ ھڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

يٓ فر   ,كؿا يف آية الّطفقر,ففذه أية يالّل ق ؾفا قا عة يف الدٓلة 

شقـفؿاب شؾ آية إكػاع ٓ فر  شقـفا يشقـ آية الّطفقر ال ّةب إر لؿ تؽـ آية إكػاع 

أاد يف الدٓلة يالّضؿقـ يف الؿراد مـ آية الّطفقرب يالػر  الذي تؿقزت شف آية 

ر ،ق أر  ائػة تؿ ؽت هبا لـزيلفا يف فةٍة معقـٍةب أي  دخاع حديث الؽ اء الّطفق

فقفا لػةٍة معقـةب يأما آية إكػاع فؼد اؿؾت جؿقع الصح  الذيـ ااركقا يف 

الؿعركةب شؾ دٓلّفا أققى: ٕهنا ااّؿؾت عؾك الّطفقر الؿعـقي يالح لب 

الح ل فؾقس لف ذكر يٓ  شخمج آية الّطفقر الؿّضؿـة لؾّطفقر الؿعـقيب يأما

 أثر-

يأمر آخر تجّركا إلقف ،ذه الدٓلة العظقؿة مـ أية: ي،ق حؼقؼة الّطفقر  -

 يأثره يس  ف؟

 افالؿّلمؾ يدرك أر حؼقؼة الّطفقر ٓ تّليت إٓ شعد يققع مقج فا- ي،ق أيًض 

 إكؿا جاء شعد يققع س  فب يأعـل شذلؽ أر الّطفقر إكؿا جاء شعد يققٍع يف دكٍس أي

 ذكٍ ب ،ذا مـ جفةب يمـ جفة أخرى أر الّطفقر لؿ يؼع إٓ شعد تحؼؼ مقج ف-

: إذ ،ؿ ق ؾ كزيع أية قد خؾطقا مـ افإيع يـػل العصؿة الؿطؾؼة يؼقـً 

: العؿؾ ما أيج  تطفقره- يلق لؿ يؽقكقا كذلؽ لؿ يؽـ ثؿة حاجة لؾّطفقر أدًم 

د كزيع أية تطفريا- يذلؽ ي،ذا يعـل: أر ٓ عصؿة ق ؾ كزيع أية: ثؿ ،ؿ شع

مـفا يإٓ فؿا مقج   القققع س   الّطفقرب ي،ق إيامر الّل شقـ اهلل تعالك اقةً 

 ذلؽ الّطفقر؟

ي،ذه إيامر ،ل الّل يدخؾ فقفا كثقٌر مـ الـاسب لقجقد مؼّضا،اب كؿا ذكر 
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ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ذلؽ يف كثقر مـ أياتب مـفا ققلف تعالك: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿قلف: قب ي[222]ال ؼرة:  ﴾ۋ

ب يغقر،ا مـ [014]الّقشة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

أيات مّضؿـة الّطفقر فقفا: لقجقد مؼّضا،ا يف أي ياحد مـ الؿ ؾؿقـ يلؿ 

 تؼّصر عؾك فةٍة معقـٍة مـفؿ-

يالؿؼصقد مـ ،ذا كؾف أر ،ذه أية لق كاكت يف شقار عصؿة مـ كزلت فقفؿب 

يق ؾ كزيع أية: فـزيع أية إكؿا يؽقر لّحصقؾ يأهنؿ معصقمقر مـ إدؾ 

حادؾ- ي،ذا لغٌق يع ٌث يـزه عـف ارعـا- يأما إر كاكت حصؾت العصؿة شعد 

 الـزيع ففذا يدع عؾك أهنؿ كاكقا ق ؾ كزيع أية غقر معصقمقـ-

 يال ماع الذي يػرض كػ ف ،ـا ،ق: ما العمقة شقـ العصؿة يالّطفقر؟

شالّطفقر القارد ذكره يف أيةب فؿا الؿؼصقد يالجقاب عـ ذلؽ مّعؾؼ 

 شالّطفقر القارد يف أية؟ 

ب فقجدهتا ٓ تخؾق (1)لؼد تلمؾت أكثر آيات الؽّاب القارد ذكر الّطفقر فقفا

 مـ إحدى ت ع حآتب عدا آية الّطفقرب ففل: 

 -(2)إما يف يدػ الصحػ الّل شليدي الؿمئؽةب ي،ل يف مقضعقـ -

ا الؿراد شف ،ق أهنا سؾقؿة مـ الع ث يالدكس يالزيادة يالّطفقر فقفا إكؿ

 -(3)يالـؼصار يالخطل
                                                 

 مـ آيات الؽّاب الؽريؿ- اجاء ذكر الّطفر يما ي ّؼ مـف يف ثمث يع ريـ مقضعً ( 0)

 (-2(ب يسقرة ال قـة )03يف سقرة ع س )( 2)

 (-356ب 420. 8اكظر: تػ قر اشـ كثقر )( 4)
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 - (1)يإما يف يدػ الحقرب يذلؽ يف ثمث مقاضع -

يالؿراد شالطفر فقفا  فر،ـ مـ الؿ اسب يالؼذرب يإذىب يالحقضب 

 -(2)يال قعب يالغائطب يالقلدب يإخم  الرذيؾةب يالصػات الـاقصة

زا تطفقره مـ الؿقاضعب كإرضب يال قت الحرااب يإما شإمر شؿا يؾ -

 -(3)يالثقابب يذلؽ يف ثمث مقاضع

ففذه مقاضع ح قة يج  الّطفر فقفا مـ الـجس يما يف حؽؿفب ييدخؾ 

 -(4)الحراا افقفا أيًض 

يذلؽ يف  ,عؾقفا ال ما,يأمف  ♥يإما يف ذكر عق ك  -

 -(5)مقضعقـ

يالؽػرب ر يالقسقاس ا مـ إكداؿ فر،يالؿراد شالّطفقر فقفؿا 

 -(6)ا عؾك العالؿقـؿ،ؤيادطػا

 -(7)يإما يف ذكر مـ لؿ يطفر اهلل قؾقهبؿ مـ الؿـافؼقـ -

 يذلؽ لؾؿرض القاقع يف قؾقهبؿ-
                                                 

 (- 57ـ اء )(ب يسقرة ال05(ب يسقرة آع عؿرار )25يف سقرة ال ؼرة )( 0)

 (-2.448( )0.215اكظر: تػ قر اشـ كثقر )( 2)

(ب إمر شّطفقر شقت اهلل الحرااب ييف سقرة 26(ب ييف سقرة الحج )025يف سقرة ال ؼرة )( 4)

 ( إمر شّطفقر الثقاب-3الؿدثر )

 (-8.264اكظر: تػ قر اشـ كثقر )( 3)

 (-55ب 32يف سقرة آع عؿرار يف مقضعقـ )( 5)

 (-2.49تػ قر اشـ كثقر )اكظر: ( 6)

 (-30كؿا يف سقرة الؿائدة )( 7)
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 -(1)يإما يف رفع الحدث إكرب يإدغرب يذلؽ يف مقضعقـ -

 ففذا يج  عؾك كؾ الؿ ؾؿقـ الؼقاا شفب ي،ق رفع الحدثقـ إكرب يإدغر-

 -(2)رة ياحدة يف يدػ الؿمئؽة عؾقفؿ ال مايجاءت م -

يالّطفقر القارد فقفا إكؿا جاء شقار لصػة: أي: إر الؾقح الؿحػقظ ٓ يؿ ف 

 يلفذا اسّـ ط العؾؿاء- ي،ذا الّطفقر ،ؾ ي ّؾزا القضقء أا ٓ؟ اإٓ مـ كار  ا،رً 

ô  مـ ،اتقـ أيّقـ: أر الؿحدث ٓ يؿس الؿصحػب كؿا يرد شف الحديث

ح: ٕر الؿمئؽة يعظؿقر الؿصاحػ الؿ ّؿؾة عؾك الؼرآر يف الؿأل إر د

إعؾكب فل،ؾ إرض شذلؽ أيلك يأحرىب ٕكف كزع عؾقفؿب يخطاشف مّقجف 

- (3)إلقفؿب ففؿ أحؼ أر يؼاشؾقه شا كراا يالّعظقؿب يآكؼقاد لف شالؼ قع يالّ ؾقؿ

ال قا قـب فلخرب اهلل زعؿت كػار قريش أر ،ذا الؼرآر تـزلت شف "قاع اشـ زيد: 

- قاع شعض الؿػ ريـ: أي مـ الجـاشة (4)"تعالك أكف ٓ يؿ ف إٓ الؿطفرير

 -(5)يالحدث

 -(6)يجاءت يف يدػ فعؾ يف سّة مقاضع -

                                                 

 (-6(ب ييف سقرة الؿائدة )222يف سقرة ال ؼرة )( 0)

 (-79يف سقرة القاقعة )( 2)

 (7.208اكظر: تػ قر اشـ كثقر )( 4)

 (-7.533اكظر: الؿصدر ال اشؼ )( 3)

 (-7.535اكظر: الؿصدر ال اشؼ )( 5)

( ييف سقرة ،قد 82ؿ أكاس يّطفرير يف سقرة إعراج )جاءت يف يدػ لقط يأ،ؾف شلهن( 6)

( يدػ شقار العؾة يف م ريعقة 02( يسقرة الؿجادلة )014(ب يجاء يف سقرة الّقشة )78)

مـ يراء حجاب يف سقرة إحزاب  ملسو هيلع هللا ىلصالصدقةب يجاء يف شقار العؾة يف سماع أزياج الـ ل 

عـ عضؾ الـ اء الؿطؾؼات إذا شؾغـ  ( شقار العؾة يف الـفل242(ب يجاء يف سقرة ال ؼرة )54)
= 
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ي،ذا إكؿا جاء جزاء ما عؿؾ مـ عؿؾب فؿـ عؿؾف كاع ذلؽ الّطفقر 

عد عـ الدكس ال  االؿّضؿـ حؼقؼة ا يؿارب يال عد عـ الـػا  يأعؿالفب يفقف أيًض 

 يالعارب يذلؽ دريح يف حاع لقط مع ققمف-

 -(1)يإما يف يدػ حاع يذلؽ يف ثمث مقاضع -

ي،ذا ك اشؼفب إكؿا جاء شعد عدة أعؿاع عؿؾق،اب  فرت قؾقهبؿ مـ جرائفاب 

 فلد حقا يح قر الطاعة ييلتؾػقهناب ييؽر،قر الؿعصقة ييعاديهنا يلق عؿؾق،ا-

ذكر الطفر يم ّؼاتفب ياضحة الدٓلة شقـة ففذه سقاقات الذكر الحؽقؿب يف 

 ال قا  ٓ َأْمَت فقفا يٓ ِعَقَج- 

فلي ال قاقات ،ذه ،ل أيلك شآية الّطفقر يف الؿعـك يالؿضؿقر؟ يما إيفؼ 

ب يي قـ مػصُؾف ا؟ إذ الؼرآر يػ ر شعضف شعًض ,محؾ شحثـا,ٔية الّطفقر  اترادفً 

إر آية الّطفقر لفا سقاقفا يمعـا،ا  مجؿَؾفب ييظفر محؽُؿف مّ اهبَف- أا يؼاع:

 الخاص الذي يخّؾػ عـ شؼقة أيات ال اشؼة؟!

ٔيات  يف سقا  أية يرى أر آية الّطفقر إكؿا جاءت تعؾقًم  العؾ الؿّلمؾ جقدً 

شجؿؾٍة مـ إيامر س ؼت ا اارة إلقفاب لذا  ملسو هيلع هللا ىلصمحؽؿاتب ُأمِر فقفا ك اء الـ ل 

ؽقر جزاء عؿؾ: ي،ذا إمر ،ق كػ ف الؿذكقر يف فنر الّطفقر القارد فقفا إكؿا ي

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿جؿؾٍة مـ أيات: كؿا يف ققلف س حاكف: 

                                                 
= 

 أجؾفـ-

(ب يجاء يدػ ققا 018جاء يف يدػ أ،ؾ ق اء عـد ذكر م جد الضرار يف سقرة الّقشة )( 0)

(ب حقـ 00(ب يكذلؽ يف سقرة إكػاع )56لقط يف يدػ حاع لقط يأ،ؾف يف سقرة الـؿؾ )

 ذكر أ،ؾ شدر يأكف ما أكزع مـ ال ؿاء ماء إٓ لقطفر،ؿ شف-
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ب يققلف س حاكف: [014]الّقشة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 -[00]إكػاع:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ب يلقس ثؿة فر  شقـفؿا يف فالّطفقر يف أيّقـ كظقر الّطفقر يف آية الّطفقر

الدٓلةب فالصدقة مطفرٌة لصاح فاب كؿا أر الّؿ ؽ شّؾؽ إيامر القاردة يف آية 

 الّطفقر مقجٌ  لؾطفارة- 

 يمـ ،ـا فالّطفقر القارد يف أية قد يراد شف: 

 تؽػقر الذكقب يغػراهنا- -

 يقد يراد شف الّطفقر الح ل ي،ق الدكس يالؼذى يإذى- -

الّطفقر الؿعـقيب ي،ق الطفرة مـ الػحش يرذيؾ الػعؾ يقد يراد شف  -

 يققلف-

 يقد يراد شف ال قطار ييسايسف يمداخؾف- -

 أي كؾ ما س ؼ-  -

يٓ ري  أر أية يإر كاكت محّؿؾة لؽؾ ما س ؼب فنر إمر مـ جفة مّعؾؼ 

 شا رادة يتحصقؾ يققعفا-

ذا الّطفقر يلق ُسؾِّؿ شقققع كؾ ما س ؼ يف حؼ أ،ؾفاب فؿا الؿّحصؾ مـ ،

سقى الرفعة يف الدكقا يأخرة يمغػرة الذك ؟ ي،ق الحادؾ يف آية إكػاعب سقاًء 

ب يكؿ (1)ش قاءب فؼد ا ؾع اهلل عؾك أ،ؾ شدر فؼاع: اعؿؾقا ما اةّؿ فؼد غػرت لؽؿ

                                                 

ب 3891ب 4180ب 4117لحديث مّػؼ عؾقفب رياه ال خاري يف دحقحف يف مقاضع شرقؿ )ا( 0)
= 
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 مـ ال  ر مـ كاع ،ذا الػضؾ الجزيؾ شعؿؾ عؿؾف فغػر لف ذك ف-

 ًٓ فقر أققى يف الدٓلة يالؿضؿقر فؿا شلر آية الّط يمـ ،ـا فؾق ُسؾِّؿ جد

دٓلّفا عؾك ا مامة يالعصؿة؟ ي،ؾ ثؿة تمزا شقـ مغػرة الذك  يشقـ العصؿة 

 مـف؟

 ،ذا ما سـ عك إلك شقاكف يف الؿ للة الّالقة-

  املطأل٘ السابع٘: عالق٘ اآلٓ٘ باإلمام٘ ّالعصن٘، ٍّل التطَري يف

 اتَا؟أّ ٍْ مً مكتضٔ (1)ٍرِ اآلٓ٘ ٓطتلصو العصن٘

مـ أعظؿ الؿ ائؾ القاضحة أر م ائؾ آعّؼاد يأدقع الديـ الؽربى إكؿا 

تـ ـل عؾك كصقص قا عة الدٓلة دحقحة الث قتب يمّك ما خؾت الؿ للة مـ 

عـ القٓء  أحد ،ذيـ إمريـ فنر مـ الصع  عد،ا مـ أدقع الديـب فضًم 

 يالرباء ٕجؾفا يعؾقفا-

فل قطعقة الث قت شم ري  عـد أ،ؾ يكؾ م للة كار مصدر،ا الؼرآر ف

 ا سماب إٓ مـ اذ مـفؿب غقر أر ما يػّؼر إلقف ،ق ث قت دٓلّفا-

                                                 
= 

 (-2393(ب يم ؾؿ شرقؿ )6259

لعؾ الّعريػ الؿعّرب يف تعريػ العصؿة: ،ق حػظ اهلل تعالك ل عض ال  ر )شؾ إك قاء عؾك ( 0)

يجف الخصقص( مـ الـؼائصب يمؿا ت ّؼ حف الـػقس مـ دغائر الذكقب يك قر،اب 

ؿؽقـفؿ مـ الّقشة مؿا ددر مـفؿ مـ الذكقب غقر الؿّعؿدةب يدقاكة ما يقحقف اهلل إلقفؿ يت

ال ػا (ب 229(ب الدرة ققؿا يح  اعّؼاده )3.5,6مـ ال رع يالقحل- اكظر: الػصؾ )

ب الرسؾ يالرسآت لألاؼر (01.291مجؿقع الػّايى: )ب (3.230لؾؼاضل عقاض )

(004-) 
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يمـ ،ـا ففؾ يف آية الّطفقر دٓلة عؾك م للة ا مامة الّل ،ل أعظؿ م ائؾ 

الديـ عـد آثـل ع رية؟ ي،ؾ ،ل دريحة يف الدٓلة عؾك مذ، فؿ يما يجف 

 آسّدٓع؟

أكف لقس يف أية دٓلة  ا م ائؾ ال حث ال اشؼة يدرك جقدً لعؾ الؿّلمؾ يف

عؾك الؿؼصقدب ٓ مـ قري  يٓ مـ شعقدب يأر آسّدٓع هبا عؾك ا مامة حالف 

 كحاع مـ ي ّدع عؾك م للة مـ م ائؾ الحج شدلقؾ يف الصمة-

 فؽقػ اسّدع أئؿة آثـل ع رية عؾك ا مامة مـ ،ذه أية؟ 

عؾك العصؿة-  ,شزعؿفؿ,عـ  ريؼ الؾزيا: فأية تدع  لعؾ اسّدٓلفؿ هبا

يالعصؿة تدع عؾك ا مامةب يكّقجة لذلؽ فنر مـ ث ّت عصؿّف: دحت 

يإذ،اب الرجس ٓ "عؾك آية الّطفقر:  ا- قاع الؿجؾ ل يف شحاره معؾؼً (1)إمامّف

يقاع  (2)"الذكقب مـ أرجس الرجس ريؽقر إٓ شالعصؿة مـ الذكقبب ٕ

ٓ يـ غل إٓ لطا،ر مـ  ,أي ا مامة– حّؿاع لّؾؽ إماكةآ"الطربسل: 

 -(3)"الرجس

فالعصؿة أخص اريط ا مامة عـد آثـل ع ريةب لذا فنذا ث ّت عصؿّفؿ 

 شأية فؼد ث ّت إمامّفؿب يإذا سؼطت عصؿّفؿ فؼد سؼطت إمامّفؿ-

                                                 

(ب عؼائد ا مامقة 85ب 7(ب مـفاج الؽرامة ٓشـ الؿطفر )0.063ل )اكطر: آحّجاج لؾطربس( 0)

 (88(ب الػصقع الؿفؿة يف تآلقػ إمة لع دالح قـ ارج الديـ )56لؾؿظػر )

(ب الػصقع الؿخّارة لؾؿػقد 06.021(- ياكظر كذلؽ: )01.325( شحار إكقار لؾؿجؾ ل )4)

(3.00 -) 

 (-019.4) ( ياكظر: شحار إكقار0.7آحّجاج )( 4)
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ثـل إئؿة مـ آع ال قت آ (1)يلفذا ي ّدع ا مامقة هبذه أية عؾك عصؿة

ما " ,كؿا يؼقلقر,عصؿة عؾك الآسّدٓع هبا  ع ر الؿقدؾة لإلمامة- ييجف

عـفؿ شؽؾؿة )إّكؿا(ب ي،ل  ,أي الذكقب, يرد فقفا مـ حصر إرادة إذ،اب الرجس

مـ أققى أديات الحصرب ياسّحالة تخّؾػ الؿراد عـ ا رادة شالـ  ة لف تعالك مـ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿العزيز:  يقرأ يف كّاشفب ال ديفقات لؿـ آمـ شاهلل 

 -[82يس: ] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

لؿـ يدرك أّر إرادتف ،ل ب ايتخريجفا عؾك أساس فؾ ػل مـ ال ديفقات أيًض 

العّؾة الّامة أي آخر أجزائفا شالـ  ة لجؿقع مخؾققاتفب اسّحالة تخّؾػ الؿعؾقع 

عـ العّؾة مـ الؼضايا إيلقةب يٓ أقّؾ مـ كقهنا مـ الؼضايا الؿ ّؾؿة لدى 

ّٓ اسّحالة ددير ا لطرفقـب كؿا س ؼت ا اارة إلك ذلؽب يلقس معـك العصؿة إ

 -(2)"الذك  عـ داح فا عادة

فؾؿا يسؿقا أئؿّفؿ شالعصؿة دير سقا،ؿ: اسّحؼقا ا مامة يحد،ؿب 

 ياكحصرت فقفؿ شزعؿفؿ: 

 يذلؽ مـ جفة الحصر يف )إكؿا(- -

 يمػفقا الّطفقر الؿذ،  لؾرجس-  -

أية حقث يراد هبا ا رادة الؽقكقة الؿّعؾؼة  يالؿؼصقد شا رادة يف -

 شالؿ قةة-

يا اؽاع الذي تّفايى شف معّؼداهتؿ ،ق: ،ؾ الّـصقص يؼّضل 
                                                 

 (-5.423(ب مرآة العؼقع )22.243اكظر: شحار إكقار لؾؿجؾ ل )( 0)

 (-20,22سـة أ،ؾ ال قت عؾقفؿ ال ما لؿحؿد تؼل الحؽقؿ )( 2)



   بني اهسًاق اهكسآٌُ واهتأويى املرًىَ آيُ اهتطهري 49
 

الّخصقص؟ ي،ؾ الّطفقر ي ّؾزا العصؿة؟ يلق قؾـا شا رادة الؽقكقة يف أية 

فؼ ؾ حدث الؽ اء يالّجؾقؾ ما حالفؿ مـ ،ذه العصؿة يا ذ،اب الؿّضؿـ 

 ,رضقار اهلل عؾقفـ,عارض لـظرهتؿ فقفا؟ ي،ؾ ٕمفات الؿممـقـ لؾقققع الؿ

 كصق  مـ ذلؽ الّطفقر يالعصؿة كذلؽ؟

 ر الؿراد شا رادة يف أية: دٓلة أية عؾك العصؿة فأل"ييؼقع آخر: 

إذ،اب الرجس حّك يؽقر الؽما يف : أعـل :إما ا رادة الؿ ّّ عة لؾػعؾ -

 -ؿ الرجسققة أر يؼاع: إكؿا أذ،  اهلل عـؽ

أمركؿ اهلل يا أ،ؾ ال قت شاجّـاب : ا رادة الؿحضة حّك يؽقر الؿراد أي -

 -الؿعادل

 يأما الثاين ف ا ؾ مـ يجقه: ب كعَ دَّ ؿُ فعؾك إيع ث ت الْ  

إيع: أر كؾؿة إكؿا تدع عؾك الّخصقص يا رادة الؿذكقرة تعؿ سائر 

 ڄ﴿قاع س حاكف:  يقدب الؿؽؾػقـ حّك الؽػار: ٓارتاك الجؿقع يف الّؽؾقػ

فم يجف لؾّخصقص هبؿ عؾقفؿ ب [56 الذاريات:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ

 ال ما-

الثاين: أر الؿؼاا يؼّضل الؿدح يالّ ريػ لؿـ كزلت أية فقفب حقث 

جؾؾفؿ شالؽ اءب يلؿ يدخؾ فقف غقر،ؿب يخصصفؿ شدعائف فؼاع: الؾفؿ ،مٓء 

لّطفقر شعد ذكر إذ،اب أ،ؾ شقّل يحامّلب يكذا الّلكقد يف أية حقث أعاد ا

 -"الرجسب يالؿصدر شعد الػعؾ مـقكا شّـقيـ الّعظقؿ

فدلت أية عؾك ب فنر ققؾ: إذ،اب الرجس ٓ يؽقر إٓ شعد ث قتف"قاع: 

يأكّؿ قد قؾّؿ شعصؿّفؿ عـ الذكقب مـ أيع ب ث قت الرجس يالؿعصقة فقفؿ
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كؿا  ى،ذا الؿمدالعؿر إلك اكؼضاء إجؾ؟ قؾـا: إر ا ذ،اب يالصرج يما يمدي 

ي ّعؿؾ يف إزالة إمر الؿقجقد ي ّعؿؾ يف الؿـع عـ  ريار أمر عؾك محؾ قاشؾ 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث ﴿لفب قاع اهلل تعالك: 

: ♠يقاع يف يقسػ ب [34الـقر: ] ﴾مج جح مح جخ حخ حجيث

يقسػ: ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ چ چ چ﴿

  عـؽ كؾ محذيرب يشـاء يتؼقع يف الدعاء: درج اهلل عـؽ كؾ سقءب يأذ،ب [23

لؽقكف مظـة لف  :شإمر االؽما يف مثؾفا عؾك الّخققؾ الذ،ـل شػرض الؿحؾ مّصػً 

شخصقدفب أي لؽقر الغال  اتصاج أمثالف شذلؽ إمرب يالع د لؿا كار يف الغال  

لفا  امظـة ٓرتؽاب الؿعصقة قد ي ؿك تليقد اهلل إياه شالعصؿة عـ ارتؽاهبا إذ،اشً 

مـفاب يلقس الغرض اتصافف هبا كؿا أكف لقس الؿراد يف أيّقـ ال اشؼّقـ  ايتطفقرً 

 الصرج شعد ا داشة-

عؾك أكا كؼقع: إذا سؾؿ الخصؿ مـا دٓلة أية عؾك العصؿة يف الجؿؾة كػاكا 

ي،ق ب يف الؿؼصقدب إذ الؼقع شعصؿّفؿ يف شعض إيقات خر  لإلجؿاع الؿرك 

 -(1)"فث ت عصؿّفؿ مطؾؼاب ياضح

لؿا كػاكا ممكة الرد عؾك آحّؿاع الثاين الذي ذكره ش قار شطمكف شالقجقه ي

الّل ذكر،ا- شؼل آحّؿاع إيع: ي،ق أر ا رادة الؿراد هبا ا رادة الؿ ّّ عة 

لؾػعؾب الّل لؿ ي ّطع ا فصاح عـفا إٓ شضرب الؿثاع الؿحّؿؾ لفاب يقد تـاسك 

ؿـع الؿ اركةب فليـ ال ؼقة مـ آثـل ع ر؟ ب يأر الحصر ياأر الّ ع ٓ يؽقر ساشؼً 

ع عؾقف يف اسّدٓلف: إكؿا ،ق اسّدٓع شحديث يلقس  كؿا أر حديث الؽ اء الؿعقَّ
                                                 

ب 37( يالريضة )3.417( ياكظر: مجؿع ال قار لؾطربسل )425, 5.423مرآة العؼقع )( 0)

 ا-( يما شعد،5.205( مػا،قؿ الؼرآر لجعػر ال  حاين )397
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شالؼرآرب يال ـة ٓ تـ خ الؼرآر عـد،ؿب ثؿ ما الؿقج  لّغققر م ار سقا  أية: 

زاء إذ ٓ تعارض شقـ سقاقفا يحديث الؽ اء يف الدٓلة يالؿؼصقد؟ كؿا أر الج

يف أية لق سؾِّؿ شدٓلّفا عؾك معّؼده: ففق إكؿا يؽقر شعد  ,الّطفقر,الؿقعقد 

 الػعؾ ٓ ق ؾف- ي،ؿ إكؿا يؼقلقر شؼ ؾقّفب ي،ذا ع ث يّـزه عـف الؼرآر-

 ًٓ الرجس ،ق إدراك "هبذه أية عؾك العصؿة:  ييؼقع داح  الؿقزار م ّد

ال ا ؾ أي العؿؾ ال قئب كػ اينب يأثر اعقريب مـ تعؾؼ الؼؾ  شآعّؼاد 

يإذ،اب الرجس إزالة كؾ ،قةة خ قثة يف الـػس تخطئ حؼ آعّؼاد يالعؿؾب 

فّـط ؼ عؾك العصؿة ا لفقة الّل ،ل دقرة عؾؿقة كػ اكقةب تحػظ ا ك ار مـ 

شا ؾ آعّؼاد يسقئ العؿؾ----ب فؿـ الؿّعقـ حؿؾ إذ،اب الرجس يف أية عؾك 

ب [44]إحزاب:  ﴾کک﴿طفقر يف ققلف: العصؿةب فقؽقر الؿراد شالّ

 يقد أكد شالؿصدر: إزالة أثر الرجس شنيراد ما يؼاشؾف شعد إذ،اب أدؾف-

يمـ الؿعؾقا أر ما يؼاشؾ آعّؼاد ال ا ؾ ،ق آعّؼاد الحؼب فّطفقر،ؿ ،ق  

غقر  اتجفقز،ؿ شندراك الحؼ يف آعّؼاد يالعؿؾب ييؽقر الؿراد شا رادة أيًض 

يعقة: لؿا عرفت أر ا رادة الّ ريعقة الّل ،ل تقجقف الّؽالقػ إلك ا رادة الّ ر

ب يالؿعـك: أر اهلل س حاكف ت ّؿر إرادتف أر يخصؽؿ الؿؽؾػ ٓ تمئؿ الؿؼاا أدًم 

شؿق، ة العصؿةب شنذ،اب آعّؼاد ال ا ؾ يأثر العؿؾ ال قئ عـؽؿ أ،ؾ ال قت 

 -(1)"يإيراد ما يزيؾ أثر ذلؽ عـؽؿ ي،ل العصؿة

 يصادمف ما س ؼ مـ إاؽآت:  ,ك اشؼف,ا ققٌع ي،ذ

-   ًٓ فؼد كػت أية إس ؼقة شالعصؿة ق ؾ كزيع  فالّطفقر إذا كار جزاًء يمآ

                                                 

 (-404 ,06.402الؿقزار يف الّػ قر لؾط ا  ائل )( 0)
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 أيةب ي،ذا يعارض معّؼد،ؿ-

فػل تضامقـ كممف ال اشؼ يف  ,كؿا يؼقع,لمسّؿرارية  ايإر كاكت خربً -

رجس مـ الؿعصقمقـ لديفب الّطفقر ما يـايف إس ؼقة شالعصؿةب شؾ يث ت يققع ال

ب ي،ل يإكؿا تؽقر لؿا يقع ٓ "يإذ،اب الرجس إزالة كؾ ،قةة خ قثة"فؼد قاع: 

ب فؿا الحاع "إزالة أثر الرجس شنيراد ما يؼاشؾف شعد إذ،اب أدؾف"لدفعف- ثؿ قاع: 

يخصؽؿ شؿق، ة العصؿة شنذ،اب ": اق ؾ ا ذ،اب يا زالة؟ ثؿ قاع شعده أيًض 

ب ي،ؾ "أثر العؿؾ ال قئ عـؽؿ يإيراد ما يزيؾ أثر ذلؽ عـؽؿآعّؼاد ال ا ؾ ي

،ذه ا زالة ي،ذا ا ذ،اب إٓ ل لء قد يقع فؿا ،ق حالفؿ ق ؾ الجزاء؟ ي،ؾ 

 يّـاس  ،ذا مع حؼقؼة معّؼد،ؿ لؾعصؿة؟

ب كؿا ،ق ا،ذا لق ُسؾِّؿ لف شؽؾ ققلفب فؽقػ ي،ق ُمـاَزٌع يف أحرفف كؾفا تؼري ً 

 ظا،ر يف شحثـا؟

 ٍَب ٍيا ٓكتضٕ التفضٔل علٙ املطأ ل٘ اخلامط٘: ٍل السجظ امُلِر

 غريٍه ممً مل تشنلَه اآلٓ٘؟

س ؼ ذكر حؼقؼة الرجس الؿذَ،  يف أيةب ياخّمج الؿػ ريـ يف الؿراد 

مـفب يلقس يف ذكر،ا ،ـا ك قر فائدةب شلكثر مـ الـظر يف حؼقؼة الرجس يف سقاقات 

 ا حؼقؼة تطاشؼف شآية الّطفقر؟ الؼرآرب فؿا الرجس يف آيات الؽّاب؟ يم

الـاظر يف كّاب اهلل تعالك يجد أر الرجس ذكر يف ثؿار آيات مـ كّاب اهللب 

ب ي،ل يف الجؿؾة ٓ تخرج عـ (1)لؿ تخرج يف حؼقؼّفا عـ معـا،ا يف لغة العرب
                                                 

الحراا يالػعؾ الؼ قح-  ,الؼذرب ب ,الرجس يف لغة العرب لؿ يخرج عـ أحد ثمثة أمقر: أ( 0)

العذاب- ي،ذا الؿعـك ،ق الذي أاارت إلقف أيات القارد فقفا كؾؿة )رجس(ب يكذا  ,جد
= 
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 عدة معارب ي،ل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أر الرجس ،ق عؿؾ ال قطارب كؿا يف ققلف تعالك:  -

 ﴾ڀ ٺ ٺٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ب ففق ق قح (2)ب أي مـ تزيقـ ال قطار(1)ب ي،ق ،ـا معـاه ال خط يال ر[91]الؿائدة: 

 -(3)م ّؼذر

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ييراد شف الذك ب كؿا يف ققلف تعالك:  -

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 -[41]الحج:  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ڱ ڱ  ڳ ڱ﴿يإما يراد شف الـجس الخ قث الؿ ّؼذرب كؿا يف ققلف تعالك:  -

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

 -[035]إكعاا:  ﴾﮿ ﯀

ٱ ﴿يإما يراد شف أثر الذك  يجزاؤه يالعؼقشة فقفب كؿا يف ققلف تعالك:  -

                                                 
= 

يف الحديث يف الريثة: )إهنا  ملسو هيلع هللا ىلصيمـفا ققلف  الـصقص الـ قية عؾك داح فا الصمة ال ماب

رجس(: أي: م ّؼذرب ييف دعاء دخقع الخمء: )يأعقذ شؽ مـ الرجس الـجس(: أي: 

 (-76 ,3.75الؿ ّؼذر- اكظر: ل ار العرب ٓشـ مـظقر )

تػ قر الؼر  ل ب (3.0099تػ قر اشـ أشل حاتؿ )ب (01.565تػ قر اشـ جرير )اكظر: ( 0)

(6.287-) 

تػ قر اشـ كثقر ب (4.93تػ قر ال غقي )ب (3.018الؽ ػ يال قار لؾثعؾ ل )ر: اكظ( 2)

(4.078-) 

 (-2.226الّػ قر القسقط لؾقاحدي )اكظر: ( 4)
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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

ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿ب يققلف س حاكف: [025]إكعاا: 

 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ب يققلف: [95]الّقشة: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ب يققلف: [025]الّقشة:  ﴾ڇ ڇ ڍ

ژ ژ ﴿ب يققلف: [011]يقكس:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 -[70]إعراج: 

الؿذكقر فقفا؟ ي،ؾ يخرج معـاه عـ أحد  شؼقت آية الّطفقرب فؿا الرجس

 ،ذه الؿعاين ال اشؼة؟ 

الذي يظفر مـ سقا  أية أر الرجس الؿراد شف ،ق كؾ ما س ؼب ي،ل يإر 

كاكت مّمزمة فؿآلفا إلك الذك ب يقد عرب عـ الذك  شالرجس لّؾقث الؿؼرتج 

 شف-

لةم  ,ملسو هيلع هللا ىلصأي أزياج الـ ل , إكؿا هنا،ـ يأمر،ـ ييعظفـ"  فاهللُ 

 الؿآثؿب يلقّصّقكقا عـفا شالّؼقى-  ملسو هيلع هللا ىلصيؼارج أ،ؾ شقت رسقع اهلل 

ّٕر عرض الؿؼرتج : ياسّعار لؾذكقب: الرجسب يلؾّؼقى: الطفر

لؾؿؼ حات يّؾّقث هبا ييّدكسب كؿا يّؾقث شدكف شإرجاس- يأما الؿح ـاتب 

 فالعرض معفا كؼك مصقر كالثقب الطا،ر-
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ل اب عؿا كر،ف اهلل لع اده يهنا،ؿ عـفب إ لر أيلييف ،ذه آسّعارة ما يـػّ  

أي عؾك ب كص  عؾك الـداء (َأْ،َؾ الَ ْقِت )ييرغ فؿ فقؿا رضقف لفؿ يأمر،ؿ شف- ي

 -(1)"مـ أ،ؾ شقّف ملسو هيلع هللا ىلصالؿدح- ييف ،ذا دلقؾ شقـ عؾك أّر ك اء الـ ل 

 املبحح الجاىٕ

 مْقف اإلمامٔ٘ مً آٓ٘ التطَري 

ب ي،ؿ ملسو هيلع هللا ىلصيّف شعد الـ ل يذرّ  ◙ؾل ؿ مـ قاع شنمامة أ،ؾ شقت عة ،ُ ا مامقّ 

عـد ا  م  إكؿا يراد هبؿ آثـا ع رية الجعػريةب يسؿقا شا مامقة لؿقضقع 

ا مامة: ففل الركقزة الّل قاا عؾقفا الؿذ، ب يهبا تؿقزت عـ سائر الػر ب يقد 

شـل عؾقفا سائر العؼائد: يلذا جق قا لفا سائر الـصقص لّليقد،اب يرديا ما 

 ـفا آية الّطفقر- عارضفاب يم

اّك يف م ارهبا: يلؽـفا يف  ايأحزاشً  ايلذا فؼد كار مذ، فؿ إزاء،ا: فرقً 

الؿضؿقر تص  يف دالح معّؼد،ؿب يقد جاء ،ذا الؿ حث لّجؾقة تؾؽ الؿقاقػ 

ثمثة م ارب سقظفر يجففا يف م ائؾ ،ذا  ,يف الجؿؾة,الؿّعددة حقالفاب ي،ل 

 الؿ حثب ي،ل عؾك الـحق أيت: 

 ؿسللة إولى: تفؿة التحريف يف آي الؽتاب العزيز.ال

 الؿسللة الثاكقة: أصحاب الؽساء وآية التطفقر.

 الؿسللة الثالثة: تلويل السقاق.

                                                 

 (-4.261الؽ اج عـ حؼائؼ الّـزيؾ لؾزمخ ري )( 0)
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 ٘األّىل: تَن٘ التحسٓف يف آٖ اللتاب العصٓص املطأل: 

إذا  الؿ تؽـ مقاقػ آثـل ع رية تجاه الؼرآر مقفؼة يف كثقر مـفاب خصقًد 

 ؿقاقػ مصادمة لؾؼطعل عـد أ،ؾ ا سما-ما كاكت تؾؽ ال

كعؿ: لؿ ي ؾؿ الؼرآر مـ لؿز مـ أرشاب الؿذ،  آثـل ع ري: فؼد  اع 

ذلؽ القدػ جؿؾة مـ آيات الؽّاب العزيزب يدؿت شالّحريػ يالّ ديؾ 

يالّ ؽقؽب يمـ تؾؽ أيات آية الّطفقر: فؼد دّرح جؿع مـفؿ شلهنا لؿ تؽـ يف 

الصحاشة يضعفا: لدفع ال ـعة مـ جفةب يمـ جفة  مقضعفا الصحقحب شؾ تعؿد

- يلقس لـا يف ،ذه الؿ للة إٓ شقار دحة ملسو هيلع هللا ىلصأخرى يضع الفالة لزيجات الـ ل 

دعقاكا يشر،اهنا مـ مصادر،اب ثؿ العقد عؾقفا شالـؼض يال طمر شالدٓئؾ ال ا،دة 

 يالربا،قـ ال ا عة-

ر يضعت يف غقر فؼد درح جؿؾة مـ رمقز آثـل ع رية شلر آية الّطفق

 مقضعفاب يمؿـ ركـ إلك ذلؽ: 

أية لؿ تؽـ شح   "عممّفؿ الط ا  ائلب حقث يؼقع يف تػ قره:  ,

[ب يٓ مّصؾة هباب يإكؿا يضعت شقـفا إما ملسو هيلع هللا ىلصمـ آيات ك اء الـ ل ] االـزيع جزءً 

ب أي عـد الّللقػ مـ الرحؾةب ييميده أر آية )يقرر يف شققتؽـ( ملسو هيلع هللا ىلصشلمر مـ الـ ل 

ب ففق يزعؿ (1)"جامفا ياتصالفا لق قدر ارتػاع آية الّطفقر مـ شقـ جؿؾفاعؾك اك 

ب شدلقؾ اك جاا أيات اأر آية الّطفقر لق ت يف سقاقفاب يإكؿا يضعت يضعً 

شديهناب كؿا يزعؿب ي،ذا الؼقع ،ق كػ ف الذي دّرح شف اقخفؿ الؿعادر عؾل 

                                                 

 (-06.408تػ قر الؼرآر لؾط ا  ائل )الؿقزار يف ( 0)
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 أيات الّل خق   هبا يف اإر آية الّطفقر ُزّجت زًج "ب ففق يؼقع: (1)الؽقراين

 - (2)"يف سقرة إحزاب ملسو هيلع هللا ىلصك اء الـ ل 

عارض الؽقراين فقؿا ركـ إلقفب فؼاع:  (3)الغري  يف إمر أر كؿاع الحقدري

 - (4)"مـ أر تصق فا أيدي الّحريػ اخقفً  ملسو هيلع هللا ىلصإر آية الّطفقر يضعفا الـ ل "

ة رضقار أي الصحاش–لعؾ آية الّطفقر يضعق،ا "يقد جاء يف ال حار ققلف:  ,

 سقا  مخا  ة الزيجات يف مقضع زعؿقا أهنا تـاس فب أي أدخؾق،ا يف ,اهلل عؾقفؿ

 -(5)"شؼصّفـ عدا ارت ا فا إخ ارل عض مصالحفؿ الدكققيةب يقد ظفر مـ 

يققع ،ذه أية ضؿـ ما كزع يف زيجات الـ ل "يؼقع محؿد تؼل الحؽقؿ:  ,

كظؿ الؼرآر لؿ يجر عؾك  [ ٓ يدع عؾك يحدة الؽما: لؿا كعرج مـ أرملسو هيلع هللا ىلص]

أساس مـ الّ ؾ ؾ الزمـلب فرب آية مؽقة يضعت شقـ آيات مدكقةب يشالعؽسب 

ب يف ت ؽقؽ (6)"عـ إث ات أر أيات الؿّ ؾ ؾة كار كزيلفا دفعة ياحدة فضًم 

 دريح لؾؼرآر يدٓئؾ آياتف-

                                                 

ا شؾ ـارب إمامل معادر 0933ب الؿقلقد سـة عامؾلعؾل محؿد قاسؿ الؽقراين القا ري ال،ق ( 0)

 داح  مصـػات- ترجؿّف يف مققعف يف ال  ؽة العـؽ قتقة-

يف ت جقؾ لف مرفقع عؾك ال  ؽة العـؽ قتقةب )الققتققب( عؾك الراشط: ( 2)

https://www.youtube.com/watch?v=wpvsilLEFNs  

،دب مرجع اقعل عراقل معادرب 0476،ق كؿاع شـ شاقر شـ ح ـ الحقدريب يلد عاا ( 4)

 -http://alhaydari.com/ar/aboutترجؿّف عؾك مققعف عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة: 

يف ت جقؾ لف عؾك ال  ؽة العـؽ قتقة )الققتققب( عؾك الراشط: ( 3)

https://www.youtube.com/watch?v=LWT7J0uyRrA 

 (-45.243( شحار إكقار لؾؿجؾ ل )5)

 (-43لؿحؿد تؼل الحؽقؿ ) ( سـة أ،ؾ ال قت6)
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 (1)ىكد مصألة اإلقحاو : 

يأهنا أقحؿت إقحاما: إكؿا ٓ ري  أر الؼقع شالزج شأية يف آيات إحزابب 

،ق تع ػ ياذيذ خالػ ا مامقة فقف أ،ؾ ا سما قا  ةب ي عـقا شف يف أدؾ 

 الديـب يما تؽػؾ اهلل تعالك شحػظفب ي،ق شاب مـ الغؾق جارجب يمؿا ي قـ شطمكف: 

  أر ك ؼ الؼرآر يترتق  سقره يآياتف أمر تقققػل مـ عـد اهلل تعالكب يلقس

الّ ؾقغ لؿراد اهلل فقفب يقد تؽػؾ اهلل تعالك شؽّاشفب فم يلتقف فقف سقى  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـ ل 

ال ا ؾ مـ شقـ يديف يٓ مـ خؾػفب تـزيؾ مـ حؽقؿ حؿقد- يقد كار جربيؾ 

يف كؾ رمضار فقدارسف الؼرآرب حّك آخر رمضار مـ  ملسو هيلع هللا ىلصيـزع عؾك الـ ل  ♠

ص ا جؿاع يالـصق"- قاع ا ماا ال قق ل: (2)حقاتف دارسف الؼرآر مرتقـ

ب أما ا جؿاع فـؼؾف غقر ٓ ا فة يف ذلؽب الؿرتادفة عؾك أر ترتق  أيات تقققػل

 -(3)"ياحد----

  أر ،ذا الؼقع ي طؾ تؽػؾ اهلل شحػظ كّاشفب ي،ذا شم ري  كػر مخرج مـ

الؿؾةب ففق فقف  عـ يف كّاب اهلل تعالكب ي عـ يف مؼاا الـ قة مـ جفة أخرىب 

الطعـ يف أ،ؾف يدحاشّف الذيـ  اعؾك ،قاهب يفقف أيًض يذلؽ شؾؿزه يف ترتق  الؼرآر 

 ت ؾؿقا ،ذه إماكة مـف يلؿ يمدي،ا حؼ تلديّفا-

                                                 

يف م للة الـؼدب يإكؿا اقّصرت شذكر رؤيس الؿ ائؾ الّل لؿ تخرج يف  ا( لؿ أتقسع كثقرً 0)

 الؿضؿقر عـ آية الّطفقر-

( 6( مّػؼ عؾقف- أخرجف ال خاري يف دحقحف يف مقاضع مـفا: كّاب: شدء القحلب شرقؿ )2)

أجقد الـاس شالخقر مـ الريح  ملسو هيلع هللا ىلصيم ؾؿ يف دحقحف: كّاب: الػضائؾب شاب: كار الـ ل 

 (-2418الؿرسؾةب شرقؿ )

 (-0.246( ياكظر: الرب،ار لؾزرك ل )0.61( ا تؼار يف عؾقا الؼرآر لؾ قق ل )4)
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  ايظـً  اأر ما ركـقا إلقف مـ الؼقع شالقضع يا قحاا ٓ يعدي أر يؽقر تخرًد 

لقس لف أثارة مـ عؾؿ- يالدعايى إر لؿ تؽـ عؾقفا شقـات فلدحاهبا أدعقاءب فليـ 

 اا يالزج سقى ظـقر كاذشة يأراجقػ ياجػة لقس عؾقفا دلقؾ-الدلقؾ عؾك ا قح

  أر إخذ هبذا الؼقع يػّح ال اب عؾك مصراعقف لؽؾ مـ أراد الّ ؽقؽ

شالديـ يتؼقيض ارائعف يمعالؿفب شإخذ ذاتف الذي أخذت شف ا مامقة مـ 

 يدػفؿ آية الّطفقر شا قحاا-

ُكؼؾ عؿـ ي ار إلقف عـد ،ذه يمـ ،ـا ففذا الؼقع شرمّف مطَّرٌحب يلقٓ أكف 

 الطائػة لؿا ذكرتفب يكؿ مـ ققع يؽػل يف سؼق ف عرضف يشقاكف-

 املطأل٘ الجاىٔ٘: أصحاب اللطاٛ ّآٓ٘ التطَري: 

الؿـزع أخر الذي ركـت إلقف ا مامقة تجاه آية الّطفقر ،ق حصر،ؿ آية 

ـ عدا،ؿ الّطفقر يف فةة معقـة مـ أ،ؾ ال قت: ي،ؿ أدحاب الؽ اءب يإخراج م

مـفا- فم اعّ ار لدٓلة الؼرآرب يٓ حجة ل قا  أيةب شؾ تّفايى كؾ الربا،قـ 

الدالة عؾك غقر،ؿ تحت معقع حديث الؽ اءب الذي يف حؼقؼّف ٓ يعدي أر يؽقر 

أعـل –مجؿُؾ دٓلّف اؿقَع أدحاشف يف عؿقا أيةب ٓ حصر،ؿ فقفا: فالقاقعة 

 .ية الّطفقر شؿدة اهلل أعؾؿ هباإكؿا جاءت شعد كزيع آ –قصة الؽ اء

يلذا فالؼقع شّخصقصفا فقفؿ مع قطع الـظر عـ دٓلة أيات يف مـ كزلت 

فقفـب أي دٓلّفا عؾك مـ ااء،ؿ مـ عؿقمفاب ،ق أمر مـ الّجـقات الّل  الت 

  .كّاب اهلل تعالك مـ ،ذه الػةة

 يالؿؼصقد أر مـ مقاقػ آثـل ع رية تجاه ،ذه أية يف: 

 كصت عؾك أدحاب الؽ اء فؼط- أهنا -
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 ياكحصرت مدلقٓهتا فقفؿ- -

 يرضل اهلل عـفـ مـفا- ملسو هيلع هللا ىلصيإخراج ك اء الـ ل  -

يعؾك ،ذا الؼقع تقاردت جؿقع أققالفؿب فم يؽاد أحد مـفؿ تطر  ٔية 

ًٓ  اأي تػ قرً  االّطفقر ارًح  ـ كممف ذلؽ أي اسّدٓ  ,مثًم ,- يؼقع (1)إٓ ييضؿِّ

)يإكؿا( فقف تدع عؾك حصر "ػ قره عؾك ،ذه أية: عممّفؿ الط ا  ائل يف ت

ا رادة يف إذ،اب الرجس يالّطفقرب يكؾؿة )أ،ؾ ال قت( سقاء كار لؿجرد 

أي كداًء يدع عؾك اخّصاص إذ،اب الرجس يالّطفقر  اآخّصاص أي مدًح 

 شالؿخا  قـ شؼقلف: )عـؽؿ(ب فػل أية يف الحؼقؼة قصرار: 

 يالّطفقر- قصر ا رادة يف إذ،اب الرجس -

 - (2)"يقصر إذ،اب الرجس يالّطفقر يف أ،ؾ ال قت -

 –أي الخؿ ة  –حديث الؽ اء حافؾ شّط قؼفا عؾقفؿ "ييؼقع آخر:  -

 - (4)"(3)"شالخصقص

                                                 

(ب 2.094(ب تػ قر الؼؿل )06.405: الؿقزار يف تػ قر الؼرآر لؾط ا  ائل )( اكظر مثًم 0)

(ب 45.243إكقار لؾؿجؾ ل ) (ب شحار8.038مجؿع ال قار يف تػ قر الؼرآر لؾطربسل )

(ب سـة أ،ؾ ال قت لؿحؿد تؼل 6.30كّاب الصايف يف تػ قر الؼرآر لؾػقض الؽاااين )

 (-54(ب أئؿة أ،ؾ ال قت رسالة يجفاد لح ـ الصػار )40الحؽقؿ )

 (-06.405( الؿقزار يف تػ قر الؼرآر )2)

 (-40( سـة أ،ؾ ال قت لؿحؿد تؼل الحؽقؿ )4)

 (-06.405 قر الؼرآر )( الؿقزار يف تػ3)



   بني اهسًاق اهكسآٌُ واهتأويى املرًىَ آيُ اهتطهري 61
 

  :ىكد مصألة حصر اآلية يف أهل الكصاء 

شقار دٓلة آية الّطفقر يااّؿالفا  ,ٓ سقؿا أيلف,قد س ؼ يف أثـاء ال حث 

ٕمقر  ايظـقكً  االؼقع شنخراجفـ ٓ يعدي أر يؽقر تخرًد ب يأر ملسو هيلع هللا ىلصك اء الـ ل 

 : (1)عدةب مـفا

   أهنـ س   الـزيعب يس   الـزيع قطعل الدخقع يف الؿؼصقد شاتػا

 -(2)أ،ؾ العؾؿ

  ملسو هيلع هللا ىلصأر الخطاب ال اشؼ ٔية الّطفقر يالمحؼ إكؿا ،ق يف ك اء الـ ل- 

 ٔية-تصريح شعض رمقز ا مامقة الؿعادريـ شلهنـ الؿعـقات شا 

  :أر الخطاب شالّذكقر القارد يف أية إكؿا كار ٕحد أمريـ 

ر ضؿقره- 0 ر فُذكِّ  .إما أر يراد شف لػظ إ،ؾ ي،ق مَذكَّ

يالرجاع  ملسو هيلع هللا ىلصيإما أر يراد شالّذكقر يف الضؿقر الّغؾق : لدخقع الـ ل - 2

 .ريذكّ  ايإكاثً  امـ أ،ؾ ال قتب إذ الؾػظ إذا أريد شف جؿؾة مـ الـاس ذكقرً  اأيًض 

   يؿـع ال ؼقة مـ أ،ؾ ال قت  ,مع ُشعِده,أر الؼقع شالحصر ٕ،ؾ الؽ اء

 الذيـ يعّؼد ا مامقة عصؿّفؿ-

  أر حديث الؽ اء إر دح آسّدٓع شف ٓ يعدي أر يؽقر رغ ة يمح ة

                                                 

,0.431( شعض كؼد الؿ للة ملخقذ مـ كّاب عصؿة ا ماا يف الػؼف ال قاسل ال قعل )0)

469-) 

(ب تػ قر اشـ 37(ب مؼدمة يف أدقع الّػ قر ٓشـ تقؿقة )3( اكظر: أس اب الـزيع لؾقاحدي )2)

 (-213ب 0.091(ب آتؼار يف عؾقا الؼرآر لؾ قق ل )6.2816كثقر )
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ك قية كريؿة يف إضافة أ،ؾ الؽ اء يف عؿقا أ،ؾ ال قت الؿراد تطفقر،ؿب ٓ 

،ل القحقدة ال اققة  ▲يف آعّ ار أر فا ؿة إذا كار  الفؿب خصقًد  اتخصقًص 

شعد ااّؿالفؿ شالؽ اءب مـ  ملسو هيلع هللا ىلصب ييميد ،ذا الؼقع ما كار يػعؾف ملسو هيلع هللا ىلصمـ أشـائف 

 الؿرير هبؿ قراشة ال ّة أافر يّؾق عؾقفؿ أية حقـ كار يدعق،ؿا لصمة الؾقؾ-

 املطأل٘ الجالج٘: تأّٓل الطٔاق: 

ال اشؼّقـ يف آية الّطفقرب مـ  شعد أر أعؿؾ ا مامقة ما س ؼ يف الؿ للّقـ

الؼقع شالّحريػ تارةب يالحصر تارة أخرى: فخؾل لفؿ ما أراديا: سعقا جا،ديـ 

يف تلييؾ آية الّطفقر عؾك ما يميد مذ، فؿ ييؼعد قاعدهتؿب فاسّدلقا هبا عؾك 

العصؿةب يجعؾقا العصؿة قريـة ا مامةب يشاهبا القحقد الذي ٓ يؿؽـ القلقج 

ل قاقفاب ييؿؽـ  افب يلذا جـحقا يف تػ قر آية الّطفقر مـحًك مغايرً إلقفا إٓ مـ

 ا لؿاا شذلؽ الؿـحك شؿا يؾل: 

 .: أر مػ ريفؿ أجؿعقا عؾك كزيع ،ذه أية يف حؼ أدحاب الؽ اءأوٓ

 .: أر أية تدع عؾك عصؿّفؿ دٓلة ممكدةثاكقا

 .(1)ا: أر غقر الؿعصقا ٓ يؽقر إمامً ثالثا

أخرج مـ عدا،ؿب  (2)،ق حصر،ؿ أية يف أدحاب الؽ اءي فؼولفم إول

                                                 

(ب يعؼائد ا مامقة 0.009(ب يآحّجاج لؾطربسل )050ر: مـفاج الؽرامة لؾحؾل )( اكظ0)

(4.01-) 

( س ؼ يف الؿ للة ال اشؼة مـ ،ذا الؿ حث شطمر ،ذا الؼقع- يالـؼد ،ـا اسّؽؿاع لفا مـ جفةب 2)

لؽـف مغاير لؿا س ؼ مـ حقث جفة الـؼدب فؼد تقجف ،ـا لؾققعة الّاريخقة لـزيع أية مـ 

 يمـ جفة أخرى أكف يـ ـل عؾك أدقع ا مامقة ٓ غقر،ؿ- جفةب
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 ملسو هيلع هللا ىلصب حقث زعؿقا أر فعؾ الـ ل ملسو هيلع هللا ىلصحّك مـ كزلت ال قرة فقفؿب ي،ؿ أزياجف 

شّجؾقؾ أدحاب الؽ اء م قـ ل قا  أيةب يققلف حقـفا: الؾفؿ ،مٓء أ،ؾ شقّل 

 .فلذ،  عـفؿ الرجس: دلقؾ تط قؼل عؾك الؿراد مـ أية

ب فؽؾ الريايات القاردة يف (1)لت ق ؾ يقعة الؽ اءيأية يف الحؼقؼة كز

جؾؾفؿ يقرأ أيةب يدعا شنذ،اب الرجسب فليـ  ملسو هيلع هللا ىلصحديث الؽ اء إكؿا فقفا أكف 

آخّصاص حقـ يقعة الؽ اء؟ يما دٓلة أية ق ؾ الحادثة؟ يال قا  يف حؼقؼّف 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص؟ ففؾ ُك خت أية شال ـة؟ أعـل فعؾ الـ ل ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا ،ق يف ك اء الـ ل 

حديث الؽ اءب أا ُخصصت شعد عؿقا؟ يإذا كار يف الؼقع خمج عـد،ؿ: 

ُي ـك عؾقف معّؼد؟ كقػ إذا أخذكا  ب ففؾ ُيعد ،ذا الؼقع أدًم (2)الصحقح فقف عدمف

ب ي،ؾ ثؿة اؽ أعظؿ مـ ،ذا (3)شآعّ ار أر إدؾ عدا الـ خ عـد ال ؽ

  الخمج الؼائؿ يف إمة تجاه ،ذه أية؟

أر أية  امـ يّلمؾ الريايات القاردة يف حديث الؽ اء يدرك جؾقً  ٓ ري  أر

دعا أر يؽقكقا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصكزلت مـ ق ؾب غاية ما يف إمر يف حديث الؽ اء أكف 

 .الؿ ؿقلقـ شنذ،اب الرجس يالّطفقرب ي،ذا ما ٓ يخالػ فقف أحد

ي،ق دٓلة أية عؾك العصؿة لؿ ي  ؼفؿ إلقف أحدب فليـ وقولفم الثاين: 

 العصؿة يف أية؟

                                                 

,3.275(ب تػ قر الؼرآر ٕشل الؿظػر ال ؿعاين )09.83,91( تػ قر اشـ جرير الطربي )0)

 (-6.2812(ب تػ قر اشـ كثقر )281

(ب ال قار يف تػ قر 024( ٓ ُيـ خ الؼرآر شال ـة عـد ا مامقة- اكظر: أيائؾ الؿؼآت لؾؿػقد )2)

 (-416ؼرآر لؾخقئل )ال

 (-4.60( اكظر: أدقع الػؼف لإلمامل آثـل ع ري محؿد رضا الؿظػر )4)
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 يذ،  ا مامقة يف ذلؽ إلك عدة اعّ ارات يف أيةب يّؾخص الؼقع فقفا عؾك: 

  -الؼقع شا رادة الؽقكقة الؿّعؾؼة شالؿ قةة 

 -إذ،اب الرجس الؿّضؿـ إذ،اب الذكقب 

 -يتطفقر،ؿ الؿّضؿـ الـؼاء يال ممة الّل ،ل حؼقؼة العصؿة يف كظر،ؿ 

يتؼري  "مذ،  ققمف يف ،ذه أية:  ايؼقع محؿد تؼل الحؽقؿ مؾخًص 

ما يرد فقفا مـ حصر  ,عؾقفؿ ال ما,آسّدٓع هبا عؾك عصؿة أ،ؾ ال قت 

عـفؿ شؽؾؿة )إكؿا(ب ي،ل مـ أققى أديات  –أي الذكقب–إرادة إذ،اب الرجس 

الحصرب ياسّحالة تخؾػ الؿراد عـ ا رادة- يلقس معـك العصؿة إٓ اسّحالة 

 عادة- ددير الذك  عـ داح فا

يتػ قر ا رادة ،ـا شا رادة الّ ريعقة يّـاىف مع كص أية شالحصر الؿ ّػاد 

مـ كؾؿة )إكؿا(: إذ ٓ خصقدقة ٕ،ؾ ال قت يف ت ريع إحؽاا لفؿ---ب يحؿؾفا 

شل،ؾ ال قت يتط قؼ أية  ملسو هيلع هللا ىلص[ يّـاىف مع ا،ّؿاا الـ ل اعؾك ا رادة الّ ريعقة ]أيًض 

 -(1)"عؾقفؿ شالخصقص

شلر ا رادة ،ـا ،ل الّؽقيـقة لؿ ي  ؼفؿ إلقف أحدب ي،ق يّـاىف مع ما  يالؼقع

سّة أافر يف إيؼاظفؿ حقـ يخرج لصمة الػجرب يما درح شف  ملسو هيلع هللا ىلصكار يػعؾف 

أكف س حاكف ت ّؿر إرادتف أر يخصفؿ شؿق، ة العصؿة شنذ،اب "أحد،ؿ مـ 

يؾ أثر ذلؽ آعّؼاد ال ا ؾ يأثر العؿؾ ال قئ عـؽؿ أ،ؾ ال قت يإيراد ما يز

                                                 

 -ا( مخّصرً 20,25( سـة أ،ؾ ال قت )0)
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 : حقث يؾزا مـ قاع شف أحد أمقر: ا  شا ؾ أيًض  (1)"عؾقؽؿ

 إما أر يؼقع شلر العصؿة مؽّ  ةب ي،ذا ي طؾف آخّصاص- -

ب ي،ذا ,كؿا ،ق دريح كممف,يإما أهنا عارضة: كاكت شعد أر لؿ تؽـ  -

يعارض أدؾ معّؼد،ؿ الؿّضؿـ يجقد،ا مـ حقـ القٓدةب ٕر ا ذ،اب 

 ار إٓ شعد القققع-يا زالة ٓ يؽقك

ممزمة مـ القٓدةب ي،ذا  ,عؾك ما ،ق دريح مذ، فؿ,يإما أر تؽقر  -

مع معارضّف لصريح أية ففق كذلؽ مـؼقض شـص كممف آكػ الذكرب مـ  ريء 

 ا ذ،اب يإيراد ما يزيؾ إثر عؾقفؿ- 

يكذلؽ ما عمقة إذ،اب الرجس شالعصؿة؟ فم كّاب يميد مذ، فؿب يٓ يف لغة 

رب يعرج مثؾ ذلؽب فؿـ قاع إر أية كص يف الّـزيف مـ الخطل فؼد جاء شؿا ٓ الع

ُيعرج يف لغة العربب شؾ أية تث ت أر الخطل يارد مؿـ كزلت فقف: ٕر ا ذ،اب مـ 

أعظؿ دٓئؾ القققعب يالقققع مـاج لؾعصؿةب يإذا كار إك قاء عؾقفؿ ال ما الخطل 

كؿ ،ل ،اتقؽ أيات الّل أكّ  اهلل تعالك هبا مـفؿ غقر مـؽقر: فؽقػ شغقر،ؿ؟ ي

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصحّك ك قـا محؿد  ♠شعض رسؾف فقؿا عؿؾقا مـ لدر آدا 

يمـ ،ـا ٓ يـفض الؼقع شنذ،اب الرجس يف أية حجة عؾك العصؿةب شؾ ،ق 

عؾك كؼقض ذلؽب يالخطل يف حؼقؼّف ٓ يـايف العصؿة كؿا مرب يٓ يـػل الذك ب 

 ا مامقة يف اسّدٓلفؿ شنذ،اب الرجس عؾك العصؿة- يإكؿا الؿؼصقد شقار شطمر

عؾك العصؿةب فؼد أخرب اهلل تعالك  لق ت دلقًم  ايأما م للة الّطفقر ففل أيًض 

                                                 

 (-06.409( الؿقزار يف تػ قر الؼرآر لؾط ا  ائل )0)
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مـ خؾؼفب يأح  تطفقر،ؿب يأهنؿ مطفريرب يلقس يف ذلؽ  ايف كّاشف أكف  فر كثقرً 

اهتا لؿـ اؿؾّفؿ ا خ ار ما يث ت العصؿة أي يدعق إلقفاب يإذا كار إمر كذلؽ فنث 

 آية الّطفقر دير غقر،ؿ ٓ يعدي أر يؽقر مـ الضرب شال ا ؾ يالّخرص يف الؼقع- 

يمـ ،ـا فؾقس يف أية يأخ ار،ا ما يؿت شصؾة لؿا ركـت إلقف ا مامقةب ٓ مـ 

قري  يٓ شعقدب شؾ لق قؾ  عؾقفؿ الدلقؾ لؽار أقرب لؾصقاب مـ ققلفؿ: إذ 

ع مقج ف يدافعفب يمقج  الّطفقر ماكع لؾعصؿة الّطفقر إكؿا يؽقر شعد يقق

 يكاقض لفا- 

 .ومؼدمتفم الثالثة الؿتضؿـة اشتراط العصؿة لإلمام

- ي،ل يإر اففل كّقجة م ـقة عؾك ما س ؼ: فا ماا ٓ يؽقر إٓ معصقمً  

يف  اكاكت خارجة عـ مقضقع شحثـا يارت ا فا شفب إكؿا ،ق يف كقر العصؿة ار ً 

 .قةب يشالّالل محصؾ الؼقع فقفا أهنا ثؿرة م ـقة عؾك شحثـاا ماا عـد ا مام

 .يإذا ما سؼط الؼقع هبا سؼط الؿذ،  شرمّف

لؽـ ال ماع الؿّ ادر ،ـا: ما عمقة العصؿة شا مامة؟ يأيـ الدلقؾ عؾك 

مـ أئؿّفؿ سـقـ  اار قّفا؟ ي،ؾ لؾعصؿة أثر يف ا مامة: فؼد ضؾ مـ يريكف إمامً 

 .ؿة الّل فقف عؾك إمامّف؟ب فؿا أثر العصاعددً 

إر ا مامقة لؿ يلـ يجديا عمقة شقـ ا مامة يالعصؿة مـ جفةب يلقس 

كذلؽ أثر يف ا ماا يا مامة مـ جفة أخرى- فؼقلفؿ يف  ,لق يجدت,لؾعصؿة 

العصؿة ياارتا فا يف ا ماا إكؿا ،ق تخرص تخردقهب يزعؿ اقرتفقه شم كّقجة 

إٓ فؿا الذي تؿقَّزت شف فقؿـ يجدت فقف؟ يمـ ُتذكرب أي يؽقر عؾقفا أثٌرب ي

  عدمت مـف حقـ تقلقف كذلؽ؟
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 خلامت٘ا

يمدارسة: يما حقتف مـ دٓئؾ عؼدية  يشعد: ففذه الدراسة ٔية الّطفقر تلمًم 

ارعقةب ييح ـ شـا أر ك قر إلك جؿؾة مـ الـّائج يالّقدقات الّل خؾص إلقفا 

 ،ذا ال حثب فؿـ جؿؾة ،ذه الـّائج: 

 -ملسو هيلع هللا ىلصآية الّطفقر دريحة الدٓلة يف أر الؿؼصقد هبا أزياج الـ ل أر  -

مـ سقا  أية ققع مطَّرح مخالػ  ملسو هيلع هللا ىلصأر الؼقع شنخراج ك اء الـ ل  -

ل قا  أية يدٓلّفا يمؼصقد ال ارع مـفاب فؿـ سعك إلك إخراجفـ مـفا فؼد 

 أشعد الـجعةب يلؿ ي اكده دلقؾب يلؿ ت عػف لغةب يلؿ يميده سقا -

أية ما يعضد ققع مـ قاع شالعصؿة يا مامةب ٓ مـ قري  يٓ  لقس يف -

 مـ شعقد-

أر أية حقلت ما يعضد مذ،  أ،ؾ الحؼب الؿّضؿـ حض ك اء الـ ل  -

عؾك مؽارا إخم ب يالـلي عـ رذائؾفاب يلقس فقفا تخصقصب لفـ شؾ ،ل  ملسو هيلع هللا ىلص

 عامة لؽؾ الؿممـقـ-

العصؿةب شؾ ،ل لقس يف إذ،اب الرجس يإرادة الّطفقر دلقؾ عؾك  -

 مـاقضة لفا-

 : وأما التوصقات فؿن أهؿفا

أر إمة شحاجة ماسة إلك الرجقع إلك كّاب اهلل تعالكب يتلمؾ ما فقفب  -

يعدا آكصقاع لألققاع الّل قد شـا،ا جؿقد الّعص  يمعاقؾ الّؿذ،  الؿؼقتب 

 فؽؿ مـعت مـ دريح لؾحؼب يكؿ حج ت مـ أكقار لؾفدى عؾك أت اعفا-



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  68

مس ات الّعؾقؿقة أر ت عك جا،دة ل قار عقار الؿذا،  عؾك الؿ -

الؿخالػة لؿذ،  أ،ؾ الحؼ أ،ؾ ال ـةب مـ خمع دٓٓت الؽّاب يال ـةب 

 فػقفؿا الفدى يالـقر يالؽػاية لؾـاس عامة-

أر ،دا أدقع أ،ؾ ال ا ؾ مؿـ يـّ   لإلسما إكؿا يؽقر ش قار ما  -

اب يال ـةب ثؿ إر شقار الحؼ فقفؿا اسّـديا إلقف مـ دٓئؾ ظـقة مـ سقاقات الؽّ

 فقف خقر لألمة أجؿعب فقـ غل تضافر الجفقد يف ذلؽ- 

 -ياهلل خقر مقفؼ يدؾك اهلل عؾك ك قـا محؿد يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ
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 بأٍه املراجعفَرط 

  :مصادر عامة 

 . لؼ آن  لؽ يم

مركز الدراسات  ا تؼار يف عؾقا الؼرآر لجمع الديـ ال قق لب تحؼقؼ -0

 الؼرآكقةب ط مجؿع الؿؾؽ ففد لط اعة الؿصحػ ال ريػ شالؿديـة الؿـقرة-

أضقاء ال قار يف إيضاح الؼرآر شالؼرآر لؿحؿد إمقـ ال ـؼقطلب ط دار عالؿ  -2

 ه-0326الػقائدب الط عة إيلكب 

تػ قر اشـ جرير الطربيب تحؼقؼ الرتكلب ط دار عالؿ الؽّ ب الرياضب ط  -4

 ،د- 0323إيلكب 

تػ قر الؼرآر العظقؿ ٓشـ كثقر تحؼقؼ محؿد إشرا،قؿ ال ـاب ط دار اشـ حزاب  -3

 ،د- 0309الط عة إيلك 

تػ قر الؼرآر ٕشل الؿظػر ال ؿعاينب تحؼقؼ ياسر إشرا،قؿ يغـقؿ ع اسب ط  -5

 ،د-0308دار الق ـ الرياضب الط عة إيلكب 

دالرحؿـ شـ كادر ال عديب تق قر الؽريؿ الرحؿـ يف تػ قر كما الؿـار لع  -6

 ،د- 0307ط ممس ة الرسالة شقريتب ط الثاكقة 

دراسات يف عؾقا الؼرآر الؽريؿ لؾدكّقر ففد شـ ع دالرحؿـ الريملب ط  -7

 ،دب د-ر- 0345الّاسعة ع رب 

الدسّقر ا يراين يف مقزار ا سما عصؿة ا ماا يف الػؼف ال قاسل لؾدكّقر  -8

 ،د  0327ال خاريب الط عة إيلك  حافظ مقسك عامرب مؽّ ة آماا
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ارح العؼقدة الطحايية ٓشـ أشل العز الحـػلب تحؼقؼ الرتكل يإركايؤطب  -9

 ،د- 0307ط ممس ة الرسالةب شقريتب الط عة الّاسعةب 

العصؿة يف ضقء عؼقدة أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة لؿـصقر شـ رااد الّؿقؿلب ط  -01

 ،د- 0345مؽّ ة الرادب الط عة إيلكب 

د ال قعة الرافضة يف ا مامة يإئؿة لدكدع جربب ط دار عؿارب عّؿارب عؼائ -00

 ،د-0321الط عة إيلك 

 الؽ اج عـ حؼائؼ الّـزيؾ لؾزمخ ريب ط درا الػؽر- -02

الؽ ػ يال قار عـ تػ قر الؼرآر لإلماا أشل إسحا  أحؿد شـ محؿد شـ  -04

ثؿار إشرا،قؿ الثعؾ لب تحؼقؼ مجؿقعة مـ أ،ؾ العؾؿ شناراج د  ف شاع

 يآخريـب ط دار الّػ قرب جدةب الط عة إيلك-

مصادر الّؾؼل يأدقع آسّدٓع العؼدية عـد ا مامقة آثـل ع رية  -03

الّدمريةب الرياضب ط إيلك عرض يكؼد  يؿار دالح العؾقاينب ط دار 

 -د،0329

الؿػردات يف غري  الؼرآر لؾراغ  إدػفاينب ض ط محؿد خؾقؾ عقّاينب  -05

 ،د-0321رفةب شقريتب الط عة الثاكقة عط دار الؿ

   :مصادر اإلمامية االثين عشرية 

آحّجاج ٕحؿد عؾك الطربسلب تحؼقؼ محؿد شاقر الخرسارب ط دار  -0

 الـعؿار-

أدقع الػؼف لؿحؿد رضا الؿظػرب تحؼقؼ ممس ة الـ ر ا سمملب ط  -2

 -د،0328الراشعةب 
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ـ شاشقيف الؼؿل آعّؼادات يف ديـ ا مامقة لؿحؿد عؾل الح قـ ش -4

 ،د- 0303الصدي ب تحؼقؼ عصاا ع دال قدب دار الؿػقدب ط الثاكقة 

شحار إكقار الجامعة لدرر أخ ار إئؿة إ فار لؿحؿد شاقر الؿجؾ لب  -3

 ،د- 0314ممس ة القفاءب شقريتب الط عة الثاكقة 

سـة أ،ؾ ال قت عؾقفؿ ال ما لؿحؿد تؼل الحؽقؿ- إعداد يتـظقؿ مركز  -5

 ه- الـاار دلقؾـا- 0326ث العؼائديةب الط عة إيلك إشحا

 عؼائد ا مامقة لؿحؿد رضا مظػرب ط إيلك- -6

كّاب الصايف يف تػ قر الؼرآر لؾػقض الؽاااينب تحؼقؼ ال قد مح ـ  -7

 ،د-0329الح قـل إمقـلب ط دار الؽّ  ا سممقةب الط عة الثاكقةب 

 ـ الطربسلب ط دار يمؽّ ة مجؿع ال قار يف تػ قر الؼرآر لؾػضؾ شـ الح -8

 ا-2115الفمعب شقريتب الط عة إيلكب 

مرآة العؼقع لؿحؿد شاقر الؿجؾ لب تصحقح ،ااؿ رسقللب ط دار الؽّ   -9

 ،د-0479ا سممقةب شطفرارب 

الؿقزار يف تػ قر الؼرآر لؾ قد محؿد ح قـ الط ا  ائل- مـ قرات  -01

 -د،0347ممس ة إعؾؿل لؾؿط قعاتب ل ـارب ط- إيلك 

ب د،0185مجؿع ال حريـ لػخر الديـ الطريحل الـجػل ا مامل ت  -00

تحؼقؼ أحؿد الح قـل- ط ممس ة الّاريخ العرشلب ل ـارب الط عة إيلكب 

 ،د- 0328

 

         

  



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  72

 فَرط املْضْعات 

 05 ............................................................ مؾخص ال حث

 07 .................................................................... الؿؼدمة

 20 .............................. آية التطفقر يف سقاقفا الؼرآين  :الؿبحث إول
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 ملدص البحح

قذ شاهلل مـ ارير أكػ ـا إّر الحؿد هللب كحؿدهب يك ّعقـفب يك ّغػرهب يكع

يمـ سقةات أعؿالـاب مـ يفده اهلل فم مضؾَّ لفب يمـ يضؾؾ فم ،ادي لفب يأافد 

ّٓ اهلل يحده ٓ اريؽ لفب يأافد أرَّ محؿدً   .ع ده يرسقلف اأر ٓ إلف إ

مح ة آع شقّفب يشقار  ملسو هيلع هللا ىلصفنر مـ الحؼق  القاج ة لـ قـا محؿد  أما بعد:

فاد،ؿ يسقر،ؿب يإر مـ أشرز جفقد،ؿ شقار حؼققفؿب يإشراز فضائؾفؿ يج

 ¶العؼقدة يالدفاع عـفاب فلئؿة أ،ؾ ال قت كعؾل شـ أشل  ال  ياشـ ع اس 

يمـ شعد،ؿ كؾفؿ مّػؼقر عؾك ما اتػؼ عؾقف سائر الصحاشة يالّاشعقـ لفؿ شنح ار 

مـ إث ات الصػات يالؼدرب يالؽّ  الؿ ّؿؾة عؾك الـؼقٓت الصحقحة مؿؾقءة 

 شذلؽ-  

لإلماا الح ـ شـ محؿد شـ الحـػقةب مـ الرسائؾ « رسالة ا رجاء»ر يإ

 الؿفؿةب يتّجؾك أ،ؿقّفا فقؿا يليت: 

 -ملسو هيلع هللا ىلصكقهنا ٕحد أئؿة أ،ؾ ال ـة مـ أ،ؾ شقت رسقع اهلل  -1

ااّؿالفا عؾك م ائؾ عؼدية مفؿةب كإمر شآعّصاا شالؽّاب يال ـةب   -2

 لخقارج يال  ةققـ-يالرتضل عـ أشل شؽر يعؿرب يا اارة إلك ظفقر ا

 ث قهتا شال ـد الؿّصؾ الصحقح إلك ا ماا الح ـ شـ محؿد- -3

ش    ،ذه الرسالة اهتؿ الح ـ شـ محؿد شا رجاء! يققؾ: إكف أيع مـ  -4

 تؽؾؿ شا رجاء-

الدفاع عـ الصحاشة يإشطاع الؼقع شلر الؿرجةة الؿ ّدعة ،ؿ امّداد  -5



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  76

 لؾصحاشة الذيـ اعّزلقا الػّـة-

ة لفذه الرسالة الّل خرجت مـ ك ؾ أ،ؾ شقت رسقع اهللب يمع ،ذه إ،ؿق

إٓ أين لؿ أجد مـ تـايلفا شالدراسةب مع الحاجة الؿاسة لّحؼقؼ م ائؾفاب 

 يتقضقح ا رجاء الؿؼصقد فقفاب ي،ؾ رجع الح ـ شـ محؿد عـ ذلؽ أي ٓ؟

 ٘ٔتسمج٘ اإلماو احلطً بً ذلند ابً احليف: 

 : ،ق ا ماا الح ـ شـ محؿد شاسؿه
ُّ
 -ـ عؾل شـ أشل  ال  الَفاِاِؿل

روى . و: جاشرب ياشـ ع اسب يأشقف محؿد شـ الحـػقةروى طنب تابعي جؾقل

 يغقره-: الز،ريب طـه

مجرى ال ؾػ يف الّؿ ؽ  ايمع ،ذه الؿؽاكة العؾؿقة الجؾقؾة فؼد كار جاريً 

ال دع  مـ اكار مـ أاد الـاس تحذيرً  ييف الققت كػ فب إلقفا اشال ـة يأثار داعقً 

ر مـفؿ يقاع:  ٓ تجال قا أ،ؾ »يأ،ؾفاب يلؿا خرجت الؼدرية يف زمـف حذَّ

 -(1)«الؼدر

 : (2)يطؾؼ عؾك معـققـ : إلفجا  يف  لؾغة

 يؼاع: أرجلت إمر يأرجقّف إرجاًء إذا أخرتف-ب إيع: الّلخقر

 -أي: ضد القلس ي،ق إمؾ :رجاء شؿعـك إعطاء الرجاءالثاين: ا  

ييف آدطمح كاكت الؿرجةة يف آخر الؼرر إيع الحًا: اإلرجاء اصط

                                                 

 (ب ياشـ شطة يف837(ب يع د اهلل شـ أحؿد يف ال ـة رقؿ )271( أخرجف الػرياشل يف الؼدر رقؿ )0)

 (-0278(ب يالملؽائل رقؿ )0829ا شاكة رقؿ )

 (-0.231(ب تاج العريس )2.395(ب مؼايقس الؾغة )023ب 00.024( اكظر: هتذي  الؾغة )2)
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 ُتْطَؾؼ عؾك فةّقـب كؿا قاع ا ماا اشـ عققـة: 

 فؼد مضك أيلةؽ-ب يعثؿار اققا أرجليا عؾقًّ  ,0

 -(1)فلما الؿرجةة الققا ففؿ يؼقلقر: ا يؿار ققع شم عؿؾ ,2

يؿار ،ق كالجفؿقة الؼائؾقـ شلر ا ب ثؿ أ ؾؼ ا رجاء عؾك أدـاج أخرى

امقة الؼائؾقـ شلر ا يؿار ،ق ققع الؾ ار فؼط  -(2)الؿعرفة فؼطب يالؽرَّ

ثؿ اسّؼر ب ؿصطؾح ا رجاء كار يطؾؼ ييراد شف أكثر مـ معـك عـد ال ؾػف  

 عؾك الؿعـك الؿؼصقد يف م احث ا يؿار-

 ٘ٔاإلزجاٛ امليطْب إىل احلطً بً ذلند بً احليف: 

مع الـظر يف سقرة الح ـب ييف كّاشف الذي حؼقؼة ،ذا ا رجاء تـجؾل مـ خ

فؼد جاء يف سقرة الح ـ أكف كار يف حؾؼةب ب كّ  يشقَّـ فقف مؼصقده شا رجاء

فّؽؾؿقا يف عؾل يعثؿار ي ؾحة يالزشقرب يأكثرياب يالح ـ ساكتب ثؿ تؽؾؿب 

 فؼاع: 

يعثؿار ي ؾحة  لأمثؾ مـ أر ُيرجل عؾ اقد سؿعت مؼالّؽؿب يلؿ أر اقةً "

ثؿ قااب فؿا ل ث أر كّ  الرسالة الّل ث ت  -"ّربأ مـفؿقلقاب يٓ يُ َّ قرب فم يُ يالزش

لقس ا رجاء الذي كار يؼقع شف الح ـ ،ق إرجاء  رإذب (3)فقفا ا رجاء شعد ذلؽ

 الؿرجةة يف شاب ا يؿار-

                                                 

 (-2.659( اكظر: هتذي  أثار لؾطربي )0)

 (-77( اكظر: الؼدرية يالؿرجةة لؾدكّقر كادر العؼؾ )ص2)

 (-6.420ؼ ش ار عقاد )( اكظر: هتذي  الؽؿاع لؾحافظ الؿزيب تحؼق4)
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يكؿا ،ق ظا،ر مـ مضؿقر الؽّاب أكف ي حث فقؿا جرى شقـ الصحاشة شعد 

يالح ـ ،ـا يؽ ػ عـ رأيف  ,رضقار اهلل عؾقفؿ أجؿعقـ,شؼّؾ عثؿار ب الػّـة

 -وأكه يرجئ من دخل يف الػتـة إلى اهلليف ذلؽب 

ب يإرجاء أمر الؿ رتكقـ يف الػّـة ╚ففق إذر إرجاء مّعؾؼ شالصحاشة 

: ٓ ا رجاء إلك اهلل  ,أشل شؽر يعؿر, ال قخقـ الّل حدثت شعد خمفة

 حؼقؼّف-الؿّعارج عؾقفب الؿّعؾؼ شا يؿار ي

ب ييّضح أر قضقة يهبذا يّ قـ خرب كّاب الح ـب ييّضح مراده شا رجاء

ا رجاء عـد الح ـ ،ل: الّققػ يف الحؽؿ ٕحد الػريؼقـ فم يّقٓ،ؿا يٓ 

عؾك الؿخالػ يف  اا رجاء مـ حقث كقكف كعًّ شي،ذا ٓ عمقة لف ال ّة يذمفؿاب 

ا رقؿّف يداه يتؿـك الؿقت ق ؾ م للة ا يؿارب يمع ،ذا فنر الح ـ كدا عؾك م

 ياهلل الؿ ّعار-ب كّاشّف

 ،ذه الرسالة ثاشّة عـ الح ـ شـ محؿد شـ الحـػقة شم اؽ ٕمريـ: ي

أكف قد ريا،ا الحافظ محؿد شـ يحقك شـ أشل عؿر العدين يف كّاشف ا يؿار  ,0

 -(1)شال ـد الؿّصؾ

تب يالخمع يف يذكر،ا جؿع غػقر مـ أ،ؾ العؾؿ: كاشـ سعد يف الط ؼا ,2

ال ـةب يع د اهلل شـ أحؿد يف ال ـةب ياشـ شطة يف ا شاكة الؽربىب ياشـ تقؿقةب 

                                                 

( قاع: حدثـا إشرا،قؿ شـ عققـةب قاع: حدثـا ع د القاحد شـ أيؿـب قاع: كار الح ـ شـ محؿد 0)

شـ الحـػقة يلمر أر أقرأ ،ذا الؽّاب عؾك الـاسب ثؿ ذكره- يقد   ع كّاب ا يؿار لؾعدين 

ر: مّصؾ ي،ق شّحؼقؼ: حؿد شـ حؿدي الجاشري الحرشلب يقاع يف حؽؿف عؾك سـد ،ذا إث

 (-039ح ـ )ص
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 -(1)يالذ، لب ياشـ كثقرب ياشـ حجر

،د(ب 80،د(: يذلؽ ٕر أشاه تقيف سـة )84ق ؾ سـة ) ايالذي يظفر أكف كّ ف

 .اج رأسف يعاشف عؾك ،ذا الؽّابب يضرشف شعصا حّك

  مجع علُٔ الطلف ٍّْ األمس باللف عنا زجْع احلطً إىل ما أ

 : شجس بني الصحاب٘

مـفج أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة ،ق ا م اك عؿا اجر شقـ الصحاشة رضقار اهلل 

ب يالح ـ شـ محؿد شـ الحـػقة كار قد ذ،  إلك الّققػ يف أمر الػريؼقـب عؾقفؿ

لؽ يتؿ ؽ يإرجاء أمر،ؿا إلك اهللب فم يّقٓ،ؿا يٓ يّربأ مـفؿاب ثؿ رجع عـ ذ

شؿا أجؿع عؾقف ال ؾػب ي،ق: ترك ما اجر شقـ الصحاشةب فال ؾػ مع تركفؿا لؿا 

اجر شقـ الصحاشة ييّقلقر الجؿقعب يلقس مـ  ريؼّفؿ الّققػ يف الر فةة مـ 

 الصحاشة-

يلذا كدا عؾك ما تؽؾؿ يكّ  يف ا رجاءب فؼد جاء سائؾ يقاع: ما ،ذا 

يددت أين كـت مت ق ؾ أر ُأخرج ،ذا لق "الؽّاب الذي يضعت؟ فؼاع الح ـ: 

 -(2)"الؽّابب أي أضع ،ذا الؽّاب

فآخر إمريـ يف مذ،  الح ـ شـ محؿد ،ق: تقلل جؿقع الصحاشةب يترك 

 ما اجر شقـفؿ-

                                                 

(ب 0275(ب يا شاكة الؽربى )634(ب ال ـة لع د اهلل )0458(ب الخمع )5.428( الط ؼات )0)

 (-2.421الّفذي  ٓشـ حجر )

 ,046. 3ب يالخمع يف ال ـة 665ب رقؿ 425 ,423. 0( رياه ع د اهلل شـ أحؿد يف ال ـة 2)

 -0268ب رقؿ 913. 2 ب ياشـ شطة يف ا شاكة الؽربى0458ب رقؿ 047
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وبفذا يتبقن الػرق بقن قول الحسن وموقف الصحابة الذين اطتزلوا الػتـة، 

فم يّقٓ،ؿا يٓ يّربأ مـفؿاب فنر ققع الح ـ إيع ،ق الّققػ يف أمر الؿؼّّؾقـ 

 كؿا ت قـ-

أما الصحاشة الذيـ اعّزلقا الػّـة فنهنؿ تركقا الؼّاع فؼطب يلؽـ لؿ يحصؾ   

 مـفؿ تققػ يف الر أحد مـ الصحاشةب شؾ كاكقا يّقلقر الجؿقع-

  ًٓإبطال الكْل بأٌ املسجٝ٘ املبتدع٘ ٍه امتداْد للصحاب٘ الر

 : (1)اعتصلْا الفتي٘

الر العؿؾ عـد،ؿب فؾؼد  ايعؾؿ يؼقـً  ╚ج سقرة الصحاشة كؾ مـ عر 

يف حقاة الصحاشة يسقرهتؿب يلؿ يؽقكقا يػرققر  اكار ارت اط ا يؿار شالعؿؾ أساًس 

شقـفؿاب يلؽـ عـدما شرزت فر  آشّداع مـ الؿرجةة يالجفؿقة يخاضت 

 شل،قائفا حصؾت تؾؽ الؿؼآت-

ػة الؿرجةة لفؿ قاع اقخ ييف شقار مققػ الصحاشة مـ ا رجاء يمخال

يقد عدلت الؿرجةة يف ،ذا إدؾ عـ شقار الؽّاب يال ـة "ا سما اشـ تقؿقة: 

يالّاشعقـ لفؿ شنح ارب ياعّؿديا عؾك رأيفؿ يعؾك ما تليلقه أقوال الصحابة ي

 -(2)"شػفؿفؿ الؾغةب ي،ذه  ريؼة أ،ؾ ال دع

شعد،ؿ مـ  اتػؼت الصحاشة يالّاشعقر فؿـ":   يقاع ا ماا ال غقي 

                                                 

عـ الصحاشةب يٕر الؿخالػقـ  ا( ،ذه الؿ للة رأيت مـ الؿـاس  ذكر،ا يف ،ذا الؿق ـ دفاعً 0)

 ألصؼقا ،ذه الّفؿة شالصحاشة الذيـ اعّزلقا الػّـة-

 -003 ,004( كّاب ا يؿار ٓشـ تقؿقة شّحؼقؼ يتعؾقؼ ال قخ إل اينب ص2)
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 -(1)"عؾؿاء ال ـة عؾك أر إعؿاع مـ ا يؿار

حديثـا عـ الؿرجةة يك لة فرقفا ،ق مزاعؿ فر   دمؿا يػاجةـا عـ يلؽـ

آشّداعب يمـ تاشعفؿ مـ الؿعادريـب الذيـ حايلقا إلصا  ،ذه ال دعة الضالة 

ء شالصحاشة الؽرااب الذيـ اعّزلقا أحداث الػّـة إيلكب يقالقا: إر ،مٓ

الصحاشة إشرار ،ؿ كقاة الؿرجةة الؿ ّدعةب فقؿا شعدب ي،ذا ال ا ؾ ٓ تميده 

الؿقاقػ الؿلثقرة عـ ،مٓء الصحاشة الؽرااب يلؽـ ،ذه الؿزاعؿ ال ا ؾة ،ل مـ 

: يذلؽ لرتييج ايحديثً  االّضؾقؾ الذي مارسّف فر  آشّداعب يمـادري،اب قديؿً 

اشة إشرار: كؿا قاع عؾؿاء الرافضةب يمـ م ّدعاهتؿا الضالةب أي لؾطعـ يف الصح

 تاشعفؿ-

 الؿقلك الّقفقؼ يف الدكقا يأخرةب يالحؿد هلل رب العالؿقـ سائًم 

ُمف.   محؿد شـ ع داهلل العّق ل د-مؼدِّ

m-a-1981@hotmail.com 

 

         

  

                                                 

 يط-ؤز،قر ال اييش ياعق  إركا ب تحؼقؼ48. 0( ارح ال ـة لؾ غقي 0)
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﷽ 

 املكدم٘

ر أكػ ـا إّر الحؿد هللب كحؿدهب يك ّعقـفب يك ّغػرهب يكعقذ شاهلل مـ اري 

يمـ سقةات أعؿالـاب مـ يفده اهلل فم مضؾَّ لفب يمـ يضؾؾ فم ،ادي لفب يأافد 

َّٓ اهلل يحده ٓ اريؽ لفب يأافد أرَّ محؿدً   ع ده يرسقلف- اأر ٓ إلف إ

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه﴿ 
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿، (1)﴾ٍّ
 ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
  خب * جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿، (2)﴾ٌّ ٰى ٰر
 جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب
 .(3)﴾مخ

 أما شعد: 

ب يارَّ إمقر ملسو هيلع هللا ىلصفنرَّ خقر الحديث كّاب اهللب يخقر الفدي ،دي محؿٍد 

 -(4)محدثاهتاب يكؾَّ محدثٍة شدعٌةب يكؾَّ شدعٍة ضملٌةب يكؾَّ ضملٍة يف الـَّار

                                                 

 (-012( سقرة آع عؿرار )آية: 0)

  (-0( سقرة الـ اء )آية: 2)

  (-71,70( سقرة إحزاب )آية: 4)

يخط  هبا يف الؿجامع يالؿـاس ات-  ملسو هيلع هللا ىلص( ،ذه الؿؼدمة ت ؿك شخط ة الحاجةب يكار الـ ل 3)

(ب 084 ,2.082ؿ )(ب يالحاك0.218(ب يالـ ائل )0.440يحديثفا أخرجف أشق دايد )

( كؾفؿ مـ حديث ع د 7.036(ب يال قفؼل يف ســف )4721(ب يأحؿد )448يالطقال ل )

 - ◙اهلل شـ م عقد 
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لحـػقةب مـ لإلماا الح ـ شـ محؿد شـ ا «رسالة ا رجاء»فنر  :أما بعد

 : يليتالرسائؾ الؿفؿةب يتّجؾك أ،ؿقّفا فقؿا 

 -ملسو هيلع هللا ىلصكقهنا ٕحد أئؿة أ،ؾ ال ـة مـ أ،ؾ شقت رسقع اهلل  -1

ااّؿالفا عؾك م ائؾ عؼدية مفؿةب كإمر شآعّصاا شالؽّاب يال ـةب   -2

 أشل شؽر يعؿرب يا اارة إلك ظفقر الخقارج يال  ةققـ- ـيالرتضل ع

 قح إلك ا ماا الح ـ شـ محؿد-ث قهتا شال ـد الؿّصؾ الصح -3

كف أيع مـ إفؿ الح ـ شـ محؿد شا رجاءب يققؾ: ش    ،ذه الرسالة اتُّ  -4

 تؽؾؿ شا رجاء-

الدفاع عـ الصحاشة يإشطاع الؼقع شلر الؿرجةة الؿ ّدعة ،ؿ امّداد  -5

 لؾصحاشة الذيـ اعّزلقا الػّـة-

سقع اهللب يمع ،ذه إ،ؿقة لفذه الرسالة الّل خرجت مـ ك ؾ أ،ؾ شقت ر

إٓ أين لؿ أجد مـ تـايلفا شالدراسةب مع الحاجة الؿاسة لّحؼقؼ م ائؾفاب 

 يتقضقح ا رجاء الؿؼصقد فقفاب ي،ؾ رجع الح ـ شـ محؿد عـ ذلؽ أي ٓ؟

 : يليتلذا عؼدت الـقة ياسّعـت شاهلل يف كّاشة ،ذا ال حث يجعؾت خطّف كؿا 

 الؿؼدمة.

 شـ محؿد شـ الحـػقة-الؿ حث إيع: ترجؿة ا ماا الح ـ 

 الؿ حث الثاين: الّعريػ شرسالة ا رجاء-

 الؿ حث الثالث: تقثقؼ رسالة ا رجاء-

 الؿ حث الراشع: كص رسالة ا رجاء-
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 الؿ حث الخامس: الؿ ائؾ العؼدية الّل تضؿـّفا رسالة ا رجاء-

ثؿ الخاتؿة يذكرت فقفا أ،ؿ الـّائجب ثؿ ذيؾت ال حث شؼائؿة الؿصادر 

 اجعب يالػفارس-يالؿر

يقد راعقت فقف ققاعد ال حث العؾؿل يمـفجقّف عؾك يجف العؿقاب يالؿـفج 

 الّحؾقؾل عؾك يجف الخصقص-
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  املبحح األّل

 ترمج٘ اإلماو احلصً بً ذلند ابً احليفٔ٘

ب اسؿه
ُّ
: ،ق ا ماا الح ـ شـ محؿد شـ عؾل شـ أشل  ال  الَفاِاِؿل

 -(1)دهيال يالحـػقة لؼ  أا

أشق محؿدب يأخق أشل ،ااؿ ع د اهللب يكار الح ـ ،ق كـقته ومؽاكته: 

 الؿؼدا يف الفقةة يالػضؾ-

 -(2): جؿاع شـت ققس شـ مخرمة شـ الؿطؾ  شـ ع د مـاج شـ قصلوأمه

: جاشرب ياشـ ع اسب يأشقف محؿد شـ الحـػقةب يسؾؿة روى طنب تابعي جؾقل

 اهلل شـ أشل رافع- شـ إكقعب يأشل سعقد الخدريب يع قد

: الز،ريب يعؿري شـ ديـارب يمقسك شـ ع قدةب يأشق سعد ال ؼاعب روى طـه

 يآخرير-

يف تحؿؾ  اعؾك هنؾ العؾؿ عـفؿب جادً  احريًص ب مـ الصحاشة اكار قري ً 

 اح  : شؾ يعد عالؿً ،ذا فأدائفب لذا ااّفرت ريايّف لؾحديثب لقس يالحديث 

                                                 

ب تاريخ ال خاري (0.599)ب   ؼات خؾقػة (5.428)( اكظر ترجؿّف:   ؼات اشـ سعد 0)

 ب الجرح يالّعديؾ الؼ ؿ الثاين مـ الؿجؾد إيع0.534ب الؿعرفة يالّاريخ 2.415

ب هتذي  إسؿاء (3.296)ب تاريخ اشـ ع اكر (64)ب   ؼات الػؼفاء لؾ قرازي (45)

ب تاريخ ا سما (281)ب هتذي  الؽؿاع (061)يالؾغات الؼ ؿ إيع مـ الجزء إيع 

 9.031)ب ال داية يالـفاية (0.035)ب تذ،ق  الّفذي  (0.022)ب العرب (4.457)

ب خمدة تذ،ق  الّفذي  (0.227)قا الزا،رة ب الـج(2.421)ب هتذي  الّفذي  (085ي

 -(0.020)ب اذرات الذ،  (80)

 ( الؿصدر ال اشؼ-2)
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 يع-مـ عؾؿاء الؿ ؾؿقـ يف الصدر إ

ما رأيت أحدا أعؾؿب شؿا اخّؾػ فقف الـاس مـ الح ـ »قاع عؿري شـ ديـار: 

 -(1)«مـ غؾؿاكف اؽؿ إٓ غممً يُّ ،رِ شـ محؿدب ما كار زُ 

مجرى ال ؾػ يف الّؿ ؽ  ايمع ،ذه الؿؽاكة العؾؿقة الجؾقؾة فؼد كار جاريً 

مـ ال دع  اذيرً كار مـ أاد الـاس تح ييف الققت كػ فب إلقفا اشال ـة يأثار داعقً 

ر مـفؿ يقاع:  ٓ تجال قا أ،ؾ »يأ،ؾفاب يلؿا خرجت الؼدرية يف زمـف حذَّ

 -(2)«الؼدر

يقاع أشق ع قدة: تقيف سـة خؿس يت عقـ- يقاع خؾقػة: مات يف خمفة عؿر 

 -(3)شـ ع د العزيزب سـَة مائةب أي يف الّل ق ؾفا

  املبحح الجاىٕ

 املكصْد باإلرجاٛ

 املطلب األول

 ف اإلزداء تعسي 

 الراء يالجقؿ يالحرج الؿعّؾ أدمر مّ ايـارب يدّع »قاع اشـ فارس: 

                                                 

 (-6.442( تاريخ ا سما لإلماا الذ، ل )0)

(ب ياشـ شطة يف 837(ب يع د اهلل شـ أحؿد يف ال ـة رقؿ )271( أخرجف الػرياشل يف الؼدر رقؿ )2)

 (-0278(ب يالملؽائل رقؿ )0829ا شاكة رقؿ )

 -(0.599) (   ؼات خؾقػة4)
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 -(1)«الؿفؿقز فنكف يدع عؾك الّلخقر أحد،ؿا عؾك إمؾب يأخر---

 : (2)فا رجاء يف الؾغة يطؾؼ عؾك معـققـ

إذا أخرتف- يمـف ققلف  :إيع: الّلخقر: يؼاع: أرجلت إمر يأرجقّف إرجاءً 

- أي: أمفؾف [46]ال عراء:  َّۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ ۈئ ُّتعالك: 

  ىئۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئُّب يققلف تعالك: (3)يأخره

 -[016]الّقشة:  َّىئ  ی  ی

ع اهلل فقفؿ ما يريدب يمـف سؿقت رير حّك ُيـزِ أي: ممخَّ  :«ميرَج رْ مُ »يقرئ: 

: أي (5)«مركاأ ملسو هيلع هللا ىلصيأرجل رسقع اهلل »ب ييف حديث تقشة كع  شـ مالؽ: (4)الؿرجةة

ره  -(6)أخَّ

رجاء شؿعـك إعطاء الرجاءب أي: ضد القلس ي،ق إمؾ- قاع الثاين: ا  

ۆ   ُّ- يققلف: [208]ال ؼرة:  َّۋ  ۋ  ۅ  ٴۇۆ  ۈ   ۈ ُّٱتعالك: 

 -(7)ب أي تلمؾقر مـف س حاكف ما ٓ يرجقر[013]الـ اء:  َّۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 ااإلرجاء اصطالًح : 

قة إلك الصؾة شقـ الؿعـك الؾغقي يآدطمحلب أاار اقخ ا سما اشـ تقؿ
                                                 

 (-395ب 2.393( معجؿ مؼايقس الؾغة )0)

 (-0.231(ب تاج العريس )2.395(ب مؼايقس الؾغة )023ب 00.024( اكظر: هتذي  الؾغة )2)

 (-01.432( اكظر: تػ قر اشـ كثقر )4)

 (-0.52( اكظر: الصحاح )3)

 (-2769(ب يم ؾؿ)ح3308)ح ( ال خاري5)

 (-0.231يس )( اكظر: تاج العر6)

 (-5.057( اكظر: ريح الؿعاين )7)
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ققؾ: إكف ]أي الؿرجةة[ مـ الرجاءب أي يجعؾقر الـاس راجقـب ففؿ »فؼاع: 

 -(1)«مرجقفب ٓ مخقػة

ييف آدطمح كاكت الؿرجةة يف آخر الؼرر إيع ُتْطَؾؼ عؾك فةّقـب كؿا 

 قاع ا ماا اشـ عققـة: 

 ضك أيلةؽ-فؼد مب يعثؿار اققا أرجليا عؾقًّ  ,0

 -(2)فلما الؿرجةة الققا ففؿ يؼقلقر: ا يؿار ققع شم عؿؾ ,2

الؿعـك آدطمحل لؾؿرجةة عـد ال ؾػ عؾك الؿعـك الثاينب ي،ق  ياسّؼرّ 

الؼقع شلر: ا يؿار ،ق الّصديؼ أي الّصديؼ يالؼقعب أي ا يؿار ققع شم عؿؾب 

قاع ا يؿار ٓ يزيد يٓ  ب يعؾقف فنر: مـ«أي إخراج إعؿاع مـ م ؿك ا يؿار»

ب مـ قاع هبذه إمقر أي شعضفا امطؾؼً  يـؼصب يأكف ٓ يجقز آسّثـاء يف ا يؿار

 -(3)ففق مرجئ

كالجفؿقة الؼائؾقـ شلر ا يؿار ،ق ب ثؿ أ ؾؼ ا رجاء عؾك أدـاج أخرى

امقة الؼائؾقـ شلر ا يؿار ،ق ققع الؾ ار فؼط  -(4)الؿعرفة فؼطب يالؽرَّ

ثؿ اسّؼر ب عـد ال ؾػ معـًك  غقرُ ا رجاء كار يطؾؼ ييراد شف  مصطؾح رإذ

 عؾك الؿعـك الؿؼصقد يف م احث ا يؿار-
                                                 

(ب 0.049) (ب ياكظر: الؿؾؾ يالـحؾ0.002) ( جامع الرسائؾب تحؼقؼ محؿد رااد سالؿ0)

 (-3.077) يالؿقاعظ يآعّ ار

 -(2.659)( اكظر: هتذي  أثار لؾطربي 2)

اشـ تقؿقة ب مجؿقع فّايى (0.30)ب ارح ال ـة لؾ غقي (7.29)( اكظر: حؾقة إيلقاء 4)

 -(04.30ب 7.666)

 -(77ص)( اكظر: الؼدرية يالؿرجةة لؾدكّقر كادر العؼؾ 3)
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 املطلب الجاىي

 اإلزداء امليطوب إىل احلطً بً حمند بً احليفية 

الؿراد شا رجاء الؿّؼدا ذكره ،ق الذي ظفر عؾك يد جؿاعة مـ فؼفاء 

ؿل أ،ؾف مرجةة الػؼفاءب إذ لػؼفاءب يُس ؿل: إرجاء اُ  فالؽقفةب يقد ُعِرَج هبؿب 

يف ا يؿار إٓ عؾك  ريؼة الخقارج يالؿعّزلةب  اإمة لؿ تعرج ق ؾ ظفقره كممً 

ي،ق الغؾق يا فراط يف مػفقا ا يؿار يا سما حّك حؽؿقا شالؽػر عؾك مـ ،ق 

 داخؾ يف دائرة ا سما-

ا يؿارب ي،ق أما الّ ا،ؾ يالّػريط يف ذلؽب يإخراج ركـ مـ أركار 

العؿؾب يفّح ال اب لؿؼآت ضالة كػرية تـادي شّضققع ا يؿار الذي جاءت شف 

 ال رائعب يجعؾف أماينب فؾؿ يؼع إٓ عؾك أيدي ،ذه الػةة مـ الؿرجةة-

يكار مـ أيائؾ رجاع الؿرحؾة إيلك لإلرجاء الذيـ ارت ط هبؿ ك لة ،ذا 

ب يحؿاد شـ أشل سؾقؿارب يسالؿ الـقع مـ ا رجاء: ذر شـ ع د اهلل الفؿذاين

 -(1)الـخعل إفطسب ي ؾؼ شـ ح ق ب يإشرا،قؿ

يلؽـ ُحؽِل عـ شعض ال ؾػ ما يػقد أر أيع قائؾ شا رجاء ،ق الح ـ شـ 

 محؿد شـ الحـػقةب يمـ ذلؽ: 

أكا أكرب مـ ديـ الؿرجةةب إر أيع مـ "ما ريي عـ أيقب ال خّقاين قاع: 

 -(2)"الؿديـة مـ شـل ،ااؿ يؼاع لف: الح ـ تؽؾؿ يف ا رجاء رجؾ مـ أ،ؾ

                                                 

 (-7.297ب 7.400)( اكظر: مجؿقع فّايى اشـ تقؿقة 0)

ب يالملؽائل يف ارح أدقع اعّؼاد (0266)شرقؿ  (2.914)( رياه اشـ شطة يف ا شاكة الؽربى 2)

 -(0833)رقؿ  (5.0114)أ،ؾ ال ـة 
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يجاء عـ الح ـ أكف كدا عؾك ما تؽؾؿ يكّ  يف ا رجاءب فؼد جاء سائؾ 

لق يددت أين كـت مت ق ؾ "يقاع: ما ،ذا الؽّاب الذي يضعت؟ فؼاع الح ـ: 

 -(1)"أر أخرج ،ذا الؽّابب أي أضع ،ذا الؽّاب

اع فقف شا رجاءب يلؽـ ما ففذه أثار عـ ال ؾػ تدع عؾك كّاب لؾح ـ ق

 ،ذا ا رجاء الذي تؽؾؿ شف الح ـ؟

يحؼقؼة ،ذا ا رجاء تـجؾل مـ خمع الـظر يف سقرة الح ـب ييف كّاشف 

 الذي كّ  يشقَّـ فقف مؼصقده شا رجاء-

فؼد جاء يف سقرة الح ـ أكف كار يف حؾؼةب فّؽؾؿقا يف عؾل يعثؿار ي ؾحة 

قد سؿعت مؼالّؽؿب يلؿ أر "ثؿ تؽؾؿب فؼاع: يالزشقرب يأكثرياب يالح ـ ساكتب 

 أمثؾ مـ أر ُيرجل عؾ ااقةً 
ٌّ
 -"ربأ مـفؿَّ قلقاب يٓ يُ َّ يعثؿار ي ؾحة يالزشقرب فم يُ  ل

 -(2)ثؿ قااب فؿا ل ث أر كّ  الرسالة الّل ث ت فقفا ا رجاء شعد ذلؽ

لقس ا رجاء الذي كار يؼقع شف الح ـ ،ق إرجاء الؿرجةة يف شاب  رإذ

 ؿار-ا ي

ؼد لؿعرفة حؼقؼة ا رجاء عـدهب ف :ي،ذا كؼؾ ل عض ما جاء يف رسالة الح ـ

يك خط أر ب طاعايكرضك أر يُ ب يكرضك مـ أئؿّـا شلشل شؽر يعؿر»:   قاع 

يكجا،د يف ب أ،ؾ الػرقة إيع وكرجي مـفمب يكعادي لفؿا مـ عادا،ؿاب عصقايُ 

يلؿ تخّؾػ ب فقفؿا إمة فنر أشا شؽر يعؿر لؿ تؼّّؾب أشل شؽر يعؿر القٓية

                                                 

,3.046)ب يالخمع يف ال ـة (665)رقؿ  (0.423,425)اهلل شـ أحؿد يف ال ـة  ( رياه ع د0)

 -(0268)رقؿ  (2.913)ب ياشـ شطة يف ا شاكة الؽربى (0458)رقؿ  (047

 -(6.420)( اكظر: هتذي  الؽؿاع لؾحافظ الؿزيب تحؼقؼ ش ار عقاد 2)
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ثؿ ب مؿـ عاب الرجاع يلؿ ي فده وإكؿا اإلرجاءب يلؿ ي ؽ يف أمر،ؿاب فقفؿا

 -(1)«مـ إمة---- اإلرجاءعاب عؾقـا 

يكؿا ،ق ظا،ر مـ مضؿقر الؽّاب أكف ي حث فقؿا جرى شقـ الصحاشة شعد 

يف يف يالح ـ ،ـا يؽ ػ عـ رأب الػّـة شؼّؾ عثؿار رضقار اهلل عؾقفؿ أجؿعقـ

 -وأكه يرجئ من دخل يف الػتـة إلى اهللذلؽب 

ب يإرجاء أمر الؿ رتكقـ يف الػّـة ╚ففق إذر إرجاء مّعؾؼ شالصحاشة 

: ٓ ا رجاء إلك اهلل  ,أشل شؽر يعؿر, الّل حدثت شعد خمفة ال قخقـ

 الؿّعارج عؾقفب الؿّعؾؼ شا يؿار يحؼقؼّف-

يٓ ي ؽؾ عؾك ما ب ه شا رجاءيهبذا يّ قـ خرب كّاب الح ـب ييّضح مراد

يف ا رجاءب  اقد يضع كّاشً »تؼدا ما قالف اقخ ا سما اشـ تقؿقة مـ أر الح ـ: 

 -(2)«كؼقض ققع الؿعّزلةب ذكر ،ذا غقر ياحد مـ أ،ؾ العؾؿ

ب فنر ╚فنكف كؼقض ققع الؿعّزلة يف الؿققػ فقؿا جرى شقـ الصحاشة 

الػ ٕ،ؾ ال ـة فقؿا جرى شقـ عؾل مـ الؿعؾقا أر الؿعّزلة كار لفؿ مققػ مخ

ي ؾحة يالزشقر يعائ ةب فؼد أجازيا أر يؽقر كم الػريؼقـ: عؾل شـ أشل  ال  

يمـ معفب ي ؾحة يالزشقر يمـ معفؿاب أجازيا أر يؽقر أحد الػريؼقـ ف ؼةب أي 

 -أر يؽقر الجؿقع ف ؼة

يمؿا ،ق م فقر عـ يادؾ شـ عطاءب يعؿري شـ ع قدب يغقر،ؿ مـ 

                                                 

 -(00ص) ( اكظر كص الرسالة كامًم 0)

 -(8.7)( اكظر: مـفاج ال ـة 2)
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 -(1)زلة: عدا ق قع افادة كم الػريؼقـالؿعّ

يالؿؼصقد أر ما يضعف الح ـ شـ محؿد اشـ الحـػقة ،ق كؼقض ققع 

أر جؿاعة مـ العؾؿاء ف ريا  االؿعّزلة فقؿا يّعؾؼ شالصحاشةب ييزيد إمر تلكقدً 

 ا رجاء عـد الح ـ هبذاب يمـ ،مٓء الذ، لب ياشـ كثقرب ياشـ حجر-

قؾت: ا رجاء الذي »أثـاء ترجؿّف لؾح ـ:  يف   قاع الحافظ الذ، ل 

----ب -تؽؾؿ شف معـاه: أكف يرجئ أمر عثؿار يعؾل إلك اهللب يػعؾ فقفؿ ما ي اءب

يذلؽ أر الخقارج تقلت ال قخقـب يشرئت مـ عثؿار يعؾلب فعارضّفؿ ال  ةقةب 

يقالت الؿرجةة  يأفر ت فقف- افّربأت مـ أشل شؽر يعؿر يعثؿارب يتقلت عؾقً 

 -(2)«ب فم كّقٓ،ؿاب يٓ كّربأ مـفؿاالك: كّقلك ال قخقـب يكرجئ عثؿار يعؾقً إي

الّققػ يف »ب فؼد كؼؾ أر إرجاء الح ـ ،ق:   يأما الحافظ اشـ كثقر 

 -(3)«عثؿار يعؾل ي ؾحة يالزشقرب فم يّقٓ،ؿاب يٓ يذمفؿ

الؿراد شا رجاء »يؼقع يف معـك إرجاء الح ـ:    يالحافظ اشـ حجر 

تؽؾؿ محؿد شـ الح ـ فقف غقر ا رجاء الذي يعق ف أ،ؾ ال ـة الؿّعؾؼ  الذي

ب ثؿ ذكر جؿؾة «شا يؿارب يذلؽ أين يقػت عؾك كّاب الح ـ شـ محؿد الؿذكقر

فؿعـك الذي تؽؾؿ فقف الح ـ أكف كار يرى عدا الؼطع عؾك إحدى »مـفب ثؿ قاع: 

ب يكار يرى أكف يرجل إمر اأي مصق ً  االطائػّقـ الؿؼّّؾّقـ يف الػّـة شؽقكف مخطةً 

فقفؿاب يأما ا رجاء الذي يّعؾؼ شا يؿارب فؾؿ يعرج عؾقفب فم يؾحؼف شذلؽ عق ب 

                                                 

 -(0.34)ب الؿؾؾ يالـحؾ لؾ فرسّاين (021ص)( اكظر: الػر  شقـ الػر  لؾ غدادي 0)

 -(444ص)ب 80,011حقادث  ,( تاريخ ا سما 2)

 -(02.555)( ال داية يالـفاية 4)
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 -(1)«ياهلل أعؾؿ

الّققػ يف  ،ل يمـ خمع ،ذه الـؼقع يّضح أر قضقة ا رجاء عـد الح ـ 

 رجاء اشب ي،ذا ٓ عمقة لف ال ّة ب فم يّقٓ،ؿا يٓ يذمفؿاالحؽؿ ٕحد الػريؼقـ

عؾك الؿخالػ يف م للة ا يؿارب يمع ،ذا فنر الح ـ كدا  امـ حقث كقكف كعًّ 

 ياهلل الؿ ّعار- ,كؿا تؼدا ,عؾك ما رقؿّف يداه يتؿـك الؿقت ق ؾ كّاشّف 

  املبحح الجالح

 تْثٔل رشال٘ اإلرجاٛ

 ٕمريـ:  :،ذه الرسالة ثاشّة عـ الح ـ شـ محؿد شـ الحـػقة شم اؽ

ا،ا الحافظ محؿد شـ يحقك شـ أشل عؿر العدين يف كّاشف ا يؿار أكف قد ري ,0

 -(2)شال ـد الؿّصؾ

يذكر،ا جؿع غػقر مـ أ،ؾ العؾؿ: كاشـ سعد يف الط ؼاتب يالخمع يف  ,2

ال ـةب يع د اهلل شـ أحؿد يف ال ـةب ياشـ شطة يف ا شاكة الؽربىب ياشـ تقؿقةب 

 -(3)يالذ، لب ياشـ كثقرب ياشـ حجر

،د(ب 80،د(: يذلؽ ٕر أشاه تقيف سـة )84ق ؾ سـة ) ايظفر أكف كّ فيالذي 

                                                 

 -(0.303)( هتذي  الّفذي  0)

شـ محؿد  كار الح ـ: قاعب القاحد شـ أيؿـ حدثـا ع د: قاعب حدثـا إشرا،قؿ شـ عققـة: ( قاع2)

شـ الحـػقة يلمر أر أقرأ ،ذا الؽّاب عؾك الـاسب ثؿ ذكره- يقد   ع كّاب ا يؿار لؾعدين 

شّحؼقؼ: حؿد شـ حؿدي الجاشري الحرشلب يقاع يف حؽؿف عؾك سـد ،ذا إثر: مّصؾ ي،ق 

 (-039ح ـ )ص

(ب 0275)(ب يا شاكة الؽربى 634(ب ال ـة لع د اهلل )0458(ب الخمع )5.428( الط ؼات )4)

 (-2.421الّفذي  ٓشـ حجر )
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ي،ق أيع »اج رأسفب قاع اشـ سعد:  يعاشف عؾك ،ذا الؽّابب يضرشف شعصا حّك

مـ تؽؾؿ يف ا رجاءب يدخؾ عؾقف زادارب يمق رة فمماه عؾك الؽّاب الذي يضع 

 -(1)«يلؿ أكّ فيف ا رجاءب فؼاع لزاذار: يا أشا عؿرب لقددت أين كـت متب 

 املبحح الرابع 

 ىص رشال٘ اإلرجاٛ

ش ـده  «كّاب ا يؿار»سا  العدين محؿد شـ يحقك شـ أشل عؿر يف كّاشف 

 فؼاع:  «رسالة ا رجاء»الؿّصؾ 

 كار الح ـ شـ محؿد شـ الحـػقة يلمر أر أقرأ ،ذا الؽّاب عؾك الـاس: » 

أمرهب يكرضك لؽؿ  ب يكحثؽؿ عؾك(2)أما شعد: فنكا كقدقؽؿ شّؼقى اهلل»

ؾف (3) اعّف ب يك خط لؽؿ معصقّفب يإرَّ اهلل أكزع الؽّاب شعؾؿف: فلحؽؿف يفصَّ

هب يحػظف أر يلتقف ال ا ؾ مـ شقـ يديف يمـ خؾػف ب يضرب أمثالفب يشقـ (4)يأعزَّ

                                                 

 (-5.252( الط ؼات الؽربى )0)

ي،ل يدقة رسقع اهلل كؿا يف حديث ب ( القدقة شّؼقى هلل ،ل يدقة اهلل لأليلقـ يأخريـ2)

 -العرشاض شـ سارية

(ب يالؿراد ،ـا كح  لؽؿ  اعّف شات اع أمره 3.446( الرضا: ضد ال خطب الؼامقس )4)

 ياجّـاب هنقف-

ٓ يلتقف ال ا ؾ مـ شقـ يديف يٓ مـ خؾػف: أي ٓ يّطر  إلقف ال ا ؾ مـ جفة مـ الجفاتب يٓ  (3)

مجاع لؾطعـ فقفب فؾقس لؾ ا ؾ إلقف س قؾب ٕكف مـزع مـ رب العالؿقـ- اكظر تػ قر الؼر  ل 

 (-3.012( ياشـ كثقر )05.467)

 ؾ كؾ مـ زعؿ مـ ي،ذه القدقة العظقؿة الّل خرجت مـ م ؽاة أ،ؾ ال قت تدحض شا

ب ية عؾلالريافض أر كّاب اهلل قد كالّف أيدي الّحريػب أي أكف حذفت مـف آيات القدقة شقٓ

أي كزعت مـف أيات الّل فقفا مثال  الؿفاجريـ يإكصارب ففذا الح ـ يرد عؾك الرافضة 
= 
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مـ العؿكب ي،دى  امـ الظؾؿةب يشصرً  امـ ال رب يكقرً  (2)اب يجعؾف فرقاكً (1)عربه

ب يحػظت القدقةب يجرت (3)ت الـعؿةب يأكؿؾت الع ادةمـ الضملةب ثؿ تؿ

ففق ح ؾ اهلل  ب ياسّقج ت الطاعة:(4)ال ـةب يمضت الؿقعظةب ياعّؼد الؿقثا 

 االؿّقـ يالعرية القثؼك ٓ اكػصاا لفاب هبا س ؼ إيلقرب يهبا أدرك أخرير كّاشً 

سقاهب يمـ  تقلك حؽؿفب يارتضاه لـػ فب يافرتضف عؾك ع اده مـ حػظف شؾغف ما

 ضقعف ٓ يؼ ؾ مـف غقره-

أما شعد: فنر اهلل ت ارك يتعالك أكزع عؾك محؿد الـ قةب ياشّعثف شالرسالةب 

لؾـاس كافةب يالـاس حقـةذ يف ظؾؿة الجا،ؾقة يضالّفاب يع دير أيثاهناب  رحؿةً 

ب عـفا يلتؿرير أمر،ؿب يهبا يحؾقر حملفؿب ييحرمقر (5)يي ّؼ ؿقر شلزٓمفا

 -(6)ديـفؿ شدعةب يدعقهتؿ فريةحرامفؿب 

َـّ  ملسو هيلع هللا ىلص اشالحؼ محؿدً  شعث اهلل  هبا عؾقؽؿب  رحؿًة مـف لؽؿب يمـًة م

                                                 
= 

 ييؾجؿفؿ-

عّرب لق ّدع شف عؾك ( العرب: جؿع عربه: ي،ل كالؿقعظة مؿا يّعظ شف ا ك ار ييعؿؾ شف يي0)

 (-4.62غقره- الـفاية ٓشـ إثقر )

 (-4.097( أي: فار  شقـ الحؼ يال ا ؾ يالحمع يالحراا- الـفاية )2)

 ( أكعؿ اهلل عؾك ،ذه إمة شؽؿاع الديـب يهبذا ي د ال اب أماا كؾ م ّدع-4)

 طرة-( الؿقثا  الذي أخذه اهلل عؾك شـل آدا لؿا أخرجفؿ مـ ظفره أي ،ق الػ3)

لؿ- ي،ل: الؼداح الّل كاكت يف الجا،ؾقة عؾقفا مؽّقب إمر يالـفلب )افعؾب ( إزٓا: جؿع زُ 5)

- أدخؾ امفؿً  اأي أمرً  اأي زياًج  ايٓ تػعؾ(- كار الرجؾ مـفؿ يضعفا يف يعاء لف فنذا أراد سػرً 

يػعؾف- فنر خرج إمر مضك ل لكفب يإر خرج الـفل كػ عـف يلؿ  ايده فلخرج مـفا زلؿً 

 (-2.041الـفاية )

 (-4.098( الػرية: الؽذشة- الـفاية )6)
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يش ركؿ يأكذركؿب ذكر مـ كار ق ؾؽؿ مـ إمؿب يقص يف الؽّاب قصة أمر،ؿ 

يكقػ كذشق،ؿ يتقلقا عـفؿب يكقػ كاكت عؼقشة اهلل ب كقػ كصحت لفؿ رسؾفؿ

غ ب يأمركؿ أر تؼّديا شصالح فعالفؿب ف ؾّ (1)ؽؿإيا،ؿب فقعظؽؿ اهلل شـؽاع مـ ق ؾ

محؿد الرسالةب يكصح إمةب يعؿؾ شالطاعةب يجا،د العديب فلعز اهلل شف أمرهب 

عرفقا حؼ اهلل ياعرتفقا شفب  الف أققامً  (2)يأظفر شف كقرهب يتؿت شف كؾؿّفب ياكّج 

ب  إلك اهلل (3)يشذلقا لف دماء،ؿ يأمقالفؿب فقفؿ مـ ،جر داره يع قرتف

ب يلؿ يرغ قا شلكػ فؿ عـ كػ فب (4)يمـفؿ آيى يكصرب فلسقا شلكػ فؿ يآسقا شف

الحؼ ال ا ؾب يأشطؾت دعقة الطقاغقتب يك رت  (5)د اهلل هبؿ الديـب يدمغفليَّ 

إزٓاب يتركت ع ادة إيثارب يأجق  داعل اهللب يظفر ديـ اهللب يعرج الـاس 

فديا شالحؼب يقالقا: ٓ إلف إٓ اهلل محؿد ب ياعرتفقا شؼضاء اهللب ياأمر اهلل 

يمـ اسّجاب  ملسو هيلع هللا ىلص اب يأعؼ  اهلل ك قف محؿدً رسقع اهللب يأديا فرائض اهلل 

ب يمؽـ لفؿ ديـفؿ الذي ارتضكب يأشدلفؿ مـ ايسؾطاكً  اييعدً  ايكصرً  الف: أجرً 

 (6)ّطكئب فؾؿا أحؽؿ اهلل الـفل عـ معصقّفب يخؾصت الدعقةب يااشعد خقففؿ أمـً 

ارع الديـ ارائعفب يفرض فرائضفب يأعؾؿ الديـ عممة يعؾؿفؿا  سما ٕ،ؾف:ا 

                                                 

- الـفاية ا( كؽاع مـ ق ؾؽؿ: الـؽاع العؼقشة الّل تـؽؾ عـ الـاس عـ فعؾ ما جعؾت لف جزاءً 0)

(3.087-) 

 (-0.045( اكّج : اخّار- الؼامقس )2)

 (-2.92( الع قرة: ياحد ع قر: ي،ق الؼري  يالصديؼ- الؼامقس )4)

 (-0.42الؿقاساة: الؿ اركة يالؿ ا،ؿة يف الؿعاش يالرز - الـفاية )( 3)

إذا أداب دماغف فؼّؾف- الـفاية  ا( دمغ الحؼ ال ا ؾ: أي أ،ؾؽف: يؼاع دمغف يدمغف دمغً 5)

(2.40-) 

ّطك: يمعـاه: هتقل لف أ،ؾف ييافؼفؿ يسفؾ عؾقفؿ- مـ ققلف: ايّطك يلتطلب كايّؾك يلتؾلب ئ( ا6)

 (-3.242,244يالؿ اعػة- ي،ق مـ ققع شـل ققس- الـفاية ) شؿعـك الؿقافؼف
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ب يمضت (2)ب يعؾؿ الؿـاسؽ(1)أ،ؾ ا سماب يحد الحديدب يحرا الؿ اعر

ال ـةب ياسّّاب الؿذك ب يدعا إلك الفجرةب يفّح شاب الّقشةب حجًة لفب يكصقحًة 

لحؼققف مّػؼديرب يلف  لع ادهب فا سما عـد أ،ؾف عظقؿ الكفب معريج س قؾفب

جّفاد شالـقة يآقّصاد يف ال ـةب ٓ مّعا،ديرب يعرفقكف ييعرفقر شفب شآ

عـف رخاء مـ الدكقا أداهبؿب يٓ يضقعقكف ل دة شمء كزع هبؿب ذلؽ  (3)ي طر،ؿ

شلهنؿ جاء،ؿ أمر اهلل أيؼـت كػقسفؿب يا ؿلكت شف قؾقهبؿب ي قرير مـف عؾك أعما 

حؽؿ فرغ اهلل مـف ٓ تؾّ س شف إ،قاءب يٓ تزيغ شف الؼؾقبب ك قفب يس ؾ ياضحةب 

عفد عفده اهلل إلك ع ادهب يإكؿا كاكت ،ذه إمة ك عض إمؿ الّل مضت ق ؾفا 

جاء،ا كذير مـفاب يدعا،ا شؿا يحققفاب يكصح لفا يجفدب يأدى الذي عؾقف مـ 

شؿـ فؼاتؾ مـ كذشف  فاسّجاب لف م ّجق قرب يكذب شف مؽذشقر: الحؼ:

اسّجاب لف حّك أحؾ حمع اهللب يحرا حرامفب يعؿؾ شطاعّف ثؿ كزع هبذه إمة 

 ًٓ ب ييقالل رجاع مقعقد اهلل الذي يعد مـ يققع الػّـة شػار  رجاع عؾقف رجا

 ًٓ ائؾـا عـ أمركا يرأيـا فنكا ققٌا: اهلل رشـا يا سما ديــاب  ب فؿـ أراد أر يعؾقف رجا

ب ملسو هيلع هللا ىلص قـاب إلقف ك ـدب يكضقػ أمركا إلك اهلل يرسقلفيالؼرآر إمامـاب يمحؿد ك 

يكرضك مـ أئؿّـا شلشل شؽر يعؿرب يكرضك أر ُيطاعاب يك خط أر ُيعصقاب يكعادي 

                                                 

جؿع م عر: ي،ق مقضع الع ادةب يمـفا ال عائر ي،ل الؿعالؿ الّل كدب اهلل إلقفاب : ( الؿ اعر0)

 (-2.223يأمر شالؼقاا عؾقفا- الـفاية )

ي،ق الؿّع د ييؼع عؾك الؿصدر يالزمار  ,( الؿـاسؽ: جؿع مـ ؽ: شػّح ال قـ يك ر،ا2)

إذا  ايالؿؽارب ثؿ سؿقت أمقر الحج كؾفا مـاسؽب يالؿـ ؽ الؿذشحب يك ؽ يـ ؽ ك ؽً 

الطاعة يالع ادةب يكؾ ما يّؼرب شف هلل  اذشح- يالـ قؽة الذشقحة- يجؿعفا ك ؽب يالـ ؽ أيًض 

 (-3.039تعالك- الـفاية )

 (-0.84( ال طر: ،ق الطغقار- الـفاية )4)
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لفؿا مـ عادا،ؿاب يكرجل مـفؿ أ،ؾ الػرقة إيع يكجا،د يف أشل شؽر يعؿر 

يف  القٓية فنر أشا شؽر يعؿر لؿ تؼّّؾ فقفؿا إمة يلؿ تخّؾػ فقفؿا يلؿ ي ؽ

 (1)يإكؿا ا رجاء مؿـ عاب الرجاع يلؿ ي فده ثؿ عاب عؾقـا ا رجاء أمر،ؿا:

إذ قاع لف فرعقر: ب يقاع مّك كار ا رجاء كار عؾك عفد مقسك ك ل اهللب مـ إمة

قاع مقسك ي،ق يـزع عؾقف القحل حّك ب [50] ف:   َّمح  جخ  حخ  مخ   جس ُّ

فؾؿ يعـػ ب [52: ] ف  َّپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پُّقاع: 

يأعؾـقا ب شؿثؾ حجة مقسك يمؿـ كعادي فقفؿ ا ق ةب مّؿـقة ظفريا شؽّاب اهلل

يٓ عؼؾ شالغ يف ب الػرية عؾك شـل أمقةب يعؾك اهلل ٓ يػارققر الـاس ش صر كافذ

ييعؿؾقر هبا إذا ظفريا هبا يـصرير ب يـؼؿقر الؿعصقة عؾك مـ عؿؾفاب ا سما

يقؾدي،ؿ  اج مـفاب اتخذيا أ،ؾ شقت مـ العرب إمامً يما يعرفقر الؿخرب فّـّفا

ديـفؿب يّؾقر عؾك ح فؿ ييػارققر عؾك شغضفؿب جػاة عؾك الؼرآر أت اع الؽفارب 

يرجقر ديلة تؽقر يف شعث يؽقر ق ؾ ال اعة أي ق ؾ ققاا ال اعةب حرفقا كّاب اهلل 

يفّحقا  ياهلل ٓ يح  الؿػ ديـبب ايارت قا يف الحؽؿ يسعقا يف إرض ف ادً 

كار اهلل فّحفاب يمـ خصقمة ،ذه ال  ق ة الّل  ايسديا أشقاشً ب كار اهلل سد،ا اأشقاشً 

أدركـا أر يؼقلقا ،ديـا شقحل ضؾ عـف الـاس يعؾؿ خػلب ييزعؿقر أر ك ل اهلل 

مؿا أكزع اهلل لؽّؿ الر امرأة  ااقةً  ايلق كار ك ل اهلل كاتؿً ب كّؿ ت عة أع ار الؼرآر

ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  ُّٱ- يققلف:[47]إحزاب:   َّڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ ُّٱ: زيد

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ُّب يققلف: [0]الّحريؿ:  َّپ

-[73]ا سراء:  َّېئ

يكجق  إلقف مـ دعاكاب ٓ كللق ب يكدعق إلك اهلل مـ أجاشـاب ففذا أمركا يرأيـا 
                                                 

 قد شف يف كما الح ـ- ( س ؼ شقار معـك ا رجاءب يالؿؼص0)
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مـ أئؿّـاب فقف عـ  اعة رشـا يأداء الحؼ الذي عؾقـاب يكذكر شف ققمـا يمـ سللـا 

جؿقعقر عـد رهبؿ يف مفق ّحؾقر شعده دماءكا أي يعرضقا دماء،ؿ لـا فالـاس 

ييدعق ا ك ار ب مق ـ دد  ييقا يؽقر الحؼ هللب يربأ فقف ال ائع مـ الؿ ققع

فنكف مـ ٓ يؽقر يظػر  :فادخريا مـ دالح الحجج عـد اهللب عؾك كػ ف شالث قر

كّاب كّ ّف كصقحة لؿـ ق ؾف يحجة عؾك ب خرةشحجّف يف الدكقا لؿ يظػر هبا يف أ

 -(1)«مـ تركف يال ما عؾك الؿرسؾقـ يالحؿد هلل رب العالؿقـ

  :٘مضنٌْ السضال 

ب يمراق ّف شات اع أمره ياجّـاب هنققفب شعد أر أيدك شالّزاا كّاب اهلل 

د لفؿ أر كّاب اهلل ،ق العرية القثؼكب حقث ٓ يلتقف ال ا ؾ مـ شقـ يديف ي ٓ مـ أكَّ

خؾػف- فؿـ أخذ شف كجاب يمـ حاد عـف ،ؾؽ- ففق كقر مـ الظؾؿةب يشصر مـ 

 العؿكب ي،دى مـ الضملة-

ر،ؿ شؿا كاكت عؾقف حالفؿ ق ؾ م عث رسقلفب يإكزاع كّاشفب مـ الجفالة  يذكَّ

يالضملة يسقء الحاع- يما دار إلقف حالفؿ شعد ذلؽ مـ ،دى يعؾؿ ياسّؼرار 

ب يجؿع شعد فرقةب يكصر شعد ،زيؿةب يأخرب،ؿ أهنؿ ٓ يا ؿةـارب يعز شعد ذلة

ؿقا كّاب اهلل يالّزمقا سـة رسقلف-  يزالقر كذلؽب يما حؽَّ

ر،ؿ شؿا كزع يف ،ذه إمة مـ الػّـ يالػرقةب ش    دسائس أعداء  ثؿ ذكَّ

ب يما ت ع ◙ا سماب ي قر شذلؽ إلك ما يقع مـ شعض الؿ ؾؿقـ ضد عثؿار 

ب ب يذكر مذ، ف يمققػف فقؿا حدث شقـفؿا¶يمعايية  ذلؽ مـ قّاع شقـ عؾل

                                                 

( يقاع الؿحؼؼ: سـد إثر مّصؾ ي،ق ح ـب يلؿ 81( أخرجف العدين يف كّاب ا يؿار شرقؿ )0)

 أر مـ أخرجف غقر الؿصـػ-
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ففق ٓ ي ّطقع تخطةة إحدى الطائػّقـب لعدا ب ي،ق إرجاء أمر،ؿا إلك اهلل 

 اتضاح الحؼ يف إمر عـده-

ٓتػا  إمة عؾك  :¶يأكد مقآتف لؾ قخقـ أشل شؽر يعؿر 

قف يؿقتب يإر مفّفؿاب ياجّؿاع الؿ ؾؿقـ عؾقفؿا- يأكف مذ، ف عؾقف يحقك يعؾخ

ض كػ ف لؾؼّؾ-ا ُِّحؾ دمفب أي عرَّ  س

يأاار إلك حركات الخقارج ال  ةقة يغقر،ؿ مـ أدحاب إ،قاءب 

يخريجفؿ عؾك خؾػاء إمةب يما ك ل عـفا مـ فّـة يفرقة شقـ الؿ ؾؿقـب يعاب 

ل عض أمقر الديـ ياخّصاص شعض رؤيسفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص عاه شعضفؿ مـ كّؿ الـ لما ادّ 

 ائر الؿ ؾؿقـ-شالعؾؿ شف دير س

لؽّؿ  ااقةً  اقد شؾغ أمّف جؿقع ما أمره شف رشفب يأكف لق كار كاتؿً  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  شّقـي

 خادة أيضحفا الؼرآر الؽريؿ- اأمقرً 

ج  يأر ما دفعفؿ إلك ذلؽ ،ق مجرد الفقىب يالطؿقح ٕمقر دكققية- يخقَّ

مـ أتك اهلل  مـ اهللب يذكر يقا القققج شقـ يدي اهللب يقا ٓ يـػع ماع يٓ شـقرب إٓ

أر الـجاة مـ ،ذا الؿققػ الر،ق ب تؽقر شطؾ  الحجة  اشؼؾ  سؾقؿب ممكدً 

يلزيا  ملسو هيلع هللا ىلصيالرب،ار يف الدكقاب الؿّؿثؾ ذلؽ يف ات اع كّاب اهلل يسـة رسقلف 

 جؿاعة الؿ ؾؿقـب يمـ لؿ يظػر شحجّف يف دكقاه فؾـ يدركفا يف أخراه-

دكقا يالػقز يف أخرة يؽؿـ ي،ذا الؽّاب يف مجؿقعف يمكد أر ال عادة يف ال

يف الّزاا الؽّاب يال ـة يلزيا جؿاعة إمةب يأكف ٓ إيؿار شم عؿؾب يٓ عؿؾ 

 شغقر الّزاا ذلؽ- 
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 املبحح اخلامض

 َا رشال٘ اإلرجاٛتملصاٜل العكدٓ٘ اليت تضنيا

الرسالة تضؿـت م ائؾب يسلقّصر عؾك ما ،ق مّعؾؼ أدالًة شؿقضقع 

 ي،ؿا م للّار:  الرسالة يس   كّاشّفاب

  ٘األّىل: زجْع احلطً إىل ما أمجع علُٔ الطلف، ٍّْ األمس املطأل

 : باللف عنا شجس بني الصحاب٘

مـفج أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة ،ق ا م اك عؿا اجر شقـ الصحاشة رضقار اهلل »

عؾقفؿب يعدا الخقض فقف إٓ شؿا ،ق ٓئؼ شؿؼامفؿب يالـاظر يف كّ فؿ يدرك 

دة الصافقة الـؼقة يف حؼ الصػقة الؿخّارة مـ دحاشة رسقع حؼقؼة تؾؽ العؼق

 -(1)«اهلل

عدا الخقض فقؿا يقع شقـفؿ مـ ت اجر يخمج عؾك س قؾ »يمعـك ذلؽ: 

الّقسع يتّ ع الّػصقمتب يك ر ذلؽ شقـ العامةب أي الّعرض لفؿ شالّـؼص لػةة 

 -(2)«يآكّصار ٕخرى

مؿا اجر شقـ الصحاشة يقّالفؿ تؼرر الؽػ عـ كثقر »قاع ا ماا الذ، ل: 

رضل اهلل عـفؿ أجؿعقـب يمازاع يؿر شـا ذلؽ يف الدياييـ يالؽّ  يإجزاءب 

يلؽـ أكثر ذلؽ مـؼطع يضعقػب يشعضف كذبب ي،ذا فقؿا شليديـا يشقـ عؾؿاءكاب 

فقـ غل  قف يإخػاؤهب شؾ إعدامفا لّصػق الؼؾقبب يتّقفر عؾك ح  الصحاشةب 

                                                 

 (-0.467( العؼقدة يف أ،ؾ ال قت شقـ ا فراط يالّػريطب لألسّاذ الدكّقر سؾقؿار ال حقؿل )0)

 (-2.731لصحاشة الؽراا )( اكظر: عؼقدة أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يف ا2)
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ذلؽ مّعقـ عـ العامة يآحاد العؾؿاءب يقد يرخص يف  يالرتضل عـفؿب يكّؿار

مطالعة ذلؽ خؾقة لؾعالؿ الؿـصػ العري عـ الفقىب ش رط أر ي ّغػر لفؿب كؿا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ُّٱأعؾؿـا اهلل تعالك حقث يؼقع: 

پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 -(1)«[01]الح ر:  َّٹ  ٹ  

الؿعؾقا أر ا م اك عؿا اجر شقـ الصحاشة مـ إدقع الؿجؿع ثؿ إكف مـ 

 : ايخؾػً  اعؾقفا عـد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة سؾػً 

قاع الّاشعل الجؾقؾ عؿر شـ ع د العزيز لؿا ققؾ لف: ما تؼقع يف أ،ؾ دػقـ؟ 

 -(2)«---«تؾؽ دماء  فر اهلل يدي مـفاب فم أح  أر أخض  ل اين هبا»قاع: 

قّاع افده »عـ قّاع الصحاشة فقؿا شقـفؿ فؼاع:  يسةؾ الح ـ ال صري

 عـاب ياخّؾػقا ؿقا يجفؾـاب ياجّؿعقا فاتّ ؾِ اب يعَ  ـَ يغِ  ملسو هيلع هللا ىلصأدحاب محؿد 

 -(3)«ػـافققَ 

فـحـ كؼقع كؿا »قاع الحارث الؿحاس ل عؼ  أثر الح ـ ال صري ال اشؼ: 

ّؿعقا عؾقفب قاع الح ـب يكعؾؿ أر الؼقا كاكقا أعؾؿ شؿا دخؾقا فقف مـاب يكّ ع ما اج

مـاب يكعؾؿ أهنؿ اجّفديا يأراديا اهلل  ايكؼػ عـد ما اخّؾػقا فقف يٓ ك ّدع رأيً 

(4)«ب إذ كاكقا غقر مّفؿقـ يف الديـب يك لع اهلل الّقفقؼ- 

                                                 

 (-01.92,94( سقر أعما الـ مء )0)

 (-65.044(ب ياشـ ع اكر يف تاريخ دم ؼ )5.493( أخرجف اشـ سعد يف الط ؼات الؽربى )2)

 (-06.422( ذكره الؼر  ل يف الجامع ٕحؽاا الؼرآر )4)

 (-06.422( اكظر الجامع ٕحؽاا الؼرآر )3)
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يقاع ا ماا أحؿد شعد أر ققؾ لف: ما تؼقع فقؿا كار شقـ عؾل يمعايية؟ قاع: 

 -(1)«ؿعقـما أققع فقفؿ إٓ الح ـكب رحؿفؿ اهلل أج»

يقاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة يف عرضف لعؼقدة أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة فقؿا 

ييؿ ؽقر عؿا اجر شقـ الصحاشةب ييؼقلقر: إر ،ذه أثار »اجر شقـ الصحاشة: 

ر عـ الؿريية يف م اييفؿ مـفا ما ،ق كذبب يمـفا ما قد زيد فقف يكؼصب يغقّ 

ّفدير مصق قرب يإما مجّفدير يجففب يالصحقح مـف ،ؿ فقف معذيرير: إما مج

 -(2)«مخطةقر

كار مـ مذا،  أ،ؾ ال ـة: ا م اك عؿا اجر شقـ الصحاشةب »: ايقاع أيًض 

فنكف قد ث ّت فضائؾفؿب ييج ت مقآهتؿ يمح ّفؿب يما يقع مـف ما يؽقر لفؿ فقف 

ب اعذر يخػك عؾك ا ك ارب يمـف ما تاب داح ف مـفب يمـف ما يؽقر مغػقرً 

ب ييؽقر ،ق يف ايذمً  اا اجر يققع يف كػقس كثقر مـ الـاس شغًض فالخقض فقؿ

ب فقضر كػ فب يمـ خاض معف يف ذلؽب كؿا جرى ٕكثر اب شؾ عادقً اذلؽ مخطةً 

مـ تؽؾؿ يف ذلؽ: فنهنؿ تؽؾؿقا شؽما ٓ يح ف اهلل يٓ رسقلف: إما مـ ذا مـ ٓ 

ا م اك  ريؼة ي ّحؼ الذاب يإما مـ مدح أمقر ٓ ت ّحؼ الؿدحب يلفذا كار 

 -(3)«أفاضؾ ال ؾػ

يالح ـ شـ محؿد اشـ الحـػقة كار قد ذ،  إلك الّققػ يف أمر الػريؼقـ 

يإرجاء أمر،ؿا إلك اهللب فم يّقٓ،ؿا يٓ يّربأ مـفؿاب ثؿ رجع عـ ذلؽ يتؿ ؽ 

                                                 

( شرقؿ 2.361(ب يالخمع يف ال ـة )063  ا ماا أحؿد )ص( أخرجف اشـ الجقزي يف مـاق0)

(704)- 

 (-4.053,055( العؼقدة القاسطقة ضؿـ مجؿقع الػّايى )2)

 (-3.338( مـفاج ال ـة )4)
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شؿا أجؿع عؾقف ال ؾػ ي،ق: ترك ما اجر شقـ الصحاشةب فال ؾػ لؿا تركفؿا لؿا 

يّقلقر الجؿقعب يلقس مـ  ريؼّفؿ الّققػ يف الر فةة مـ  اجر شقـ الصحاشة

الصحاشةب لذا كدا عؾك ما تؽؾؿ يكّ  فؼد جاء سائؾ يقاع: ما ،ذا الؽّاب الذي 

يضعت؟ فؼاع الح ـ: لق يددت أين كـت مت ق ؾ أر أخرج ،ذا الؽّابب أي 

 -(1)أضع ،ذا الؽّاب

أيف إيع لقس ،ق ففق قد كدا يتؿـك أكف مات يلؿ يؽّ ب يمع ذلؽ فنر ر

فنكف ذكر يف رسالّف: ما كزع يف ،ذه إمة مـ رأي الخقارج يٓ رأي الرافضةب 

ب يما ت ع ذلؽ مـ ◙الػّـ يالػرقةب يما يقع مـ شعض الؿ ؾؿقـ ضد عثؿار 

ي،ق ب ب يذكر مذ، ف يمققػف فقؿا حدث شقـفؿا¶قّاع شقـ عؾل يمعايية 

تخطةة إحدى الطائػّقـب لعدا  ففق ٓ ي ّطقعب إرجاء أمر،ؿا إلك اهلل 

 اتضاح الحؼ يف إمر عـده-

شؾ أكد ب يٓ أكؽر فضائؾفؿ يمـاق فؿب فؾؿ يطعـ يف أحد مـ الصحاشة

ٓتػا  إمة عؾك فمفّفؿاب ياجّؿاع  :¶مقآتف لؾ قخقـ أشل شؽر يعؿر 

ُِّحؾ دمفب أي ايأكف مذ، ف عؾقف يحقك يعؾقف يؿقتب يإر ب الؿ ؾؿقـ عؾقفؿا س

 ض كػ ف لؾؼّؾ-عرَّ 

يلؽـف مع ذلؽ كؾف كدا يرجعب يرجقع الح ـ شـ محؿد عـ ،ذا ا رجاء 

ُيصقب ما ذ، ـا إلقف مـ أر إدؾ ،ق تقلل الؿؼّّؾقـ يف الػّـة يآسّغػار لفؿب 

لؽّاشة شذلؽ: مؿا حدا شلشقف إلك إلك ايلعؾ الخقض يف ،ذه الؿ للة ،ق الذي دفعف 

                                                 

 3.046,047ب يالخمع يف ال ـة 665رقؿ  0.423,425رياه ع د اهلل شـ أحؿد يف ال ـة  (0)

 -0268رقؿ  2.913ب ياشـ شطة يف ا شاكة الؽربى 0458رقؿ 
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 دا-ضرشف: ثؿ عقدتف يكدمفب كؿا تؼ

فآخر إمريـ يف مذ،  الح ـ شـ محؿد ،ق: تقلل جؿقع الصحاشةب يترك 

 ما اجر شقـفؿ-

وبفذا يتبقن الػرق بقن قول الحسن وموقف الصحابة الذين اطتزلوا الػتـة، 

فنر ققع الح ـ إيع ،ق الّققػ يف أمر الؿؼّّؾقـ فم يّقٓ،ؿا يٓ يّربأ مـفؿاب 

 كؿا ت قـ: 

عّزلقا الػّـة فنهنؿ تركقا الؼّاع فؼطب يلؽـ لؿ يحصؾ أما الصحاشة الذيـ ا

 مـفؿ تققػ يف الر أحد مـ الصحاشةب شؾ كاكقا يّقلقر الجؿقع-

يق ؾ آكّؼاع إلك الؿ للة الثاكقة أك ف عؾك الػر  شقـ رأي الح ـ يف    

الّققػ شقـ الر الؿؼّّؾقـ يرأي شعض ال ؾػ يف الّققػ يف الؿػاضؾة شقـ 

 حادؾ ذلؽ: عثؿار يعؾلب ي

أر الصحاشة مجؿعقر عؾك تػضقؾ أشل شؽر عؾك عؿرب ثؿ عؿر عؾك عثؿارب 

لؿ يؽـ شقـ "ثؿ عثؿار عؾك عؾلب رضل اهلل عـفؿ أجؿعقـب قاع ا ماا أحؿد: 

 -(1)"أدحاب رسقع اهلل اخّمج أر عثؿار أفضؾ مـ عؾل

يف يمضك اعّؼاد أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة عؾك ذلؽب إٓ ما كار مـ خمج ي قر 

الؿػاضؾة شقـ عثؿار يعؾلب أيفؿا أفضؾ؟ شعد أر أجؿعقا عؾك تؼديؿ أشل شؽر 

 يعؿر عؾقفؿا-

يالعؾؿاء يؼررير أر الخمج الذي يقع خمج ي قرب يما يقع إٓ يف 

                                                 

 -492معب خال ـة لؾ( 0)
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عؾك تؼديؿ عثؿار  ,شم خمج,الؿػاضؾة شقـفؿا دير الخمفةب فنهنؿ مجؿعقر 

كؼضكب ياسّؼر أمر أ،ؾ ال ـة عؾك عؾك عؾل يف الخمفةب ثؿ إر ذلؽ الخمج قد ا

تػضقؾ عثؿار عؾك عؾلب يرجع مـ قاع شّؼديؿ عؾل تؼديؿ عثؿارب كؿا قرر ذلؽ 

ب يحادؾ ما كار عؾقف أ،ؾ ال ـة يف (1)اشـ ع د الَ ر ياشـ تقؿقة ياشـ حجر

الؿػاضؾة شقـ عثؿار يعؾلب ق ؾ اكعؼاد إجؿاعفؿ عؾك تػضقؾ عثؿار ثمثة 

 مذا، : 

 عثؿار عؾك عؾلب يكار مذ،  الجؿفقر-: تػضقؾ إول

 : تػضقؾ عؾل ثؿ عثؿارب يكار قد ظفر يف أ،ؾ الؽقفة-الثاين

 : الّققػ عـ الؿػاضؾة شقـفؿاب يكار قد ظفر يف أ،ؾ الؿديـة-الثالث

يالؿؼصقد ،ق الّػريؼ شقـ مـ تققػ يف الؿػاضؾةب كؿا ،ق مريي عـ ا ماا 

ح ـ شـ محؿدب فنر الح ـ قد تققػ ب يرأي ال(2)مالؽ يغقره مـ أ،ؾ الؿديـة

يف الّقلل يالّربيب يأما ما ريي عـ ا ماا مالؽ يف إحدى الريايّقـ ،ق الّققػ 

 يف الؿػاضؾة مع تقلل الجؿقع-

ثؿ إكف ي دي أر تققػ ا ماا مالؽ يف الؿػاضؾة ،ق سد الذريعب يسد ال اب 

تؾؿقذ –شل ح ار أماا كؾ مـ يريد الـقؾ مـ الصحاشةب يقد قاع ع د اهلل شـ أ

لؿا سةؾ عـ الّػاضؾ شقـ خقار الصحاشة؟ فرفع يده يضرب ال ائؾ  ,مالؽ

                                                 

. 4ب فّح ال اريب 054. 4ب العؼقدة القاسطقة ضؿـ مجؿقع الػّايىب 53. 4آسّقعابب ( 0)

محؿد شـ ع دالرحؿـ أشق يقسػ ب ياكظر م احث الؿػاضؾة يف العؼقدة لؾدكّقر 43

 يما شعد،ا(- 252ب )صال ظقػل

 -350. 6الؿديكةب ( 2)
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 -(1)"لقس ،ذا ديـ قريش يٓ ديـ العربب ،ذا ديـ أ،ؾ قؿ"يقاع: 

ي،ق يدرك تػاضؾ الصحاشة عؾك الحؼقؼةب يلؽـف يعؾؿ ما يراد مـ فّح ،ذا   

يالّدرج يف الّؿاس لّـؼص الؿػضقع يالغؾق شالػاضؾب  ال اب: فقؽقر مدخًم 

أس اب الـؼص يف الؿػضقعب ثؿ ي ّدرجفؿ ال قطار لؾدخقع يف أشقاب الـؼائص 

يثؾ  الصحاشة يعق فؿب يالؿؼصقد تحؼقؼ الػر  شقـ مـ تققػ يف الؿػاضؾة شقـ 

 عثؿار يعؾلب يرأي الح ـ شـ محؿد-

   املطأل٘ الجاىٔ٘: إبطال الكْل بأٌ املسجٝ٘ املبتدع٘ ٍه امتداْد

 : (2)٘ الرًٓ اعتصلْا الفتي٘للصحاب

ب كؿا ذكركا الؿؼصقد شا رجاء اتؼدا ذكر الؿؼصقد شا رجاء لغًة يادطمًح 

يأر مؿا اتػؼ عؾقف الؿرجةة: إخراج العؿؾ مـ الؿـ قب لؾح ـ شـ محؿدب 

 م ؿك ا يؿارب يالّ ا،ؾ يف شاب العؿؾ يارت ا ف شا يؿار-

لر العؿؾ عـد،ؿب فؾؼد ا ايعؾؿ يؼقـً  ╚يكؾ مـ عرج سقرة الصحاشة 

يف حقاة الصحاشة يسقرهتؿب يلؿ يؽقكقا يػرققر  اكار ارت اط ا يؿار شالعؿؾ أساًس 

شقـفؿاب يلؽـ عـدما شرزت فر  آشّداع مـ الؿرجةة يالجفؿقة يخاضت 

 شل،قائفا حصؾت تؾؽ الؿؼآت-

ييف شقار مققػ الصحاشة مـ ا رجاء يمخالػة الؿرجةة لفؿ قاع اقخ 

                                                 

  ؼات عؾؿاء الؼقريار يإفريؼقة ٕشل شؽر ع داهلل الؿالؽلب تحؼقؼ ش قر رياض الـػقس يف ( 0)

 -0.287ال ؽقش

عـ الصحاشةب يٕر الؿخالػقـ  ا،ذه الؿ للة رأيت مـ الؿـاس  ذكر،ا يف ،ذا الؿق ـ دفاعً ( 2)

 ألصؼقا ،ذه الّفؿة شالصحاشة الذيـ اعّزلقا الػّـة-
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يقد عدلت الؿرجةة يف ،ذا إدؾ عـ شقار الؽّاب يال ـة "اشـ تقؿقة:  ا سما

يالّاشعقـ لفؿ شنح ارب ياعّؿديا عؾك رأيفؿ يعؾك ما تليلقه  وأقوال الصحابة

 -(1)"شػفؿفؿ الؾغةب ي،ذه  ريؼة أ،ؾ ال دع

اتػؼت الصحاشة يالّاشعقر فؿـ شعد،ؿ مـ ":   يقاع ا ماا ال غقي 

 -(2)"ٕعؿاع مـ ا يؿارعؾؿاء ال ـة عؾك أر ا

حديثـا عـ الؿرجةة يك لة فرقفا ،ق مزاعؿ فر   دمؿا يػاجةـا عـ يلؽـ

آشّداعب يمـ تاشعفؿ مـ الؿعادريـب الذيـ حايلقا إلصا  ،ذه ال دعة الضالة 

شالصحاشة الؽرااب الذيـ اعّزلقا أحداث الػّـة إيلكب يقالقا: إر ،مٓء 

جةة الؿ ّدعةب فقؿا شعدب ي،ذا ال ا ؾ ٓ تميده الصحاشة إشرار ،ؿ كقاة الؿر

الؿقاقػ الؿلثقرة عـ ،مٓء الصحاشة الؽرااب يلؽـ ،ذه الؿزاعؿ ال ا ؾة ،ل مـ 

: يذلؽ لرتييج ايحديثً  االّضؾقؾ الذي مارسّف فر  آشّداعب يمـادري،اب قديؿً 

افضةب يمـ م ّدعاهتؿا الضالةب أي لؾطعـ يف الصحاشة إشرار: كؿا قاع عؾؿاء الر

 تاشعفؿ-

فؾؿا قّؾ عؾل الّؼت الػرقة الّل »حقث يزعؿ الؼؿلب يالـقشخّلب فقؼقٓر: 

كاكت معفب يالػرقة الّل كاكت مع  ؾحةب يالزشقرب يعائ ةب فصارت فرقة ياحدة 

ب ملسو هيلع هللا ىلصمع معايية شـ أشل سػقارب إٓ الؼؾقؾ مـ اقعّفب يمـ قاع شنمامّف شعد الـ ل 

قا جؿقعً ي،ؿ ال قاد إعظؿ )أعـل ا : )الؿرجةة(: الذيـ الّؼقا مع معايية(ب فُ ؿُّ

ب يزعؿقا أر أ،ؾ الؼ ؾة كؾفؿ مممـقر شنقرار،ؿ إهنؿ تقلقا الؿخّؾػقـ جؿقعً 

                                                 

 -003 ,004ال قخ إل اينب ص كّاب ا يؿار ٓشـ تقؿقة شّحؼقؼ يتعؾقؼ( 0)

 ب تحؼقؼ ز،قر ال اييش ياعق  إركاءيط-48. 0ارح ال ـة لؾ غقي ( 2)
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 -(1)«الؿغػرة االظا،ر شا يؿارب يرجقا لفؿ جؿقعً 

ؾ أشا شؽر »ي قاع الرازي ا سؿاعقؾل:  يالؿرجةة ،ق لؼ  قد لزا كؾ مـ فضَّ

 -(2)«أشل  ال يعؿر عؾك عؾل شـ 

 اأما الؿرجةةب فؽاكت حزشً »ي مـ الؿعادريـ: أحؿد أمقـ حقث يؼقع: 

ب ي)كقاة( ،ذه الطائػة كاكت شقـ الصحاشة يف الصدر إيع: فنكـا امحايدً  اسقاسقً 

امّـعقا أر يدخؾقا الـزاع الذي كار يف  ملسو هيلع هللا ىلصكرى جؿاعة مـ أدحاب رسقع اهلل 

 شـ عؿرب يعؿرار شـ حصقـب ي،ذه آخر عفد عثؿار: مثؾ أشل شؽرةب يع د اهلل

الـزعة يف عدا الدخقع يف الحريب شقـ الؿ ؾؿقـ شعضفؿ يشعضب ،ل إساس 

 -(3)«الذي ُشـل عؾقف مذ،  ا رجاء

ييف أخ ار كػر مـ »: فقؼقع: فييذ،  الدكّقر ح قـ عطقار الؿذ،  كػ 

ػّـب يقالقا أهنؿ كاكقا أيع مـ ماع إلك اعّزاع ال ,رضقار اهلل عؾقفؿ,الصحاشة 

 -(4)«ملسو هيلع هللا ىلص)شا رجاء(ب يقد أيديا مقاقػفؿ شلحاديث كثقرة سؿعق،ا مـ سقع اهلل 

يٓاؽ أر ،ذه الدعقى عارية عـ شقـة يدلقؾب ٓسقؿا إذا اسّحضركا ما 

تؼدا مـ كما أ،ؾ العؾؿ يف حؼقؼة الؿؼصقد شا رجاء يترك ما اجر شقـ 

 الصحاشة-

ة الؿؿّـعقـ عـ الؼّاع يف الػّـةب لؿ ثؿ إر ،ذه الؿقاقػ الؿلثقرة عـ الصحاش

                                                 

 (-6(ب يفر  ال قعة لؾـقشخّل )ص5( الؿؼآت يالػر  لؾؼؿل )ص0)

 (-263لؾرازيب تحؼقؼ د- ع د ال ما ال امرائل )ص «الزيـة»( كّاب 2)

 (-244( فجر ا سما )ص4)

 ب دار الجقؾ- 0316ب 0( ط05قة يف شمد ال اا )ص( الػر  ا سمم3)
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عؾك أي إاارة لإلرجاء: فؾؿ ترد ،ذه  ,ٓ مـ قري ب يٓ مـ شعقد, كعثر فقفا

فؾؿ يؼؾ أحد الع ارة عؾك أل ـّفؿ شلي معـك مـ الؿعاين الصحقحةب أي الؿ ّدعةب 

عـ أر يؽقر فقفؿ مـ تؼؾَّد مؼالة مـ  مـفؿ شؿا قاع شف الح ـ شـ محؿدب فضًم 

،ؿفؿ إيع يإخقر ،ق حؼـ دماء كار  ت الؿرجةة الجفؿقةب شؾمؼآ

أث ّت ،ذه الػّـ  يقدالؿ ؾؿقـب يالحػاظ عؾك يحدهتؿب يدػاء عؼقدهتؿب 

يإحداث الج قؿة مدى دمشة الصحاشة يف الحؼب ياسّؼامّفؿ عؾقفب ييف ،ذا 

ا غقاءب ما يلفذا لؿ يطؿع ال قطار أر يـاع مـفؿ مـ ا ضمع ي»يؼقع اشـ تقؿقة: 

كالف مؿـ شعد،ؿب يلؿ يؽـ ف فؿ أحد مـ أ،ؾ ال دع الؿ فقرة: كالخقارجب 

يالريافضب يالؼدريةب يالؿرجةةب يالجفؿقةب شؾ كؾ ،مٓء إكؿا حدثقا فقؿـ 

 -(1)«شعد،ؿ

مـ كؾ ققع م ّدع يف العؼقدةب  ,رضقار اهلل عؾقفؿ,ففذه شراءة عامة لفؿ 

ب فؾؿ يّربأ أحُد مـفؿ مـ أخرب يلؿ ي ؽ ملسو هيلع هللا ىلصيخالػ ما اعّؼديه يف حقاة الرسقع 

أحٌد مـفؿ يف إيؿار إخقاكف الذيـ دخؾقا الػّـةب أي لؿ يدخؾق،اب شؾ كاكقا يدعقر 

 خقاهنؿ شالرحؿةب يالؿغػرةب فالصحاشة الذيـ اعّزلقا الػّـة: يعّؿدير عؾك 

ب يشعضفا أيامر عقـقة يف حؼ ملسو هيلع هللا ىلصأدؾ ارعل ثاشت شـصقص دريحة مـ الـ ل 

   قـ هباب ي،ذا إدؾ ،ق: ترك الؼّاع يف الػّـة-الؿخا

التػريق بقن صحة إمامة  -مرضوان اهلل طؾقف-وإن من كؿال فؼه الصحابة 

 طؾي، ووجوب الؼتال معه.

ييحؾؾ اشـ حجر مقاقػ الصحاشة الؿ رتكقـ يف الػّـةب يالؿعّزلقـ عـفا: 

                                                 

 (-27.489( مجؿقع الػّايى )0)
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تقاجف الؿ ؾؿار ياحّج شف مـ لؿ يؼاتؾ يف الػّـةب ي،ق حديث: )إذا »فقؼقع: 

ب ي،ؿ كؾ مـ ترك الؼّاع مع عؾل يف (1)ش قػفؿا فؽم،ؿا يف مـ أ،ؾ الـار(

حريشف: ك عد شـ أشل يقاصب يع د اهلل شـ عؿرب يمحؿد شـ م ؾؿةب يأشل شؽرةب 

يغقر،ؿب يقالقا: يج  الؽػب حّك لق أراد أحد قّؾفب لؿ يدفعف عـ كػ فب يمـفؿ 

أراد قّؾفب دفع عـ كػ فب يذ،  جؿفقر مـ قاع: ٓ يدخؾ يف الػّـةب فنر 

الصحاشةب يالّاشعقـب إلك يجقب كصر الحؼب يقّاع ال اغقـب يجؿؾة ،ذه 

إحاديث القاردة يف ذلؽ عؾك مـ ضُعػ عـ الؼّاعب أي قصر كظره عـ معرفة 

داح  الحؼب ياتػؼ أ،ؾ ال ـة عؾك يجقب مـع الطعـ عؾك أحد مـ الصحاشة 

يلق عرج الؿحؼ مـفؿ: ٕهنؿ لؿ يؼاتؾقا يف تؾؽ ش    ما يقع لفؿ مـ ذلؽب 

 -(2)«الحريب إٓ عـ اجّفادب يقد عػا اهلل عـ الؿخطئ يف آجّفاد

يالحؼ حؿؾ عؿؾ كؾ »ييصحح اشـ حجر مقاقػ جؿقع الصحاشة: فقؼقع: 

أحد مـ الصحاشة الؿذكقريـ عؾك ال داد: فؿـ ٓشس الؼّاع اتضح لف الدلقؾ 

ال اغقةب يكاكت لف قدرة عؾك ذلؽب يمـ قعد لؿ يّضح لف  لث قت إمر شؼّاع الػةة

أي الػةّقـ ،ل ال اغقةب يإذا لؿ يؽـ لف قدرة الؼّاعب يقد يقع لخزيؿة شـ ثاشت أكف 

ث  كار مع عؾلب يكار مع ذلؽ ٓ يؼاتؾب فؾؿا ُقِّؾ عؿارب قاتؾ حقـةذب يحدَّ

 -(3)«الػةة ال اغقة( اشحديث: )يؼّؾ عؿارً 

مفرار إلك أر الؼقع شلر الصحاشة الؿؿّـعقـ عـ  يقد ذ،  مقؿقر شـ

الدخقع يف الػّـة ،ؿ الجؿفرة الغال ةب يقاع: إهنؿ الجؿاعةب يكار مققػفؿ تقلل 

                                                 

 (-7184( ال خاري )ح0)

 (-04.43( فّح ال اري )2)

 (-04.32( فّح ال اري )4)
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يأما مـ لزا الجؿاعةب فؿـفؿ »إخقاهنؿ الذيـ ٓش قا أحداث الػّـة: حقث قاع: 

زيد سعد شـ أشل يقاصب يأشق أيقب إكصاريب يع د اهلل شـ عؿرب يأسامة شـ 

يح ق  شـ م ؾؿة الػفريب يدفق  شـ سـارب يمحؿد شـ م ؾؿةب يف أكثر مـ 

: اب يالّاشعقـ لفؿ شنح ارب قالقا جؿقعً ملسو هيلع هللا ىلص)ع رة آٓج( مـ أدحاب رسقع اهلل 

ب يٓ كّربأ مـفؿاب يك فد عؾقفؿاب يعؾك اقعّفؿا شا يؿارب اكّقلك عثؿارب يعؾقً 

سعد شـ أشل يقاص لؾخريج  يكرجق لفؿب يكخاج عؾقفؿب يعـدما دعت الخقارج

لف عقـار شصقرتارب يل ار يـطؼ شالؽافر:  امعفؿ أتكب يقاع: ٓب إٓ أر تعطقين سقػً 

: فؼاع: مثؾـا يمثؾؽؿ كؿثؾ فلكػ عـفب يضرب لفؿ سعد مثًم  فلقّؾفب يشالؿممـ:

ققا عؾك محجة )أي: ال قضاء القاضحة(ب ف قـؿا ،ؿ كذلؽ ي قريرب ،اجت ريح 

لطريؼب يالّ س عؾقفؿ: فؼاع شعضفؿ: الطريؼ ذات القؿقـب عجاجة: فضؾقا ا

فلخذيا فقف: فّا،قاب يضؾقاب يقاع أخرير: كـا عؾك الطريؼب حقث ،اجت 

الريحب فـُـَّقخ: فلكاخقاب يأد حقاب يذ، ت الريحب يت قـ الطريؼب ففمٓء ،ؿ 

خؾ يف الء ب حّك كؾؼاهب يٓ كدملسو هيلع هللا ىلصالجؿاعةب قالقا: كؾزا ما فارقـا عؾقف رسقع اهلل 

مـ الػّـ حّك كؾؼاهب فصارت الجؿاعةب يالػةة الّل تدعك: فةة ا سماب حّك 

أذ،  اهلل الػرقةب يجؿع إلػةب فدخؾقا الجؿاعةب يلزمقا الطاعةب ياكؼاديا 

 -(1)«لفا

ع رة  ملسو هيلع هللا ىلص،اجت الػّـةب يأدحاب رسقع اهلل "يقاع محؿد اشـ سقريـ: 

ي،ذا »ب قاع اشـ تقؿقة: "قا ثمثقـآٓجب فؿا حضر،ا مـفؿ مائةب شؾ لؿ ي ؾغ

ا سـاد أدح إسـاد عؾك يجف إرضب قاع ال ع ل: يلؿ ي فد الجؿؾ مـ 

يا شخامس ؤغقر عؾلب يعؿارب ي ؾحةب يالزشقرب فنر جا ملسو هيلع هللا ىلصأدحاب رسقع اهلل 
                                                 

 (-49.396( تاريخ دم ؼ ٓشـ ع اكر )0)
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فلكا كذابب يما حضر،ا مـ أ،ؾ شدر إٓ خزيؿة شـ ثاشتب يقاع شؽقر شـ إاج: 

 ًٓ ر لزمقا شققهتؿب شعد قّؾ عثؿارب فؾؿ يخرجقا إٓ إلك مـ أ،ؾ شد أما إر رجا

 -(1)«ق قر،ؿ

فّؼرر هبذا أر الجؿفرة الغال ة مـ الصحاشةب الذيـ اعّزلقا الػّـة: إكؿا كار 

ب ي،ؿ عؾقفب يلؿ يمثر عـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصمققػفؿ ،ق الؿعّؼد الحؼب الذي فارققا رسقع اهلل 

ب يٓ اؼقع شا رجاء لػظً أي مققػ مخالػ لعؼقدة ،ذه إمةب يلؿ يمثر عـفؿ ال

معـًكب يإكؿا تقلقا إخقاهنؿب يسللقا اهلل لفؿ الؿغػرةب يالرضقار: يمـ ،ذا 

الؿـطؾؼب فنكف ٓ حجة لؼقع مـ زعؿ أر الؿرجةة الؿ ّدعة ،ؿ امّداد لرأي 

الصحاشة الؿؿّـعقـ عـ الدخقع يف الػّـةب يمـ ،ـا ت قـ سؼقط ،ذه الدعقىب 

ب يأثار،ا الّل ريجت لفا فر  آشّداع قديؿً يعدا حجّفا: ي،ل الدعقى ا

 -االؿ ّ رققر حديثً 

 

         

 

                                                 

 (-6.246,247( مـفاج ال ـة )0)
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 اخلامت٘

 -الحؿد هلل الذي شـعؿّف تّؿ الصالحات

 : مع ذكر شعض الؿؼرتحات ييف الخّاا ألخص ما تقدؾت إلقف مـ كّائج

الح ـ شـ محؿد ،ق حػقد الخؾقػة الرااد عؾل شـ أشل  ال ب ي،ق  -1

 ـ-مـ أعقار الّاشعق

لقس ا رجاء الؿـ قب إلك الح ـ شـ محؿد ،ق ا رجاء الّل قالت  -2

ب يإكؿا كار رأيف الذي ذ،  إلقف ،ق الّققػ يف أمر الؿؼّّؾقـ فم شف الجفؿقة

 يّقٓ،ؿا يٓ يّربأ مـفؿا-

 -ب يكدمف عؾك كّاشّفث قت رجقع الح ـ عـ مذ، ف يف ا رجاء  -3

دير،ؿ يأل ـّفؿ مـ إدقع الؿجؿع عؾقفا عـد ال ؾػ سممة د -4

 ب يترك ما اجر شقـ الصحاشة-ملسو هيلع هللا ىلص ٕدحاب رسقع اهلل

الػر  شقـ رأي الح ـ شـ محؿد إيع يشقـ الصحاشة الؿعّزلقـ  -5

ب يلؿ يّققػقا يف الر ◙لؾػّـةب فالؿعّزلقـ لؾػّـة لؿ يـازعقا يف إمامة عؾل 

 أحد مـ الصحاشةب شؾ كاكقا يّقلقر الجؿقع-

جاء: شؾ مـ جؿقع مؼآت أ،ؾ سممة الصحاشة مـ شدعة ا ر  -6

 ب يإشطاع دعقى الؿ ّ رققـ يمـ قؾد،ؿ مـ الؿعادريـ-إ،قاء

 وأما الؿؼترحات: فلقترح طؾى الباحثقن البحث يف هذه الؿواضقع: 

مققػ الح ـ شـ محؿد مـ الخقارج يالرافضة يالؿرجةة مـ خمع  ,0

 سقرتف يرسالّف يف ا رجاء-
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ما تضؿـّف مـ م ائؾ عؾك يجف  يدراسة جؿقع "رسالة ا رجاء"ارح  ,2

 الّػصقؾب سقاء ما كار مّعؾؼ شا رجاء أي غقره-

 دراسة مقاقػ أعقار الّاشعقـ مـ أ،ؾ ال قت مـ الصحاشة يمـ الػر - ,4

 حصر أثار الؿريية عـ الّاشعقـ مـ أ،ؾ ال قت يف العؼقدة يدراسّفا- ,3
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 املصادر ّاملراجعفَرط 

الػرقة الـاجقة يمجاك ة الػر  الؿذمقمة )كّاب  ا شاكة عـ اريعة ,0

الؼدر(ب أشق ع د اهلل ع قد شـ محؿد شـ شطة العؽربيب تحؼقؼ يدراسة: د-عثؿار شـ 

ع د اهلل آدا إثققشلب دار الراية لؾـ ر يالّقزيعب الرياضب الط عة إيلك 

 ،د-0305

ؼ: ع د اهلل إسؿاء يالصػاتب أشق شؽر أحؿد شـ الح قـ ال قفؼلب تحؼق ,2

 ا-0994 ,،د 0304ب شـ محؿد الحااديب مؽّ ة ال قاديب جدةب الط عة إيلك

أدقع ال ـةب أشق ع د اهلل محؿد شـ ع د اهلل إكدل ل ال فقر شاشـ أشل  ,4

زمـقـب تحؼقؼ: ع د اهلل شـ محؿد ال خاريب مؽّ ة الغرشاء إثريةب الؿديـة الـ قيةب 

 ،د-0305الط عة إيلكب 

آعّؼاد يالفداية إلك س قؾ الراادب أشق شؽر أحؿد شـ الح قـ ال قفؼلب  ,3

تخريج فريح شـ دالح ال فمعب رئاسة إدارة ال حقث العؾؿقة يا فّاء شالرياضب 

 ا-2114 ,،د 0323الط عة الثاكقةب 

ال داية يالـفايةب إسؿاعقؾ شـ عؿر شـ كثقرب تحؼقؼ: د- ع د اهلل شـ  ,5

مركز ال حقث يالدراسات العرشقة يا سممقة شدار ،جرب  ع دالؿح ـ الرتكلب

 ا-0998 ,،د 0309الط عة إيلكب 

شقار تؾ قس الجفؿقةب أحؿد شـ ع د الحؾقؿ اشـ تقؿقةب حؼؼف مجؿقعة  ,6

مـ الؿحؼؼقـب مجؿع الؿؾؽ ففد لط اعة الؿصحػ ال ريػب الط عة إيلكب 

 ،د-0326

ٕعماب أشق ع د اهلل محؿد شـ أحؿد تاريخ ا سما ييفقات الؿ ا،قر يا ,7
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شـ عثؿار الذ، لب تحؼقؼ: د- عؿر شـ ع د ال ما الّدمريب دار الؽّاب العرشلب 

 ا-0987ب د،0317شقريتب الط عة إيلكب 

تاريخ شغدادب أشق شؽر أحؿد شـ عؾل الخطق  ال غداديب دار الؽّ   ,8

 العؾؿقةب شقريت-

خقاطب تحؼقؼ: د-أكرا ضقاء العؿريب تاريخ خؾقػة شـ خقاطب خؾقػة شـ  ,9

 اب دار  ق ةب الرياض-0988،دب 0315الط عة الثاكقةب 

تاريخ دم ؼب أشق الؼاسؿ عؾل شـ الح ـ ال افعل الؿعريج شاشـ  ,01

ع اكرب تحؼقؼ: مح  الديـ أشل سعقد عؿر شـ غرامة الغؿرييب دار الػؽرب 

 ا-0995, د،0305شقريتب 

الرجاعب جؿاع الديـ أشل الحجاج يقسػ  هتذي  الؽؿاع يف أسؿاء ,00

الؿزيب تحؼقؼ: د- ش ار عقاد معريجب ممس ة الرسالةب شقريتب الط عة 

 ا-0992 , د،0304الخام ةب 

هتذي  الّفذي ب افاب الديـ أحؿد شـ حجر شـ عؾل شـ حجر ,02

 ،دب دار الػؽرب شقريت-0313الع ؼمينب الط عة إيلكب 

ؾب أحؿد شـ ع د الحؾقؿ اشـ تقؿقةب تحؼقؼ: د- درء تعارض العؼؾ يالـؼ ,04

 محؿد رااد سالؿب دار الؽـقز إدشقة-

ذا الؽما يأ،ؾفب ٕشل إسؿاعقؾ الفرييب تحؼقؼ يتخريج: ع د اهلل شـ  ,03

محؿد شـ عثؿار إكصاريب مؽّ ة الغرشاء إثريةب دار الح ـ لؾـ ر يالّقزيعب 

 إردر-

حؿد شـ ،ارير شـ يزيد الخمعب تحؼقؼ: ال ـةب أشق شؽر أحؿد شـ م ,05
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 ا-0989,د،0301د-عطقة الز،راينب دار الرايةب الرياضب الط عة إيلكب 

ال ـةب أشق شؽر عؿري شـ أشل عادؿ الضحاك شـ مخؾد ال ق اينب  ,06

تخريج محؿد شـ كادر الديـ إل اينب يسؿاه شد)ظمع الجـة يف تخريج ال ـة(ب 

 ا-0985,د،0315تب الط عة الثاكقةب الؿؽّ  ا سمملب شقري

ســ اشـ ماجفب أشق ع د اهلل محؿد شـ يزيد الؼزييـل ال فقر شد)اشـ  ,07

ماجف(ب تحؼقؼ: محؿد فماد ع د ال اقلب الؿؽّ ة الّجاريةب مؽة الؿؽرمةب دار 

 الحديثب الؼا،رة-

ســ الـ ائل )الؿجّ ك( يشحااقّف ارح ال قق ل يال ـديب أحؿد  ,08

شـ عؾل الـ ائلب تحؼقؼ: مؽّ  الّحؼقؼ: الرتاث ا سمملب دار  شـ اعق 

 ا-0992,د،0302الؿعرفةب شقريتب الط عة الثاكقةب 

سقر أعما الـ مءب اؿس الديـ محؿد شـ أحؿد شـ عثؿار الذ، لب  ,09

 -د،0316تحقؼل: اعق  إركميط يجؿاعةب ممس ة الرسالةب الط عة الراشعةب 

أ،ؾ ال ـة يالجؿاعةب أشق الؼاسؿ ، ة اهلل شـ ارح أدقع اعّؼاد  ,21

الح ـ شـ مـصقر الطربي الملؽائلب تحؼقؼ: د- أحؿد سعد حؿدارب دار  ق ة 

 لؾـ ر يالّقزيعب الرياض-

ال ريعةب أشق شؽر محؿد شـ الح قـ أجريب تحؼقؼ: د- ع د اهلل شـ  ,20

 ا-0997,د،0308عؿر الدمقجلب دار الق ـ لؾـ رب الرياضب الط عة إيلكب 

،دب دار الػؽرب 0310دحقح ال خاريب محؿد شـ إسؿاعقؾ ال خاريب  ,22

 شقريت-

دحقح م ؾؿب م ؾؿ شـ الحجاج الؼ قري الـق اشقريب عـاية: أشل  ,24
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 ا-2116,د،0327قّق ة كظر محؿد الػارياشلب دار  ق ةب الط عة إيلك 

جر فّح ال اري ش رح دحقح ال خاريب أحؿد شـ عؾل شـ ح ,23

الع ؼمينب راجعف قصل مح  الديـ الخطق ب دار الريار لؾرتاثب الؼا،رةب 

 ا-0986,د،0317الط عة إيلكب 

،دب دار الؽّاب 0495فجر ا سماب أحؿد أمقـب الط عة إيلكب  ,25

 العرشلب شقريت-

 فر  ال قعةب الح ـ شـ مقسك الـقشخّلب مط عة الديلةب اسّاك قع- ,26

مقة يف شمد ال ااب د-ح قـ عطقارب الط عة إيلكب الػر  ا سم ,27

 ،دب دار الجقؾ-0316

الؼامقس الؿحقطب مجد الديـ محؿد شـ يعؼقب الػقريزآشاديب الط عة  ,28

 ،دب ممس ة الرسالةب شقريت-0317الثاكقةب 

كّاب الزيـة يف الؽؾؿات العرشقة يا سممقةب أشق حاتؿ أحؿد شـ  ,29

 ب تحؼقؼ: د-ع د ال ما ال امرائل-(422حؿدار الرازي )ت: 

كّاب   ؼات خؾقػة شـ خقاطب تحؼقؼ: د- أكرا ضقاء العؿريب الط عة  ,41

 إيلكب جامعة شغدادب شغداد-

مجؿقع فّايى اقخ ا سما أحؿد شـ تقؿقةب جؿع يترتق  ع د  ,40

الرحؿـ شـ محؿد شـ قاسؿب مجؿع الؿؾؽ ففد لط اعة الؿصحػ ال ريػب 

زارة ال مير ا سممقة يإيقاج يالدعقة يا راادب ال عقدية تحت إاراج ي

 ا-0995,د،0306
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معجؿ مؼايقس الؾغةب أحؿد شـ فارسب تحؼقؼ: ع د ال ما ،اريرب  ,42

 ،دب مط عة ال اشل الحؾ لب الؼا،رة-0492الط عة إيلكب 

م ـد ا ماا أحؿد شـ حـ ؾب حؼؼف يخرج أحاديثف يعؾؼ عؾقفب اعق   ,44

ميطب عادع مرادب يآخريرب ممس ة الرسالة شقريتب الط عة إيلكب إرك

 ا-2110,د،0320ا إلك 0995,د،0306

مـفاج ال ـة الـ قيةب أحؿد شـ ع د الحؾقؿ اشـ تقؿقةب تحؼقؼ: د- محؿد  ,43

 ا-0987,د،0316رااد سالؿب الط عة إيلك 

شـ محؿد الـفاية يف غري  الحديث يإثرب أشق ال عادات الؿ ارك  ,45

الجزري الؿعريج شاشـ إثقرب تحؼقؼ:  ا،ر الزاييب محؿقد الطـاحلب دار ال از 

 لؾـ ر يالّقزيعب مؽة الؿؽرمة-
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 89 .... ا رجاء الؿـ قب إلك الح ـ شـ محؿد شـ الحـػقة  :الؿطؾ  الثاين

 94 ...................................... قثقؼ رسالة ا رجاءت  :الؿ حث الثالث

 93 ........................................ كص رسالة ا رجاء  :الؿ حث الراشع

 99 ........................................................ مضؿقر الرسالة

 010 .......... الؿ ائؾ العؼدية الّل تضؿـّفا رسالة ا رجاء :الؿ حث الخامس
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 ملدص البحح

 تؿ تؼ قؿ ال حث إلك: مؼدمةب يتؿفقد يسّة مطال ب يخاتؿة يففارس عؾؿقة:

عؾك: آفّّاحقةب يأ،ؿقة ال حثب يأس اب اخّقارهب يخطة  ااّؿؾت الدؿؼدمة

 ال حثب يمـفج ال حث-

ااّؿؾ الّؿفقد عؾك الّعريػ شد:)ال دعةب يشالصؿتب يشالصقفقة(ب يشقار 

 كؾ ق ؿب يمؼآت الصقفقة يف الصؿت يمـزلّف عـد،ؿ-أق اا الصؿت يحؽؿ 

 ثم دخؾت إلى صؾب البحث وهو يف بقان الؿخالػات العؼدية الؿتعؾؼة ببدطة

 وكؼضفا، وجعؾُت ذلك يف ستة مطالب: الصؿت طـد الصوفقة

  مـ عؿؾ الجا،ؾقة-الؿطؾ  إيع: أهنا 

  :الصؿت الدائؿ شدعة مـفل عـفا-الؿطؾ  الثاين 

 الث: كقهنا مـ الغؾق يف الديـ-الؿطؾ  الث 

  الؿطؾ  الراشع:  تؼديؿ الصؿت عؾك الؽما شخقٍر مـاٍج لؽؿاع ا يؿار

 شالققا أخر-

  ع-الؿطؾ  الخامس: أهنا  دلقؾ عؾك عدا تعظقؿ الخالؼ الؿ رِّ

  :كذر معصقة ٓ يجقز القفاء شف- كذر الصؿتالؿطؾ  ال ادس 

 ؾ حث-ثؿ خّؿت ال حث شخاتؿةب يففارس مـاس ة ل

 د- عارج شـ مزيد ال حقؿل أ-

ariff-assuhaimy@hotmail.com 
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﷽ 

 املكدم٘

إر الحؿد هللب كحؿدهب يك ّعقـفب يك ّغػرهب يكعقذ شاهلل مـ ارير أكػ ـاب 

يمـ سقةات أعؿالـاب َمـ يفده اهلل فم مضؾ لفب يَمـ يضؾؾ فم ،ادي لفب يأافد 

 -(1)د أر محؿًدا ع ده يرسقلفأر ٓ إلف إٓ اهلل يحده ٓ اريؽ لفب يأاف

: آع عؿرار] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ب [012

ۀ ﴿ب [0: الـ اء] ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ *ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 -[71,70: إحزاب] ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

الـصقحة لعؿقا : مـفا :ّقـةفنر ديـ اهلل تعالك قائؿ عؾك دعائؿ مأّما شعُد: 

الديـ »قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصأر الـ ل  ◙ كؿا جاء يف حديث تؿقؿ الداريب الؿ ؾؿقـ

-(2)«هلل يلؽّاشف يلرسقلف يٕئؿة الؿ ؾؿقـ يعامّفؿ»قؾـا: لؿـ؟ قاع: ب «الـصقحة

الّل   دعتحذير،ؿ مـ ال: الـصقحة لعؿقا الؿ ؾؿقـأعظؿ أشقاب يمـ 

 - تـؼص عؼقدهتؿ أي تـؼضفا

شدعة الصؿتب تؾؽ الصقفقة ـ ال دع الؿحدثة الّل أحدثّفا فرقة يإر م

                                                 

حاشفب كؿا يعؾؿفؿ الّ فد يف الصمةب يعؾؿفا أد ملسو هيلع هللا ىلص( ،ذه ت ؿك خط ة الحاجة يقدكار الـ ل 0)

َّاب الـَِّؽاِح َشاب ُخْطَ ِة الـَِّؽاِح ) دحقح »(ب ياكظر: 0.619أخرجفا اشـ ماجف يف ســف كِ

َمِة َياْلُخْطَ ِة )ب «م ؾؿ  َّاب اْلُجُؿَعِة َشاب َتْخِػقِػ الصَّ  .(2.594كِ

  .(4.0443: )ب كّاب ا يؿارب شاب شقار أر الديـ الـصقحة«دحقح م ؾؿ»( 2)
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ال دعة الّل يرثق،ا عـ أدحاب الدياكات الفـديةب يأ،ؾ الؽّابب كؿا قاع اقخ 

ؿا كاكت إعؿاع كؾّ : يؼقلقر ,الصقفقة, فليلةؽ":   ا سما اشـ تقؿقة 

لصؿت ؾقر الجقع يال فر ياثؿ ،مٓء قد يػّض  -عؾك الـػس ففل أفضؾ اؼَّ أ

كؿا يػعؾ ذلؽ مـ يػعؾف مـ الؿ ركقـ الفـد يغقر،ؿ يمـ ب يالخؾقة يكحق ذلؽ

 -(1)"الـصارى يم ّدعة ،ذه إمة

هباب حّك  ب ففل قرشة يّع َّدير هلل الصقفقة ي،ذه ال دعة لفا مـزلة عـد

آلت هبؿ إلك ترك ما أيج  اهلل تعالك عؾقفؿ مـ مخا  ة إ،ؾب يإمر 

مـ الؼقاعد عـد،ؿ  إر الصؿتشؾ يكحق ذلؽب ـ الؿـؽرب شالؿعريج يالـفل ع

إرشعة الّل يحّاج إلقفا الؿريدب يمـ مـازع العامة يأرشاب ال ؾقكب يمـ آداب 

شؽر الصديؼ  قأش يٓ اؽ أرَّ فعؾفؿ مـ أعؿاع الجا،ؾقةب فؼد أكؽرالخؾقةب 

ت مصؿّفالؿرأة الّل تع َّدت شالصؿتب ف عؾك ◙ فعؾفا مـ لفا أرَّ  ـيشقَّ ب حجَّ

حديث ققس شـ أشل حازاب قاع: دخؾ أشق شؽر عؾك ب كؿا يرد يف عؿؾ الجا،ؾقة

قالقا: « ؿ؟ما لفا ٓ تؽؾّ »ب فؼاع: ؿُ يؼاع لفا زيـ ب فرآ،ا ٓ تؽؾَّ  (2)امرأة مـ أحؿس

ب «،ذا مـ عؿؾ الجا،ؾقة :تؽؾؿلب فنر ،ذا ٓ يحؾ»حجت مصؿّةب قاع لفا: 

 -(3)"فّؽؾؿت

عؾك الّحذير مـ ال دع يالؿحدثات: كصرًة  ôيقد درج أ،ؾ ال ـة 

ب الصؿت يمـزلّف عـد الصقفقةفؿـ ،ذا الؿـطؾؼ آثرت الؽّاشة يف ب لديـ اهلل 

                                                 

 -(6.443: )«الجقاب الصحقح لؿـ شدع ديـ الؿ قح»( 0)

معجؿ ما اسّعجؿ مـ أسؿاء ال مد » شطـ مـ أكؿار شـ أراش مـ الؼحطاكقة-أحؿس: ( 2)

 -(0.59: )لؾ ؽري« يالؿقاضع

 -(5.30ب كّاب مـاق  إكصارب شاب: أياا الجا،ؾقة: )«دحقحف»( رياه ال خاري يف 4)
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                                                                         -يشقار ما ااّؿؾ عؾقف مـ مخالػات عؼدية مع كؼضفا

  :ِأٍنٔ٘ البحح ّضبب اختٔاز 

 مـ أ،ؿفا ما يؾل:  عّدة: أمقرٍ إلك أس اب اخّقار يالؿقضقع ،ذا  أ،ؿقة ترجع

لّعؾُّؼف شنشطاع  ريؼٍة محَدثة يف الّع ُّدب تدعق  :يف شاشف ؿقضقعأ،ؿقُة ال ,0

 إلقفا  ائػة مـّ رة يف كثقر مـ شمد العالؿ ا سممل-

ائَػ ا حّك أر خالط أ،ُؾ ال ـة فقفا  قا سما مـذ ك لهتشمد أر   ,2

فؿـ الؿفؿ ٕ،ؾ الحؼ أر يعرفقا آكحرافات العؼدية عـد مـ يف العؼقدةب  مخالػة

 قد ُي ّؾقر شؿخالطّفؿ: حّك ٓ يّلثريا شال دع الؿحدثة-

ًقا يف ب إٓ ما يجد ح   عؾؿلم ّؼؾة  يف كّاشةٍ  إفراد الؿقضقععدا  ,4 مػرَّ

 شطقر الؽّ -

 خط٘ البحح: 

 يخاتؿة يففارس عؾؿقة:  يم حثقـبال حث إلك: مؼدمةب  قّ ؿت

هب أس اب اخّقاري أ،ؿقة ال حثب يآفّّاحقة: ففل م ّؿؾة عؾك الدؿؼدمة أّما

 -ب يمـفج ال حثخطة ال حثي

الؿبحث إول: تعريف الصؿت، وبقان أقسامه، ومؼآت الصوفقة فقه، 

 : ومـزلته طـدهم، وفقه ثالثة مطالب

 -الؿطؾ  إيع: تعريػ الصؿت 

 شقار أق اا الصؿتب يأحؽامفا- الثاين: طؾ الؿ 



   اهصىفًُ، دزاسُ ُكديُ عكديُاهصٌت عِد  129
 

 -الؿطؾ  الثالث: مؼآت الصقفقة يف الصؿت يمـزلّف عـد،ؿ 

، الصؿت طـد الصوفقة الؿبحث الثاين: الؿخالػات العؼدية الؿتعؾؼة ببدطة

 وفقه ستة مطالب: 

  مـ عؿؾ الجا،ؾقةالؿطؾ  إيع: أرَّ الّع د شالصؿت- 

  :دلقؾ عؾقفا-ٓالصؿت الدائؿ شدعة أرَّ الؿطؾ  الثاين  

 -الؿطؾ  الثالث: أرَّ الّع د شالصؿت أي الؿدايمة عؾقف مـ الغؾق يف الديـ 

  الؿطؾ  الراشع: أرَّ تؼديؿ الصؿت عؾك الؽما شخقٍر مـاٍج لؽؿاع

 ا يؿار شالققا أخر-

  ؿـ تعطقؾ الؿطؾ  الخامس: أرَّ الّع د شالصؿت أي الؿدايمة عؾقف يّضَّ

 يالـفل عـ الؿـؽرب يالـصقحةب يإذكار يغقر،ا-ال رائع كإمر شالؿعريج 

  الؿطؾ  ال ادس: أرَّ الّع د شالصؿت أي الؿدايمة عؾقف مـ كْذر الؿعصقة

 الذي ٓ يجقز القفاء شف-

 -الخاتؿة

 ففارس ال حث-

 ميَج البحح: 

 آستؼرائي التحؾقؾي الـؼدي مع مراطاة اتبعت يف إطداد هذا البحث الؿـفج

 : تيأ

ٓت الصقفقة الؿّعؾؼة شالصؿت مـ مصـػاهتؿب يمؿـ كّ  تقثقؼ مؼا ,0
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 عـفؿ يف ،ذه الؿخالػة-

شقار شطمر شدعة الصؿت عـد الصقفقةب يأيجف مخالػّفا لعؼقدة أ،ؾ  ,2

 ال ـة يالجؿاعة-

شعد،ا شذكر اسؿ ال قرة يرقؿ أية ب عزي أيات الؼرآكقة إلك أماكـفا ,4

 ين-مع كّاشّفا شالرسؿ العثؿام اارة يف الؿّـب 

تخريج إحاديث الـ قيةب فنذا كاكت يف الصحقحقـ أي أحد،ؿا  ,3

شالعزي إلقفؿاب يإذا كاكت يف غقر،ؿا عزيت إلك مـ خرجفا مع ذكر كما  اكّػقت

 أ،ؾ العؾؿ يف شقار درجة الحديث-

شذكر مصادر،ا إدؾقة ما أمؽـ ب إلك قائؾقفاشـ  ّفا تقثقؼ الـؼقع  ,5

 ذلؽ- 

 قة يارح الؽؾؿات الغري ة-الّعريػ شالؿصطؾحات العؾؿ ,6

 آلّزاا شعممات الرتققؿ يض ط ما يحّاج إلك ض ط- ,7

ففرست لؼائؿة الؿصادر يالؿراجعب  اقّصرت عؾك عؿؾ  ,8

 -يالؿقضقعاتب  لؼؾة الـصقص يالـؼقع الّل تحّاج إلك ففرسة

أر يجعؾ ،ذا العؿؾ دالًحاب يلقجفف خالًصاب يأٓ يجعؾ ٕحد  ياهلَل أسلع

 ف يلل ذلؽ يالؼادر عؾقف-إكب فقف اقًةا
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 املبحح األّل 

تعرٓف الصنت، ّبٔاٌ أقصامُ، ّمكاالت 

 الصْفٔ٘ فُٔ، ّميسلتُ عيدٍه

 املطلب األول

 تعسيف الصنت 

ؿت  ب سقاء أكار عـ قدرة أا عـ عدمفا-ال ؽقت مطؾؼ: لغة الصَّ

ًّا يُدؿقًتا يُدؿاًتا:":   قاع الجق،ري  ب َسَؽَت  َدَؿَت َيْصُؿُت َدْؿ

َّ ؽقُت  يَأْدَؿَت مثؾف- َّْصؿقُت: ال َّْصؿقُت أيًضا: الُ ؽقُت ب يال يرجٌؾ ب يال

 -(1)"قتسؽّ : أي :قتدؿّ 

َٓ ُيَؼاع َساكِتب َدامت: لغقر الـَّا ِؼيُيؼاع   -(2)َي

 إهباا عؾك يدع ياحد أدؾ يالّاء يالؿقؿ الصاد":   قاع اشـ فارس ي

 -(3)"ايأدؿت أيًض مـ ذلؽ دؿت الرجؾب إذا سؽتب ب يإغم 

ف بتعاريف طّدة: مـفا:   والصؿت  يف آصطالح ُطرِّ

فف الؽػقيُّ شؼقلف:  ,0  -(4)"ؿت: إْمَ اك َعـ َقْقلف الَ ا ِؾ دير الحّؼ يالّص "عرَّ

ب شخمج الؽما شفب يٓ يػقد اقًةا عّدّ ٓ يُ يالؿراد شف: آمّـاع عـ الّؽؾؿ شؿا 

                                                 

 (-0.256)«: الصحاح»( 0)

 (-0.522لؿجؿع الؾغة العرشقة: )« الؿعجؿ القسقط»( اكظر: 2)

  1(4.418«: )مؼايقس الؾغة( »4)

  .(519ب ص: )«الؽؾقات»( 3)
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 -(1)ب فنكف ٓ ُيؿَ ؽ عـفهٓ ي قغ إكؽارالذي يػقد ددًقا يدقاًشا 

ضؿ ال ػّقـب فنر  اع سؿل : ال ؽقت":   يقاع اشـ عاشديـ  ,2

 -(2)"ادؿًّ 

شؾ ٓ شدَّ فقف مـ الّطقع ب فلفاد الّعريػ شلر مجرد ال ؽقت ٓ ُي ؿك دؿًّا

 
ّ
 -الـّ  ل

ة لؾصؿت عـد الصقفقةب فؼاع   الؿـايي  ذكري ,4  : تعاريػ عدَّ

 -(3)"الصؿت: فْؼد الخا ر شقجد حاضر" , أ

 -(4)"سؼقط الـطؼ شظفقر الحؼ"يققؾ:  , ب

 -(5)"اكؼطاع الؾ ار عـد ظفقر العقار"يققؾ:  , ت

 ومن خالل التعاريف السابؼة:  

: أرَّ ما يخطر يف شاع الؿرء مـ أفؽار إيع يراد شف الّعريػ الػؾ ػليّ قـ أرَّ 

اهلل ي،ق مح ة ب ح ـة أي غقر ذلؽب فنهنا ُتػَؼُد عـدما يجد الؿرء القاجد الحاضر

 -فقصؿتب تعالك الّل تجعؾف يػؼد ،ذه الخقا ر

 إذا اكؽ ػ يشرز يالّعريػ الثاين الؿؼصقد شف
ِّ
: عدا يققع الخطل الؼقلل

                                                 

  1(89(ب )32لؾجرجاين ص: ) «الّعريػات»( 0)

 (-2.339ٓشـ عاشديـ: )« رد الؿحّار عؾك الدر الؿخّار»( 2)

  .(209يي ص: )لؾؿـا «الّقققػ عؾك مفؿات الّعاريػ»( 4)

  .(209لؾؿـايي ص: ) «الّقققػ عؾك مفؿات الّعاريػ»( 3)

  .(209لؾؿـايي ص: ) «الّقققػ عؾك مفؿات الّعاريػ»( 5)
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 -(1)الصقاب

يالّعريػ الثالث معـاه: عدا اسّؿرار الؾ ار شالؽما عـد معايـة الؼقع 

 -(2)الحؼ يم ا،دتف

 من وجوه:  والػرق بقن الصؿت والسؽوت

ّّؽّؾؿ مع الؼدرة عؾقفب يهبذا الؼقد إخقر يػار   أّر الّ ؽقت ,0 ،ق ترك ال

ّّؽّؾؿ غقر معّربة فقف-  الّصؿت: فنّر الؼدرة عؾك ال

ًّاب يٓ  ,2 ب فؿـ ضّؿ اػّقف آًكا يؽقر ساك ّ
الّصؿت يراعك فقف الّطقع الـّ  ل

ّٓ إذا  الت مّدة الّضّؿ-  يؽقر دامّاب إ

ا كار أي شا ,4  ًمب أّما الّصؿت ففق الّ ؽقت إم اك عـ الؽماب حؼًّ

 -(3)إم اك عـ ققع ال ا ؾ دير الحّؼ 

 الجاىي  طلبامل

 بياٌ أقطاو الصنت، وأحكامَا

 يـؼسم الصؿت إلى قسؿقن: 

 الؼسم الؿشروع. -1
                                                 

  1(89لؾجرجاين ص: ) «الّعريػات»ب ي: (4.370ٓشـ فارس: ) «مؼايقس الؾغة»( اكظر: 0)

  1(89لؾجرجاين ص: ) «الّعريػات»ب ي: (3.211ٓشـ فارس: ) «مؼايقس الؾغة»( اكظر: 2)

مرقاة الؿػاتقح ارح »(ب 2.339ٓشـ عاشديـ: )« رد الؿحّار عؾك الدر الؿخّار»اكظر: ( 4)

كضرة الـعقؿ يف مؽارا أخم  الرسقع »(ب ي: 7.4148لؾؼاري: ) «م ؽاة الؿصاشقح

عدد مـ الؿخّصقـ شناراج ال قخ دالح شـ ع د اهلل شـ حؿقد: ب تللقػ: «الؽريؿ

(7.2643-) 
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 .يجب الصؿت طن كل كالم كفت طـه الشريعة 

فالؼاعدة العامة يف شاب الـقا،ل يجقُب الؽػِّ عـفاب يمؿا يدع عؾك ذلؽ 

دعقين ما تركّؽؿب إكؿا ،ؾؽ "قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص: أر رسقع اهلل ◙ أشل ،ريرةحديث 

مـ كار ق ؾؽؿ ش مالفؿ ياخّمففؿ عؾك أك قائفؿب فنذا هنقّؽؿ عـ الء فاجّـ قهب 

 -(1)"أمرتؽؿ شلمر فلتقا مـف ما اسّطعّؿ يإذا

فؾقس الؽما ملمقًرا شف عؾك ا  م ب يٓ ":   قاع الحافظ اشـ رج  

الؽما شالخقر يال ؽقت عـ ال رب يكار ال ؾػ  مـ شدّ  ال ؽقت كذلؽب شؾ ٓ

ل دتف عؾك الـػسب يذلؽ يؼع  :ا يؿدحقر الصؿت عـ ال رب يعؿا ٓ يعـلكثقرً 

فقف الـاس كثقًراب فؽاكقا يعالجقر أكػ فؿب ييجا،ديهنا عؾك ال ؽقت عؿا ٓ 

 -(2)"يعـقفؿ

رحؿ »: لحديث ,الصؿت عـ ار  : أي, ييجُ  ":   قاع اشـ عاشديـ 

 -(4)"«(3)ؿ فغـؿ أي سؽت ف ؾؿامًرا تؽؾّ اهلل 

  ؿت طن الؽالم الؿباح الذي يمدِّي إلى الؽالم بباصل.ويجب الّص 

الصؿت الؿ اح الؿرغقب فقف ترك الؽما ال ا ؾب يكذا ":   قاع العقـل 

                                                 

: ملسو هيلع هللا ىلصب كّاب: آعّصاا شالؽّاب يال ـةب شاب: آقّداء ش ــ رسقع اهلل «دحقح ال خاري»( 0)

  .(2.975كّاب: الحجب شاب: فرض الحج مرة يف العؿر: )« دحقح م ؾؿ»(ب ي9.93)

 (-0.430«: )جامع العؾقا يالحؽؿ»( 2)

 يف 4)
ُّ
ـف شطرقف ب يح ◙(ب عـ أكس شـ مالؽ 3.230«: )اع  ا يؿار»( أخرجف ال قفؼل

 (-855شرقؿ: )« ال ؾ ؾة الصحقحة»إل اينُّ يف: 

 (-2.339ٓشـ عاشديـ: )« رد الؿحّار عؾك الدر الؿخّار»( 3)
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 -(1)"الؿ اح الذي يجر إلك الء مـ ذلؽ

رة أرّ   -(2)دد()القسائؾ تعطك أحؽاا الؿؼا يمـ الؼقاعد الػؼفقة الؿؼرَّ

 يالقسائؾ: جؿع يسقؾةب ي،ل الّطريؼ الؿقدؾة إلك الؿؼصقد-

 ي،ق الؿطؾ  يالغاية مـ الػعؾ-ب يالؿؼادد: جؿع مؼصد

ي،ذه الؼاعدة ت قـ أر ب ُؿقدؾة إلقفدفقسقؾة الحراا محّرمة كحرمة الحراا ال

 -(3)إلك أمٍر مـ إمقر الؿحرمة فنكف يؽقر مؿـقًعا فعؾف،ذا الؿ اح إذا أدى 

 لؼسم الؿؿـوع.ا -2

  يحرم الصؿت إذا اطتؼد الصامت أكه قربة هلل. 

عّؼد ب أما إذا لؿ يُ ؼد قرشةً ؽره الصؿت إذا اعُّ يُ ":   قاع العقـل الحـػل 

 -(5)"(4)«مـ دؿت كجا: »♠لؼقلف  :قرشة فم يؽره

َكَُّف ييؽره---": يقاع الؿـم خ ري الحـػل
ِ
ْؿُت: ٕ ـْ َدْقِا  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ َكَفك َع

ْؿِت  ْؿِت  -الصَّ ـْ َدْقِا الصَّ  -َفؼاَع: َأْر َتُصقَاب يٓ ُتَؽؾَِّؿ أحًداب يُسةَِؾ َأُشق َحـِقَػَة َع

ـِ  ي ْؿَت ُقْرَشةٌ : َقاع ا ماُا َحِؿقُد الدِّ ََّؼَد َأّر الصَّ َّٓ َفَم ُيْؽَرهُ ب ،ذا إذا اْع  -(6)"يإِ

                                                 

 (-06.290لؾعقـل: ) «عؿدة الؼاري ارح دحقح ال خاري»( 0)

 (-0.54ب لؾعز شـ ع د ال ما: )«ققاعد إحؽاا يف مصالح إكاا»( اكظر: 2)

 (-8.775لؾ قركق: )« قاعد الػؼفقةمقسقعة الؼ»( اكظر: 4)

ال ؾ ؾة »(ب يدححف إل اين يف 3.230ب كّاب الرقا ب شاب يف الصؿت: )«ســ الرتمذي»( 3)

 (-546شرقؿ: )« الصحقحة

 (-278ص: ) «مـحة ال ؾقك يف ارح تحػة الؿؾقك»( 5)

 (-0.203«: )درر الحؽاا ارح غرر إحؽاا( »6)
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 صَّ ـَ ما لؿ يُ ب الؿؽريه إذا أ ؾؼ يف كما الحـػقة فالؿراد مـف كرا،ة الّحريؿي

 عؾك كرا،ة الّـزيف- 

قاع ب الّحريؿ: فالؿراد مـفا:  ؾؼتالؽرا،ة حقث أُ ":   قاع اشـ عاشديـ 

إٓ أر ب فالؿراد مـف الّحريؿ:  ؾؼ يف كممفؿالؿؽريه إذا أُ  ياعؾؿ أرّ : يف ال حر

لػظ الؽرا،ة عـد : كفؼد قاع الؿصـػ يف الؿصػّ ب عؾك كرا،ة الّـزيف صَّ ـَ يُ 

: إذا قؾت يف الء: قؾت ٕشل حـقػة: قاع أشق يقسػ -راد هبا الّحريؿا  م  ي

 -(1)"الّحريؿ: قاع؟ فؿا رأيؽ فقفب أكر،ف

 .يحرم الصؿت إذا تعقَّن الؽالم 

ييّعقـ الؽما يف تعؾقؿ الـاس أمَر ديـفؿب ييف إمر شالؿعريج يالـفل عـ 

شإذكار القاج ةب يكحق  الؿـؽر ما لؿ يؽـ يف ا كؽار شالؾ ار مػ دةب ييف ا تقار

 ذلؽ-

الؽما عـ الحؼ لؿـ  يالصؿت الؿـفل عـف تركُ ":   قاع العقـل 

 -(2)"ي ّطقعفب يكذا الؿ اح الذي ي ّقي  رفاه

مـ سؽت عـ الحؼ يف محؾف ففق اقطار ": قاع ال قخ أشق عؾل الدقا ي

 -(3)"أخرس

يالصؿت عؿا يج  مـ الؽما ":   قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة ي

                                                 

 «ارح الّؾقيح عؾك الّقضقح»(ب ياكظر: 0.225«: )الؿخّار حااقة رد الؿحّار عؾك الدر( »0)

 (-2.252,254لؾّػّازاين: )

 (-06.290لؾعقـل: ) «عؿدة الؼاري ارح دحقح ال خاري»( 2)

 (-2.997«: )ارح زري  عؾك مّـ الرسالة ٓشـ أشل زيد الؼقرياين( »4)
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 -(1)"حراٌاب سقاء اتخذه ديـًا أي لؿ يّخذه

 ؟،ؾ ُ،َق حراا َأي َمؽُريه :يقد اْخّؾػ الُػَؼَفاء فِل الصؿت"يقاع أيًضا: 

َّّْحِؼقؼ أكف إذا َ اع يتضؿّ   -(2)"ـ ترك الَقاِج  َدار َحراًمايال

 املطلب الجالح

 مكاالت الصوفية يف الصنت وميصلتُ عيدٍه

 الصوفقة أمران، يؿؽن إيضاحفا فقؿا يؾي:  مؿا يدل طؾى مـزلة الصؿت طـد

: الؿؼآت الـظرية الواردة طـفم يف هذا الباب، يؿؽن بقان أهؿفا يف  ًٓ أو

 التالي: 

الصؿت طـد الصوفقة ركٌن من أركاكفم، ومن الؼواطد إربعة التي  -1

 يحتاج إلقفا الؿريد: 

س ع  يحّاج الؿريد إلك"أشق  ال  الؿؽل يف جؿؾة ققت الؼؾقب:  قاع

خصاع: أرشعة ققاعدب يثمثة أعماب يالؼقاعد إرشعة: الجقعب يال فرب 

يالصؿتب يالخؾقة- يإعما الثمثة: الؿعرفة شالطريؼب يالخ قةب ي اعة 

 -(3)"الدلقؾ

ب كعت أرشاب الرياضات ,الصؿت, يذلؽ": ع د الؽريؿ الؼ قرييقاع 

                                                 

 (-25.293: )«مجؿقع الػّايى»( 0)

 (-560) :ص« مخّصر الػّايى الؿصرية»( 2)

 (-0.274: )«ققت الؼؾقب»( 4)
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 -(1)"ؼَيُ،َق أحد أركاهنؿ فِل حؽؿ الؿـازلة يهتذي  الخؾ

 : يإدب يف الؼقع ،ق أر ٓ يّحدث شدير أمرب يإذا "يقاع الفجقيريُّ

دؿت ٓ يؽقر جا،ًم يغافًمب ييـ غل لؾؿريد أر ٓ يّدخؾ يٓ يّصرج يف كما 

ال ققخب يٓ يّؽؾؿ إلقفؿ شع ارات غري ةب يٓ يّحدث حّك ُي لعب يٓ ي دأ 

 -(2)"شالؽما

 فلما إيثار أرشاب الؿجا،دة ال ؽقَت ": يس   الصؿت شقَّـف الؼ قري شؼقلف

ُثؿَّ َما فِقِف مـ حػظ الـػس يإظفار دػات ب ؿا عؾؿقا فِل الَؽما مـ أفاتفؾِ 

ـَ أاؽالف شح ـ الـطؼب الؿدح يغقر ،ذا مـ آفات ب يالؿقؾ عَؾك َأر يّؿقز َشْق

 -(3)"الخؾؼ

الصؿت طـدهم من مـازل العامة وأرباب السؾوك، ومن آداب الخؾوة،  -2

 والحضرة.

 ومؿا جاء طـفم يف ذلك: 

إما شالؾ ار عؿا لغقر اهلل تعالك مع غقر اهلل تعالك : الصؿت"ابن طربي:  ولق

ف ل اكُ  فؿـ دؿَت - أي الؼؾ  عـ خا ر الـػس يف كقر مـ إكقارب جؿؾة ياحدة

يمـ ب ك لف رشفيتجؾَّ ب ف يقؾ ف ظفر لف ش رهل اكُ  يمـ دؿَت ب يزره فؼط خػَّ 

يمـ لؿ يصؿت شؾ اكف يٓ شؼؾ ف كار ب شؾ ار الحؽؿة فـا ٌؼ  دؿت قؾ ف فؼط

ب مـ مـازع العامة يأرشاب ال ؾقك: الؾ ار فصؿُت - مؿؾؽة ال قطار يم خرة لف

                                                 

 (-0.237: )«الرسالة الؼ قرية»( 0)

 (-2.612: )«ك ػ الؿحجقب»( 2)

 (-0.237: )«الرسالة الؼ قرية»( 4)
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: يحاع دؿت ال الؽقـب مـ دػات الحؼ شقـ أ،ؾ الؿ ا،دات: يدؿت الؼؾ 

فؿـ الّزا ب شقـ مخا  ات الّلكقس يحاع الصؿت الؿؼرّ ب ال ممة مـ أفات

 -(1)"إٓ مع رشف فا لؿ ي ؼ لف حديٌث الصؿت مـ إحقاع كؾِّ 

من آداب دخول الخؾوة  أحؿد الؽؿشخاكوي الـؼشبـديالصويف وطدَّ 

 .(2)اقخف يف الخؾقة أي خارجفا إٓ معَ  أر ٓ يّؽؾؿ مع أحدٍ وشروصفا: 

َّّك يؾزا َكْػ فب ٓ يصح ٕحد الصؿت"التستري:  وقاَل سفل ْبن َطْبد اهللِ   َح

قاَع اهلل ب يالصؿت مـ آداب الحضرة": طبد الؽريم الؼشقريوقال - (3)"الخؾقة

]إعراج:  ﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴿تعالك: 

پ   ڀ  ڀ  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصا عـ الجـ شحضرة الرسقع يقاَع َتَعالك مخربًب [213

 -(4)"[29]إحؼاج:  ﴾ڀ

الصؿت ٓ تصّح ٕحد العزلة يالخؾقة حّك يؾزا كػ ف ": وقال اإلسـوي

ب كؿا فعؾ دايد الطائل يغقره ًٓ  -(5)"أي

ِم الصؿت والعؿل به. -3  حث أتباطفم طؾى تعؾُّ

 ومؿا ورد طـفم يف ذلك: 

،ق إلك أر يّعؾؿ "إر فمًكا يّعؾؿ الـحقب فؼاع: إلبراهقم بن أدهم:  أكه ققل
                                                 

لؿحؿد الخادمل:  «شريؼة محؿقدية يف ارح  ريؼة محؿدية ياريعة ك قية يف سقرة أحؿدية»( 0)

(4.065-) 

 -«جامع إدقع يف إيلقاء»( اكظر: 2)

 (-0.237: )«الرسالة الؼ قرية»( 4)

 (-0.237: )«الرسالة الؼ قرية»( 3)

 (-2.254: )«حقاة الؼؾقب عؾك ،امش ققت الؼؾقب»( 5)
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 -(1)"ؿت أحقجالّص 

 :عؾؿ الَؽماؿت َكؿا تَّع َشْعضفؿ: تعؾؿ الّص ايق": طبد الؽريم الؼشقريوقال 

 -(2)"فنر َكاَر الَؽما يفديؽ َفنِر الصؿت يؼقؽ

ياسّؼ ؾ الجدار حّك ب يامح اسؿؽ مـ الؼقاب الزا القحدة"وقال الشبؾي: 

 -(3)"تؿقت

مع دياا الذكر ب يأكس الؿريد القح ة مـ الع اد"وقال الحارث الؿحاسبي: 

اءة إخم ب يعظقؿ ف عـ ال ر يدكهلل شؼؾ فب يأكرا أخم  الؿريد إكرامف كػَ  

يمـ دد  العالؿ ب الفؿة شالظػر شؿا يرضل اهللب يطقر معف الـقا ييؼؾ معف الـ قار

ي ؾ  الصؿت ب لقؼقا لرشف شح ـ الرعاية :ف شؿعرفة معاين الزيائديف عؾؿف ا،ّؿامُ 

مع الػؽرةب يإكس شالعزلة ي عث عؾك  ؾ  معاين الحؽؿةب يدياا الّق،ؿ شـظر 

ييقرث الؼؾ  آكؽ ارب ب الؼقامة يزيع شف ال رير شالدكقا الؼؾ  إلك ادائد

 -(4)"ييعؿؾ عؾك آسّعداد لؾعرض إكرب يال ماع إعظؿب يال ؽاء شف

ييف مخّصر الػّقحات الؿؽقة يج  عؾك مـ لؿ يؽـ ":   وقال العطار 

ب يال فرب الجقع: ي،لب لف اقخ أر يعؿؾ هبذه الّ عة أمقر حّك يجد ال قخ

يالقؼقـب يإكؿا كاكت ب يالعزيؿةب يالّقكؾب يالصربب يالصد ب العزلةيب يالصؿت

يلفا حؽؿة إلفقة يعرففا أ،ؾ ب ا ت عةٕر ش ائط إعداد يإفمك أيًض  :ت عة

                                                 

 (-8.06: )ٕشل كعقؿ «حؾقة إيلقاء»( 0)

 (-0.239: )«الرسالة الؼ قرية»( 2)

 (-067: )لؿحؿد ففر اؼػة ص «الّصقج شقـ الحؼ يالخؾؼ»( 4)

 (-8.06: )ٕشل كعقؿ «لقاءحؾقة إي»( 3)
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 -(1)"اهلل

يأر ب أي أر يضع حصاة يف فقفب فالعزلة :ا مـ حقث العؿؾيأمَّ "وقال الغزالي: 

ب حّك يعّاد الؾ ار ترك ما ٓ يعـقفب ؾزا كػ ف ال ؽقت هبا عـ شعض ما يعـقفيُ 

 -(2)"جًدا الؾ ار يف ،ذا عؾك غقر الؿعّزع اديدٌ  يض طُ 

أكفم جعؾوا التزام الصؿت من آداب الؿريد مع الشقخ حتى يصل إلى ما  -4

 طـده، وجعؾوه سبقاًل لؿجاهدة الـػس.

يألزمقه يف ": شفاب الدين أبو العباس الػاسي، الؿعروف بـزروققال 

يالخؾقةب ب يال فرب يالصؿتب ؾ إلقفا مـ الجقعػس شؿا يقِد مجا،دة الـ

أي أضداد شعضفب إلك غقر ذلؽ مـ مخّؾػات إمقر الّل ٓ ب يأضداد ذلؽ

تـحصرب ييجري الـظر فقفا شح   جرياهناب يألزمقه إظفار ما عـده لقصؾ إلك ما 

ارط  عـد،ؿ فقفب فؽار شقـ أيديفؿ كالؿقت شقـ يدي الغاسؾب كؿا ،ق معؾقا يف

 -(3)"الؿريد مع ال قخ

 الصؿت سبب لؾوصول إلى الحؽؿة. -5

 -(4)"الحؽؿاء يرثقا الحؽؿة شالصؿت يالّػؽر": مؿشاذ الديـوريقال 

هم الصؿت من الؿـاقب التي ُيثـى بفا طؾى الؿرء. -6  طدُّ

 ومؿا جاء يف ذلك: 
                                                 

 (-2.521: )«حااقة العطار عؾك ارح الجمع الؿحؾل عؾك جؿع الجقامع»( 0)

 (-4.003: )«إحقاء عؾقا الديـ»( 2)

 (-53: )ص «عدة الؿريد الصاد »( 4)

 (-0.237: )«الرسالة الؼ قرية»( 3)
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داح  الريا  "يف ترجؿة أحؿد شـ سؾقؿار ال طائحل:  قال ابن الؿؾؼِّن

ـَ تحت الؼ  ؾعةب كار يـّؿل إلك سقدي أحؿد شـ الرفاعلب يكار ذا دؿتب ساك

 -(1)"الـػس

 -(2)"إكؿا يرث الحؽؿاء الحؽؿة شالصؿت يالّػؽر"وقال مؿشاد الديـوري: 

عـ سقده ع د الرحؿـ الؿجذيب أكف كار يّؽؾؿ ثمثة أافرب  وذكر الشعراين

 -(3)يي ؽت ثمثة أافر

هم الصؿَت من خصال الخقر مطؾ -7  ًؼا.طدُّ

ًٓ ب ف يف خصاع أرشعكؾُّ  الخقرُ "سفؾ الّ رتي: قاع  : هبا دارت إشداع أشدا

 -(4)"إخؿاص ال طقرب يالعزلة عـ الخؾؼب يالصؿتب يسفر الؾقؾ

هم الصؿَت شرًصا لصحة التوبة. -8  طدُّ

َّّك يؾزا َكْػَ  "َقاَل سفل ْبن َطْبد اهللِ التستري:  ف يٓ تصح َلُف الّقشة َح

 -(5)"الصؿت

 .ا: التطبقق العؿؾي لؾصؿت طـد جؿؾة من الؿتصوفةثاكقً 

 ومؿا ورد يف ذلك: 

 ؿع مؽثت ثمثقـ سـة ٓ يُ "ما ذكره الؼشقري طن بعض الصوفقة أكه قال: 
                                                 

 (-8.06: )ٕشل كعقؿ «  ؼات إيلقاء»( 0)

 (-0.283: )لؾعريسل «ة يف ارح الرسالة الؼ قريةكّائج إفؽار الؼدسق»( 2)

 (-2.030: )«  ؼات ال عراين»( 4)

 (-3.752لؾخؾقيت: )« شؾغة ال الؽ ٕقرب الؿ الؽ» (3)

 (-0.237: )«الرسالة الؼ قرية»( 5)
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 -(1)"ُثؿَّ مؽثت ثمثقـ سـة ٓ ي ؿع قؾ ل إٓ مـ ل اينب ل اين إٓ مـ قؾ ل

 د اهلل الحضرمل عـ سللت أشا عما جاء طن طبداهلل بن محؿد الؿرتعش أكه قال: 

ٱ  ﴿فلجاشـل مـ الؼرآر فؼاع: ب الّصقجب يكار مـذ ع ريـ سـة دؿت عـ الؽما

ب فؼؾت: فؽقػ دػّفؿ؟ [24]إحزاب:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

قؾت: فليـ محؾفؿ مـ ب [34]إشرا،قؿ:  ﴾ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ﴿فؼاع: 

قاع: ب زدينب قؾت: [55]الؼؿر:  ﴾ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿إحقاع؟ قاع: 

 -(2)"[46]ا سراء:  ﴾ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی﴿

ياعّزع عـ "وقال حسن العدوي الحؿزاوي يف ترجؿة أحؿد البدوي: 

يكار شعض العارفقـ ب فؽار ٓ يؽؾؿ الـاس إٓ شا اارةب يٓزا الصؿتب الـاس

ك يؼقع: إكف رضل اهلل تعالك عـف حصؾت لف جؿعقة عؾك الحؼ تعال ◙

 -                            (3)"فاسّغرقّف إلك إشد

ب يققؾ: إِر أشا حؿزة ال غدادي َكاَر ح ـ الَؽما": طبد الؽريم الؼشقريوقال 

َّّك ب َأر ت ؽت فّح ـ ب شؼلتؽؾؿت فلح ـت: ففّػ شِِف ،اتػ َفَؿا تؽؾؿ شَْعد َذلَِؽ َح

 -(4)"قع َأْي أقؾ يأكثرَيَماَت قري ا مـ ،ذه الحالة َعَؾك رأس أس ب َمات

ـْ ب اد مـ يؾزا الصؿت الدائؿيمـ الز،ّ ":   وقال ابن الجوزي  ييـػرد َع

 -(5)"فقمذيفؿ شؼ ح أخمقف يزيادة اكؼ اضفب مخالطة أ،ؾف

                                                 

 (-0.251: )«الرسالة الؼ قرية»( 0)

 (-01.435: )ٕشل كعقؿ «حؾقة إيلقاء»( 2)

 (-0.048: )لؾحؿزايي « ارح الربدة ال قدقريةالـػحات ال اذلقة يف»( 4)

 (-0.238: )«الرسالة الؼ قرية»( 3)

 (-031: )ص «تؾ قس إشؾقس»( 5)
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 املبحح الجاىٕ 

الصنت عيد  املدالفات العكدٓ٘ املتعلك٘ ببدع٘

 الصْفٔ٘

 املطلب األول

َّ التعبد بالصنت    مً عنل اجلاٍليةأ

 -عؾك الؿـع مـ الّ  ف شل،ؾ الجا،ؾقة يقد أجؿع العؾؿاء

ما : القجف الثالث يف تؼرير ا جؿاع":    شقخ اإلسالم ابن تقؿقة قال

يف  ,ئؿة الؿّ قعقـ يأدحاهبؿمـ الؿّؼدمقـ يإ, ذكره عامة عؾؿاء ا سما

 ي،ق أكثر مـ أرب أي مخالػة إعاجؿب تعؾقؾ الـفل عـ أاقاء شؿخالػة الؽػار

ب إٓ يقد شؾغف مـ ذلؽ  ائػةب لف أدكك كظر يف الػؼف أحدٍ  ـْ يما مِ ب يؿؽـ اسّؼصاؤه

شاتػا  إئؿة عؾك الـفل عـ مقافؼة  اضريريًّ  اي،ذا شعد الّلمؾ يالـظر يقرث عؾؿً 

 -(1)"الؽػار يإعاجؿ يإمر شؿخالػّفؿ

ڦ  ڦ   ﴿: يمؿا يدع عؾك الؿـع مـ ات اع أ،ؾ الجا،ؾقة ققُع اهلل 

  *ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ     

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   *ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ       گ  گ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ    *ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 -[06,09: الجاثقة] ﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

                                                 

 (-0.044: )«اقّضاء الصراط الؿ ّؼقؿ»( 0)
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أخرب س حاكف أكف أكعؿ عؾك شـل إسرائقؾ ":   ا اشـ تقؿقة قاع اقخ ا سم

ب ا مـ شعضفؿ عؾك شعضيأهنؿ اخّؾػقا شعد مجلء العؾؿ شغقً ب شـعؿ الديـ يالدكقا

يهناه عـ ب يأمره شات اعفاب عؾك اريعة مـ إمر ارعفا لف ملسو هيلع هللا ىلص اثؿ جعؾ محؿدً 

مـ خالػ  يقد دخؾ يف الذيـ ٓ يعؾؿقر كؾُّ ب ات اع أ،قاء الذيـ ٓ يعؾؿقر

الذي ب ،ؿ ،ل ما يفقيكف يما عؾقف الؿ ركقر مـ ،ديفؿ الظا،رؤيأ،قاب اريعّف

لؿا  فؿ فقف ات اعُ يمقافؼُّ ب ففؿ يفقيكفب ،ق مـ مقج ات ديـفؿ ال ا ؾ يتقاشع ذلؽ

ب ير شفيلفذا يػرح الؽافرير شؿقافؼة الؿ ؾؿقـ يف شعض أمقر،ؿ يي رّ ب يفقيكف

ًٓ ييقدير أر لّ  قس الػعؾ مـ ات اع يلق فرض أر لّ ب ا لقحصؾ ذلؽ عظقؿً ق شذلقا ما

يأعقر ب أ،قائفؿ فم ري  أر مخالػّفؿ يف ذلؽ أح ؿ لؿادة مّاشعّفؿ يف أ،قائفؿ

يأر مقافؼّفؿ يف ذلؽ قد تؽقر ذريعة إلك ب عؾك حصقع مرضاة اهلل يف تركفا

 يأي إمريـ كارب فنر مـ حاا حقع الحؿك أياؽ أر يقاقعفب مقافؼّفؿ يف غقره

 -(1)"يإر كار إيع أظفرب حصؾ الؿؼصقد يف الجؿؾة

 ¶ حديث اشـ عؿر يمؿا يدع عؾك الؿـع مـ الّ  ف شل،ؾ الجا،ؾقة

 -(2)"مـ ت  ف شؼقا ففق مـفؿ" :ملسو هيلع هللا ىلص قاع: قاع رسقع اهلل

ي،ذا الحديث أقؾ أحقالف أكف يؼّضل ":    قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة

 -(3)"كػر الؿّ  ف هبؿ يإر كار ظا،ره يؼّضلب تحريؿ الّ  ف هبؿ

 : ما يؾي الصؿت من طؿل الجاهؾقة مؿا يدل طؾى أن مداومةو

                                                 

 (-0.03: )«اقّضاء الصراط الؿ ّؼقؿ»( 0)

: اشـ تقؿقة قفف(ب يقاع 3.33ب )ل س ال فرةب شاب يف ؾ اسكّاب ال«: ســف» ( رياه أشق دايد يف2)

 (-0.82: )«اقّضاء الصراط الؿ ّؼقؿ» -"ي،ذا إسـاد جقد"

 (-0.84: )«اقّضاء الصراط الؿ ّؼقؿ»( 4)
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 أكَّه من العادات الؿوروثة طن أتباع الدياكات السابؼة. -1

- الصؿت اعقرة ملخقذة مـ الدياكات الفـدية يالقفقدية يالـصراكقةفؿمزمة 

ا كاكت كؾؿ: يؼقلقر ,الصقفقة, فليلةؽ":   قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة 

ثؿ ،مٓء قد يػضؾقر الجقع يال فر ب عؾك الـػس ففل أفضؾ اؼَّ أإعؿاع 

كؿا يػعؾ ذلؽ مـ يػعؾف مـ الؿ ركقـ الفـد ب يالصؿت يالخؾقة يكحق ذلؽ

 -(1)"يغقر،ؿ يمـ الـصارى يم ّدعة ،ذه إمة

يكثقر مـفؿ "م قـًا شعض  ؼقس الفـديس:  ييؾقاا جقؿس ديقَراكتيقاع 

يف يضع ياحدب يرشؿا ظؾقا يف يضعفؿ أعقاًماب يلكؾقر أيرا   يجؾ قر دامّقـ

ي،ؿ يف ذلؽ كؾف يّعؿدير قّؾ ب ال جر يأكقاع ال ـد  الّل يلتقفؿ هبا الـاس

 -   (2)ييركزير كؾ تػؽقر،ؿ شغقة أر يزداديا عؾًؿاب إح اسفؿ

يممزمة الصؿت مـ العادات ":   قاع ال قخ إح ار إلفل ظفقر ي

 -  (3)"مـ تؿاثقؾ شقذاال قذية كؿا يظفر 

ي،ق عدا الؽما إٓ ب الصؿت الدائؿ"خصائص الر، ار يف ال قذية: يمـ  

ييسقؾة لجؾ  العطايا يالؿاع ب ي،ق مـ دػات الؿدح عـد،ؿب عـد الضريرة

أي:  (:الـقرفاكا)كف رمز لؾ ؽقـة يكقر مـ أكقار إ -يالؿـص  يالجاه يالثـاء

  -(4)"ال عادة

                                                 

 (-6.443: )«الجقاب الصحقح لؿـ شدع ديـ الؿ قح»( 0)

 (-4.260: )«قصة الحضارة»( 2)

ُج »( 4) ََّّصقُّ  (-019: )ص «- الؿـَ ل َيالَؿَصادر-ال

 (-235) :ص «إديار القضعقة»( 3)



   اهصىفًُ، دزاسُ ُكديُ عكديُاهصٌت عِد  147
 

فالدياكات الفـدية ،ل الؿصدر ":   فل ظفقر ال قخ إح ار إليقاع 

خّاره  ائػة مـ الـاس الذيـ أراديا ايب أخر لؾّصقج الذي راح شقـ الؿ ؾؿقـ

ياخّاريا كػس الؿـا،ج الّل يضعفا ب أر يؽقكقا عرفاء مـ شقـ الؿ ؾؿقـ

يجعؾقا غقردي قا ب الؿعرفة: أي :لحصقع )كريار( :أدحاب الدياكات الفـدية

لـػس( يج  يكقار د،قار )أي الصؿت يالّػؽقر يالذكر( يسقؾة )أي تعذي  ا

ب ا إلك حّد اضطر الؿراعقر لؾّصقجا ياضحً ا جؾقًّ يكار ،ذا ظا،رً ب لؾقدقع إلقفا

 -(1)"يالؿدافعقر عـفؿ أر يؼّريا شف عؾك مأل مـ الـاسب يالؿدا،ـقر لؾصقفقة

ظؾقا يب مـ تخصصقا يف الصؿت ,ر، ار الـصارى, يمـفؿ"يقاع أيًضا: 

 -(2)"ا مـ ال ـقـ ٓ تـػرج اػا،فؿ عـ كؾؿة ياحدةا ك قرً عددً 

ييج  أٓ كـ ك يف ،ذا الؿؼاا أثر الؿ قحقة يف الز،د "يقاع أيًضا: 

فنر إمر لؿ يؼّصر عؾك الؾ اس يعفقد الصؿت  :ا سممل يف العصر الؿ ؽر

كجد يف  شؾ إكـاب يكثقر مـ آداب  ريؼ الز،د الّل يؿؽـ رد،ا إلك أدؾ م قحل

إلك جاك ل الحؽايات العديدة الّل تؿثؾ الرا،  ,أقدا كّ  تراجؿ الصقفقة 

الؿ قحل يؾؼل الؿقاعظ يف دقمعّف أي عؿقده عؾك ز،اد الؿ ؾؿقـ ال ائحقـ يف 

قا عة عؾك أر مذا،  ،مٓء الز،اد كاكت إلك حد ك قر م ّـدة  أدلةً  ,الصحراء

                                                                                                                                                      -(3)"إلك تعالقؿ يتؼالقد يفقدية يم قحقة

كمحظ أر غال قة الؼدي قـ قد فضؾقا الصؿتب ": ال اشا اـقدة الثالث يقاع

ذلؽ  - ييف"ٓ تخؾق مـ معصقةكثرة الؽما "ياضعقـ أمامفؿ ققع الحؽقؿ: 
                                                 

ُج »( 0) ََّّصقُّ  (-003,005: )ص «- الؿـَ ل َيالَؿَصادر-ال

ُج »( 2) ََّّصقُّ  (-68: )ص «- الؿـَ ل َيالَؿَصادر-ال

ُج »( 4) ََّّصقُّ  (-92: )ص «- الؿـَ ل َيالَؿَصادر-ال
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كثقًرا ما ": الؿ فقرة ع ارتف ,الؿؾقك أيٓد معؾؿ, أرساكققس الؼديس قاع

يمـ أجؾ ،ذا دؾك دايد ب "ا عـ سؽقيتب فؿا كدمت قطتؽؾؿت فـدمت-- يأمّ 

-- يقاع القحل ا لفل: "ضع يا رب حافًظا لػؿلب شاًشا حصقـًا ل ػّل"الـ ل قائًم: 

فضقؾة "يما أكثر ما تحدثت الؽّ  الريحقة عـ:  "الّؽؾؿآسّؿاع أفضؾ مـ "

 لك ار ي،ا  أخطاء مـ ا ك ار هبا يّخؾص لؽقؿا :يدعت إلقفا "الصؿت

: الؽذب يالؿ الغةب يكما الرياء يالّؿؾؼ يالـػا - يمـفا: مـفا  :--عديدة-

 -(1)"الّفؽؿب يالؽما الجارحب يال   يالؾعـ يا ساءة إلك أخريـ

ت مصؿته وبقاكه لفا أنَّ  ◙بي بؽر الصديق إكؽار أ -2 طؾى من حجَّ

 فعؾفا من طؿل الجاهؾقة.

حديث ققس شـ أشل حازاب قاع: دخؾ أشق شؽر عؾك امرأة مـ يدع عؾك ذلؽ 

قالقا: حجت « ؿ؟ما لفا ٓ تؽؾّ »ؿب فؼاع: زيـ ب فرآ،ا ٓ تؽؾّ : يؼاع لفا أحؿس

ب «ا مـ عؿؾ الجا،ؾقةفنر ،ذا ٓ يحؾب ،ذ :تؽؾؿل»ب قاع لفا: (2)مصؿّة

 -(3)"فّؽؾؿت

فلخرب أشق شؽر: أر الصؿت الؿطؾؼ ٓ ":   قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة 

ا شذلؽ عق  ،ذا العؿؾب يحؾب يعؼ  ذلؽ شؼقلف: ،ذا مـ عؿؾ الجا،ؾقةب قاددً 

يذمفب يتعؼق  الحؽؿ شالقدػ: دلقؾ عؾك أر القدػ عؾةب يلؿ ي رع يف 

                                                 

 (-0: )ص اـقدة الثالث لؾ اشا «الصؿت يالؽما »مؼاع شعـقار: ( 0)

يٓ ب يلعؾفا كذرت أر تحج يٓ تّؽؾؿ فقفب ساكّة: أي :ةدامّ: يعـل":   قاع الؽرماين ( 2)

دحقح الؽقاك  الدراري يف ارح »- "يفقف الّ  ف شل،ؾ الجا،ؾقةب يحؾ إذ لؿ ي رع ذلؽ

 (-05.67: )«ال خاري

 (-5.30ب كّاب مـاق  إكصارب شاب: أياا الجا،ؾقة: )«دحقحف»( رياه ال خاري يف 4)
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ا اتخذ مـ ع ادةب مؿا كار أ،ؾ الجا،ؾقة يّع دير م ا سماب فقدخؾ يف ،ذا: كؾُّ 

 -(1)"فشفب يلؿ ي رع اهلل الّع د شف يف ا سماب يإر لؿ يـقه عـف شعقـ

قوله: )    ؿ   جلاهؾقة(: أ : إكه مما  كػ د يه أه   و عـى"أيًضا:  وقال

أه      بادة مما كان   جلاهؾقة، ومل ُيرشع يف  إلسالم، فق خ  يف هذ : ك   ا  ختذ

 .(2)"ومل يرشع  هلل  لتعب  يه يف  إلسالم،  جلاهؾقة يتعب ون يه

يلقس مـ اريعة ا سما الصؿت عـ ":   يقاع اشـ قدامة الؿؼدسل 

 -(3)"الؽماب يظا،ر إخ ار تحريؿف

 صؿات القوم إلى الؾقل من كسك أهل الجاهؾقة. -3

 ٓ ُيّؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص: حػظت عـ رسقع اهلل ◙ عؾليمؿا يدع عؾك ذلؽ ققع 

 -(4)«شعد احّماب يٓ ُدؿات يقا إلك الؾقؾ

كار أ،ؾ الجا،ؾقة مـ ك ؽفؿ الصؿاتب يكار ":   قال الخطابي 

مريا يأُ ب فقا عـ ذلؽالقاحد مـفؿ يعّؽػ الققا يالؾقؾة فقصؿت يٓ يـطؼب فـُ 

 -(5)"شالذكر يالـطؼ شالخقر

ؿت شالص يديـقر هلل  يكاكقا يف الجا،ؾقة":   وقال الشقخ ابن طثقؿقن 

يي ؽت يٓ يّؽؾؿ حّك تغق  ب أر ا ك ار يؼقا مـ كقمف يف الؾقؾ: يعـل :إلك الؾقؾ
                                                 

 (-0.470: )«اقّضاء الصراط الؿ ّؼقؿ»( 0)

 (-0.025: )«اقّضاء الصراط الؿ ّؼقؿ»( 2)

 (-4.214: )«الؿغـل»( 4)

( يدححف إل اين 4.005كّاب القداياب شاب ما جاء مّك يـؼطع القّؿ: )« ســ أشل دايد»( 3)

 (-2874شرقؿ: ) «دحقح ســ اشل دايد»يف: 

 (-3.87: )«معالؿ ال ــ»( 5)
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،ذا يمدي إلك ترك الّ  قح يالّفؾقؾ  ٕرَّ  :الؿ ؾؿقر عـ ذلؽ لففـُ ب ال ؿس

 -يغقر ذلؽب يقراءة الؼرآرب يإمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽرب يالّحؿقد

فم يجقز لإلك ار أر يصؿت ب عـففل فؾذلؽ كُ ب ،ق مـ فعؾ الجا،ؾقة ايأيًض 

،ذا فنكف ٓ  كذرَ  اأحدً  أرَّ  رَ دِّ يإذا قُ ب يصؿت يٓ يّؽؾؿ إلك الؾقؾ: يعـل :إلك الؾقؾ

يإذا تؽؾؿ ا ك ار فم يّؽؾؿ إٓ ب يؿقـ كػارةَ  ييؽػرَ ب فؾقحؾ الـذرب يػل شـذره

ي ا أمـ كار يممـ شاهلل يالققا أخر فؾقؼؾ خقرً »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقع الـ ل ب شخقرٍ 

 -(2)"ياهلل الؿقفؼب (1)«لقصؿت

لؿا فقف مـ  :ييؽره لؾصائؿ يغقره  قع الصؿت":   وقال السبؽي 

إلك  مـ إراادٍ ب يالثقاب الجزيؾ الؿرتت  عؾك خقر الؼقعب العظقؿِ  ؿِ ـْ تػقيت الغُ 

لؿـ  عؾؿٍ  أي شثِّ ب م رتادٍ  أي كصِح ب أي أمر شؿعريج يهنك عـ مـؽرب  ريؼ

إلك غقر ذلؽ مـ أكقاع الطاعة ب ث ي ّؿع لؿا يّؾقهأي تمية قرآر شحقب يح ـف

 -(3)"يلؿا فقف مـ حصقع ال فرة يالرياء هبذا العؿؾ :الؼقلقة

 املطلب الجاىي 

 َّ  ال دليل عليَاالصنت الدائه بدعة أ

يٓ  ٓ مـ كّاٍب ب يدع عؾقفا دلقؾ ارعل ؿالّل ل ال دعالصؿت الدائؿ مـ 

                                                 

(ب يم ؾؿ يف 8.011رقا ب شاب: حػظ الؾ ار: )ب كّاب: ال«دحقحف»( رياه ال خاري يف 0)

كّاب: ا يؿارب شاب: الحث عؾك إكراا الجار يالضقػب يلزيا الصؿت إٓ عـ « دحقحف»

 -◙(ب مـ حديث أشل ،ريرة 0.68الخقر يكقر ذلؽ كؾف مـ ا يؿار: )

 (-6.589: )«ارح رياض الصالحقـ»( 2)

 (-8.521: )«إرااد الخؾؼ إلك ديـ الحؼ»( 4)
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 -يٓ إجؿاعٍ  سـةٍ 

أر ُيّع د هلل هباب يقد جاء الّحذير مـفا يف جؿؾة مـ يال دُع ٓ يجقز 

ب قاع: يعظـا رسقع ◙حديث العرشاض شـ سارية الـصقص ال رعقة: مـفا 

مقعظة شؾقغةب َذَرفت مـفا العققرب َيَيِجؾت مـفا الؼؾقبب فؼاع قائٌؾ: يا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قى اهللب أيدقؽؿ شّؼ»رسقع اهللب كلر ،ذه مقعظة مقّدعب فؿا تعفده إلقـاب فؼاع: 

يال ؿع يالطاعةب يإر كار ع ًدا ح  قًّاب فنكف مـ يعش مـؽؿ شعديب ف قرى 

اخّمًفا كثقًراب فعؾقؽؿ ش ـّل يسـة الخؾػاء الرااديـ الؿفديقـب تؿ ؽقا هباب 

يَعّضقا عؾقفا شالـقاجذب يإياكؿ يمحدثاِت إمقرب فنّر كؾ محدثة شدعةب يكؾ 

 -(1)«شدعة ضملة

 م طؾى أنَّ مالزمة الصؿت من البدع الؿؿـوطة.وقد كصَّ أهل العؾ

ب لقس يف ال ـة إفراط يٓ تػريط" :  قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة 

مـ كار يممـ شاهلل يالققا »أكف قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصيتػ قر ،ذا ما ث ت يف الصحقحقـ عـف 

مـ ال ؽقت عـفب يالصؿت  فالّؽؾؿ شالخقر خقرٌ ب «ا أي لقصؿتأخر فؾقؼؾ خقرً 

 -(2)"مـ الّؽؾؿ شفب فلما الصؿت الدائؿ ف دعة مـفل عـفا عـ ال ر خقرٌ 

الخؾقة الؿعقـة قد "يقاع أيًضا يف الّحذير مؿا ُيػعؾ يف خؾقات الصقفقة: 

ي رت قر فقفا اريً ا م ّدعة خارجة عـ الؿ ريعب شؾ مـفقًّا عـفاب مثؾ اارتاط 

ـَ الؼدر الصؿت الدائؿب يالجقع الدائؿب أي ال فر الدائؿب أي  عاًما ُمع قَّ
                                                 

كّاب « ســ الرتمذي»(ب ي: 3.211كّاب ال ـةب شاب يف لزيا ال ـة: )« ســ أشل دايد»( 0)

 
ِ
يدححف إل اين (ب )5.33شال ـة ياجّـاب ال دع: )ب شاب يف إخذ  العؾؿ عـ رسقع اهلل

  .(4.69) «دحقح ســ الرتمذي»يف: 

 (-60ص: ) «الػرقار شقـ أيلقاء الرحؿـ يأيلقاء ال قطار»( 2)
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يالقدػب ياارتاط اقخ ُيدِخُؾف الخؾقةب يت ؿقة ذلؽ خؾقةب يمثؾ ترك الصمة 

 -(1)"يف جؿاعةب يشعضفؿ قد يرتك الجؿعة

ا تؽؾؿ ال ا  ل عـ الؿـع مـ الرتغق  يف الّع د شؿا لؿ ُي َرع قاع  يَلؿَّ

ب ي،ق عقـ ال دعة: ٕكف ٓ يرجع إٓ إلك مجرد الرأي الؿ ـل عؾك الفقى" :  

كالر، اكقة الؿـػقة عـ ا سماب يالخصاء لؿـ خ ل  ي،ق أشعد ال دع يأفح فا:

العـتب يالّع د شالؼقاا يف ال ؿسب أي شالصؿت مـ غقر كما أحدب فالرتغق  يف 

مثؾ ،ذا ٓ يصح: إذ ٓ يقجد يف ال رعب يٓ أدؾ لف يرغ  يف مثؾفب أي يحذر مـ 

 -(2)"مخالػّف

الؽما  يف ال ؿس يتركَ  الؼقااَ  ,ا ماا مالؽ, ؾفّلمؾ كقػ جع"يقاع أيًضا: 

  رَ يكذْ 
َ
ر فقفا الحديث الؿ فقرب مع أهنا ب حّك فّ  الؿ ل إلك ال اا أي مصر معادل

ت يف أكػ فا أاقاء م احاتب لؽـف لؿا أجرا،ا مجرى ما يّ رع شف ييدار هلل شف دار

 عـد مالٍؽ 
َ
فذا الؿعـكب ل اا،دةٌ « كؾ شدعة ضملة»ققلف:  هللب يكؾقةُ  معادل

 -(3)"يالجؿقع يؼّضل الّلثقؿ يالّفديد يالقعقدب ي،ل خادقة الؿحرا

 املطلب الجالح 

َّ التعبد بالصنت أو املداومة عليُ مً الغلو يف الديً  أ

أي ذمف عؾك ما ي ّحؼب  مجايزة الحد شلر يزاد ال لء يف حؿده"الغؾق: 

                                                 

 (-045ص: ) «امع الؿ ائؾج»( 0)

 (-2.27,28«: )آعّصاا»( 2)

 (-2.543«: )آعّصاا»( 4)
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 -(1)"يكحق ذلؽ

ٱ  ﴿: يالّحذير مـفب قاع اهلل يقد دلَّت الـصقص ال رعقة عؾك الؿـع 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 -[77: الؿائدة] ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

غداة العؼ ة  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: قاع لل رسقع اهلل  ¶ اشـ عّ اسيجاء يف حديث 

ـّ حصك الخذج فؾؼطتُّ ب لل طْ ؼُ ،ات الْ »ي،ق عؾك راحؾّف:  فؾّؿا ب لف حصقات ،

ـّ يف  يإّياكؿ يالغؾّق يف الّديـب فنّكؿا أ،ؾؽ مـ ب شلمثاع ،مٓء»يدهب قاع: يضعّف

 -(2)«يف الّديـ كار ق ؾؽؿ الغؾقُّ 

ة أوجه:  وبقان كون مالزمة الصؿت من الغؾو يف دين اهلل   يظفر من طدَّ

عدا يريد ،ذا الػعؾ يف الـصقص ال رعقة: فنكف لؿ ُيـَؼؾ يف الؽّاب  ,0

قّفب فػعؾف مـ الغؾق الذي يّجايز شصاح ف حديد يٓ ال ـة ما يدع عؾك م ريع

 إمر يالـفل-

يمـفج أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة يف الّؾؼل قائؿ عؾك آت اع يعدا مجايزة 

 .الدلقؾ الـؼؾلب ي،ذا الؿـفج ح ـة شقـ سقةّقـ ي،دى شقـ ضملّقـ

لؾصؿت الدائؿب شؾ يرد عـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصعدا ممزمة أدحاب رسقع اهلل  ,2

ب يغقِرهب يكؾ ◙فب كؿا تؼدا مـ فعؾ أشل شؽٍر الصديؼ ا كؽار عؾك مـ فعؾ

                                                 

 (-0.428: )«اقّضاء الصراط الؿ ّؼقؿ»( 0)

ـْ َعَرَفاٍت: )«ســ الرتمذي»( 2)
اشـ »(ب ي: 4.225ب كّاب الحجب شاب َما َجاَء فِل اِ َفاَضِة مِ

ْمِل: )«ماجف ال ؾ ؾة »(ب يدححف إل اين يف 2.0118ب كّاب الحجب شاب َقْدِر َحَصك الرَّ

 (-0284شرقؿ: )« الصحقحة
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الخقر يف عدا الخريج عـ مـفج ال ؾػ الصالح يف الّع ُّدب يقد جاء عـ عؿر شـ 

أكف قاع يف يدػ ال ؾػ يعؾك رأسفؿ الصحاشة يالّاشعقر:    ع د العزيز 

قاب ي ؿح فؿا ديَكفؿ مِـ َمْؼَصٍر يما فقَقفؿ مِـ َمحَ ٍرب يقد قصر ققا ديهنؿ فجػ"

 -(1)"عـفؿ أققاا فغَؾقاب يإهنؿ شقـ ذلؽ لعؾك ،دى م ّؼقؿ

أرَّ الؿمزا لؾصؿت قد يضع حديًدا لؾصؿتب ي،ذا شدعةب يمـ دقر  ,4

ًّاب أي يجعؾ  ذلؽ عـد،ؿ: أر يـذر الؿؽؾػ الصقا أي آعّؽاج أي الحج دام

 ذلؽ ارً ا يف محاس ة الـػس أي دحة الّقشة-

الذي يعّؼده ع ادة يف أيقات معقـةب يلؿ يدع  أرَّ فاعؾف قد الّزا الصؿت ,3

 دلقؾ ال رع عؾك تخصقص الصؿت يف يقت معقـ-

أرَّ شدعة الصؿت فقفا م ؼة عؾك الـػسب يتؽؾقػ الؿرء كػ ف شؿا ،ق  ,5

 خارج عـ حديد  اقّف فقف حرج يم ؼةب يال ريعة جاءت شرفع الحرج يالؿ ؼة-

 املطلب السابع

َّ تكديه الصنت على الكالو   خبرٍي مياٍف لكنال اإلمياٌ أ

 باليوو اآلخس

تؼديُؿ الصؿِت شن مٍ  عؾك الؽما مخالٌػ لؾـصقص الدالة عؾك أر مـ 

دػات أ،ؾ ا يؿار شاهلل يالققا أخر تؼديؿ الّؽؾؿ شالخقرب يعدا الصؿت إٓ 

ب عـ رسقع اهلل ◙ أشل ،ريرةعـد عدا ققع الخقرب كؿا دعَّ عؾك ذلؽ حديث 

                                                 

ال ؾ ؾة »(ب يدححف إل اين يف 3.212ب كّاب ال ـةب شاب لزيا ال ـَّة: )«ســ أشل دايد»( 0)

 (-3602شرقؿ: )« الصحقحة
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 -(1)«أي لقصؿت ايممـ شاهلل يالققا أخر فؾقؼؾ خقرً  مـ كار»قاع:  ملسو هيلع هللا ىلص

كاقًصا: ٕكف يؽقر  إيؿاكففنرَّ خقًراب يلؿ يصؿت عـ ال رب  الؿرء فنذا لؿ يؼؾ

 فاتف كؿاع ا يؿار القاج -

فلمر الؿممـ شلحد أمريـ: إما ققع ":   ابن تقؿقة  مقال شقخ اإلسال

َؿات: يلفذا كار ققع الخقر خقرً  ا مـ ال ؽقت عـفب يال ؽقت عـ الخقر أي الصُّ

 -(2)"ال ر خقًرا مـ ققلف

القرع  ؾ  العؾؿ الذي ": َطِن الورع فَؼاَل    سػقان بن طققـة  سئلو

 رّ إيعرج شِِف القرعب ي،ق عـد ققا  قع الصؿتب يقؾة الؽماب يما ،ق كذلؽب 

 -(3)"الؿّؽؾؿ العالؿ أفضؾ عـدكا يأيرع مـ الجا،ؾ الصامت

الؽما شالخقر مـ ذكر اهلل يتمية الؼرآر ":    طبد البرابن  الحافظ قالو

يكذلؽ الؼقع شالحؼ كؾف يا دمح شقـ الـاس ب يأعؿاع الرب أفضؾ مـ الصؿت

 -(4)"يإكؿا الصؿت الؿحؿقد الصؿت عـ ال ا ؾب يما كار مثؾف

الؽما شالخقرب يإمر شالؿعريجب يالـفل عـ الؿـؽرب يإدمار "وقال أيًضا: 

ٕر الؽما شذلؽ غـقؿةب يالصؿت  :ية الؼرآر أفضؾ مـ الصؿتالذكرب يتم

 -(5)"سممةب يالغـقؿة فق  ال ممة

                                                 

 .( س ؼ تخريجف0)

 (-33: )ص «ا يؿار»( 2)

 (-00.093: )لؾؿزي «هتذي  الؽؿاع يف أسؿاء الرجاع»( 4)

 (-22.20: )«الّؿفقد»( 3)

 (-26.412: )«آسّذكار»( 5)
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يقد اخّؾَػ الـاُس قديًؿا يحديًثا : (1)قاع الحافظ":   لؿعافريُّ قال او

  يف ،ذا ال ابب أّيفؿا أفضؾب الؽما أي الّصؿت؟
ِ
ب فؼقؾ: الؽما إذا كار شِذْكر اهلل

ؽقُت مـ ذ،ٍ   يققؾ: لق كار الؽما ِة لؽار ال ُّ أّر الؽما  يلؽـ ٓ اّؽ ب مـ فِضَّ

ف فقف أفضؾ مـ الّصؿت ّّػؼُّ  -(2)"شذكر اهلل يقراءة الؼرآر يالحديث يال

يُتُذيكَِر الؽما فِل مجؾس سعقد شـ ع د ":   بن أوس  َقاَل حبقبو

 العزيز الّـقخل يح ـفب يالصؿت يك ؾفب فؼاع: لقس الـجؿ كالؼؿرب إكؽ إكؿا

عـ الء ففق أكرب  لَ تؿدح ال ؽقت شالؽماب َيلـ تؿدح الؽما شال ؽقتب يما ك ّ 

 -(3)"مـف

 املطلب اخلامظ 

َّ التعبد بالصنت أو املداومة عليُ يتضَّنً تعطيل الػسائع، كاألمس  أ

 باملعسوف واليَي عً امليكس، واليصيحة، واألذكاز، وغريٍا

مـ ثؿار تؾؽؿ الؿعصقة:  ش    جفؾ الؿّصقفةب يتع د،ؿ شالصؿتب كار

تعطقؾ ال رائعب كإمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽرب يالـصقحةب يقد جاءت 

ب شح   آسّطاعةب يمـفا ٕمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽرالـصقص آمرة شا

مـ رأى »يؼقع:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقع اهلل قاع:  ◙حديث أشل سعقد الخدري 

ف ؾ اكفب فنر لؿ ي ّطع ف ؼؾ فب يذلؽ  ا فؾقغقره شقدهب فنر لؿ ي ّطعمـؽؿ مـؽرً 

                                                 

 (-22.20: )«الّؿفقد»ب اكظر:   الؿؼصقد شالحافظ ،ق: اشـ ع دالرب ( 0)

 (-7.578: )«الؿ الِؽ يف ارح ُمَق َّل مالؽ»( 2)

 (-8.234: )«تاريخ شغداد»( 4)
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 -(1)«أضعػ ا يؿار

فؿـ مرات  تغققر الؿـؽر: تغققره شالؾ ارب فؽقػ يحصؾ ذلؽ مؿـ اتخذ 

 الصؿت دياكة يّع د هبا هلل؟

يقد جاءت الـصقص آمرة شالـصقحةب ففل عؿاد الديـ يققامفب كؿا يرد يف 

قؾـا: ب «ـ الـصقحةالدي»قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصأر الـ ل  ◙ الداري شـ أيس تؿقؿحديث 

 -(2)«هلل يلؽّاشف يلرسقلف يٕئؿة الؿ ؾؿقـ يعامّفؿ»لؿـ؟ قاع: 

يالـصقحة قد تؽقر شالؾ ارب فؽقػ تحصؾ مؿـ اتخذ الصؿت دياكة يّع د 

 هبا هلل؟

يترُك اعقرة إمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽرب يإغمُ  شاب الـصقحةب 

زجر يقد جاء الب  شلعداء اهللمؿـ ُيجدت فقف اري فا كؾُّ ذلؽ مـ الّ  ف 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ﴿اهلل تعالك:  يف ققعالقعقد ال ديد عؾك ذلؽ إكقد ي

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ڍ   ڌ  ڌ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   *چ  

 -[78,79,الؿائدة: ] ﴾ڎ

فدلت أيّار عؾك اسّحؼا  تارك إمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽر 

رد يا شعاد عـ رحؿة اهللب يكؾ ذلؽ مع ارط الؼدرة: لؿا يف ترك ،ذه لؾط

 ال عقرة مـ مػاسد عظقؿة-

                                                 

يؿارب يأر ا يؿار ب كّاب ا يؿارب شاب شقار كقر الـفل عـ الؿـؽر مـ ا «دحقح م ؾؿ»( 0)

  1(0.69يزيد ييـؼصب يأر إمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽر ياج ار: )

  1(0.75ب كّاب ا يؿارب شاب شقار أر الديـ الـصقحة: )«دحقح م ؾؿ»( 2)
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 ,مع الؼدرة,عـ الؿـؽر  السؽوتيإكؿا كار ":   قال العاّلمة السعدي 

 لؿا فقف مـ الؿػاسد العظقؿة:  :ا لؾعؼقشةمقج ً 

كؿا  فنكفب أر مجرد ال ؽقتب فعؾ معصقةب يإر لؿ ي اار،ا ال اكتمـفا: 

 فنكف يج  ا كؽار عؾك مـ فعؾ الؿعصقة-ب يج  اجّـاب الؿعصقة

 يمـفا: أكف يدع عؾك الّفاير شالؿعادلب يقؾة آكرتاث هبا-

ئ العصاة يالػ ؼة عؾك ا كثار مـ الؿعادل إذا لؿ يمـفا: أر ذلؽ يجرّ 

قكة ردعقا عـفاب فقزداد ال رب يتعظؿ الؿصق ة الديـقة يالدكققيةب ييؽقر لفؿ ال يُ 

يالظفقرب ثؿ شعد ذلؽ يضعػ أ،ؾ الخقر عـ مؼايمة أ،ؾ ال رب حّك ٓ يؼدرير 

-ٓ  عؾك ما كاكقا يؼدرير عؾقف أيَّ

يمـفا: أر يف ترك  ا كؽار لؾؿـؽر يـدرس العؾؿب ييؽثر الجفؾب فنر 

مع تؽرر،ا يددير،ا مـ كثقر مـ إاخاصب يعدا إكؽار أ،ؾ الديـ , الؿعصقة

ا لق ت شؿعصقةب يرشؿا ظـ الجا،ؾ أهنا ع ادة م ّح ـةب ظـ أهنيُ  ,يالعؾؿ لفا

 ًٓ ا اهلل حم ؟ ياكؼمب الحؼائؼ عؾك الـػقس يأي مػ دة أعظؿ مـ اعّؼاد ما حرَّ

 يرؤية ال ا ؾ حؼا؟

عؾك معصقة العادقـب رشؿا تزيـت الؿعصقة يف ددير  يمـفا: أر ال ؽقت

شلضراشف يشـل جـ فب  الـاسب ياقّدى شعضفؿ ش عضب فا ك ار مقلع شآقّداء

 يمـفا يمـفا-

فؾؿا كار ال ؽقت عـ ا كؽار هبذه الؿثاشةب كص اهلل تعالك أر شـل إسرائقؾ 

الؽػار مـفؿ لعـفؿ شؿعادقفؿ ياعّدائفؿب يخص مـ ذلؽ ،ذا الؿـؽر 
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 -(1)"العظقؿ

يالثؿرات ال قةة الؿرتت ة عؾك ترك إمر شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽر 

 يطقع ذكر،ا-

 ا مـ الّع د شالصؿت تعطقؾ إذكار يإيراد ال رعقة-ييؾز

ققع اشـ يمؿا يدع عؾك أرَّ شعض الصقفقة يّع َّد هلل شالذكر الؼؾ ل ٓ الؾ اين 

جؿاع الّديـ شقر جؿاع الّ قرازي العجؿل ال افعل يف ترجؿة    العؿاد 

 -(2)"يكار  ريؼف مدايمة الذكر الؼؾ ل ٓ الؾ اين": الّصقيف

يالراشع ي،ق الؾ ابب أر ي ّؿؽـ الؿذكقر مـ الؼؾ ب "الي: وقال الغز

ييـؿحل الذكر ييخػكب ي،ق الؾ اب الؿطؾقبب يذلؽ شلر ٓ يؾّػت إلك الذكر 

يٓ إلك الؼؾ ب شؾ ي ّغر  الؿذكقُر جؿؾّفب يمفؿا ظفر لف يف أثـاء ذلؽ الّػات 

فقر شالػـاء---ب إلك الذكر فذلؽ حجاب ااغؾب ي،ذه الحالة الّل يع ِّر عـفا العار

ففذه ثؿرة ل اب الذكرب يإكؿا م دؤ،ا ذكر الؾ ارب ثؿ ذكر الؼؾ  تؽؾًػاب ثؿ ذكر 

 -(3)"الؼؾ    ًعاب ثؿ اسّقمء الؿذكقر ياكؿحاء الذكر

يما ُذكر يف الـؼؾقـ ال اشؼقـ مـ قصر الذكر عؾك الؼؾ  ٓ يّحؼؼ شف 

مع مقا لة الؼؾ ب شؾ ترك الؿؼصقد مـ الذكرب فالذكر الؽامؾ إكؿا يؽقر شالؾ ار 

 الذكر شالؽؾقة شدعة مخالػة لؾ ريعة-

خؿ ة أكقاعب ي،ل تؽقر  ,يعـل: أكقاع الذكر, ففذه":   قال ابن الؼقم 

                                                 

 (-231: )ص «تق قر الؽريؿ الرحؿـ يف تػ قر كما الؿـار»( 0)

 (-9.396: )«يف أخ ار مـ ذ، اذرات الذ،  »( 2)

 (-66,67: )ص «إرشعقـ يف أدقع الديـ»( 4)
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شالؼؾ  يالؾ ار تارة: يذلؽ أفضؾ الذكرب يشالؼؾ  يحده تارة: ي،ل الدرجة 

ما تقا ل عؾقف - فلفضؾ الذكر -يشالؾ ار يحده تارة: ي،ل الدرجة الثالثة- -الثاكقة--

الؼؾ  يالؾ ارب يإكؿا كار ذكر الؼؾ  يحده أفضؾ مـ ذكر الؾ ار يحده: ٕر 

ذكر الؼؾ  يثؿر الؿعرفةب ييفقج الؿح ةب ييثقر الحقاءب يي عث عؾك الؿخافةب 

ييدعق إلك الؿراق ةب ييزع عـ الّؼصقر يف الطاعات يالّفاير يف الؿعادل 

 -(1)"اقًةا مـفا: فثؿرتف ضعقػةيال قةاتب يذكر الؾ ار يحده ٓ يقج  

فؿا شاع شعض ب يالجؿع يف الذكر شقـ الؼؾ  يالؾ ار":   وقال ألوسي 

ييقظػقر ب الصقفقة ٓ يعرجقر إٓ عؾك الذكر الؼؾ ل ييؼدمقكف عؾك الجؿع

لؾؿريد يرًدا أيع يريده عؾقفؿ غقر كؾؿة الّقحقد الّل يرد يف أفضؾقّفا ما 

 -(2)"؟يرد

 املطلب الطادع

َّ التعبد بالصنت أو املداومة عليُ مً ىرز املعصية الري ال   أ

 جيوش الوفاء بُ

فنر القؿقـ ٓ تـعؼدب يٓ يجقز  ,يمـف كذر الصؿت, كذر أر يليت الؿحرا مـ

 عائ ة لحديث :يمـفؿ: الحـػقةب يال افعقةب لف القفاء هبا عـد جؿفقر العؾؿاء

قطعفب يمـ كذر أر يعصقف فم مـ كذر أر يطقع اهلل فؾ»قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصأر الـ ل  ▲

 -(3)«يعصف

                                                 

 (-88,89: )ص «القاشؾ الصق  مـ الؽؾؿ الطق »( 0)

 (-45: )ص «غرائ  آغرتاب يكز،ة إل اب يف الذ،اب يا قامة يا ياب»( 2)

  -(8.032ب كّاب: إيؿار يالـذيرب شاب: الـذر يف الطاعة: )«ال خاري دحقح( »4)
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د جؿفقر الحـػقة عدا اكعؼاد كذر الؿعصقة شؿا كار حراًما لعقـف أي لقس يققَّ 

فنر الـذر شف يـعؼدب  ,كـذر دقا يقا العقد,فقف جفة قرشةب فنر كار فقف جفة قرشة 

ييج  القفاء شصقا يقا آخرب يلق دامف خرج عـ العفدةب يمـ الحـػقة مـ قاع 

كعؼاد كذر الؿعصقة يؿقـًاب يأر الـاذر يؾزمف يالحالة ،ذه أر يؽػر عـف كالحاكثب شا

إلك أكف يـعؼد: ٕر يجقد  ,يف الرياية الؿ فقرة,يذ،  الؿالؽقة يا ماا أحؿد 

 -(1)الـذر كقجقد القؿقـب يعدا جقاز القفاء شف ٓ يؿـع اكعؼادهب ييؽػر كػارة يؿقـ

ت مصؿّف يشقاكف لفا  ◙ يقد تؼدا إكؽار أشل شؽر الصديؼ عؾك مـ حجَّ

حديث ققس شـ أشل حازاب قاع: ب كؿا يرد ذلؽ يف أرَّ فعؾفا مـ عؿؾ الجا،ؾقة

ما لفا »ؿب فؼاع: دخؾ أشق شؽر عؾك امرأة مـ أحؿس يؼاع لفا زيـ ب فرآ،ا ٓ تؽؾّ 

فنر ،ذا ٓ يحؾب ،ذا مـ  :تؽؾؿل»قالقا: حجت مصؿّةب قاع لفا: « ؿ؟ٓ تؽؾّ 

فنر ،ذا ٓ يحؾب ،ذا مـ  :تؽؾؿل»فؼقلف لفا:  -(2)"ب فّؽؾؿت«ؾقةعؿؾ الجا،

ؿ لؿ يـعؼد كذره: ٕر أشا شف عؾك أكف مـ كذر أر ٓ يّؽؾّ  دّع اسُّ    «عؿؾ الجا،ؾقة

 -(3)فقؽقر يف حؽؿ الؿرفقعب شؽر لؿ يؼؾ ذلؽ إٓ عـ تقققػ

يالّحؼقؼ يف الصؿت أكف إر  اع حّك ":   قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة 

اب يكذا إر تعؿد شالصؿت عـ الؽما ضؿـ ترك الؽما القاج  دار حرامً ت

الؿ ّح ب يالؽما الؿحرا يج  الصؿت عـفب يفضقع الؽما يـ غل الصؿت 

                                                 

كػاية الطال  الرشاين »ي: (ب 6.2863: )لؾؽاساين «ترتق  ال رائع شدائع الصـائع يف»( اكظر: 0)

إلك ارح هناية الؿحّاج »( ي: 4.55): ٕشل الح ـ الؿالؽل «لرسالة اشـ أشل زيد الؼقرياين

 .(01.69): ٓشـ قدامة« الؿغـل» (8.224لؾرمؾل: )« الؿـفاج

 س ؼ تخريجف-( 2)

 (-7.028: )لؾ ـقؽل «مـحة ال اري ش رح دحقح ال خاري»اكظر: ( 4)
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أكف  ملسو هيلع هللا ىلصحػظت مـ الـ ل »شفب لحديث عؾل قاع:  عـفاب يإر كذر الصؿت لؿ يِػ 

 -(2)"(1)«قاع: ٓ دؿات يقا إلك الؾقؾ

يخط ب إذا ،ق  ملسو هيلع هللا ىلصقاع: شقـا الـ ل كف أ ¶يجاء يف حديث اشـ ع اس 

شرجؾ قائؿب ف لع عـف فؼالقا: أشق إسرائقؾب كذر أر يؼقا يٓ يؼعدب يٓ ي ّظؾب 

مره فؾقّؽؾؿ يلق ّظؾ يلقؼعدب يلقّؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصيٓ يّؽؾؿب ييصقا- فؼاع الـ ل 

 -(3)«دقمف

كذر الرجؾ شرتك الؼعقد يترك آسّظمع يترك فدعَّ الحديث عؾك أرَّ 

لق ت شطاعةب فنذا كار كذره يف غقر  اعة يؽقر معصقةب ٕر الؿعصقة الّؽؾؿ 

 -(4)خمج الطاعة

 

         

 

  

                                                 

 س ؼ تخريجف-( 0)

 (-5.481): «مجؿقع الػّايى»( اكظر: 2)

فقؿا ٓ يؿؾؽ ييف معصقة:  رب كّاب: إيؿار يالـذيرب شاب: الـذ«ال خاري دحقح»( 4)

(8.032-)  

 (-24.200لؾعقـل: )« عؿدة الؼاري ارح دحقح ال خاري»اكظر: ( 3)
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 اخلامت٘

 الحؿد هلل الذي شـعؿّف تّؿ الصالحاتب أحؿده س حاكف يأاؽره عؾك تق قره 

 : جفب ييف الخّاا ،ذا شقار ٕ،ؿ كّائكّاشة ،ذا ال حث إتؿاا

إلك الصقج: ٕكف غال   صقفقة ك  ةآاّؼا  الؾغقي لؾ الـ  ة يف  ,0

 -ل اس الز،اد

ج حركة ديـقة اكّ رت يف العالؿ ا سممل يف الؼرر الثالث  ,2 الّصقُّ

رد فعؾ مضاد ب يكاكت كـزعاٍت فردية تدعق إلك الز،د يادة الع ادةب الفجري

ثؿ تطقرت تؾؽ الـزعات شعد ذلؽ حّك دارت ب لمكغؿاس يف الرتج الحضاري

 -يفة شاسؿ الصقفقةمؿقزة معر ا رقً 

ب الصؿت عـ فعؾ كؾ ما هنت عـف ال ريعةالصؿت الؿ ريع ،ق   ,4

 يالصؿت عـ الؽما الؿ اح الذي يمدِّي إلك الؽما ش ا ؾ-

ب الصؿت الذي يعّؼده الصامت قرشة هلل الصؿت الؿؿـقع ،ق   ,3

 الصؿت عـد تعقَّـ الؽما-ي

عؾقف يٓ ار إٓ ما مـ خقر إٓ دلت  ا سممقة أهناكؿاع ال ريعة مـ  ,5

رت مـف اجّـاب ال دع يالؿحدثات يمـفا شدعة الذي   رِّ حذرت مـفب يمـ ال حذَّ

 ممزمة الصؿت-

 مـ الغؾق يف الديـ-ب يمـ عؿؾ الجا،ؾقة الصؿت عـد الصقفقة شدعة ,6

 تؼديؿ الصؿت عؾك الؽما شخقٍر مـاٍج لؽؿاع ا يؿار شالققا أخر- ,7

ؿـ تعطقؾ ال رائعب كإمر الّع د شالصؿت أي الؿدايمة عؾقف ي ,8 ّضَّ
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 شالؿعريج يالـفل عـ الؿـؽرب يالـصقحةب يإذكارب يغقر،ا-

 كذر معصقة ٓ يجقز القفاء شف- كذر الصؿت ,9

 

: أسلع اهلل أر ي ؾؽ شـا م الؽ العؾؿاء العامؾقـب يأر يث ّـا عؾك ويف الختام

 ذلؽ يالؼادر ديـف الؼقيؿب يأر يجعؾ ،ذا العؿؾ خالًصا لقجفف الؽريؿب إكف يل
ُّ
ل

 عؾقفب يدؾك اهلل يسؾؿ عؾك ك قـا محؿد يآلف يدح ف أجؿعقـ-
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 فَرط املصادر ّاملراجع

 -الؼرآر الؽريؿ 

ٕشل حامد محؿد شـ محؿد الغزالل الطقسل )ت: إحقاء طؾوم الدين،  -1

 -شقريت –ه(ب الـاار: دار الؿعرفة 515

شـ مػرجب  شـ محؿد شـ مػؾح دب لؿحؿأداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة -2

اهللب اؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـ ؾل )ت:  أشل ع د

 ،د(ب الـاار: عالؿ الؽّ -764

ب الؿرحؾة: ماج ّقرب GUSU5103ب كقد الؿادة: إديان الوضعقة -3

 الؿملػ: مـا،ج جامعة الؿديـة العالؿقةب الـاار: جامعة الؿديـة العالؿقة-

ٕشل حامد محؿد شـ محؿد الغزالل الطقسل  أصول الدين، إربعقن يف -4

(ب عـل شف يدححف يخرج أحاديثف: ع داهلل ع دالحؿقد د،515)ت: 

دم ؼب الط عة:  ,محؿد ش قر ال ؼػةب الـاار: دار الؼؾؿ -عرياينب راجعف: د

 ،د-0321إيلك 

ؿ ب ٕشل عؿر يقسػ شـ ع د اهلل شـ محؿد شـ ع د الرب شـ عادآستذكار -5

،د(ب تحؼقؼ: سالؿ محؿد عطاب محؿد عؾل 364الـؿري الؼر  ل )ت: 

 – 0320شقريتب الط عة: إيلكب  –معقضب الـاار: دار الؽّ  العؾؿقة 

 ا-2111

 –ب ٕشل إسحا  ال ا  لب دار الـ ر: الؿؽّ ة الّجارية الؽربى آطتصام -6

 مصر-

شـ  ب ٕحؿداقتضاء الصراط الؿستؼقم مخالػة أصحاب الجحقم -7



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  166

الؼا،رةب  –شـ تقؿقة الحراينب الـاار: مط عة ال ـة الؿحؿدية  الحؾقؿ ع د

 ،دب تحؼقؼ: محؿد حامد الػؼل-0469الط عة الثاكقةب 

ب لّؼل الديـ أشق الع اس أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ اإليؿان -8

ع د اهلل شـ أشل الؼاسؿ شـ محؿد اشـ تقؿقة الحراين الحـ ؾل الدم ؼل )ت: 

،د(ب تحؼقؼ: محؿد كادر الديـ إل اينب الـاار: الؿؽّ  ا سمملب 728

 ا-0996,،د0306عؿارب إردرب الط عة: الخام ةب 

شـ أحؿد  شـ م عقد ب لعمء الديـب أشق شؽربدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع -9

،د(ب الـاار: دار الؽّ  العؾؿقةب الط عة: 587الؽاساين الحـػل )الؿّقىف: 

 ا-0986 ,،د 0316الثاكقةب 

ب لعؾل شـ محؿد شـ كادر الػؼقفلب البدطة ضوابطفا وأثرها السيء يف إمة -11

 ،د-0303الـاار: الجامعة ا سممقةب الط عة: الثاكقة 

ب بريؼة محؿودية يف شرح صريؼة محؿدية وشريعة كبوية يف سقرة أحؿدية -11

ت: لؿحؿد شـ محؿد شـ مصطػك شـ عثؿارب أشل سعقد الخادمل الحـػل )

 ،د(ب الـاار: مط عة الحؾ ل-0056

ب بؾغة السالك ٕقرب الؿسالك )حاشقة الصاوي طؾى الشرح الصغقر( -12

 ٕحؿد الصايي-

تللقػ: أحؿد شـ عؾل أشق شؽر الخطق  ال غداديب دار تاريخ بغداد،  -13

 شقريت- –الـ ر: دار الؽّ  العؾؿقة 

ُف  -14 ظفقر ال اك ّاين ب تللقػ: إح ار إلفل . الؿـَشل َوالَؿَصادر.التََّصوُّ

شاك ّارب  –،د(ب الـاار: إدارة ترجؿار ال ـةب ٓ،قر 0317)الؿّقىف: 
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 ا-0986 ,،د 0316الط عة: إيلكب 

ب  شرا،قؿ ،معب در الـفضة التصوف اإلسالمي بقن الدين والػؾسػة -15

 ا-0975العرشقة 

ب تللقػ: محؿد ففر اؼػةب الـاار: الدار التصوف بقن الحق والخؾق -16

 ،د-0314لؾّقزيع يالـ رب الؽقيتب حقللب الط عة: الثالثة ال ؾػقة 

شـ عؾل الزيـ ال ريػ الجرجاين )الؿّقىف:  شـ محؿد ب لعؾلالتعريػات -17

،د(ب ض طف يدححف: جؿاعة مـ العؾؿاء شناراج الـاارب الـاار: دار 806

 ا-0984,،د 0314ل ـارب الط عة: إيلك –الؽّ  العؾؿقة شقريت 

ػ: ع د الرحؿـ شـ عؾل شـ محؿد أشق الػرجب دار تللقتؾبقس إبؾقس،  -18

ب الط عة: إيلكب 0985 , 0315 ,شقريت  ,الـ ر: دار الؽّاب العرشل 

 تحؼقؼ: د- ال قد الجؿقؾل-

شـ  ب ٕشل عؿر يقسػالتؿفقد لؿا يف الؿوصل من الؿعاين وإساكقد -19

شـ عادؿ الـؿري الؼر  ل )الؿّقىف:  الرب شـ ع د شـ محؿد اهلل ع د

الؽ قر ال ؽريب  شـ أحؿد العؾقيب محؿد ع د ،د(ب تحؼقؼ: مصطػك364

الؿغربب عاا الـ ر:  –الـاار: يزارة عؿقا إيقاج يال مير ا سممقة 

 ،د-0487

ب تللقػ: أشل الحجاج يقسػ شـ الزكل ع دالرحؿـ تفذيب الؽؿال -21

ب الط عة: 0981 , 0311 ,شقريت  ,الؿزيب دار الـ ر: ممس ة الرسالة 

 يلكب تحؼقؼ: د- ش ار عقاد معريج-إ

شـ إز،ري الفرييب  شـ أحؿد ٕشل مـصقر محؿدتفذيب الؾغة،  -21
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،د(ب تحؼقؼ: محؿد عقض مرع ب الـاار: دار إحقاء الرتاث 471)الؿّقىف: 

 ا-2110شقريتب الط عة: إيلكب  –العرشل 

ب لزيـ الديـ محؿد الؿدعق شع د الرؤيج التوققف طؾى مفؿات التعاريف -22

اشـ تاج العارفقـ شـ عؾل شـ زيـ العاشديـ الحدادي ثؿ الؿـايي الؼا،ري 

الؼا،رةب ,ع د الخالؼ ثريت 48،د(ب الـاار: عالؿ الؽّ  0140)ت: 

 ا-0991,،د0301الط عة: إيلكب 

ب تللقػ: ع د الرحؿـ شـ تقسقر الؽريم الرحؿن يف تػسقر كالم الؿـان -23

تحؼقؼ: ع د الرحؿـ شـ معم  ،د(ب0476كادر شـ ع د اهلل ال عدي )ت: 

 ا-2111,،د 0321الؾقيحؼب الـاار: ممس ة الرسالةب الط عة: إيلك 

شـ إسؿاعقؾ أشل ع داهلل ال خاري  ب لؿحؿدالجامع الصحقح الؿختصر -24

 , 0317شقريت الط عة الثالثةب  –الجعػلب الـاار: دار اشـ كثقرب القؿامة 

حديث يعؾقمف يف كؾقة تحؼقؼ: د- مصطػك دي  ال غا أسّاذ ال0987

 جامعة دم ؼ- ,ال ريعة 

شـ  ب ٕشل الح قـ م ؾؿالجامع الصحقح الؿسؿى صحقح مسؾم -25

شـ م ؾؿ الؼ قري الـق اشقريب الـاار: دار الجقؾ شقريت يدار  الحجاج

 إفا  الجديدة د شقريت-

تللقػ: جامع العؾوم والحؽم يف شرح خؿسقن حديثا من جوامع الؽؾم،  -26

الػرج ع د الرحؿـ شـ افاب الديـ ال غداديب دار الـ ر:  زيـ الديـ أشل

اب الط عة: ال اشعةب تحؼقؼ: 0997 ,،د 0307 ,شقريت  ,ممس ة الرسالة 

 إشرا،قؿ شاجس- ,اعق  إركاؤيط 
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الؿجؿقعة ال اشعةب ل قخ ا سما أحؿد شـ ع د الحؾقؿ  , جامع الؿسائل -27

قؼ: عؾل شـ محؿد ،د(ب تحؼ 728 , 660شـ ع د ال ما اشـ تقؿقة )

مؽةب الط عة: إيلكب  –العؿرارب الـاار: دار عالؿ الػقائد لؾـ ر يالّقزيع 

 ،د-0342

ب لّؼل الديـ أشل الع اس أحؿد الجواب الصحقح لؿن بدل دين الؿسقح -28

شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ ع د اهلل شـ أشل الؼاسؿ شـ محؿد اشـ تقؿقة 

ع د  ,،د(ب تحؼقؼ: عؾل شـ ح ـ 728 الحراين الحـ ؾل الدم ؼل )ت:

حؿدار شـ محؿدب الـاار: دار العادؿةب ال عقديةب  ,العزيز شـ إشرا،قؿ 

 ،د-0309الط عة: الثاكقةب 

شـ  ب ٕشل الح ـ عؾلحاشقة العدوي طؾى شرح كػاية الطالب الرباين -29

،د(ب تحؼقؼ: يقسػ 0089شـ مؽرا الصعقدي العدييب )الؿّقىف:  أحؿد

شقريتب الط عة: شدير   عةب  –ال ؼاعلب الـاار: دار الػؽر ال قخ محؿد 

 -ا0993 ,،د 0303تاريخ الـ ر: 

ب لح ـ شـ حاشقة العطار طؾى شرح الجالل الؿحؾي طؾى جؿع الجوامع -31

،د(ب الـاار: دار الؽّ  0251محؿد شـ محؿقد العطار ال افعل )ت: 

 العؾؿقةب الط عة: شدير   عة يشدير تاريخ-

ب تللقػ: أشق كعقؿ أحؿد شـ ع د اهلل ء وصبؼات إصػقاءحؾقة إولقا -31

ب الط عة: 0315 ,شقريت  ,إد فاينب دار الـ ر: دار الؽّاب العرشل 

 الراشعة-

ب لعؾل حقدر خقاجف أمقـ أفـدي درر الحؽام يف شرح مجؾة إحؽام -32
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،د(ب تحؼقؼ يتعري : الؿحامل ففؿل الح قـلب الـاار: 0454)الؿّقىف: 

 شقريت- –العؾؿقةب ل ـار  دار الؽّ 

شـ  شـ عؿر ب ٓشـ عاشديـب محؿد أمقـرد الؿحتار طؾى الدر الؿختار -33

،د(ب الـاار: دار 0252العزيز عاشديـ الدم ؼل الحـػل )الؿّقىف:  ع د

 ا-0992 ,،د 0302شقريتب الط عة: الثاكقةب ,الػؽر

)ت:  ب لع د الؽريؿ شـ ،قازر شـ ع د الؿؾؽ الؼ قريالرسالة الؼشقرية -34

،د(ب تحؼقؼ: ا ماا الدكّقر ع د الحؾقؿ محؿقدب الدكّقر محؿقد شـ 365

 ال ريػب الـاار: دار الؿعارجب الؼا،رة-

لؿحؿد كادر الديـ إل اينب الـاار: مؽّ ة سؾسؾة إحاديث الصحقحة،  -35

 الرياض- ,الؿعارج

ب ،د(274شـ يزيد الؼزييـل )الؿّقىف:  اهلل محؿد ٕشل ع دسـن ابن ماجه،  -36

د كامؾ قره شؾؾل  ,عادع مراد  ,تحؼقؼ: اعق  إركميط   ,محؿَّ

اهللب الـاار: دار الرسالة العالؿقةب الط عة: إيلكب  الّؾطقػ حرز ع د

 ا-2119 ,،د 0341

شـ إاعث ال ج ّاينب الـاار: دار  شل دايد سؾقؿارب ٕسـن أبي داود -37

 الؽّاب العرشلب شقريت-

شـ الضحاكب  شـ مقسك شـ َسْقرة شـ عق ك ب لؿحؿدسـن الترمذي -38

،د(ب تحؼقؼ يتعؾقؼ: أحؿد محؿد 279الرتمذيب أشل عق ك )الؿّقىف: 

ال اقل يإشرا،قؿ عطقة عقض الؿدرس يف إز،ر  ااكر يمحؿد فماد ع د

مصرب  –ال ريػب الـاار: اركة مؽّ ة يمط عة مصطػك ال اشل الحؾ ل 



   اهصىفًُ، دزاسُ ُكديُ عكديُاهصٌت عِد  171
 

 ا-0975 ,،د 0495الط عة: الثاكقةب 

لع د الحل شـ أحؿد شـ محؿد اشـ ب يف أخبار من ذهب، شذرات الذه -39

ه(ب حؼؼف: محؿقد 0189العؿاد الَعؽري الحـ ؾلب أشل الػمح )ت: 

إركاؤيطب خرج أحاديثف: ع د الؼادر إركاؤيطب الـاار: دار اشـ كثقرب 

 ا-0986 ,،د 0316شقريتب الط عة: إيلكب  –دم ؼ 

شـ عؿر الّػّازاين  ـ م عقدب ل عد الديشرح التؾويح طؾى التوضقح -41

 ،د(ب الـاار: مؽّ ة د قح شؿصر-794)الؿّقىف: 

شـ محؿد العثقؿقـ )الؿّقىف:  شـ دالح ب لؿحؿدشرح رياض الصالحقن -41

 ،د-0326،د(ب الـاار: دار الق ـ لؾـ رب الرياضب الط عة: 0320

ب ل فاب الديـ أشل شرح زروق طؾى متن الرسالة ٓبن أبي زيد الؼقرواين -42

اس أحؿد شـ أحؿد شـ محؿد شـ عق ك الربك ل الػاسلب الؿعريج شد الع 

،د(ب أعّـك شف: أحؿد فريد الؿزيديب الـاار: دار 899زري  )الؿّقىف: 

 ا-2116 ,،د 0327ل ـارب الط عة: إيلكب  –الؽّ  العؾؿقةب شقريت 

شـ الح قـ ال قفؼلب الـاار: دار الؽّ   ٕشل شؽر أحؿدشعب اإليؿان،  -43

،دب تحؼقؼ: محؿد ال عقد ش ققين 0301شقريتب الط عة إيلكب  – العؾؿقة

 زغؾقع-

شـ حؿاد  ب ٕشل كصر إسؿاعقؾالصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة -44

الغػقر عطارب  ،د(ب تحؼقؼ: أحؿد ع د494الجق،ري الػاراشل )الؿّقىف: 

 ا-0987 ,  ،د0317شقريتب الط عة: الراشعة  –الـاار: دار العؾؿ لؾؿميقـ 

ب تللقػ: محؿد كادر الديـ إل اينب دار الـ ر: صحقح سـن أبي داود -45
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 الرياض- ,مؽّ ة الؿعارج لؾـ ر يالّقزيع

ب تللقػ: محؿد كادر الديـ إل اينب دار الـ ر: صحقح سـن الترمذي -46

 الرياض- ,مؽّ ة الؿعارج لؾـ ر يالّقزيع

شـ محؿد ب ل فاب الديـ أشل الع اس أحؿد شـ أحؿد طدة الؿريد الصادق -47

،د(ب تحؼقؼ: 899شـ عق ك الربك ل الػاسلب الؿعريج شزري  )ت: 

الصاد  شـ ع د الرحؿـ الغرياينب الـاار: دار اشـ حزاب الط عة: إيلكب 

 ا-2116 ,،د 0327

ب ٕشل محؿد محؿقد شـ أحؿد شـ طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري -48

قـل )ت: مقسك شـ أحؿد شـ ح قـ الغقّاشل الحـػل شدر الديـ الع

 شقريت- –،د(ب الـاار: دار إحقاء الرتاث العرشل 855

ب ل فاب غرائب آغتراب وكزهة إلباب يف الذهاب واإلقامة واإلياب -49

ه(ب الـاار: دار اشـ 0271الديـ محؿقد شـ ع د اهلل الح قـل إلقسل )ت: 

 ا-0986 ,،د 0316شقريتب الط عة: إيلكب  –كثقرب دم ؼ 

ب لّؼل الديـ أشل الع اس اء الرحؿن وأولقاء الشقطانالػرقان بقن أولق -51

أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ ع د اهلل شـ أشل الؼاسؿ شـ محؿد 

،د(ب حؼؼف يخرج أحاديثف: 728اشـ تقؿقة الحراين الحـ ؾل الدم ؼل )ت: 

ع د الؼادر إركاؤيطب الـاار: مؽّ ة دار ال قارب دم ؼب عاا الـ ر: 

 ا-0985 ,،د 0315

ب ٕشل محؿد عز الديـ ع د العزيز شـ ع د قواطد إحؽام يف مصالح إكام -51

ال ما شـ أشل الؼاسؿ شـ الح ـ ال ؾؿل الدم ؼلب الؿؾؼ  ش ؾطار 
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،د(ب راجعف يعؾؼ عؾقف:  ف ع د الرؤيج سعدب الـاار: 661العؾؿاء )ت: 

 ا-0990 ,،د 0303الؼا،رةب  ,مؽّ ة الؽؾقات إز،رية 

ب ٕحؿد شـ محؿد شـ زري ب تصحقح: ز،ري الـجارب تصوفقواطد ال -52

 ،د-0488الـاار: مؽّ ة الؽؾقات إز،ريةب الؼا،رةب تاريخ الـ ر: 

مع ارحفا الؿ ؿك: ارح الؼقاعد  الؼواطد وإصول الجامعة لؾسعدي -53

 ه0322ال عدية لؾزامؾب الـاار: دار أ ؾس الخضراءب الط عة: إيلكب 

الؿحبوب ووصف صريق الؿريد إلى مؼام قوت الؼؾوب يف معامؾة  -54

ب لؿحؿد شـ عؾل شـ عطقة الحارثلب أشق  ال  الؿؽل )ت: التوحقد

 –،د(ب تحؼقؼ: د- عادؿ إشرا،قؿ الؽقاللب الـاار: دار الؽّ  العؾؿقة 486

 ا-2115,،د 0326ل ـارب الط عة: الثاكقةب  ,شقريت

ب لعؾل شـ عثؿار الفجقيريب ترجؿة: إسعاد كشف الؿحجوب -55

أمقـ ع دالحؿقدب الـاار: در الـفضة العرشقةب تاريخ الـ ر:  ,ع دالفادي

 ،د-0311

ب لؿحؿد شـ يقسػ شـ عؾل الؽواكب الدراري يف شرح صحقح البخاري -56

،د(ب الـاار: دار إحقاء الرتاث 786شـ سعقدب اؿس الديـ الؽرماين )ت: 

 ل ـار,العرشلب شقريت

الػضؾب جؿاع الديـ اشـ شـ عؾكب أشل  شـ مؽرا لسان العرب، لؿحؿد -57

،د(ب الـاار: دار دادر 700مـظقر إكصاري الرييػعل ا فريؼل )الؿّقىف: 

 ،د-0303 ,شقريتب الط عة: الثالثة  –

شـ تقؿقة  الحؾقؿ شـ ع د ب لّؼل الديـ أشق الع اس أحؿدمجؿوع الػتاوى -58
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شـ قاسؿب  شـ محؿد الرحؿـ ،د(ب تحؼقؼ: ع د728الحراين )الؿّقىف: 

ر: مجؿع الؿؾؽ ففد لط اعة الؿصحػ ال ريػب الؿديـة الـ قيةب الـاا

 ا-0995,،د0306الؿؿؾؽة العرشقة ال عقديةب عاا الـ ر: 

ٓشـ تقؿقةب اسؿ الؿملػ: شدر الديـ أشق ع د اهلل  مختصر الػتاوى الؿصرية -59

 ,الدماا  ,محؿد شـ عؾل الحـ ؾل ال عؾلب دار الـ ر: دار اشـ الؼقؿ 

 ب الط عة: الثاكقةب تحؼقؼ: محؿد حامد الػؼل-0986 , 0316 ,ال عقدية 

ب اسؿ الؿملػ: عؾل شـ سؾطار مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح -61

،د 0322 ,شقريت  ,ل ـار –محؿد الؼاريب دار الـ ر: دار الؽّ  العؾؿقة 

 اب الط عة: إيلكب تحؼقؼ: جؿاع عقّاين-2110 ,

ل مالك -61 ضل محؿد شـ ع د اهلل أشق شؽر شـ ب لؾؼاالؿسالِك يف شرح ُمَوصَّ

،د(ب قرأه يعّؾؼ عؾقف: محؿد 534العرشل الؿعافري ا ا قؾل الؿالؽل )ت: 

ؾقؿاينب الـاار: َدار الَغرب  ؾقؿاين يعائ ة شـت الح قـ ال ُّ شـ الح قـ ال ُّ

 ا-2117 ,،د  0328ا سمملب الط عة: إيلكب 

قؿار حؿد شـ محؿد شـ ب ي،ق ارح ســ أشل دايدب ٕشل سؾمعالم السـن -62

،د(ب الـاار: 488إشرا،قؿ شـ الخطاب ال  ّل الؿعريج شالخطاشل )ت: 

 ا-0942 ,،د 0450حؾ ب الط عة: إيلك  –الؿط عة العؾؿقة 

. الؼادر . أحؿد الزيات. حامد ع د)إشرا،قؿ مصطػكب الؿعجم الوسقط -63

 محؿد الـجار(ب الـاار: دار الدعقة-

ب ٕشل ع قد ع د اهلل شـ ع د لبالد والؿواضعمعجم ما استعجم من أسؿاء ا -64

،د(ب الـاار: عالؿ الؽّ ب 387العزيز شـ محؿد ال ؽري إكدل ل )ت: 
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 ،د-0314شقريتب الط عة: الثالثةب 

شـ زكرياء الؼزييـل الرازيب أشل  شـ فارس ب ٕحؿدمعجم مؼايقس الؾغة -65

الـاار: ال ما محؿد ،اريرب  ،د(ب تحؼقؼ: ع د495الح قـ )الؿّقىف: 

 ا-0979 ,،د 0499دار الػؽرب 

شـ قدامة  شـ محؿد شـ أحؿد اهلل ٕشل محؿد مقفؼ الديـ ع دالؿغـي،  -66

الجؿاعقؾل الؿؼدسل ثؿ الدم ؼل الحـ ؾلب ال فقر شاشـ قدامة الؿؼدسل 

 ,،د 0488،د(ب الـاار: مؽّ ة الؼا،رةب تاريخ الـ ر: 621)الؿّقىف: 

 ا-0968

لؾ اشا اـقدة الثالثب ضؿـ  «المالصؿت والؽ»مؼاع شعـقار:  -67

ك رت يف جريدة أخ ار الققاب يقا   ,لؾ اشا اـقدة الثالث مّػرقة مؼآت

 ا- 02,18,2116ال  ت الؿقافؼ 

لزكريا شـ ، «تحػة الباري»مـحة الباري بشرح صحقح البخاري الؿسؿى  -68

محؿد شـ أحؿد شـ زكريا إكصاريب زيـ الديـ أشق يحقك ال ـقؽل 

،د(ب اعّـك شّحؼقؼف يالّعؾقؼ عؾقف: سؾقؿار  926افعل )ت: الؿصري ال 

الؿؿؾؽة  ,شـ دريع العازملب الـاار: مؽّ ة الراد لؾـ ر يالّقزيعب الرياض 

 ا-2115 ,،د 0326العرشقة ال عقديةب الط عة: إيلكب 

شـ  شـ أحؿد ب ٕشل محؿد محؿقدمـحة السؾوك يف شرح تحػة الؿؾوك -69

غقّاشل الحـػل شدر الديـ العقـل )الؿّقىف: شـ ح قـ ال شـ أحؿد مقسك

الرزا  الؽ ق لب الـاار: يزارة إيقاج  ،د(ب تحؼقؼ: د- أحؿد ع د855

 ا-2117 ,،د 0328قطرب الط عة: إيلكب  –يال مير ا سممقة 
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شـ محؿد آع شقركق  شـ أحؿد ب لؿحؿد ددقلُمْوُسوَطة الَؼواِطُد الِػْؼِفقَّة -71

ل ـارب الط عة:  –اار: ممس ة الرسالةب شقريت أشق الحارث الغزيب الـ

 ا-2114 ,،د 0323إيلكب 

ب الـدية الؿوسوطة الؿقسرة يف إديان والؿذاهب وإحزاب الؿعاصرة -71

شـ حؿاد  العالؿقة لؾ  اب ا سمملب إاراج يتخطقط يمراجعة: د- ماكع

 الجفـل-

ب تللقػ: ريةالرسالة الؼ ق معاين ارح يف بقان كّائج آفؽار الؼدسقة  -72

 -،د0291زكريا آكصاري ال افعل الّصـقػ:   عف مصر سـف 

ب تللقػ: عدد مـ ملسو هيلع هللا ىلصكضرة الـعقم يف مؽارم أخالق الرسول الؽريم  -73

الؿخّصقـ شناراج ال قخ: دالح شـ ع د اهلل شـ حؿقد إماا يخطق  

 الحرا الؿؽلب الـاار: دار القسقؾة لؾـ ر يالّقزيعب جدةب الط عة: الراشعة-

ب لح ـ العديي الحؿزاييب يف شرح البردة البوصقرية ػحات الشاذلقةالـ -74

 ا-2115الـاار: دار الؽّ  العؾؿقة لؾـ ر يالّقزيعب 

شـ أشل الع اس  ب ل ؿس الديـ محؿدكفاية الؿحتاج إلى شرح الؿـفاج -75

،د(ب الـاار: دار 0113شـ حؿزة افاب الديـ الرمؾل )الؿّقىف:  أحؿد

 ه-0313 ر: ب تاريخ الـالػؽرب شقريت

لؿحؿد شـ أشل شؽر شـ أيقب شـ سعد الوابل الصقب من الؽؾم الطقب،  -76

،د(ب تحؼقؼ: سقد إشرا،قؿب الـاار: 750اؿس الديـ اشـ ققؿ الجقزية )ت: 

 ا-0999الؼا،رةب الط عة: الثالثةب  –دار الحديث 
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 ملدص البحح

الصمة يال ما عؾك رسقع إمة خقر القرى مـ العالؿقـب ي ربهلل الحؿد 

 يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ-جاء شالحؼ الؿ قـب 

ك شقار مػا،قؿ يمصطؾحات العـقار فنر ،ذا ال حث يفدج إلأما شعُد: 

 تحضقر إرياح(- ب)القسائؾب الصقفقة

شل،ؾ إديار عـد الصقفقة يعمقّفا  تحضقر إرياحيذكر ال حث م للة 

  يإيثار-

كؿا ركز ال حث عؾك القسائؾ الّل اسّخدمّفا الصقفقة يف دعقا،ا لّحضقر 

 إرياحب يشرزت يف مطؾ قـ ،ؿا: 

 ؾة السحر يف دطوى تحضقر إرواح طـد الصوفقة.الؿطؾب إول: وسق

 .الؿطؾب الثاين: وسقؾة الشعوذة يف دطوى تحضقر إرواح طـد الصوفقة

هذه موقف اإلسالم من  وقد أفردت الـؼد لؾوسقؾتقن يف مطؾب أخقر ضفر فقفا

 يف تحضقر إرواح طـد الصوفقة. التي تستخدم  الوسائل

 كتبته:  

 ت ح ـ الحؽؿلال احثة: د. سامقة شـ

Sa.m55@hotmail.com 
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﷽ 

 املكدمـ٘

شؾ ار عرشل رسؾفب يجعؾف  خقرعؾك أكزع خقر كّ ف الحؿد هلل رب العالؿقـب 

مـ جاء شالحؼ الؿ قـب ب م قـ- يالصمة يال ما عؾك رسقع إمة خقر القرى

 يقضك عؾك شراثـ ال ركب فلجؾك الؾقؾ ال فقؿ شص ح مـقر-

فرفع كػقس الؿ ؾؿقـب ب فنر ا سما قد جاء شعؼقدة الّقحقد أما شعدب 

يغرس يف قؾقهبؿ ح  ا يؿارب يأعّؼ رقاهبؿ مـ ذع الع قدية لغقره س حاكف: فم 

يذع دغقر،ؿ لؽ قر،ؿب يٓ يفاب ضعقُػفؿ ققيَّفؿب يٓ يؽقر لذي سؾطار شقـفؿ 

إثر الصالح يف  سؾطار إٓ شالحؼ يالعدعب يشػضؾ ا سما كار لعؼقدة الّقحقد

يف العصقر إيلكب فالعؼقدة ال ؿحة الغراءب مـ أ،ؿ  ؿكػقس الؿ ؾؿقـ يع اداهت

: فم ما يؿقز،ا ال فقلة يالق رب خادة فقؿا يّعؾؼ شالعمقة شقـ الع د يرشف 

فؼد قاع ب كػ ف ملسو هيلع هللا ىلصحّك يلق كار الـ ل ب يسا ة شقـ ا ك ار يخالؼف ت ارك يتعالك

   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئوئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  ﴿: ▐

 -[086]ال ؼرة:  ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

يا سما هبذه الؿثاشة ديـ دػاء العؼقدةب يكؼاء آعّؼادب ديـ شم  ر ب ديـ  

 شم مذا،  يف أدؾ العؼقدةب يٓ اخّمفات حقع جق،ر يأدقع الديـ-

يدخؾ كثقر مـ ب يخادة شعد الػّقحاتب يلؿا تقسعت الديلة ا سممقة

الثؼافات الؿخّؾػة مـ تؾؽ ال مد إلك ا سما مع شؼاء شعض مـ  أدحاب

يمع اكّ ار الرخاء يالغـك يالجاه يف ال قةة ب مقرثاهتؿ يجفؾفؿ شديـ اهلل تعالك

الّل كثر فقف الّؿديـ العؿراين يالحضاريب ياكّ ر الؾفق يماع الـاس ب ا سممقة
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ظفر    كقا يزيـّفا الزائػةع الدااخّؾطقا شالحقاة يأق ؾقا عؾك مّ--: -لؾ عة

يكاكت ب يشالغقا يف ذلؽب عفاامجؿقعة مـ الؿ ؾؿقـ يـادير شرتك الدكقا يترك مّ

 ،ذه ال ذرة إيلك ل دايات الّصقج-

ياخّؾطت شالدياكات يالع ادات ب ثؿ تطقرت ،ذه ال ذرة يكؿت يترعرعت 

يدخؾت ب كر، اكقة الـصاريب يدرياة الفـادكةب يثؼافات الؿجقسب الؼديؿة

 ال ركقات عـ  ريؼ الّلثر شالػؾ ػة الققكاكقة يالريماكقة يالػارسقة-

لػمسػة ؽّ  ايمع ما قامت شف الديلة الع اسقة مـ حركة الرتجؿة ل 

لـؼؾ الػؽر الققكاينب ياكّ ار ب شّلسقس شقت الحؽؿة يف عفد الؿلمقرب الؼدامك

ب صقج شؿممح خارجقةالؿدارس الديـقة يالػؾ ػقة: ساعد كؾ ،ذا يف تؾؼقح الّ

 أشعدتف عـ الصقابب يجعؾّف فؽًرا مـحرًفا مّلثًرا شإفؽار إجـ قة الضالة:

ظفرت أفؽار ب فكالغـقدقةب يالفرم قةب يأفؽار ال قعة يالرافضة الؿ ّدعقـ

مقافؼة لؼقع الػمسػةب كؿا  (3)يالػـاء (2)ييحدة القجقد (1)الحؾقع يآتحاد

                                                 

ققامفا أر اهلل جؾ جملف قد حؾ يف ريح ا ك ارب الّل ب ( الحمج ،ق داح  كظرية الحؾقع0)

عؾك غرار الػؽرة الـصراكقة الؿ قحقة الّل تممـ شامّزاج الط قعة ب فلد حا ذاًتا ياحدة مّحدة

ا لفقة شالط قعة الـاسقتقةب ييرى أحؿد أمقـ أر يحدة القجقد ظفرت يف الؼرر ال ادس 

ل تؼ ؿ ّالب د فعؾ عؾك الػؽرة آثـقـقةكرب يال اشع الفجريقـ مع اشـ الػارض ياشـ عرشل

القجقد إلك ياج  القجقد ي،ق اهلل يمؿؽـ القجقد ي،ق العالؿ- اكظر كّاب: ظفر ا سماب 

 -(064ٕحؿد أمقـب )ص

ب ( يحدة القجقد ٓشـ عرشل إكدل لب يمػاد،ا أر الؿح  يػـك يف مح قشف ييح ف شؽؾ قؾ ف2)

 قب-حّك ٓ يؽقر ،ـاك فر  شقـ مح  يمح 

( كظرية الػـاء مـ أ،ؿ الـظريات يف الّصقج الػؾ ػلب ي،ل حالة كػ قة ٓ ي عر معفا الصقيف 4)

ي،ل كظرية أشل يزيد ب شذاتفب كؿا ي عر أكف شؼل مع حؼقؼة أسؿك مطؾؼةب يتعـل الػـاء يف اهلل

يف  يتحقؾ عؾك فؽرة آتصاع شاهلل يالّػؽقر فقفب ي،ذه الػؽرة معريفةب ال  طامل الػارسل

= 
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 ضب يا ارا - أثرت يف ظفقر كظريات الػق

اكحرفت فةات مـ الؿ ؾؿقـ عـ جادة الطريؼب يزيَّـت لفؿ اقا قـ يقد 

،ت دقرة العؼقدة ال قضاءب  ا كس يالجـ ما لؿ ُيـِزع شف اهلل مـ سؾطار: ف قَّ

د،ا ييخرجفا عـ ُيْ ر،ا يكؼائفا: فلضحت العمقة شقـ الع د  يدخؾ فقفا ما يعؼِّ

 ات فضًم عـ إحقاء-يرشف تّطؾ  يسطاء ياػعاء مـ إمق

يأحدثت يف ديـفا ما لقس ب ياذت فر  عـ ا سما يف أفؽار،ا يتط قؼاهتا 

مـف يف تؾ ق فا عؾك الـاس شاسؿ الديـ- يمـ تؾؽ الػر  الّل تلثرت شّؾؽ 

 الؿعّؼدات ال ا ؾة الؿّؼدا ذكر،ا فر  الصقفقة شطرقفا ي  ؼاهتا الؿّـقعة-

 دات يال ؾقك يالع ادات يكحق ذلؽ-ياطحات الصقفقة كثقرة يف الؿعّؼ 

يمـف زعؿفؿ تحضقر إرياح لم مع عؾك الغق ب يالّؾ قس عؾك عامة الـاس 

آسّعاكة يم ّخدمقـ ال عقذة يالدجؾ تارةب ب لقـؼاديا لفؿ ييّ عق،ؿ :يالجفاع

 شالجـ يال قا قـ تارة أخرى- 

قر،ا ييحايع ،ذا ال حث ك ػ ف اد يضمٓت عؼقدة الصقفقة يف تحض 

 شـؼد يسائؾفا الؿ ّخدمة يف ذلؽ- ب لألرياح

 ويـبثق طن هذه اإلشؽالقة التساؤٓت أتقة: 

 . ما مػفقا دعقى تحضقر إرياحب يما عمقّف شالصقفقة؟0س

 لقسائؾ الؿ ّخدمة يف دعقى تحضقر إرياح عـد الصقفقة؟ا. ما 2س

                                                 
= 

(ب ياكظر: 055- اكظر: ظفر ا سماب ٕحؿد أمقـ: كػ فب )صنرڤاانالدياكة ال قذية شاسؿ 

 -القفا الّػّازاين أشل شؼؾؿ "تصقج" مادة –(259.  0الؿقسقعة الػؾ ػقة العرشقة: )مجؾد 
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تحضقر . ما مققػ ا سما مـ تؾؽ القسائؾ الؿ ّخدمة يف دعقى 4س

 إرياح عـد الصقفقة؟

  :أٍداف البحح 

 أ،ؿفا: ب يفدج ال حث إلك تحؼقؼ جؿؾة مـ إ،داج

 تحضقر إرياح( بالّعريػ شالؿػا،قؿ يالؿصطؾحات )القسائؾب الصقفقة -0

 شقار عمقة تحضقر إرياح شل،ؾ إديار يإيثار- -2

فا الّعرج إلك يسائؾ الصقفقة يف دعقى تحضقر إرياح يشقار عمقّ -4

 شال حر يال عقذة يالدجؾ-

 شقار مققػ ا سما مـ القسائؾ الؿ ّخدمة يف تحضقر إرياح عـد الصقفقة- -3

  :ميَج البحح 

يذلؽ مـ ب ال حث اعّؿد عؾك الؿـفج القدػل الّحؾقؾلب الّاريخل الـؼدي 

عـد الصقفقةب  لك الجذير الّاريخقة لدعقى تحضقر إرياحإخمع الّعرج 

ٕديار ال رققة يالقثـقة يأ،ؾ الؽّابب يالقسائؾ الّل اسّعؿؾت يف يعمقّفا شل،ؾ ا

ياسّعؿآهتا يف ب تحضقر إرياحب ثؿ شقار كقػقة اكّؼالفا إلك شعض الطر  الصقفقة

الّدلقس عؾك أت اعفؿ مـ جفاع يعقاا الـاسب شاعّؿاد  ر  ال حر يال عقذة 

 القسائؾ- يكؼد ذلؽ مـ خمع شقار مققػ ا سما مـ تؾؽ يالدجؾ-

 وقد اطتؿدت يف هذا البحث أتي: 

 الرجقع لؾؿصادر الرئق ة يإساسقة لؾصقفقة ما أمؽـ ذلؽ- -0
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آكّػاء شا اارة إلك يفاة أغؾ  أعما الصقفقة عـ الّعريػ هبؿ:  -2

 ل فرهتؿ شالـ  ة لؾؿّخصصقـ-

آكّػاء يف الّقثقؼ يف الفامش شذكر اسؿ الؽّاب يمملػف ثؿ ذكر الصػحة  -4

 زء إر يجد-يالج

ذكرت شقاكات الؿراجع كامؾًة يف قائؿة الؿصادر يالؿراجعب )اسؿ الؽّابب  -3

 اسؿ الؿملػب الؿحؼؼ )إر يجد(ب مؽار الط عة يرقؿفاب سـة الـ ر(-

تخريج إحاديث شذكر اسؿ الؿصدرب ثؿ اسؿ الؽّاب )ك(ب ياسؿ ال اب  -5

يث فقفؿا أي يف )ب(ب يرقؿ الحديث )ح(ب مع آكّػاء شالصحقحقـ إر كار الحد

 أحد،ؿا-

  :٘الدزاضات الطابك 

لؿ أجد مـ خمع ا معل يشحثل يف الؿقضقع مـ تػرد شّـايع م للة  

شعض الدراسات قد  يجدتيإكؿا ب يسائؾ دعقى تحضقر إرياح عـد الصقفقة

 يمـ ،ذه الدراسات: ب تـايلت الريح يالريحقة يأخرى يف الّحضقر

تحضقر إرياح يدؾّف شالصفققكقة "الريحقة الحديثة دعقة ،دامة  ,

يقد تـايع فقفا م للة تحضقر إرياح ب لؾدكّقر محؿد محؿد ح قـب "العالؿقة

 ييف مؼدمّفا الؿاسقكقة-ب يعمقّفا شالصفققكقة العالؿقة الفدامة

ب "مذ،  الريحقة الحديثة يتحضقر إرياح  "رسالة الدكّقراه شعـقار:  ,

دي- يقد تـايع يف جزء مـفا الصمت الؿ  ق،ة عؾل شـ سعقد الع ق لؾدكّقر 

ّحدث عـ دؾة الريحقة الحديثة شالصفققكقة العالؿقة فلدعقى تحضقر إرياحب 

 يدؾّفا شالصقفقة يشالؽفاكة يال عقذة يشالّـقيؿ الؿغـا ق لب يغقر،ا-
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ؾ شعض الطر  الصقفقة يف  َ القسائؾ الؿ ّخدمة مـ قِ  أما دراسّل فؼد شقـت

 يمققػ ا سما مـ ذلؽ- ب إرياحدعقى تحضقر 

: وسائل الصوفقة يف دطوى تحضقر إرواحيجاء ،ذا ال حث شعـقار: ) 

ب م ّؿًم عؾك: مؼدمة يثمثة م احثب يخاتؿة يففارسب (دراسة تحؾقؾقة كؼدية

 عؾك الـحق أيت: 

 الؿبحث إول: مػفوم وسائل الصوفقة يف دطوى تحضقر إرواح. 

 لب: وتحته ثالثة مطا 

 الؿطؾب إول: مػفوم الوسائل.  

 الؿطؾب الثاين: مػفوم الصوفقة. 

 الؿطؾب الثالث: مػفوم تحضقر إرواح طـد الصوفقة. 

 .الؿبحث الثاين: أهم وسائل الصوفقة يف دطوى تحضقر إرواح وكؼدها 

 .الؿطؾب إول: وسقؾة السحر يف دطوى تحضقر إرواح طـد الصوفقة

 .وسقؾة الشعوذة يف دطوى تحضقر إرواح طـد الصوفقةالؿطؾب الثاين: 

 .الؿطؾب الثالث: كؼد وسقؾتي السحر والشعوذة

 .أهم الـتائج التي توصل إلقفا البحثوفقفا لخاتؿــة:  ا 

 الػفــارس:  

 أ ـ ففارس الؿصادر والؿراجع 

  ب ـ ففارس الؿوضوطات. 
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 املبحح األّل

 األرّاح مفَْو ّشاٜل الصْفٔ٘ يف دعْٚ حتضري 

 املطلب األول

 مفَوو الوضائل

القاي يال قـ يالما: "قاع اشـ فارس: القسائؾ مـ مادة )ي س ع(ب يقد  

ا  -(1)"كؾؿّار مّ ايـّار جدًّ

َرجة- ي قاع اشـ مـظقر: القسقؾُة: الَؿـِزَلة عـد الَؿؾِؽ- يالَقِسقؾة: الدَّ

ؾ فمٌر إلك اهلل يِسقؾًة إ ب شف إلقف- قاع يالَقِسقؾة: الُؼرشة- يَيسَّ ذا َعِؿؾ عؿًم تؼرَّ

 -[45]الؿائدة:  ﴾ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶﴿تعالك: 

ب إلقف شَعَؿؾ-   ؾ إلقف شقسقؾٍةب إذا تؼرَّ يالقاِسؾ: الراغُ  إلك اهللب يتَقسَّ

ب إلقف شُِحرَمِة آِدرٍةب ُتعطِػف عؾقف- يالقسقؾة: الُقدؾة  ؾ إلقف شؽذا: تؼرَّ يتقسَّ

قؾة ،ل الّل يّقدؾ هبا إلك تحصقؾ الؿؼصقدب ي،ل: عَؾؿ عؾك يالُؼرشكب فالقس

ب كؿا جاء يف حديث إذار: ملسو هيلع هللا ىلصي،ل مـزلة رسقع اهلل ب (2)أعؾك مـزلة يف الجـة

الؿراد شالقسقؾة يف الحديث: الؼرب مـ اهلل- ب ف(3))الؾفؿ آت محؿًدا القسقؾة(

 -(4)لقسائؾيققؾ: ،ل ال ػاعةب يققؾ: ،ل مـزلة مـ مـازع الجـةب يجؿعفا ا

                                                 

 (-001. 6)شـ فارسب ا( معجؿ مؼايقس الؾغةب 0)

 (-725ب 00.723ب )اشـ مـظقرب مادة يسؾب ( اكظر: ل ار العرب2)

 ب(3.0739): الّػ قرب شاب: سقرة شـل اسرائقؾب ك( جزء مـ حديث أخرجف ا ماا ال خاريب 4)

 (-3332 )ح

 (-00.725ب )مادة يسؾ ,ب ( اكظر: ل ار العرب3)



   دزاسُ حتوًوًُ ُكديُ: وسائى اهصىفًُ يف دعىى حتضري األزواح  189
 

ًم   ِرَقة- يؼاع: َأَخَذ إِشَِؾف تَقسٌّ  -(1)يتليت شؿعـك ال َّ

  :
ٌّ
ي،ل ب القسقؾُة: الّقدؾ إلك ال لء شرغ ة"يقاع الراغُ  إدػفاكِل

﮴﮵   ﴿: أخصٌّ مـ القدقؾة لّضؿـفا لؿعـك الرغ ةب قاع تعالك

 -"[45: الؿائدة] ﴾﮶

ك الغقرب يالجؿُع الَقِسقُؾ القسقؾُة: ما ُيّؼّرُب شف إل"يؼقع الجق،ري ي 

ُؾ ياحد- ََّقسٌّ َؾ  يالَقَسائُِؾب يالّقِسقُؾ يال َؾ فمٌر إلك رشِّف يسقَؾًةب يتقسَّ يؼاع: يسَّ

 -(2)"إلقف شقسقؾةب أي تؼّرب إلقف شعؿؾ

 يمؿا تؼدا يف معـك القسائؾ عـد أ،ؾ الؾغة يظفر أر: 

ة عـد الؿؾؽب مـفا: الؿـزلب القسقؾة يالقاسؾة: تطؾؼ عؾك عدة معارٍ  

يالدرجةب يالؼراشةب يالرغ ةب يتليت شؿعـك ال رقةب يتعـل: ما ُيّقدؾ شف إلك 

 ال لء شرغ ة-

يالّقسؾ: ،ق الّؼرب إلك ال لء شال لء يمعاكف: الّقدؾ إلك مؼصد  

 -الؿّؼرب إلقف شالعؿؾ الصالح بعالكتمرغقب- يالقاسؾ: الراغ  إلك اهلل 

  :معيى الوشيلة اصطالًحا 

شؿا يرضقفب  ▐ب يما يّؼرب شف إلك اهلل ؼرشة إلك اهلل ،ل ال 

 -(3)يذلؽ ٓ يؿؽـ إٓ شطاعّف: مـ امّثاع أيامرهب ياجّـاب كقا،قف

                                                 

 (-6.001)فارسب  الؾغة( اكظر: معجؿ مؼايقس 0)

 -(5.0830مادة يسؾب )ب الجق،ري الػاراشلب ( الصحاح2)

 (-2.0337)عؾؿاء الحـػقة يف إشطاع عؼائد الؼ قريةب إفغاينب  ( اكظر: جفقد4)
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تؼرشقا إلك  اعة شطاعّف يالعؿؾ شؿا يرضقفب : قاع قّادة يف تػ قر الؼرشة: أي 

ي،ؽذا- فنر كؾ ما أمر شف ال رع مـ القاج ات يالؿ ّح ات ففق تقسؾ ارعل 

 -(1)سقؾة ارعقةيي

يعؾك ،ذا فالقسقؾة ،ل الّؼرب إلك اهلل تعالك شالطاعات يإعؿاع الصالحة 

 لّحؼقؼ رضاه تعالك-

 طلب الجاىي امل

 مفَوو الصوفية

  :معيى الصوفية لغة 

ب ف عض عؾؿاء الصقفقة: العؾؿاء يف معـك الصقفقة يااّؼاقاهتا ػاخّؾ 

ُّؾِػ يف أدؾف ييف مصدر اخ"كال  ؾل حقـ سةؾ عـ ت ؿقة الصقفقة قاع: 

ب يأكد ،ذا الؿعـك ا ماا (2)"ااّؼاقفب يلؿ يـّف الرأي فقف إلك كّقجة حاسؿة شعدُ 

ب يلقس ي فد لفذا آسؿ مـ حقث العرشقة ققاس يٓ ااّؼا "الؼ قري شؼقلف: 

 -(3)"يإظفر فقف أكف كالؾؼ 

 دّفا: خمب ققاع عدةأيمـ ،ـا اخّؾػ العؾؿاء يف ااّؼا  الصقفقة عؾك  

ب ي،ذا الؽما ٓ ملسو هيلع هللا ىلصي،ؿ جؿاعة مـ أدحاب رسدقع ك  ة إلك الصػة:  اأهن 

ة ُد  ل يلقس ػِّ ي ّؼقؿ شالـظر إلك آاّؼا  الؾغقي: ٕر الـ  ة إلك أ،دؾ الصدػَّ

                                                 

 (-8.313الطربيب )( اكظر: تػ قر الطربيب 0)

 -)29( قضقة الّصقج الؿـؼذ مـ الضمعب ع د الحؾقؿ محؿقدب )ص 2)

 (-2.331)الؼ قريب ب ( الرسالة الؼ قرية4)
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 -(1)دقيف

ق قؾة شديية كاكت حقع ال قت يف  لي،ب كف ك  ة إلك ق قؾة شـل دقفةإيققؾ: 

كار قد اكؼطع لؾع ادة يف الؿ جد ب اع لف دقفةالجا،ؾقةب ي،ل تـّ   إلك رجؾ يؼ

 الحراا-

يأهنؿ الـخ ة الؿصطػاة مـ ب هنا ك  ة إلك الصػقة مـ خؾؼ اهلل تعالك: إيققؾ 

: ٕهنؿ لق ك  قا إلك الصػقة لؼقؾ يف ااّؼا  الؾغة :إمة- ي،ذا الؼقع مرديد

 -(2)"دػقي"

ػاء قؾقهبؿ أي دػاء أي دػاء أسرار،ؿ أي دب عـ الصػاء ةملخقذ اهن: إيققؾ

 معامؾّفؿ هلل تعالكب ي،ق ما يح  الصقفققر الّ ؿل شف-

يمعـا،ا الحؽؿةب ياحّجقا ب الققكاكقة "سقفقا" يمـفؿ مـ ك   الصقفقة إلك 

يعرشت ب فل ؾؼت عؾقفؿ الؽؾؿةKشلر الؼقا كاكقا  ال قـ لؾحؽؿة حريصقـ عؾقفا 

 -(3)أي حرفت فلد حت دقفقة يدقيف

ب ع العؾؿاء يف ك  ة ااّؼا  كؾؿة الصقفقة عؾك أققاع كثقرةيالحادؾ أر تـاز

 أافر،ا: 

حف اقخ ا سما اشـ تقؿقة ياشـ خؾدير أر الـ  ة تعقد لؾ اس  (4)ما رجَّ

ياسؿ الصقفقة ،ق ك  ة إلك ل اس "حقث قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة: ب الظا،ر

                                                 

 (-0.036ب اشـ الجقزيب )( اكظر: تؾ قس إشؾقس0)

 -(00.6)ب جؿقع الػّايىب ٓشـ تقؿقة( اكظر: م2)

 -(018ص )( اكظر: ك لة الػؾ ػة الصقفقة: عرفار ع د الحؿقدب 4)

 -(367,368( اكظر: اشـ خؾدير يف مؼدمّفب )ص: 3)
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ا شؾ اس الصقجب ب يشقـ أر الصقفقة لؿ يؾزمقا أحدً (1)"الصقجب ،ذا ،ق الصحقح

 -(2)ٕكف كار ظا،ر حالفؿ :يإكؿا ك  قا إلقف

يمؿا س ؼ يظفر أر الرأي الذي يذ،  إلك ك  ّفؿ لؾ س الصقج ،ق أرجح  

يأققى لؿقافؼّف ققاعد الؾغة مـ حقث الـ  ة ب يأقرهبا لؾعؼؾب إققاع

يتصقج إذا ل س ب ٕكف يؼاع تؼؿص لؿـ ل س الؼؿقص :يآاّؼا ب يأظفر ك  ة

كف سؾؿ مـ آعرتاضات الّل تقجفت إلك غقره مـ أراءب إلصقجب يمـ حقث ا

 كؿا أكف أقرب إلك يدػ حالفؿ يف تؿ ؽفؿ شؾ اس الصقج- 

  :معيى الصوفية اصطالًحا 

اخّمًفا ادطمًحا  فؼد اخّؾػ يف تعريػف لغة:كؿا اخّؾػ يف أدؾف يااّؼاقف 

 كثقًرا: 

الّصقج : حقث قاع ،د(297)ت  تعريػ الجـقدفؿـ تعريػات الصقفقة:  

: يقاعب (3)"الخريج عـ كؾ خؾؼ دينب يالدخقع يف كؾ خؾؼ سـل"،ق: 

 -(4)"الّصقج أر تؽقر مع اهلل شم عمقة"

ب يمػارقة إخم  الط عقةب الّصقج تصػقة الؼؾ  عـ مقافؼة الربية": اعيق

ب ات الرشاكقةيمـازلة الصػب يمجاك ة الدياعل الـػ اكقةب يإخؿاد الصػات ال  رية

                                                 

 -(00.095اشـ تقؿقةب )اكظر: مجؿقع الػّايىب ,( 0)

 -(06. 00)الؿرجع ال اشؼب اكظر: ,( 2)

 -(0.22)إد فاينب  أشق كعقؿب ( حؾقة إيلقاء ي  ؼات إدػقاء4)

 -(62( عقارج الؿعارجب ال فريرديب )ص3)
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 -(1)" اع الرسقع يف ال ريعةتّ ايب يالّعؾؼ شعؾقا الحؼقؼة

إخذ شالحؼائؼ : الّصقج"فؼاع: ،د( 211)تيعرفف معريج الؽرخل 

 -(2)"يالقلس مؿا يف يد الخمئؼ

 ال ؾقك كقػقة شف يعرج عؾؿ ،ق: الّصقج"(: د،0223)ت يقاع اشـ عجق ة

الػضائؾب  شلكقاع الرذائؾب يتحؾقّفا مـ ال قا ـ الؿؾقكب يتصػقة مؾؽ حضرة إلك

 -(3)"مق، ة عؿؾب يآخره عؾؿب ييسطف يأيلف

معـك أر  فؿـ مـقيكؾحظ مـ خمع ،ذه الّعريػات ٕئؿة الّصقج يالؿّؼدم 

لّصقج يدير حقع تجريد العؿؾ هللب يالز،د يف الدكقاب يترك ال فرةب يالؿقؾ ا

ـ إمراضب يتعؿقره يفّؿ شّصػقة ال ا ـ م كؿاب إلك الّقاضع يالخؿقع

 شالصػات الح ـةب مـ أجؾ الّؼرب إلك اهلل تعالك-

ييف الحؼقؼة أر ،ذه الّعريػات الّل ذكر،ا الصقفقة لؾّصقج تعرب عـ 

 الؿعّؼدات الؼؾ قة لدى الصقفقة أكػ فؿب ييظفر ذلؽ عؾك  رقفؿ الّل يّ عقهنا-

ما عرفف الؿثاع ا عؾك س قؾ أما تعريػ الصقفقة عـد غقر الؿّصقفة فليرد مـف

هتدج يف هناية ب حؼائؼ يأحقاع معريفة لؾقدقع"ا سما اشـ تقؿقة شلكف:  اقخ

: كف م ّؼ مـ: إمـ أجؾ القدقع لؿرت ة الصديؼقةب يققؾب الطريؼ إلك دػاء الـػس

كف: كّؿار إدػا مـ الؽدر يامّأل مـ الػؽر ياسّقى عـده الذ،  يالحجرب يققؾ 

                                                 

 -(25صالؽمشاذيب )ب ( الّعرج لؿذ،  أ،ؾ الّصقج0)

 -(366ص)( الرسالة الؼ قريةب ع د الحؾقؿ محؿقدب يمحؿقد شـ ال ريػب 2)

 -)3عجق ة الح ـلب )ص  ب ٓشـ( معراج الّ قج إلك حؼائؼ الّصقج4)
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 -(1)"الـ قة مؼاا تؾل ما ،ل ,الصديؼقة–الؿرت ة  الؿعاين يترك الدعايىب ي،ذه

ففق الصديؼ ب يف الحؼقؼة كقع مـ الصديؼقـ"كف : إيقاع اشـ تقؿقة يف الصقيف

كؾ شح   ب الذي اخّص شالز،د يالع ادة عؾك القجف الذي اجّفديا فقف---

يقد يؽقكقر مـ أجّؾ ب الطريؼ الذي سؾؽف مـ  اعة اهلل يرسقلف شح   اجّفاده

ففؿ مـ أكؿؾ دديؼل زماهنؿ يالصديؼ مـ العصر ب يؼقـ شح   زماهنؿالصد

يلفذا يقجد لؽؾ مـفؿ دـػ مـ ب يالصديؼقر درجات يأكقاعب إيع أكؿؾ مـف

يإر كار غقره يف غقر ذلؽ ب إحقاع يالع ادات حؼؼف يأحؽؿف يغؾ  عؾقف

 -(2)"الصـػ أكؿؾ مـف يأفضؾ مـف

مـفج الّػريؼ شقـ مّؼدمل الصقفقة  يمؿا س ؼ يظفر أر اقخ ا سما يّ ع 

فالؿّؼدمقر مـفؿ عـده أ،ؾ عؾؿ ييرع يتؼقىب شخمج ب (3)يمّلخريفؿ

ريـ الذيـ أدخؾقا الػؾ ػة يف الّصقج يحايلقا الجؿع شقـفؿاب فـجده  الؿّلخِّ

يإشرا،قؿ شـ (ب د،087)تكالػضقؾ شـ عقاضب (4)الؿّؼدمقـ ـيرتضك ع

ب يمعريج الؽرخلب (د،205)ت اينب يأشل سؾقؿار الدار(د،062)تأد،ؿ

يأمثالفؿب ييّربأ مـ الؿّلخريـب (ب 284)تيالجـقدب يسفؾ شـ ع داهلل الّ رتي

 ففق مـ دقفقة الؿمحدة الػمسػة-(ب 648)تكاشـ عرشل

                                                 

 -(06,07. 00الػّايى )اكظر: مجؿقع ,( 0)

 -(00.06)اشـ تقؿقةب ( مجؿقع الػدّايىب 2)

مثؾ: كّاب آتجا،ات العؼدية عـد الصقفقةب الـاار ب ( تقجد مملػات مػردة يف ،ذا ال اب4)

 كـقز إا قؾقا د الرياض-

( اكظر: الح ـة يال قةة: اشـ تقؿقةب مققػ اشـ تقؿقة مـ الّصقج يمـفجف يف الحؽؿ عؾقفؿب 3)

 اد ال احث . غـقؿ غـقؿ ع دالعظقؿب مـ قر يف ا ؽة إلقكة-إعد
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العؽقج عؾك الع ادة يآكؼطاع "،ق : ييعرج اشـ خؾدير الّصقج شؼقلف

ّفاب يالز،د فقؿا يؼ ؾ عؾقف يا عراض عـ زخرج الدكقا يزيـب إلك اهلل تعالك

 -(1)"الجؿفقر مـ لذةب يماعب يجاهب يآكػراد عـ الخؾؼ يف الخؾقة لؾع ادة

يالحاع أر الّصقج يف تعريػ أكثر العؾؿاء ادطمًحا ،ق: يدػ لؾّصقج  

الذي مػفقمف الّجرد مـ الدكقا شؿا فقفاب يالّقشة يالرجقع هلل تعالكب ب الؿّؼدا

الذكقب يأثااب يترك افقات الحقاة يمّعّفا الزائػة يالّطفر مـ الخطايا ي

القا،ؿةب يآخّمء شاهلل تعالك عؿـ سقاه- الؿمسس عؾك الؽّاب يال ـة يقائؿ 

 عؾك سـة إك قاء-

يأما الصقفقة الّل تعرب عـ ا شاحة يالحؾقلقة يالزكدقة ييحدة القجقدب 

 افؼد أدخؾقا فقفب صقفقةلؿّلخري ال تعريػ ففقب  ّؿؾ عؾك عؼائد مـحرفةت الّل

مـ ال دع يالخرافات يخؾطقا الّصقج شالػؾ ػة الققكاكقةب كؿا خؾطف شعضفؿ 

ب ي،ذه إققاع إكؿا تؾؼق،ا مـ ققع (2)ش لء مـ أققاع أ،ؾ الؽما الجفؿقة

ي،ل الّل ك  فا ال قخ ع د الرحؿـ القكقؾ يف كّاشف ب (3)الـصارى يفمسػّفؿ

مـ كؾ كحؾة يديـ إٓ ديـ ا سما:  اأر لفا مددً  )،ذه ،ل الصقفقة( يأاار إلك

 -(4)شف ففل إلك كؾ كحؾة مارقة تـّ   يتـّف  مـفا أخ ث ما تديـ

                                                 

 (-367)ص: ب ( مؼدمة اشـ خؾدير0)

 -(7. 5شـ تقؿقةب )ب اكظر: درء تعارض العؼؾ يالـؼؾ,( 2)

 -(017,018اكظر: الرد عؾك ال اذلل يف حزشقفب يما دـػف يف آداب الطريؼب اشـ تقؿقةب ),( 4)

لرحؿـ القكقؾ يف كّاشف الؿقسقا شد )،ذه ،ل الصقفقة(ب ( اكظر: ما ذكره الؿملػ: ع د ا3)

 -(05ص )ب يما شعد،ا( تحت عـقار: ديـ الصقفقةب 09)ص
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  :عالقة الصوفية بالدياىات األخرى 

يّ قـ مخالػة عامة الؿّصقفة يف ب شالـظر إلك مجا،دة الـػس عـد الؿّصقفة

مـ الؽّاب يال ـةب يففؿ  مجا،دة الـػس لؾؿػفقا الصحقح الذي دلت عؾقف إدلة

يا عراض عؿا أشاحف اهلل لق ت مـ ب يأر ترك الدكقا يتجقيع الـػسب سؾػ إمة

يٓ مؿا دعا إلقف يحث عؾقفب شؾ ،ل مـ تعالقؿ شعض الدياكات ب تعالقؿ ا سما

 ب فعؾك س قؾ الؿثاع: (1)أخذت الصقفقة مـفا ,م اؽش,الّل فاب إخرى ي ؼقس

ب الّؼ ػ يشالّطرج يف الع ادة يف شا يغاع الـػس ذي تع: الفـقد مـ , أ

فالؿّلمؾ يف أحقاع الؿّصقفة يأققالفؿ يرياضاهتؿ ب (2)مثاع: الـرفاكا

يخادة فقؿا يّعؾؼ شّعذي  ب يمجا،داهتؿب يؾحظ ت اهبًا شقـفؿ يشقـ عؼائد الفـقد

يالفريب ب يإماتة ال فقاتب يح س الـػسب الـػسب يتحؿؾ الؿ ا  يالّجقيع

 -(3)"يالجؾقس يف الخؾقاتب ـ إ،ؾ يإيٓدم

                                                 

د يما شعد،اب  03( اكظر: الّصقج ا سممل يتاريخفب كقؽؾ قرب ترجؿة عرشقةب )ص0)

القفاء  ل(ب يمدخؾ إلك الّصقجب ٕش05(ب ياكظر: دقفقة ا سماب )ص73د74ص

 (49د48(ب ياكظر: الّصقجب ماسقـقرب يمصطػك ع ده )ص44د42صالّػّازاينب )

 ي،ل مػفقا أساسل يف الػؾ ػة الديـقة لؾ قذيةب كطػاء( كؾؿف سـ ؽرتقف معـا،ا آخّػاء أي ا2ٓ)

يي ّخدا الؿصطؾح لؾدٓلة عؾك آخّػاء الؽامؾ لؾؼققد )ال ا م ارا( ب jainismة يالقاكق

يحقث يّؿ قفر كؾ الؼققد إرضقة ييؽقر آك ار ب يالّحرر مـفا يأعؾك حآت العؼؾ

يت ؽؾ الـرفاكا ك ًرا لدائرة الّـاسخ يسمًما مطؾًؼا ٓ -مّحرًرا مـ كؾ الرغ ات يالعقا ػ

اكظر: مققع ييؽق قديا ياكظر: معجؿ الؿعّؼدات الديـقة- - حد أر يـّفؽ حرمتيؿؽـ ٕ

 -تعريػ لؽؾؿة كقرفاكا

يف كّاشف: تحؼقؼ ما لؾفـد مـ مؼقلة مؼ قلة يف العؼؾ أي مرذيلةب ( اكظر ما ذكره ال قريين 4)

 (019(ب يما ذكره ال قخ إح ار إلفل يف كّاشف الّصقج الؿـ ل يالؿصدرب )ص57)ص
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سقؿا  ٓ, الؿفّؿ ش قار عؼائد الدياكاتب ي،ذا ما جزا شف ال قخ إح ار إلفل 

لر ش ,الؿّصقفة يفسقؿا  ٓ, ما سقا،ا يفيالؿقضح أثر،ا ب يالدراية هبا ,الفـدية

عقارج  "يف كّاشف ( 624)ت ر  الّدرب عؾك الجقع الّل ذكر،ا ال فريردي

ت  ف تؿاًما الققجا الفـدية الّل يؿارسفا أرشاهبا يف س قؾ  ": ب أهنا(1)"عارجالؿ

القدقع إلك آتحاد يالقدقع إلك القحدة مع ا لفب لقحصؾ داح فا شزعؿ 

كال قطرة عؾك الط قعةب يإمؽاكقة معرفة ب أرشاهبا عؾك الخصائص العؾقية

مـ ال ؾدار مـؼقلة  كؿا جزا شلر الجؾقس يف الخؾقاتب يالخريج"ب (2)"الغق 

 -(3)"عـ الدياكات الفـدية

يسؾقك س ؾ ب مـ الغـقدقة: فقؿا ي ؿك شّفقةة الؼؾ  شالرياضات ,ب 

مػفقا الؽ ػ عـد الصقفقة يّ اشف مع "يالؿمحظ أر: ب الؿجا،دة يف ذلؽ

مذ،  الغـقدقة الؼائؿ عؾك سؾقك س ؾ الؿجا،دةب يال عل لّفقةة الؼؾ  

لقص ح دالًحا لّـزع العؾقا مـ غقر أر ت ّـد عؾك ب ؼؾفشالرياضةب يالعؿؾ عؾك د

 -(4)"آسّدٓع

ي،ق الء مقجقد يف "ب الـصراكقة: اكّؼؾ إلقف عـصر تعذي  الـػس مـ , ج 

- "ترك الزياج يترك ال عل يف الدكقا"ي،ق: ب الّ ّؾ كؿا يف الـصراكقةب ي"الفـديكقة

ػ لؾحقاة ا سممقة شرأي ي،ق مخالب يأثر ،ذا ياضح يف الؿّصقفة ال غداديقـ
                                                 

 (268,296لؾ فريرديب )ص ,( عقارج الؿعارج 0)

(ب يدائرة الؿعارج الحديثة مقسقعة عامة يف العؾقا 2.591اكظر: الؿعجؿ الػؾ ػل: ) (2)

(ب يفؾ ػة الفـد يف سقرة يقجلب شرمفـ ا يقجاب 766,767إدب يالػـقرب )صي

 ( 77 ,76كقم قكب )صاب (ب ال قذية تاريخفا يعؼائد،ا يعمقة الصقفقة هب390)ص

 (002,004( اكظر: الّصقج الؿـ ل يالؿصادرب إح ار إلفك ظفقرب )ص4)

 (20ص) ب،معإشرا،قؿ ب ( اكظر: الّصقج ا سممل شقـ الديـ يالػؾ ػة3)
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 ر ذاك-آأغؾ  الؿّصقفة الؿ ؾؿقـ 

ب مـ فمسػة الققكار يالفـد يالػرس: أخذت فؾ ػة ا ارا  الػؾ ػل ,د 

الذي يصؾ فقف الؿرء شعد مرحؾة الّجرد يالرياضة يالع ادة إلك مرحؾة الؽ ػ 

د ،ق غاية الّصقج ا سممل يف مـفجف الػؾ ػل- يقب يا خ ار عـ الؿغق ات

 -(1)عرج مـ ق ؾ عـد سؼراط يأفم قر يغقر،ؿ

 املطلب الجالح

 مفَوو حتضري األزواح عيد الصوفية 

 ,مػفقا تحضقر إرياح: ،ق محايلة آتصاع شلرياح الؿقتك عرب يسقط 

الفدج مـفا الؽ ػ عـ الغق قاتب فؽرهتا يشدايّفا ب يشقسائؾ غامضة ,يف الغال 

ب كّ رت شعد ذلؽ يف أيريشا يالعالؿ كؾفثؿ ااب 0838ظفرت يف أمريؽا سـة 

 يدارت عؾًؿا يدرس يف شعض الجامعات- ب كّ  فقفا يٌألِّػت

عؾؿ اسّـزاع إرياح "يف تعريػف شلكف: ( 813)تيؼقع دديؼ الؼـقجل 

اعؾؿ أر "ييؼقع:   - "،ق مـ فريع عؾؿ ال حرب ياسّحضار،ا يف ققال  إا اح

ب  ( عؾؿ العزائؿ  ) ا يحضقر،ؿا عـدك ي ؿك ت خقر الجـ أي الؿؾؽ مـ غقر تج د،ؿ

يأما حضقر الجـ عـدك يتج د،ا يف ح ؽ   - ش رط تحصقؾ مؼاددك شقاسطّفؿا

يأما اسّحضار   - ب يٓ ي رتط تحصقؾ مؼاددك هبا ( عؾؿ آسّحضار ) فق ؿك 

يإر كار أرضقًا فػقف   - فنر كار سؿايًياب فّج ده ٓ يؿؽـ إٓ لألك قاء  - الؿؾؽ

  ( مػّاح ال عادة ) خمجب يإدح عدا جقاز ذلؽ لغقر إك قاء مطؾًؼاب كذا يف ال

                                                 

 (0)صلؿرجع ال اشؼب ( اكظر: ا0)
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 -(1)"ب يغقره ( ذات الديائر )  ب يمـ الؽّ  الؿصـػة فقف كّاب  (  مديـة العؾقا ) ي

 يؿؽن آتصال بفذه إرواح طن صريؼقن: و

الطريؼة إيلك: الّؼؿص شالقسقط: يذلؽ شلر تحّؾ الريح ج د أحد  

يتجق  عـ ب يتّؽؾؿ الريح شؾ ار ،ذا القسقطب لقسطاء شعد دخقلف يف غق قشةا

 كؾ ما يقجف لفا مـ أسةؾة-

الطريؼة الثاكقة: الّج د: ييعـل أر تظفر الريح مج دة يف دقرة مطاشؼة  

لصقرة داح فا يف الدكقاب ييؿؽـفا أر تّحدثب كؿا يؿؽـ الّؼاط دقر لفا 

 شقاسطة إاعة تحت الحؿراء-

  يكة الروح: حك 

مـفا ما جاء يف ققلف تعالك يف خؾؼ آدا ب جاء ذكر الّريح يف عدة آيات 

ب ييف خؾؼ عق ك [72: ص] ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ﴿: ♠

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ﴿: قاع تعالك ♠

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿س حاكف:  اعب يق[90: إك قاء] ﴾ڀ

ح تع قر عـ فالريب [070الـ اء: ] ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

اهلل تعالك يف ج د آدا  الؼّقة الخػّقة الّل هبا سّر الحقاةب يتعـل الؿادة الّل يضعفا

ي،ل سّر ب ف ثت يف أجزاء ج ده الحقاة يالحركة يالحققيةب حقـؿا خؾؼف ♠

ب 
ّ
عـ ما،قة  ملسو هيلع هللا ىلصيحقـ سةؾ الـ ل الريح ا لفل الذي يحّقع الجؿاد إلك كائـ حل

مّؿا اسّلثر رّشل : أّي ب [85: ا سراء] ﴾ۈئ  ېئۆئ  ۈئ  ﴿الريح أجاشت أية: 

                                                 

 -(0.268( اكظر: أشجد العؾقاب الِؼـَّقجلب )0)
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مـ فعؾف يخؾؼفب فلراد أر الريح حادثة : أي ب(1)أحًدا اشعؾؿفب يلؿ ُيطؾع عؾقف

 -(2)تحصؾ شػعؾ اهلل يتؽقيـف يإيجاده

يالذي دع عؾقف الؽّاب يال ـة يإجؿاع الصحاشة يأدلة "قاع: اشـ الؼقؿ: 

 -(3)"،قة لفذا الج ؿ الؿح قسالعؼؾ يالػطرة: أكف ج ؿ حادث مخالػ شالؿا

سارية يف الج د ب يذكر ال فقؾل يف ما،قة الريح: أهنا ذات لطقػة كالفقاء

حادؾ الؼقع: أر الريح ،ل أدؾ "ب يقاع: "ك ريار الؿاء يف عري  ال جر

الـػس يمادهتاب يالـػس مرك ة مـفا يمـ اتصالفا شال درب ففل ،ل مـ يجفب ٓ مـ 

 -(4)ي اشـ كثقر يف تػ قره يقاع: ي،ذا معـك ح ـب يأيد ،ذا الرأ"كؾ يجف

َيَذلِؽ ب اْلَؿقِّت إِذا َماَت يفارقت الريح ال در يؽقر فِل كعقؿ َأي َعَذاب ي

يتّصؾ ب َيالّريح ت ؼك شعد ُمَػارَقة اْل در مـعؿة َأي معذشةب يحصؾ لريحف يشدكف

ثؿَّ إِذا َكاَر َيْقا اْلِؼَقاَمة اْلُؽْ َرى ب َذابَييحصؾ َلُف َمعَفا الـَّعقؿ َأي اْلعَ ب شِاْل دِر َأْحَقاًكا

َْرَياح إَِلك إج اد ْٕ يكحـ كعؾؿ أر ب َيَقاُمقا مـ ُقُ قر،ؿ لرب اْلَعالؿقـب ُأِعقَدت ا

َّّػؼ َعَؾْقِف اْلُؿ ؾؿقـ َياْلَقُفقد َيالـََّصاَرى َشَدار ُم ْٕ  -(5)معاد ا

الريح لؾج د ٓ مػارقة  فالثاشت يف الؽّاب يال ـة ياتػا  سؾػ إمة أر

                                                 

 (- 0170. 0ب )( اكظر: فّح الؼديرب ال قكاين0)

 -(49.  20) ب( اكظر: مػاتقح الغق ب الرازي2)

 ( الريح يف الؽما عؾك أرياح إمقات يإحقاء شالدٓئؾ مـ الؽّاب يال ـةب اشـ الؼقؿ4)

اكظر: ارح العؼقدة  -)ب ي،ذا الؼقع ،ق الذي ارتضاه اارح الطحايية078)ص ب الجقزية

 -)494الطحاييةب )ص

 -)498. 2)ب ( اكظر: مخّصر تػ قر اشـ كثقرب )اخّصار يتحؼقؼ( محؿد عؾل الصاشقين3)

 -(285. 0) ب( مجؿقع فّايى اشـ تقؿقة5)
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ًٓ هنائقًّاب شؾ ب يلؽـَّف اكِػصاٌع لفا عـ ال در شلمر اهلل تعالكب ،اءعـل فـات يلقس اكِػصا

يح ب لفا شف كقُع اتِّصاعٍ  اهلل أعؾؿ شؽقػقَّّف يحؼقؼّفب فلمقر الربزخ تحصؾ عؾك الرُّ

أي ُتراًشاب  يال در تاشٌع لفاب حّك لق ،ؾؽت يتؾػ ،ذا الج د يدار ُرفاًتاب أدالة

ض لؾَعذاب أي الـعقؿب ييصُؾ ال دَر حظُّف مـ ب فنرَّ الريح ت ؼك ي،ل الّل تّعرَّ

ڤ  ﴿فنرَّ اهلل تعالك عؾك كؾِّ الٍء قديٌرب يقد قاع تعالك: ب ذلؽ شُؼدرة اهلل تعالك

 -[3 : ] ﴾ڄ  ڄ           ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

ک  ک  ک   *  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ    ﴿: فؿـ كعقؿفا ققلف تعالك ,

ڻ ڻ  ڻ ۀ   ﴿: ب يمؿا جاء يف عذاهبا ققلف تعالك[88,89القاقعة: ] ﴾گ

يققلف ب [93 , 92]القاقعة:  ﴾ھ  ھ  *ہ  ہ  ھ    *ۀ  ہ 

ا يع قًّا ق َؾ يقا الؼقامةب ي،ق  تعالك عـ آع فرعقر يأهنؿ يعرضقر عؾك الـار ُغُديًّ

  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿َعذاب الربزخ: 

،ذه أية أدٌؾ ك قٌر ":   ب قاع اشـ كثقر [36]غافر:  ﴾ہ  ھ  ھ

ـَّة عؾك َعذاب الؼرب يقد جاء يف الصحقحقـ مـ حديث ب (1)"يف اسّدٓع أ،ؾ ال ُّ

إرَّ أحَدكؿ إذا مات ُعِرَض عؾقف مؼَعُده "قاع:  ملسو هيلع هللا ىلصأرَّ الرسقع  ¶اشـ عؿر 

ب إْر كار مـ أ،ؾ الجـَّة فؿـ أ،ؾ ِّ
الجـَّةب يإْر كار مـ أ،ؾ الـار  شالَغداة يالَعِ ل

 -(2)"فؿـ أ،ؾ الـارب فُقؼاع: ،ذا مؼعدك حّك ي َعثؽ اهلل يقا الؼقامة

ٹ  ﴿ييف ،ذا الصدد يؼقع اشـ ع اس رضك اهلل عـف يف تػ قر ققلف تعالك: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

                                                 

 -(235. 2( مخّصر تػ قر اشـ كثقر )0)

ـَ اْلَجـَِّة : اْلَجـَِّة َيِدَػِة َكِعقِؿَفا َيَأْ،ؾَِفاب َب يف دحقحفب ك:   ؾؿمأخرجف ( 2)
َعْرِض َمْؼَعِد اْلَؿقِِّت مِ

ِذ مِـُْفب ) ََّّعقُّ  -(2866)ح: (ب 2099. 3َأِي الـَّاِر َعَؾْقِفب َيإِْثَ اِت َعَذاِب اْلَؼْ ِر َيال
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حقاء شؾغـل أر أرياح إ": [32الزمر: ]﴾ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ  چ

يإمقات تؾّؼل يف الؿـااب فقّ اءلقر شقـفؿب فقؿ ؽ اهلل أرياح الؿقتكب ييرسؾ 

يقد دع عؾك "يعؾؼ اشـ الؼقؿ عؾك ذلؽ شؼقلف: ب (1)"أرياح إحقاء إلك أج اد،ا

الّؼاء أرياح إحقاء يإمقات أر الحل يرى الؿقت يف مـامف فق ّخربهب ييخربه 

 -(2)"خربه كؿا أخرب الؿقت شؿا ٓ يعؾؿ الحلب فقصادج

  :٘ٔاحلضسٗ يف مفَْو الصْف 

حضقر ريح القلل الؿؼرب يف "الحضرة يف مصطؾح غمة الصقفقة ،ل: 

ممتؾػ الّؼري  ا لفلب شجامع الؿ اكؾة يف آتصاج شصػات الجؿاع يالجمع 

يمؽاهنا قؾ  الؿممـب الذي تقالك قرشف ب يف مؼاا ح ـ الّؼقيؿب يالؽؿاع ا ك اين

حّك جعؾف يلًقاب يالحضرة هبذا الؿػفقا ثمثة أكقاع: حضرة   اهللمـ 

إيلقاءب يحضرة الـ قةب يالحضرة ا لفقةب ي،ل حضرات مّؽامؾةب يمـ ثؿ 

يحدث الّـاس  مع عالؿ الؿأل إعؾك مـ إرياح الطا،رةب فقؽ ػ عـف 

الحجابب حقث ترى عقـ شصقرتف حضرة الؿمئؽةب يمـ ،ذه الحضرات قد يرى 

 -(3)حؼقؼًة عقاًكا رؤية ملسو هيلع هللا ىلصـ ل ال

  

                                                 

ب يذكره ا ماا 022( شرقؿ 35. 0ب )( الحديث أخرجف ا ماا الطرباين يف الؿعجؿ إيسط0)

رياه الطرباين يف ": يقاع ب00402)(ب 224. 7الفقثؿل يف مجؿع الزيائد يمـ ع الػقائد )

 -"حإيسط يرجالف رجاع الصحق

( ريح يف الؽما عؾك أرياح إمقات يإحقاء شالدٓئؾ مـ الؽّاب يال ـة يأثار اشـ ققؿ 2)

 -(26الجقزيةب )ص

 net.rayaheen.cbّدى الرياحقـ شّصرج اكظر: مـ( 4)
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 املبحح الجاىٕ 

أٍه ّشاٜل الصْفٔ٘ يف دعْٚ حتضري األرّاح 

 ّىكدٍا

 املطلب األول 

 وضيلة الطحس يف دعوى حتضري األزواح عيد الصوفية 

مـ يسائؾ الصقفقة يف تحضقر تؾؽ إرياح: اسّخداا ال حر الذي ي ّعار 

 -فقف شالجـ يال قا قـ

  :مفهوو الصحر 

 -ػ ملخذه يد َّ طُ ،ق كؾ ما لَ :  حر لغةال

إر مـ ال قار »: قاع ملسو هيلع هللا ىلصييراد شف: ال قار يف فطـةب كؿا جاء يف الحديث أكف 

،ق كؾ أمر ": ييف ذلؽ قاع أشق شؽر الرازي ييليت ييراد شف الخديعة-ب (1)«ل حًرا

 (2)-"خػل س  فب يتخقؾ عؾك غقر حؼقؼّفب ييجري مجرى الّؿقيف يالخداع

ال حر عزائؿ يرقك يعؼد "قعرفف اشـ قدامة شؼقلف: ب فؼة يأثريمؿا لف حؼق

 (3)-"يمثر يف الؼؾقب يإشدارب فقؿرض ييؼّؾب ييػر  شقـ الؿرء يزيجف

يقد جؿع اشـ حجر الؿعاين القاردة يف ال حر يف الجاك قـ الؾغقي 

                                                 

(ب 048. 7( رياه ال خاريب مـ حديث ع د اهلل شـ عؿرب ك: الط ب ب: إر مـ ال قار ل حراب )0)

 (-5767)ح

 (-32.(0( أحؽاا الؼرآر لؾجصاصب )ج2)

 -(063. 3ٓشـ قدامةب ) ( الؽايف4)
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خادعّف : سحرت الص ل: يمـفب أحد،ؿا: ما لطػ يد ": يآدطمحل فؼاع

يمـف إ م  ال عراء سحر العققر ب ؾ مـ اسّؿاع اقًةا فؼد سحرهيكب ياسّؿؾّف

وئ   ﴿يمـف ققلف تعالك: ب ٓسّؿالّفا الـػقسب يمـف ققع إ  اء: الط قعة ساحرة

 مصرفقر عـ الؿعرفة-: أيب [05:الحجر]﴾وئۇئۇئ

كحق ما يػعؾف الؿ عقذ مـ ب يالثاين: ما يؼع شخداع يتخقمت ٓ حؼقؼة لفا

: اارة شؼقلف تعالكيإلك ذلؽ ا ب يّعا اه شخػة يده ام درج آشصار مع

 -[66 ف:]﴾ٿٿٹٹٹٹ﴿

يإلك ذلؽ ب الثالث: ما يحصؾ شؿعايكة ال قا قـ شضرب مـ الّؼرب إلقفؿ

 ال ؼرة:] ﴾ڀڀٺٺٺٺ﴿ :اارة شؼقلف تعالكا 

012]- 

اكّفك  -"الراشع: ما يحصؾ شؿخا  ة الؽقاك  ياسّـزاع ريحاكقاهتا شزعؿفؿ

 -(1)  كممف 

ييدخؾ فقف ب يحصؾ شؿعايكة ال قا قـ يالذب لذى يفؿـا ،ق الـقع الثالثيا

فقف ع ادة  يالذب ي،ذا ،ق الؿؼصقد شف مـ الـقع الراشع لؾ حرب الـقع الراشع

ب الطر  الصقفقة ا،ّؿت شالـقعقـ الثالث يالراشع يشعُض ب الـجقا يال قطار

مـ أر الـقعقـ  ـ ،ؿا مـ أخ ث أكقاع ال حر- ي،ذا ما قرره اشـ حجريالؾذ

 إخقريـ ،ؿا الؽػر شعقـة يذاتف-

                                                 

 -(01.222)ب  ال افعلشـ حجر أشق الػضؾ الع ؼمينا( فّح ال اري ارح دحقح ال خاريب 0)
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  :طسق اضتدداو الصْفٔ٘ للطحس يف حتضريٍه لألزّاح ميَا 

 إذكار وإوردة:  ( أ

أققاع الصقفقة يأذكار،ؿ يف إمؽار آجّؿاع شلرياح إك قاء يإيلقاءب يمـ  

 ــ تطػح هبا كّ فؿ: يؼقع عـفؿ ال ؼقري يف الب ااءيا مـ إمقات الؿاضقـ

،ؿ يم ايخفؿ ٓ يح ـقر قراءة الػاتحة- ،ذا مع إتؼاهنؿ لحػظ ": يالؿ ّدعات

س اشقـقر ادك دادك ل كراكرتدي سرسر  "كؼقلفؿ: ب الؽثقر مـ إلػاظ ال قطاكقة

ب ييحػظقر "أكدي سرب سرب تؿقكا كد كردد  فقر شدعؼ مح  ف سؼؼا قس-- إلخ

 -(1)اكّفك -"الجؾجؾقتقة كؾفا يالرب،ّقة كؾفا

يشؼقت عـد قرب اقخل إلك الؾقؾ يأكا أشؽل مـ حّ ف ييح ة "يؼقع الدشاغ: 

فراقفب ثؿ شّت عؾك قربه يالحاع يّزايد إلك أر  ؾع الػجرب فجاءين سقدكا الخضر 

 -(2)"فؾؼــل الذكر ♠

يلؾصقفقة ادعاءات شاتصالفؿ شإيلقاء يإك قاء يغقر،ؿ مـ الؿقتك- 

ب كؾ أس قعب ييحؽؿقر شؼقادهتا "زيـ " قدة ييزعؿقر أر لفؿ جؾ ةب ترأسفا ال

 ديقار إيلقاء-: أي :"رئق ة الديقار"مـ يف إرض: لذلؽب يؾؼ قهنا شد

 ر  عؾك رمقز ٓ يػفؿفا سقا،ؿب يعؾك ي،ؿ يعّؿدير يف مخا  اهتؿ 

ًٓ عؾك القلل الؿؼ قر": كلرب مّ عة ثؿ يؼػ م ّؼ ًم الؼربب م ّدشًرا ب ي ؾؿ أي

يآية ب يسقرة ا خمص إحدى ع رة مرةب أ الػاتحة مرة ياحدةثؿ يؼرب الؼ ؾة

حّك ب ثؿ يجؾس عـده ييجرد كػ ف عـ كؾ الءب ييف  ثقاهبا إلقفب الؽرسل مرة

                                                 

 (-0.258)ال ؼقري الحقامديب ب ( اكظر: ال ــ يالؿ ّدعات الؿّعؾؼة شإذكار يالصؾقات0)

   عة قديؿة-( 04ص )لؾدشاغب ب ا شريز( 2)
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حّك ب ييحػظ ذلؽ الـقر يف قؾ فب ثؿ يّصقر ريحاكقّف كقًرا مجرًداب يصقر لقًحا

قة اقخف يحصؾ لف فقض مـ فققضاتف- يي ّعقـ عؾك ذلؽ شآسّؿداد مـ ريحاك

 ًٓ  -"يجعؾفا ياسطة شقـفا يشقـ الؿزيرب أي

محؿد  _عؾك حد ققلفؿ _رفقا شآجّؿاع شإرياح خفؿ الذيـ عُ ييمـ م ا

يكار ب «الغقث إعظؿ»يصػف الؽردي شلكف  ا(ب0976)ت هباء الديـ ااه كؼ  ـد

 يأخذ العفدب ال قخ هباء الديـ كؼ  ـد يجّؿع شلرياح سؾ ؾة الؿ ايخ الـؼ  ـدية

يتؾؼـ الذكر الخػل مـ ريحاكقة ال قخ ع د ةب يالقٓية يالّؽؾقػ مـفؿ يف الؿؼرب

ي،ق ب الؼادر غجدياينب ي،ذا لقس عجقً ا فنر الريحاكقات تجّؿع شعد الؿؿات

يلؿ يجّؿع هباء الديـ ": عالؿ الم،قت الخارج عـ عالؿ إج اا- قاع الخاين

شقـفؿا خؿس يسائط مـ رجاع ٕر  :كؼ  ـد مع الغجدياين يف عالؿ إج اا

 -"ةال ؾ ؾ

 طؾى سبقل الؿثال:  ، مـفاولؾصوفقة يف حضراتفا أوردة وأدطقة يستخدموكفا

 من أدطقة وأذكار الطريؼة الشاذلقة:  -

يمـ إرض مثؾفـب يّـزع إمر شقـفـب أافد ب يا خالؼ ال  ع سؿايات"

هبذا إمر  أكؽ عؾك كؾ الء قديرب يأكؽ قد أحطت شؽؾ الء عؾًؿاب أسللؽ

أر ت خر ب الذي ،ق أدؾ الؿقجقداتب يإلقف الؿ دأ يالؿـّفكب يإلقف غاية الغايات

لـا ،ذا ال حرب شحر الدكقا يما فقفب كؿا سخرت ال حر لؿقسكب يسخرت الـار 

 شرا،قؿب يسخرت الج اع يالحديد لدايدب يسخرت الرياح يال قا قـ يالجـ 

ر لل كؾ ج ؾ يسخر لل كؾ حديدب ل ؾقؿارب يسخر لل كؾ شحر ،ق لؽب يسخ

يسخر لل كؾ ريحب يسخر لل كؾ اقطار مـ الجـ يا كسب يسخر لل كػ لب 
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يسخر لل كؾ الءب يا مـ شقده مؾؽقت كؾ الءب يأيدين شالـصر الؿ قـ إكؽ 

ب شحؿع ؼ حؿقتب شؽفقعص كػقت"يؼقع أيًضا:  -(1)ا- ،د "عؾك كؾ الء قدير

ب ـا مـ كؾ خقج ي،ؿ يغؿ يكربالؾفؿ أمّ ب ف قؽػقؽفؿ اهلل ي،ق ال ؿقع العؾقؿ

ب كّ  اسؿف عؾك كؾ الء أعزهب اهلل رب العزةب كد كد كردد كرده ده ده ده ده

الؾفؿ أخضع لل جؿقع مـ يراين مـ الجـ ب خضع كؾ الء لعظؿة سؾطاكف

 -(2)!"يا كس يالطقر يالقحقش يالفقاا

اَّ حؿ ،ل يا  فقر شدعؼ مح  ة دقرة سؼػا قس سؼا قؿ آحقر   "يمـفا:  أدُّ

يشالذكر ب شؿا يف الؾقح مـ اسؿ خػلب يا مـ لقس لؾراجل سقاهب ،ق يا غقثاه

تؼ ؾ رشـا ب يشالؼدس العؾل يما حقاهب يشالؼرب ال ريػ يزائريفب الحؽقؿ يما تمه

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی       ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      ﴿ ! !"مـا دعاكا 

ڇ  ڍ    ڇڇ   ڇ    ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ﴿- [29]فصؾت:  ﴾يئ  جب

- هبا هبا هبا هبقا هبقا هبقا [25]إحزاب:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڌڍ  ڌ

لؿؼــجؾ يا ب هبقفات هبقفات هبقفات الؼديؿ إزلل يخضع لل جؿقع مـ يراين

 -(3)! !"أرض خذيفؿ قؾ كقكقا حجارة أي حديًدا

ا يزعؿقر أهنؿ يّؾؼقهنب يي،ذه إدعقة يإيردة تحقي أسؿاء جـ ياقا قـ

ح امخا  ة الصقفقة ٕرييّدعقر يأر الرسقع جاء لقعؾؿفا لفؿب يب مـ الغق 

 الؿقتك يإخذ عـفؿ شإذكار يإيردة الّل تحؽك شؾغة غقر معريفة-

حقث (ب ،د0055 )تفؿـ ذلؽ ما ذكره أحؿد شـ الؿ ارك ال ؾجؿاسل  
                                                 

 (-475أشق الح ـ ال اذللب لع د الحؾقؿ محؿقدب )ص( 1)

 (-009 _ 008آشريزب الدشاغب )ص ( 2)

 (-20_08رب،اكقة الدسقققة ال اذلقةب ط. الثاكقةب يقػب )صمجؿقعة أيراد الطريؼة ال( 3)
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ع شعض ار أ،ؾ تؾؿ ارب فلخربين أكف سؿ قص عؾقـا شعض أدحاشـا مـ أخ"قاع: 

إكف زار قرب سقدي إشرا،قؿ الدسققل )كػعـا اهلل : مـ حج شقت اهلل الحراا يؼقع

ي،ذا ب يعؾؿف دعاءب شف(!! فققػ عؾقف ال قخ سقدي إشرا،قؿ الدسققل كػعـا اهلل شف

يكار اهلل ب ش ؿ اهلل الخالؼب يؾجؿف شؾجاا قدرتف- أحؿك حؿقًثا أ ؿك  ؿقًثا"،ق: 

ـا كفقعص كػايّـاب ف قؽػقؽفؿ اهلل ي،ق ال ؿقع ققًيا عزيًزا- حؿ ع ؼ حؿايّ

 -(1)"العؾقؿب يٓ حقع يٓ ققة إٓ شاهلل العؾل العظقؿ

يا مالؽ : أما أحؿك فؿعـاه"أما الؽؾؿّار شالؾغة ال رياكقةب ف ر،ا شدؼقلف: 

يا مالؽ الح اب الؿدرارب يا ب يا مالؽ الؾقؾ يالـفارب يا مالؽ إكقارب إسرار

إقؿارب يا مالؽ العطا يالـػعب يا مالؽ الخػض يالرفعب يا مالؽ ال ؿقس ي

مالؽ كؾ حلب يا مالؽ كؾ الءب ييف ،ذا آسؿ سر عجق  ٓ يطقؼ الؼؾؿ يٓ 

 غف أشًدا-قالع ارة ت ؾ

يأما ققلف )أ ؿك( ففق شؿـزلة مـ يصػف تعالك شالعظؿة يالؽربياء يالؼفر 

يا قادًرا عؾك ب ؼقع: يا عالؿ كؾ الءيكلكف يب يالغؾ ة يالعز يآكػراد يف ذلؽ كؾف

ييا مـ ٓ ب ييا قا،ر كؾ الءب ييا مدشر كؾ الءب يا مؽقر كؾ الءب كؾ الء

 يّطر  إلقف عجز يٓ يّق،ؿ يف تصرفف كؼص--

)ي ؿقًثا( إاارة إلك إاقاء الّل يّصرج فقفاب يإلك الؿؿؽـات الّل يػعؾ 

ٓ ،ق- ييف ،ذا آسؿ سر عجق  ٓ س حاكف ٓ إلف إب ييحؽؿ ما يريدب فقفا ما ي اء

 -(2)"يطقؼ الؼؾؿ ت ؾقغف أشًدا ياهلل أعؾؿ

                                                 

 (-009_008ب لؾدشاغب )صآشريز( 1)

 ؿرجع ال اشؼ كػ ف-ال( 2)
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حزب أشل  ملسو هيلع هللا ىلصيمـ إيردة الّل يزعؿقر أهنؿ أخذي،ا مـ رسقع اهلل 

رب سفؾ يي ر يٓ تع ر ": الح ـ ال اذللب الذي سؿاه شحزب ال حرب يكؾؿاتف

ش ؿ اهلل شاشـاب شحؼ أب ت ث--------- ،د يٓ ي---- ب يا مق ر كؾ ع قرب عؾقـا

ت ارك حقطاكـاب يس سؼػـاب كفقعص كػايّـاب حؿع ؼ حؿايّـاب سرت العرش 

 -(1)"م  قع عؾقـا إلخ 

أما فقؿا مضك "ييؼقع أشق الح ـ ال اذلل عؿـ أخذ ،ذه إيراد فؼاع: 

خؿ ة ب يأما أر فلسّؼل مـ ع رة أشحرب فؽار سقدي ع د ال ما شـ م قش

ا ال ؿايية فجربيؾ يمقؽائقؾ يإسرافقؾ يعزرائقؾ يخؿ ة أرضقةب أمب سؿايية

 -(2)ا- ،د- "ملسو هيلع هللا ىلص يأما إرضقة فلشق شؽر يعؿر يعثؿار يعؾل يالـ لب يالريح

يلذلؽ يرى ،مٓء يف خؾقاهتؿ يحضراهتؿ الـقرار ال قطاكقة الّل يح  قهنا 

 -يإكؿا تؾ قس ال قطار عؾقفؿب يما ،ل كذلؽب أكقاًرا ممئؽقة رحؿاكقة

طريؼة الرفاعقة جقاز الؿحاضرة يرشط الريح شلرياح مـ ااء يف التجد ي

شؾ قد تّصقر ريح القلل شصقرة غقر ب (3)اسّحضار ريحف مـ كافر يم ؾؿ

ب يلديفؿ ما ي ؿك شآسّػاضة ": (4)دقرتف كؿا ذكر ذلؽ الدشاغ يف كّاشف ا شريز

قث يطؾ  حب ي،ل رشط قؾ  الؿريد شؼؾ  ال قخ  ؾً ا  فاضة العؾؿ ال ا ـل إلقف

ييطؾ  مـ اقخف ب ييّؿثؾف أمامفب مـ الؿريد أر ي ّحضر ريح اقخف عـد الذكر

أر يرشط ريحف شريح الرسقع الذي يزعؿقر أكف يػقض العؾقا يإسرار عؾك 

                                                 

 -(02ص ع د الؼادر زكلب )الـػحة العؾقة يف أيراد ال اذلقةب : كظرا( 1)

 (-201صب )أشق الح ـ ال اذللب لع د الحؾقؿ محؿقد( 2)

 -(021صب )الطريؼة الرفاعقة( 3)

 (-213ص اكظر: )( 4)
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يطؾ  فقفا مـ الؿريد أر ب ي،ذه العؿؾقة ت ؿك الخؾقة قؾقب اققخ الصقفقة-

مظؾؿ فؾقؾؼ رأسف شجق فب أي يؽقر يف مؽار أي شقت مظؾؿ: فنر لؿ يؽـ لف مؽار 

يي ا،د جمع ب فػل مثؾ ،ذه الحالة ي ؿع كداء الحؼب يّدثر شؽ اء أي إشراز

 ايخمع ،ذه الخؾقات يالحضرات يؽرر الؿريد أذكارً ب (1)"الحضرة ال قشقة

ًٓ اسّحضار دقرة  يأيردة تحقي أسؿاء جـ ياقا قـ آٓج الؿراتب محاي

يأكف يراه أرب يأكف ب لقف زاعًؿا أكف ،ق اقخفاقخف أمامفب ي،ـا يدخؾ ال قطار إ

 يرشط أر قؾ ف شؼؾ  الرسقع لقػقض عؾقف العؾقا يإسرار ا لفقة-

فقريف أكف دعد إلك ال ؿاءب يأر ،ذا ب يال قطار ،ـا يؾؼل يف قؾ ف القسايس 

 -- -،ق عرش اهللب ي،ذا ،ق كرسقف ،ذه ،ل إرضب

يحضر  ملسو هيلع هللا ىلصيزعؿفؿ أر الـ ل ب ملسو هيلع هللا ىلص يأما دعقى الصقفقة تحضقر ريح الـ ل

 -ملسو هيلع هللا ىلصيمرد ذلؽ ٓعّؼاد،ؿ فقف ىب فق كذب مػرتب فجؾ اهتؿ يمزاراهتؿ

ر إيلقاء يرير رسقع اهلل أذكر عؿر شـ سعقد الػقيت يف ]كّاب الرماح[: 

كف يحضر كؾ مجؾس أي مؽار أراد شج ده يريحفب يأكف يّصرج يف أيب يؼظة ملسو هيلع هللا ىلص

لؿ يّ دع عـ ب الّل كار عؾقفا ق ؾ يفاتفأقطار إرض يف الؿؾؽقتب ي،ق هبقةّف 

الءب يأكف مغق  عـ إشصار كؿا غق ت الؿمئؽة مع كقهنؿ أحقاء شلج اد،ؿ: 

فقراه عؾك ،قةّف الّل كار ،ق عؾقفاب ثؿ ب فنذا أراد اهلل أر يراه ع د رفع عـف الحجاب

ـ فقفا حؽايات عب ذكر يف ،ذا الػصؾ كثقًرا مـ الـؼقع عـ جؿاعة مـ الصقفقة

يؼظةب يذكر أيًضا كثقًرا مـ الغرائ  يالؿـؽرات  ملسو هيلع هللا ىلصرؤية إيلقاء لرسقع اهلل 

حقع مجالس إك قاء يإقطاب يف الؿ جد الحراا عـد الؽع ة شلج اد،ؿب 

                                                 

 -(66. 2ب الغزاللب )إحقاء عؾقا الديـ( 1)
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يذكر فقف أيًضا أر إك قاء يإيلقاء ٓ ب يتصرففؿ شلكػ فؿ ييكمئفؿ يف الخؾؼ

يًدا يّػايت ح   تػايت درجاهتؿ ي ؼقر يف ق قر،ؿ شعد القفاة إٓ زماًكا محد

 -(1)يمرات فؿ

يمل در الؼقَكقي الرُّ كار اقخـا اشـ عرشل ": (2)قاع تؾؿقذ اشـ عرشل الصَّ

مّؿؽـا مـ آجّؿاع شريح مـ ااء مـ إك قاء يإيلقاء الؿاضقـ عؾك ثمثة 

أكحاءب إر ااء اهلل اسّـزع ريحاكقّف يف ،ذا العالؿب يأدركف مّج ًدا يف دقرة 

كقا قة العصريةب الّل كاكت لف يف حقاتف الدُّ يإر ااء اهلل ب مثالقة ا قفة شصقرتف الح َّ

 -(3)"أحضره يف كقمفب يإر ااء اك ؾخ عـ ،قؽؾف ياجّؿع شف

ا مـ آجّؿاع شريح مـ يذكر الصدر الؼقكقي يف حؼ اقخف أكف كار مّؿؽـً 

 -(4)ااء مـ إك قاء يإيلقاء الؿاضقـ

ب يحزب ال حرب مـفا حزب الربب أيراد عديدة (5)لقةيااّفر عـ ال اذ 

                                                 

 -( يقد س ؼ ذكر شعض مـ خرافاهتؿ فقؿا ي ؿقكف الديقار يآجّؿاع الحادؾ فقف0)

يـب دقيف مـ 2) يملب ددر الدِّ ( ،ق محؿد شـ إسحا  شـ محؿد شـ يقسػ شـ عؾل الؼقكقي الرُّ

يـ شـ العرشلب تز َـّػات يف الّصقج- ك ار تممذة محقل الدِّ ُف يرشَّاُهب لف مص ّيَج اشـ عرشل ُأمَّ

(ب 8.35) ؾ  ؽلل اكظر:   ؼات ال افعقة الؽربى-تقّفل سـة َثَمث َيس عقـ يِسِّؿاَئة

 (-6.41)ؾزركؾل ل يإعما

ث ال قخ ع د الؼادر 430. 7ب 095. 5( اذرات الذ، : اشـ العؿاد )4) ب يعّؾؼ فضقؾة الؿحدِّ

 -"كؾ ،ذا مـ الؿ الغات الّل ٓ تجقز"ف: إركاؤيط شؼقل

 -(235. 2( اكظر: كّاب اشـ عرشل الصقيف )3)

( ي،ؿ أت اع ال اذلل ي،ق: عؾل شـ ع د اهلل شـ ع د الج ار شـ تؿقؿ شـ ،رمز شـ حاتؿ شـ قصل 5)

ب ممسس الطريؼة ال اذلقةب أشق الح ـ ال اذللب يااذلة قرية شلفريؼقةب شـ يقسػ شـ يقسػ

،د تؼريً اب اكّؼؾ إلك تقكس ياتخذ  591قرية غؿارة قرب س ّة شالؿغرب إقصك سـة يلد يف 

كؼؾ الؿّصقفة أر ب يأخذ يـ ر دعقتف يف شؾدة ااذلة الؼري ة مـ رشا فب رشاً ا يف ج ؾ زغقار

= 
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يغقر،ا مـ إحزاب يإيرادب يقد اخّؾؼقا لفا فضائؾ يمـاق  ب يالحزب الؽ قر

 -(1)لؿ يـزع اهلل هبا مـ شر،ار

ال ر الجؾقؾ يف خقاص ح  ـا اهلل ": سؿفايٕشل الح ـ ال اذلل كّاب 

ال اذلل مـ تعا ل عؾؿ الؽقؿقاء ب ي،ذا الؽّاب يث ت ما كؼؾ عـ (2)"يكعؿ القكقؾ

 ياسّخداا الجـ-

ييف كّاب ال ر الجؾقؾ الؽثقر مـ إمثؾة الّل ت قـ تعا ل الصقفقة لؾ حر 

يسخر لل كؿا سخرت الريح يآكس  "يمؿا جاء فقف: ب يف تحضقر إرياح

يشل،قا ارا،قا ب يالجـ يالحش يالطقر لـ قؽ سؾقؿار شـ دايد عؾقفؿا ال ما

 -(3)" اؤت آع اداي يا مـ أمره شقـ الؽاج يالـقر--- الخأدركاي أد

                                                 
= 

حّك أر الـاس يؼصديكف لقّعؾؿقا ب ايلؽـف كار ساحرً ب أشا الح ـ كار يّعا ك عؾؿ الؽقؿقاء

،ق ي،ذا إمر ب ؿب يمعؾقا أر ،ذا العؾؿ قاا عؾك آسّعاكة شالجـ ياسّخدامفؿمـف ،ذا العؾ

اكظر: - ما حذر شف أ،ؾ الؿغرب أ،َؾ مصر عـدما ،اجر ال اذلل مـ الؿغرب إلك مصر

  ؼات ال اذلقة الؽربى الؿ ؿك جامع الؽرامات العؾؿقة يف   ؼات ال ادة ال اذلقةب 

 (-32ص ) الػاسل الؿغرشلب يضع حقااقف مرسلب

(ب يقد ذكر،ا كؾ مـ عطاء اهلل ا سؽـدري يف كّاشف )لطائػ 06( اكظر: الّحػة العؾقة )ص0)

يالدكّقر ع د الحؾقؿ محؿقد يف كّاشف )الؿدرسة ال اذلقة يإمامفا أشق الح ـ ب الؿــ(

إعداد: مجؿقعة مـ ال احثقـ شناراج ال قخ  ,ال اذلل(ب مقسقعة الػر  الؿـّ  ة لإلسما 

ب dorar.netالـاار: مققع الدرر ال ـقة عؾك ا كرتكت - ي شـ ع د الؼادر ال ؼاجَعؾق

8.274- 

. 2( ك  ف إلقف إسؿاعقؾ شااا يف ،دية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ يآثار الؿصـػقـب سؾقؿ ال اشاين )2)

 -(368.  2(ب يعؿر كحالف يف معجؿ الؿملػقـب )701

شق الح ـ ال اذلل أهلل يكعؿ القكقؾب اسؿ الؿملػ: يف خقاص ح  ـا ا ( ال ر الجؾقؾ ال ر4)

 -(6)ص
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يقؾ شعد ذلؽ يا خداا ،ذه أية ال ريػة تقجفقا إلك فمر شـ "يجاء فقف: 

يعرفقه عـل يعـ اسؿل يعـ كـقّل يحاجّل ب فمكة يأدخؾقا لف يف دػات مفقلة

ال اعة  2القحا  2عؾقؽؿ أجق قا أ،قا ب يما أكا  ال  شحؼ ما تعّؼديكف مـ عظؿّفا

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  ﴿ شارك اهلل فقؽؿ يعؾقؽؿب 2

 -(1)"احضريا مؼامل ياسؿعقا-- الخ [54يس:] ﴾جئ

يف  يذكر داح  الؽّاب فصًم  (2)ييف كّاب الـػحة العؾقة يف أيراد ال اذلقة

يذكر أر ،ذا ب ذكر الدائرة يالخاتؿ يالحرز يال قػب يكؾفا أسؿاء شؿ ؿك ياحد

ّ  يف حريرة شقضاء شؿ ؽ يزعػرار يما ء يرد يف راشع ع ر مـ الخاتؿ يؽ

ير  غزاع- يؽّ  فقف:  فقر؟!ب مح  ةب دقرةب  يتؾػ يفب رمضار

؟!ب حؿب ،اءب آمقـ- ييف دعقاه  سؼػا قس؟!ب سؼا قؿ؟!ب أحقر؟!ب قاج؟!ب أداَّ

أر ،ذه مـ أسؿاء اهلل تعالك ي،ل لق ت شؾ ار مـ أل ـة عالؿ الؿؾؽ يٓ عالؿ 

ؾؽقتب ي ٓ شؾغة مـ لغات العالؿقـب يإكؿا ،ل أسؿاء جربيتقة يذكر اهلل تعالك الؿ

 -(3)"هبا يف ريضة مـ رياض جربيتف

ييف ،ذا الؼقع مـاداة لؾجـ ياسّغاثة ياسّعاكة هبؿ يف سحره ،ذاب ييدعل أر  

يالؿطؾع عؾك فـقر ال حر يعرج أر ،ذه آاقاء الّل ب ذلؽ مـ اهلل تعالك

 شقاب ال حر الؿعريفة- أ مـ –سؿاء يالحريرة ير  الغزاع يإ ائرالدي –ذكري،ا 

حقث قاع فقف: ب ييف الـص أيت ما يظفر  ريؼة اسّحضار اقخفؿ ال اذلل

يلؾّقجف هبا يف قضاء الحقائج اريط: مـفا أر يؽقر م ّحضًرا لعظؿة اهلل تعالك "
                                                 

 -(22( ال ر الجؾقؾب )ص0)

 -(218( الـػحة العؾقة يف أيراد ال اذلقةب ع دالؼادر زكلب )ص 2)

 -(214,213الـػحة العؾقةب )ص( 3)
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ـ ع ادهب ييحضر يعظؿة أسؿائفب يأر أسراره يف أسؿائف يطؾع عؾقفا مـ اخّصف م

قؾ فب ييؽقر مّطقً ا إر أمؽـب مّقجًفا لؾؼ ؾةب ييحضر يف سره الّقسؾ شاهلل يكّاشف 

يرسقلف يممئؽّف إرشعة يالخؾػاء إرشعةب ييؿثؾ أكف يف حضرهتؿب يأكف يؾّؿس 

مـف ا عاكة عؾك ا جاشةب يي ّحضر ال قخ أشا الح ـ ال اذلل يف قؾ فب يأكف دلقؾ 

 -(1)"س ًعا فؿا فققفا----ب أرد دفع الضرر يؽرر الذكر فرًدا عؾك ذلؽ- فنذا

 العزائم وآستعاكة بالجن:  ( ب

عزائؿ  لي،ب اْلَعَزائُِؿ: آيات مـ الؼرآر تؼرأ عؾك ذيى أفات رجاء الربء 

 رياح-ب يأما عزائؿ الرقك ففل الّل يعزا هبا عؾك الجـ يإ(2)الؼرآر

تصقر أكؽ قد عؼدت هبا عؾك العزيؿة تعقيذب كلكؽ "قاع الراغ :  

 -(3)"العزائؿ: ال قطارب أر يؿضل إرادتف فقؽب يالجؿع

العزائؿ ي،ل كؾؿات يزعؿ أ،ؾ ،ذا العؾؿ أر سؾقؿار "يقاع الؼرايف: 

لؿا أعطاه اهلل تعالك الؿؾؽ يجد الجار يع ثقر ش ـل آدا يي خرير هبؿ  ♠

يقلل عؾك كؾ ق قؾ مـ  ف لع اهلل تعالك أرب ييخطػقهنؿ مـ الطرقاتب يف إسقا 

ب فقلك اهلل تعالك الؿمئؽة عؾك ق ائؾ الجـب يض طفؿ عـ الػ اد االجار مؾؽً 

سؽـك الؼػار  ♠فؿـعق،ؿ مـ الػ اد يمخالطة الـاسب يألزمفؿ سؾقؿار 

لق ؾؿ الـاس مـ ار،ؿ: فنذا عثا شعضفؿب ب دير العامرب يالخراب مـ إرض

ييزعؿقر أر لؽؾ كقع مـ ب لؿمئؽةيأف د ذكر الؿعزا كؾؿات تعظؿفا تؾؽ ا

                                                 

 -ا(202الؿػاخر العؾقة يف الؿآثر ال اذلقةب أحؿد شـ محؿد ال اذللب )ص( 1)

 -(97. 3ـ الؾغة )مقسقعة لغقية حديثة(ب )اكظر: معجؿ مّ( 2)

شقديب )( 3)  -(98. 44اكظر: تاج العريسب الزَّ
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الؿمئؽة أسؿاء أمرت شّعظقؿفاب يمّك أق ؿ عؾقفا هبا أ اعتب يأجاشت يفعؾت 

فالؿعزا يؼ ؿ شّؾؽ إسؿاء عؾك ذلؽ الؿؾؽ فقحضر لف الؼ قؾ ب ما  ؾ  مـفا

مـ الجار الذي  ؾ ف أي ال خص مـفؿ فقحؽؿ فقف شؿا يريد---ب ،ذه حؼقؼة 

 -(1)"العزائؿ

ي،ل الحريج "عزائؿ الّل ي ّخدمقهنا يف أعؿالفؿ ]عزيؿات الـار[: يمـ ال 

أ،ا ؿ ف ذير ف قدير ف ادير ف قـقجاير شرقؿقش يؿققاش ،ايش ب الـارية

يؿقت شريـقش أ،ايقش مااف اققر شرقاش شرقققش شريـاش أكقش ،اش ،ققش 

 -(2)"كقش يـقش ازلؿقش ،قايا ففـقش اكزع

حر،قس شر،قش اجؾ قا ي،قجقا  تر،قش"يمـ عزائؿفؿ أيضا ققلفؿ: 

 -(3)"شحؼ ،ذه إسؿاءب قؾ  كذا يكذا إلك مح ة كذا يكذا

 ومـفا البرهتقة: 

ييعّؼدير أهنا ال ر ب فا الؼدماء شالعفد الؼديؿ يالؿقثا  العظقؿقيي ؿ

ييزعؿقر أكف ق ؿ ب ي،ل عـد،ؿ الؽـز الؿخزير يالؽربيت إحؿرب الؿصقر

صقف جـل ٓ عػريت يٓ مارد يٓ اقطارب ي،ل عظقؿ ٓ يّخؾػ عـف مؾؽ يٓ يع

مـ اسّـزاع أي اسّحضار أعقارب ب يتّصرج يف جؿقع إعؿاع كثقرة الربكة---

 يخدمة يجؾ  يغقر ذلؽ-

شؾغة يعرففا ب مـ أسؿاء اهلل اهنا تحّقي عؾك ثؿار يع ريـ اسؿً : إييؼقلقر

                                                 

 -(037. 3ب )( الػري ب الؼرايف0)

 -(00( ال ر الؿظريج يف عؾؿ ش ط الحريجب محؿد ال افعل الخؾقيت الحـػلب )ص 2)

 -(023( مـ ع أدقع الحؽؿةب ال قين: )ص 4)
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ؼّطػات مـفا: الؿمئؽة يالجـب فقجق قر داعقفا شالطاعة يآكؼقادب ي،ذه م

سؿ الذي تؽؾؿ شف مؾؽ أق ؿت عؾقؽؿ يأدعقكؿ معاار إرياح الريحاكقة شآ"

ا رياح فّ اقط مـف رؤيس الؿمئؽة الريحاكققـ يالؽريشققـ يالصافقـ سجدً إ

ي،ق يا كؽقر يا كؽقر ،قريـ ،قريـ ،قرش ،قرش ب تحت عرش رب العالؿقـ

ؾك كؾ شرخ يشحؼ   طقش يا ياريخ أشراخ أشداخ يشحؼ أاؿخ اؿاخ العالل ع

كطقطققيـ---أق ؿت يعزمت عؾقؽؿ--- شعؾ اقش مفراقش اق امؼش 

يشحؼ أ،قا ارا،قا ب اا دعدً يمـ يعرض عـ ذكر رشف ي ؾؽف عذاشً ب اؼؿقهنش

أديكاي أد اؤت آع اداي يشحؼ أشجد ،قز حطل يشحؼ شطد ز،ج ياح يشحؼ 

العجؾ-- العؾل القحا القحا ب شديح أجفزط يإكف لؼ ؿ لق تعؾؿقر عظقؿ

 -(1)"العظقؿ

 الالهوتقة: 

--- يمـ خقادف ٓسّخضاع جؿقع إرياح تذكر آسؿ "يؼقع ال قين: 

تقاظ  عؾك ب ثؿ تذكر شعده الدعقة الم،قتقة مرةب ألػ مرةب اهلل: ال ريػ كذا

فنكؽ ترى ما ي رك مـ  اعة إرياح يققامفا شخدمّؽ يف كؾ ما ب ذلؽ يف كؾ لقؾة

ش ؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ش ؿ اهلل العظقؿ الذي احرت  "قفا: تريدب يجاء ف

الحجاب مـ هباء كقره يتدكدكت الج اع لفق ّف يُذلت الرقاب لعظؿّف ي  ح 

ٓ ،ق الػرد الصؿد الؿـػرد إلف إٓ  ي،ق اهلل الذب الرعد شحؿده يالؿمئة مـ خقػّف

 لالديقا الحب الدائؿالؼديؿ ال ؾطار ب الؿّقحد يف الؿؾؽقت شقحداكقّفب شرشقشقّف

                                                 

حؽقؿ أشل الع اس ال قينب ييؾقف سر الؿظريج يف عؾؿ ش ط مـ ع أدقع الحؽؿةب لإلماا ال( 1)

الحريجب لؾ قخ محؿد الخؾقيتب ييؾقف الدرة ال فقة يف جقامع إسرار الريحاكقةب 

 -(71_61الطـدقائلب )ص
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ظفرت الؼدرة الؿميدة شّليقد ب ،ق اهلل رب العرش العظقؿ ال ؾطار الدائؿب الؼققا

أسللؽ--- ب لقف كظر الؽريشققـإٓ يطقؼ  يالرفقع الؿحقط الذ لسطقع الـقر العؾ

شالـظرة الّل كظرت هبا الك ج ؾ  قر سقـاء فاهند خقفا يتػر  ياتػر  يداح 

يا مـ ٓ ب كت اهللأيا ،ق ب لعظؿّؽ اخقػة مـؽ يتعظقؿً  يجرى كؿا يجرى الؿاء

يلؿع ضقاء ب ٓ---إلف إالؼققا اهلل ٓ  لٓ ،ق الحإلف إاهلل ٓ ب ٓ ،قإيعؾؿ ما ،ق 

لػ يثمثؿةة يسّقـ ألػ أفاخرت  ب ؽ يجؿالؽ يكقر ذاتؽ عؾك  قر سقـاءئهبا

ديكاى أا لػ ٓا مقؿ آ،قا ارا،قأفاخرتقت الحج  يا،ّز العرش ب احجاشً 

قاع ب رخااقؿ َمفُدي َاالقؿأكا اهلل الصؿد حططاخقؿ أحد إ يد ائقت آع اداأ

كا عؾقف ج ار يقا أييب حرقّف شـارأ ليمـ يخالػـ ييالعظؿة دثار لالعزة ردائ

رضا أرشعة ع ر أقضقت  لافدت عؾك كػ أ فٍش شراٍخ كػ ك افدت يب الؼقامة

يّفا أا، طقا ب لف غقرىإين يٓ ا كقػ تـؽرييب أمرأفؽقػ تخالػقر ب يسؿاء

ب اا ي،قائقًّ ا يكاريًّ تراشقًّ ب اا يسػؾقًّ عؾقيًّ ب يـؿا كـّؿ يف مؾؽقت اهلل تعالكأرياح إ

ر أق ؿت شف عؾقؽؿ مـ ق ؾ أجق قا شحؼ ما ب أاا يشحريًّ يشريًّ ب اا يغؿامقًّ يسحاشقًّ 

رشقر سّار ييختـزع عؾقؽؿ ممئؽة الحج  الؿطقعة لؼ ؿل ،ذا فقفّؽقا إ

ر يغض  اهلل عؾقؽؿ فق ؾط عؾقؽؿ الزعازع أمـ ق ؾ  االديار ييـ رير الـقر ك رً 

يالؼقاذج يالرعقد يالؼقادػ يالربي  يالخقا ػ يالزٓزع الرياجػ 

 -(1)"يالرياص العقادػ يالغقؿ

أق ؿت عؾقؽؿ شالصؾق  يما دؾ ب يإشؾقس "يمـ ،ذه العزائؿ الؽػرية: 

                                                 

( مـ ع أدقع الحؽؿةب لإلماا الحؽقؿ أشل الع اس ال قينب ييؾقف سر الؿظريج يف عؾؿ ش ط 0)

ب ييؾقف الدرة ال فقة يف جقامع إسرار الريحاكقةب الحريجب لؾ قخ محؿد الخؾقيت

 -(010_011الطـدقائلب )ص



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  218

ؿ يغؾ ب شحؼ ما عزمت يشإسؿاء ،ؿفؿتب الؾعقـ يما  ؾ ب يالؿقلك قفرك

يشالّقراة يمافقفا ب يشالؾقؾ إذا أظؾؿب فنين أق ؿ عؾقؽؿ شالديجقر إعظؿ

 -(1)"يشالقثـ يشالحجر----ب يشالزشقر يما يحقيفاب يشا كجقؾ يما يؾقفا

الؿمئؽة يإك قاء يالصالحقـ  ةيلفذا تّؿثؾ ال قا قـ لفمٓء مـ ع د

  يأر الذيخا  قهنؿب فقظـقر 
ّ
يإكؿا ،ق اقطارب ب خا  فؿ َمَؾؽ أي ك لب أي َيلِل

 كؿا يصق  ُع َّاد الؽقاك  يأدحاب العزائؿ يالطؾ ؿات-

 ج(اإلقسام: 

ا ق اا جؿع ق ؿب يإق اا مـ جـس العزائؿب ي،ل ألػاظ "قاع الؼرايف: 

مخصقص مّدايلة عـد،ؿ يؼ ؿقر هبا عؾك ال قا قـ أي الخداا أي الريحاكقات 

عـد عؿؾ أعؿالفؿ ال حر شعد عؿؾ القفؼ يتحقـ الطالع يالدخـة ب ي ؿقهنؿ كؿا

أق ؿ ب ي،ق أر يؼاع عـد الػراغ الزايرجة يالدخـة مطؾققة"قاع ال قين: ب الؿـاس ة

 ,يتذكر اسؿ الؿطؾقب,عؾقؽؿ أيفا إعقار الؿ ّخرجة مـ حريج اسؿ فمر 

مـؽؿ يف الج د الذي  ثؿ أسؿاء إعقار أر تّقكؾقا يف العؿؾ الذي أريده

 -(2)"ييذكر أق اا الؼ ؿ--- الخب اسّخرجّؿ مـ شحؼ كذا يكذا

شزجؾ  2مزجؾ  2 قرار  2تّؾقف  2كرير  2شر،قّف "يمـ ،ذا ا ق اا ققلف: 

 2كؿقاؾخ  2كظفقر  2شراار  2قؾـفقد  2خق قر  2غؿؾش  2شر،ش  2ترق   2

 2اؿخا،ر  2كقدي،م  2ا غقا، 2ققرات  2أكغؾؾقط  2قزمز  2ش ؽؾقخ  2شر،ققٓ 

شعزتؽ إٓ ب ----الؾفؿ شحؼ مفجؿا،ؾؿج يرديف مفعقاح2شؽفطفقفقف  2اؿفا،قر 

                                                 

 -(67شـ سقـاب )صب امجؿقعة اشـ سقـا الؽربى يف العؾقا الريحاكقة( 1)

 -(509( مجؿقعة رسائؾ الغزاللب الغزاللب )ص2)
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 -"ما أخذت سؿعفؿ يأشصار،ؿ س حاكف مـ لقس كؿثؾف الء ي،ق ال ؿقع ال صقر

ي،ق أخذه مـ ب ي،ذا الؼ ؿ اتػؼ عؾقف ال حرة ييـ  قكف إلك آدػ شـ شرخقا

ب اساحرً  ♠ؿا كار سؾقؿار ف بيالعقاذ شاهللب سؾقؿار شـ دايد عؾقفؿا ال ما

قاع تعالك: ب الجـ دير أق اا ي مسؿ يارك لف ا سخر اهلل شؾ كار ك قًّ 

ے  ے    ۓ  ۓ       ھہ  ھ  ھ  ھ   ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴿

﮸  ﮹    ﮺  ﮻   ﮼  ﮽    ﮾  ﮿  ﮶﮲  ﮳    ﮴    ﮵  -(1)"[02]س ل: ﴾﮷  

اا الجـ حؽاية سالؿ العطاس يكؼؾ عـ )تاج إعراس( يف مطؾ  اسّخد

مزكؼ  )ب يكقػ سؾطف عؾك تؾؽ الؼ قؾة الّل أشت أر ) الذي كار لف جـلب اسؿف(

فصرخ هبؿ مزكؼ  درخاتب "ب ت ّؼ ؾ الرك  العطاسل ح   تع قر الؿملػ

رّيع هبا ك اء الؼ قؾة يأ ػالفا: مؿا اضطر رجاع الؼ قؾة إلك الرضقخ ٔع العطاس 

يحؽايّف مع اريػ مؽة يكقػ  "إلقفؿ يضقافّفؿياسرتضائفؿ يآعّذار 

 ب (2)الؿاء يف مجؾس ال ريػ مؿا اضطره لؾّ ؾقؿ لف كذلؽ "مزكؼ "فّجر

 بففذا آسّخداا الؿ اار لؾجـ ياعّ ار ذلؽ مـ كرامات الؿ ّخدا لفؿ

يفقف اعرتاج دريح شاسّخداا الجـ ضد مـ تطايع عؾك مؼاا أشـاء العرتة شـق 

 العطاس--!!

مـ أافر ال حرة يف الؼرر الؿاضل-- شؾ يعد أافر مـ  (3)طقخلييعد ال

 كدَدّ  يألدّػ يك ر يحؼؼ كّ  ال حر يال عقذةب يمـ أافر،ا: 

                                                 

 -(076( مـ ع أدقع الحؽؿة: )0)

 -ب يما شعد،ا(56. 2اهلل العطاس ) ( تاج إعراس عؾك مـاق  الح ق ب لصالح شـ ع د2)

 ( ،ق ع د الػّاح ال قد ع ده الطقخل-4)
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  -ال حر العظقؿ 

  -ال حر إحؿر 

  - ال حر العجق  يف جؾ  الح ق 

 عؾؿ الؽػ 

  -مـ ع أدقع الرمؾ 

  -ت خقر ال قا قـ يف يداع العااؼقـ 

  رسائؾ اشـ عرشل "ك ار- ي،ق كّاشف الؿقسقا شد ت خقر الجار يف مـػعة ا

 -"ياشـ سقـا

ألػ أافر كّ  ال حر الّل ما زالت تعّرب مـ أ،ؿفا رغؿ مرير فالطقخل 

 مةات ال ـقـ عؾك تللقػفا يمـ أافر،ا: 

ب اؿس الؿعارج الؽربىب الذي يعد كّاب ال حر يال عقذة إافر ,

يي ّؿؾ ،ذا ب إٓ يلديف ك خة مـف الذي ٓ يؽاد ساحر مـ ال حرة الؿقغؾقـ فقف

يإر ب الؽّاب عؾك آسّعاكة شال قا قـ يالّؼرب إلقفؿ شالدعقات يالع ادات

 -(1)اأظفر أهنا مـ عؾقا الحريج يإيفا  يغقر،

ٓ يـزع إذا كار أحد الؿـؽريـ حاضًراب ي،ذه  ,يف ققلفؿ,يالقحل الصقيف 

إٓ إلؼاء اقطاينب فؿـ الحؽايات دٓلة القؼقـ عؾك أر ،ذا الؽ ػ الصقيف ما ،ق 

                                                 

اكظر: مققع ييؽق قديا الؿقسقعة الحرة يف ذكر أافر كّ  ال حرب يالؿققع كػ ف يف يدػ ( 1)

كّاب: اؿس الؿعارج الؽربىب يمققع مؾّؼك أ،ؾ الحديث يف إجاشة عـ سماع مـ يعرج 

 يماذا يعرج عـف؟  ع د الػّاح ال قد ع ده الطقخلب
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يأكف كار إذا حضر رجؾ مـ ب عـ اقخف الدشاغب الّل يرييفا أحؿد شـ م ارك أيًضا

أ،ؾ الّقحقد يا يؿار الصحقح مؿـ ٓ يممـ هبذه الخرافاتب كار يحل ال قخ 

 -(1)يـؼطع ييعقد جا،ًم كؿا كار ٓ يّؽؾؿ الؽؾؿة

إذا رأى مـ يممـ شاهلل حًؼاب كؿا  يلقس ذلؽ شالط ع إٓ ٕر ال قطار يفرب

ا يا اشـ الخطابب يالذي كػ ل شقده ما لؼقؽ ال قطار إيفً "لعؿر:  ملسو هيلع هللا ىلصقاع الـ ل 

ي،مٓء الصقفقة ٓ يلتقفؿ يف مؽاهنؿ ب (2)"ا قطب إٓ سؾؽ فجا غقر فجؽا فجًّ سالؽً 

د إٓ اكّفت أحقالفؿ ياضؿحؾت أكقار،ؿ الؿزعقمة ياكػض سامر،ؿ مقّح 

 -(3)ال قطاين

غقر أر شعض ك ار ال ادة مـ إاقاخ يف مؼاا ال ؽر أي الؿحق أي الغق قشة أي 

أي يؾفؿ ع ارات ب مـ عالؿ الغق ب الػـاء تجري عؾك ل اكف ألػاظب أي جؿؾ تؾؼائقة

مؾؽقتقةب ٓ تعرففا لغاتـا إرضقة الؿخّؾػةب ي،ق ما ي ؿك عـد الصقفقة شد )لغة 

ّؼدير أهنا شحؽؿ مجآهتا يمصادر،ا الخادة أ،ؾ اهلل( )الؾغة الؿؾؽقتقة(ب ييع

يالعامةب ي ّحقؾ ترجؿّفا إلك لغات شـل ا ك ارب فنكؿا ،ل مدارك يأذيا ب 

يشؿؼدار ما يـ غل لفذه ب يمقاجقد يأاقا ب يأحقاع تّحقع إلك أدقات يألػاظ

الؾغة مـ آحرتاا يالّ ؾقؿ شالـ  ة إلك كـففا الذايتب ثؿ إلك مـ جرت عؾك 

 -(4)ؿ مـ الرجاع العظااب شؿؼدار ما يج أل ـّف

                                                 

 -(070. 7الدرر ال ـقة ) ,( اكظر: مقسقعة الػر  الؿـّ  ة لإلسما 0)

ب: مـاق  عؿر شـ  ,ملسو هيلع هللا ىلص( جزء مـ حديث أخرجف ا ماا ال خاريب ك: أدحاب الـ ل 2)

 (-4684 ب )ح(00. 5) ,◙الخطاب أشل حػص الؼرال العديي 

 -(098)ص ب لرحؿـ الققسػ( اكظر: الػؽر الصقيف يف ضقء الؽّاب يال ـةب ع د ا4)

شـ ٓب ( اكظر: الـػحات الؼدسقة يف ارح معاين الّدشقرات ا لفقة يف ادمح الؿؿؾؽة ا ك اكقة3)

= 
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يلفؿ ح ق ة ت ؿك شح ق ة الراسـ ت خر مـ أيراقفا  "يقاع الغزالل: 

عؾك اسؿ مـ تريد فقلتقؽ يإر لؿ يرد يلؽـ ش رط أر تؼقع ،ذه الؽؾؿات عؾك 

 عاجًم ااريثا تؼقع: يا جامع يا جـ اجؿعقا يقدمقا ٓ  ٓ  عاجًم ب ال خقر

ل: ائّـا كرً،ا أي  قًعا: قالّا أتقـا  ائعقـ يلقؽـ يف يقا إحد أي ااريثا ك ق ا الص 

 -(1)"أرشعاء

فالثاشت أر ،ذه الػر  مـ الصقفقة يؼقمقر شطؼقس يّعامؾقر هبا مع 

كالخؾقة يإاعاع الدخـة  اأرياًج ُيحدثقر يتارة ب ال قا قـ الّل ي ؿقهنا ممئؽة

الؿطؾقبب ثؿ يؼ ؿ عؾقف شالذي يّقافؼ مع الؽقك  يال قطار لعؿؾ ال حر 

 ا اارة إلقفا-  تيقد س ؼب شلق اا معريفة عـد،ؿ

 املطلب الجاىي

 وضيلة الػعوذة يف دعوى حتضري األزواح عيد الصوفية 

ال رعة- يققؾ: ،ل "ال عقذة: : معـك ال عقذة لغة: جاء يف تاج العريس

 -(2)"الخػة يف كؾ أمر

أخذ كال حرب يرى ال لء عؾك ال عقذة خػة يف القدب ي"ييف ل ار العرب:  

غقر ما عؾقف أدؾف يف رأي العقـب يقالقا رجؾ م عقذ يم عقذةب يقد ي ؿك 

 -(3)"ال ع ذة

                                                 
= 

 (-059ص )الديـ اشـ العرشلب  ليارح اطركج العارفقـب لؿحقعرشلب 

 (-61مجؿقعة رسائؾ ا ماا الغزاللب الغزاللب )ص( 1)

(2( )9  .326)- 

 -(395 . 4( اشـ مـظقرب )4)
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معرب اع اذةب ي،ق اسؿ ق ،"مػفقا ال عقذةب أي ال ع ذة يف آدطمح: 

يال عقذي: "يف الّػ قر:    رجؾ يـ   إلقف ،ذا العؾؿب يقاع الؼر  ل 

 (1)"لخػة سقره :الربيد

عؾؿ م ـل عؾك خػة القدب شلر ُيري الـاَس إمر الؿؽرر ياحًدا ل رعة "ق ي،

تحريؽفب يالقاحد مؽرًراب ييري الجؿاد حًقاب ييخػل الؿح قس عـ أعقـ 

 ,كؿا يظفر,الـاسب شم أخٍذ مـ عـد،ؿ شالقدب إلك غقر ذلؽ مـ إحقاعب ي،ذا 

القؼقـقة الؿقدؾة إلك لقس مـ ال حر يف الءب يإكؿا ،ق مـ ق قؾ تعّؾؿ إس اب 

ذلؽب يأر كؾ مـ اّ ؾع عؾقفا قدر عؾك مثؾفاب يإر كار لعّده مـ ال حر كقع 

 (2)"س قؾ

ييراد ش حر ال عقذة يالّخققؾ الّخقمت يإخذ شالعققر يال ع ذة: ف حر 

الؿ عقذيـ يخدعقر الـاس شحركات خػقػةب يصرفقر هبا إكظار عؿا يريدير 

 -(3)يحد  الحاضرير إلقف شلعقـفؿب الء معقـفعؾف يآحّقاع فقف إلك 

ر ال حر يخّؾػ عـ ال عقذة مـ حقث آ م  الؾغقي: : إييؿؽـ الؼقع

فؿا يعّؿد عؾك الخػاء قر كؾإفال حر يطؾؼ عؾك ال عقذة لغة ٓ ارًعا: إذ 

ما  ,عؾك الرأي الؿخّار,يالخداعب أما يف آدطمح ال رعل فقراد شال حر 

عؾك ال قا قـ ياسّعار هبؿ لّحؼقؼ مرادهب أما ال عقذة فّعؿد اعّؿد فقف ال احر 

لع  يرى ا ك ار مـف "عؾك الؾع  يالّؿقيف يالخداع: يلذا جاء يف تعريػفا شلهنا: 

                                                 

 -(33. 2( تػ قر الؼر  لب )0)

( مقسقعة مصطؾحات مػّاح ال عادة يمص اح ال قادةب لطاش كربى زاده- )عؾؿ ال ع دة 2)

 (-399يالّخقمت(ب )ص 

 -(241( اكظر: رسالة ال رك يمظا،رهب م ارك شـ محؿد الؿقؾل الجزائريب )ص4)
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 -(1)"ما لقس حؼقؼة

يمـ مثؾ ،ذه إمقر الّل ذكري،ا يف كقػقة تؾؼقـ الذكر أي القرد الذي  

ك قخ مـ أاقاخفؿ أي يلل ب ؿقتكحضرة ريح أحد ال _شزعؿفؿ  _يعؿؾفؿ إياه 

ب أي مـ رسقع اهلل ♠أي كؿا يدعقر مـ عؾل شـ أشل  ال ب أي الخضر ب لفؿ

ييف  ريؼة تؾؼل الذكر الذي ،ق مـ ال عقذة يالدجؾ يالّؾ قس عؾك عقاا ب ملسو هيلع هللا ىلص

ب أر يضع ال قخ يده القؿـك يف يد الؿريد القؿـل شعد  فارة كؾ مـفؿا"الـاس: 

سّغػر اغؿض عقـقؽ ي: ييؼ ض إهبامف ييؼقع لفب حّفييجعؾ راحة كػف عؾك را

يا أيفا الذيـ آمـقا تقشقا إلك اهلل تقشة : )ثؿ يؼرأ ال قخ ققلف تعالكب اهلل ثمًثا

يأيفقا شعفد اهلل إذا (ب )عظقًؿا- )-(إر الذيـ ي ايعقكؽ)ي(ب قدير)إلك  (كصقًحا

حػظف اؾفؿ أعـف يال: ثؿ يطر  رأسف ييدعق سًرا لؾؿريد شـحقب أية (عا،دهتؿ

الؾفؿ فرغـا ب فّح عؾقف شاب كؾ خقر كؿا فّحّف عؾك أك قائؽ يأيلقائؽايتؼ ؾ مـف ي

يٓ تعذشـا ب يٓ تحرمـا يكحـ ك للؽب لؿا خؾؼّـا لف يٓ ت غؾـا شؿا تؽػؾت لـا شف

: ثؿ يؼقع يكؾ مـفؿا غاض شصرهب شرحؿّؽ يا أرحؿ الراحؿقـب يكحـ ك ّغػرك

ثؿ ي ّلذر ب يأكا أسؿع مـؽب يقؾف شعدي ثمًثاب مراتاسؿع مـل الذكر ثمث 

ذر ا ب دسّقر يا أسّاذب دسّقر يا أ،ؾ الطريؼب دسّقر يا رسقع اهلل: ال قخ شؼقلف

يذلؽ شعد أر يؽقر قدا ب ييطؾ  شؼؾ ف الؿدد مـ أ،ؾ ال ؾ ؾةب لل شّؾؼقـ الذكر

لؼط  الؽقر  يفاتحة ثالثةب يفاتحة ثاكقة ٕ،ؾ ال ؾ ؾةب ملسو هيلع هللا ىلصقراءة الػاتحة لف 

 -(2)"عـدما يجؾس الؿريد شقـ يديفب يإيلقاء جؿقًعا

                                                 

ظر: معجؿ الؿؼايقسب ٓشـ فارسب (ب ييـ403( يـظر يف ذلؽ: الؿص اح الؿـقرب لؾػققملب )0)

(528)- 

 -(06( تردقع الجقا،ر الؿؽقةب لع د الغـل الرافعلب )ص 2)
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ّ
ثؿ يّدعقر أر ،ذه إذكار يإيراد يإحزاب قد تعّؾؿق،ا أحقاًكا مـ عؾل

اخّؾقت يف شاعقضة "ب قاع الجعؾل الػضؾل عـ ح ـ شـ ح قكة أكف قاع: ◙

 فؾؼــل الذكر
ّ
 -(1)"لؾذكر يالع ادة فجاءين عؾل

ر أهنؿ حصؾقا عؾقفا مـ الخضرب فؿـ ذلؽ ما كؼؾف الفجقيري عقا يدّ يأحقاكً 

 شالرز  عـد الحاجة دير "عـ إشرا،قؿ شـ آدا أكف قاع: 
ّ
كار الحؼ تعالك ي عث إلل

ب يعؾؿـل اسؿ اهلل ♠عـاءب يأكػؼ لل يف ذلؽ الققت دح ة الخضر 

 -(2)"إعظؿ

اقخل إلك  يشؼقت عـد قرب"يكؼؾ الدشاغ حؽاية عـ شعض الصقفقة أكف قاع:  

الؾقؾ يأكا أشؽل مـ حّ ف ييح ة فراقفب ثؿ شّت عؾك قربه يالحاع يّزايد إلك أر 

 -(3)"فؾؼــل الذكر ♠ ؾع الػجرب فجاءين سقدكا الخضر 

كحزب أشل ب ملسو هيلع هللا ىلصعقر أر ،ذه إحزاب أخذي،ا مـ رسقع اهلل يأحقاًكا يدّ 

تع ر  رب سفؾ يي ر يٓ"الح ـ ال اذللب الذي سؿاه شحزب ال حرب يفقف: 

شحؼ أب ت ث--------- ،د يٓ ي---- ش ؿ اهلل شاشـاب ب عؾقـا يا مق ر كؾ ع قر

ت ارك حقطاكـاب يس سؼػـاب كفقعص كػايّـاب حؿع ؼ حؿايّـاب سرت العرش 

حرًفا  ملسو هيلع هللا ىلصياهلل لؼد أخذتف مـ رسقع اهلل "- يقد قاع حالًػا (4)"م  قع عؾقـا إلخ 

 -(5)"شحرج

                                                 

 -(37( كّاب الط ؼاتب لؾجعؾل الػضؾل )ص 0)

 (-55.  0( ب ياكظر: الرسالة الؼ قريةب )406( ك ػ الؿحجقبب لؾفجقيريب )ص 2)

 (   عة قديؿة-04( ا شريزب لؾدشاغب )ص 4)

 (-02ص ب )حة العؾقة يف أيراد ال اذلقة( كظر: الـػ3)

 -(076.  2( جامع كرامات إيلقاءب لؾـ فاينب )5)
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ا مـ شعض الطققرب يالحققاكات---! ييضعقر يأحقاًكا يفذير شلهنؿ تعّؾؿق،

  ؼقًسا يأعداًدا يرمقًزا لّـػقذ،ا-

ييضعقا لفا ب ر ،مٓء مـ الصقفقة اخرتعقا ألػاًظا يدقًغا: أيالخمدة

يفّضؾق،ا عؾك تمية ب ييف أيراد،ؿ ييظائػفؿب فضائؾ يمـاق  يف أذكرا،ؿ

ٓ ب ت أحد هبا مـ ق ؾلؿ يل يعؾك الّ  قح يالّفؾقؾ يالّحؿقد-ب الؼرآر الؽريؿ

يلؿ تلت مـ  ريؼ دحاشة يٓ سؾػ دالحب يحؿؾقا الـاس ب رسقع يٓ ك ل

عؾك آاّغاع شرتديد كؾؿات ال عقذة يالدجؾب ثؿ اخّؾؼقا لفا حضرات 

ًٓ يدرجات لؿ يلت هبا كّاب اهلل يٓ سـة  يخؾقات يآداًشا يتجؾقات يأحقا

 -(1)ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقع

 املطلب الجالح

 الطحس والػعوذة ىكد وضيليت 

يذكر،ا عؼدية عديدة عرفت عـفؿب  مؿا ٓ اؽ فقف أر لؾصقفقة اكحرافات 

يمـفا م للة تحضقر إرياحب يسؾؽقا ٕجؾ ذلؽ كثقر مـ العؾؿاء يف كّ فؿب 

عدة يسائؾ اسّخدمق،اب كال حر يآسّعاكة شالجـ يال قا قـب يمـفا ال عقذة 

 ؿ-يالدجؾ يالّؾ قس عؾك العقاا مـ أت اعف

يال حث ركز عؾك يسقؾّقـ مـ أ،ؿ يسائؾفؿ الؿ ّخدمة يف دعقا،ؿ  

لّحضقر إرياحب يشعد العرض لفذه القسائؾ يتدعقؿفا ش عض الـصقص القاردة 

                                                 

ب يما شعد،ا(ب ياكظر 207( اكظر: دراسات يف الّصقجب إح ار إلفل ظفقر ال اك ّاينب )ص0)

كّاب: الفدية الفادية إلك الطائػة الّجاكقةب أشق اؽق  محؿد تؼل الديـ شـ ع د الؼادر 

 ،د(ب الط عة: الثاكقة-0317لؿّقىف: الفملل )ا
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يف كّ فؿب يّـايع ال حث يف ،ذا الؿطؾ  كؼد ،ذه القسائؾب شحقث يؿؽـ اجؿالفا 

 يايجاز،ا يف الـؼاط أتقة: 

 من خالل:  إثبات الحؼائق وتؼريرها -1

 أ( حؼقؼة ما يحدث يف تؾك الجؾسات:  

يققع أمقر يحقادث يف جؾ ات الّحضقرب سقاء كاكت لقلل أا اقخ أا  

حضرة ك قية--- كؿا يزعؿ  قائػ الصقفقةب يأر تؾؽ إرياح تّحدث يتغض  

ٓ يؿؽـ إكؽارهب شؾ إكؽاره  حقـًاب يتجق  عـد سمالفا شالخطل أي الصقاب---ب أمر

اب الؿؽاشرةب لؽـ ال ماع ،ـا مـ الذي يحضر يف تؾؽ الجؾ ات؟ يمـ يعد مـ ش

 الذي يؼقا شؽؾ ذلؽ؟! أ،ل أرياح مقتك كؿا يدعقر؟أا غقر،ؿ؟!

مـ العقالؿب  ثةلثمٓ تخرج مـ أحد إدـاج اإرياح لؿـ الؿعؾقا أر  إكف

الؿمئؽةب يا كس يمعفؿ الحققاكات يالطققر يكؾُّ ما يدب عؾك إرضب 

 : (1)ـيالج

ب خؾؼ كقراين غقر مح قسب يؼقمقر شقظائػ اّك الذيـ ،ؿالؿمئؽة:  ,0

الطار : ]﴾ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿ريحف  يتقيفب مـفا حػظ ا ك ارب يكّاشة أعؿالف

الرعد: ]﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ﴿يقاع تعالك: ب [3

لقس لف افقة تػّـف عـ ذكره ب يعالؿ الؿمئؽة عالؿ مػطقر عؾك  اعة اهللب [00

ى  ائ  ائ  ەئ  ﴿يقاع تعالك: ب [21إك قاء: ] ﴾ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﴿

 -[6الّحريؿ: ]-﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ

                                                 

( حؽؿ تحضقر إرياحب مققع اسما أير ٓيـب )سماع يجقاب(ب 0)

https://fatwa.islamonline.net/332 
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ٓ يعرج مؽاهنا إٓ اهلل ب يُتػار  ريحف ج ده عـد الؿقت ا ك ار ,2

ث إلقفا  ر،ا ييّحدَّ س حاكفب يٓ يؿؽـ ل  ر أر يّ ؾَّط عؾك ريح الؿقت ييحضِّ

يقد تؼرر ب ،ل فقف مـ كعقؿ أي عذابب أي شلحداٍث يف الؽقر غائ ة عـف لّْخ َِره شؿا

ب يأهنا ٓ تػـك شػـاء الج دب يأهنا _كؿا س ؼ  _ شعد الؿقتشؼاء أرياح الؿقتك 

  *ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿تـعؿ أي تعذبب يأر الؼرآر أخربكا عـ ال فداءب أهنؿ: 

ع فرعقر ب يعـ عذاب آ[069,071آع عؿرار: ] ﴾ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿يؼقع جؾ الكف: 

أما أج اد،ؿ ب ي،ذا   ًعا شالـ  ة ٕرياحفؿب [36]غافر: ﴾ہ  ھ  ھ

عـ الؿقت يأحقالف  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد تؽقر عظاًما كخرة أي تراًشا م عثًرا- يقد أخرب الـ ل 

 -(1)يسؿاعف لؼرع كعاع م قعقف إذا اكصرفقا عـف

ل آخرب يلؽـفؿ مؽؾػقر كا ك ارب يلذلؽ يقجف الجـب ي،ؿ عالؿ ريح,4

ييف الؼرآر  -[44الرحؿـ: ]  ﴾ھ  ھ  ھ﴿الؼرآر الخطاب إلك الػريؼقـ: 

يعـ عمقّفؿ شرجاع مـ ب تحدثقا فقفا عـ أكػ فؿب سقرة كامؾة عـ الجـ

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿قاع تعالك: ب ا كسب يأر مـفؿ الؿ ؾؿقـ يمـفؿ الؼاسطقـ

                                                 

الع د إذا يضع يف قربهب "شؾػظف:  ملسو هيلع هللا ىلصب عـ الـ ل ◙أكس  أخرج ال خاري مـ حديث أكس( 0)

ارب فلقعداهب فقؼقٓر لف: ما كـت يتقلل يذ،  أدحاشف حّك إكف لق ؿع قرع كعالفؿب أتاه مؾؽ

؟ فقؼقع: أافد أكف ع د اهلل يرسقلفب فقؼاع: اكظر إلك مؼعدك ملسو هيلع هللا ىلصتؼقع يف ،ذا الرجؾ محؿد 

أي  ,اب يأما الؽافر فقرا،ؿا جؿقعً  ": ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـار أشدلؽ اهلل شف مؼعدا مـ الجـةب قاع الـ ل 

ٓ دريت يٓ تؾقتب ثؿ يضرب  فقؼقع: ٓ أدريب كـت أققع ما يؼقع الـاسب فقؼاع: ,الؿـافؼ 

ب ك: الجـائزب "شؿطرقة مـ حديد ضرشة شقـ أذكقفب فقصقح دقحة ي ؿعفا مـ يؾقف إٓ الثؼؾقـ 

 (-0448(ب )ح91. 2ب: الؿقت ي ؿع خػؼ الـعاعب )
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  ﴾ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  *پ  پ  پ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ

ي،ؿ ذرية إشؾقس ب ب يالؽػرة مـ ،مٓء الجـ ،ؿ ال قا قـ[03,05]الجـ: 

 -[27إعراج: ] ﴾ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ﴿يقد قاع اهلل عـفؿ: ب يجـقده

ب ييضع كؾ مـفا يف مؽاكف الط قعلب يشعد تؼرير ما يف العقالؿ مـ مقجقدات 

فرتف شعض الطر  الصقفقة مـ دعقى يما أظب ح   ما يرد يف كصقص القحققـ

يإك قاء تحضر يتظفر لفؿ عقاًكا  ر أرياح إيلقاءإيتؼقع ب اتصالفا شإرياح

يؼظة ٓ مـاًماب يالـاظر يف حالفؿ يأحقالفؿ يجد مدى كذب الؼقا شإدلة الح قة 

 يمـاق ة دعقا،ؿ شـؼضفا: ب يالعؼؾقة

د يٓ تعؾؿ الغق ب يٓ ت رت  ٓ تخضع ٕمر أحب فالريح مـ أمر اهلل تعالك 

 يإماال ؿع عؾك أقدار اهلل: فالريح شعد مػارقّفا لؾج د تدخؾ إما يف رحؿة اهلل 

 يف عذاشفب لقس ٕحد عؾقفا سؾطار مـ ال  ر يٓ غقر،ؿب يٓ يؿؾؽ أمر،ا إٓ اهلل- 

لق ت ،ل أرياح الؿقتك: فنر إذر تؾؽ إرياح الّل تحضر الجؾ ات  

ٕرياح الؿ ّحضرةب تعؾؿ ما لؿ تعؾؿف مـ ق ؾ يف حقاهتاب كثقًرا مـ ،ذه ا

يتّحدث شؿا ٓ تعؾؿ يف م ّؼ ؾفاب يتؼقع ما ٓ تعرجب يتؽذب يف أاقاءب 

 -يتّطايع عؾك الغق  الذي اسّلثر اهلل شف

شـصقص الؽّاب يال ـة إما يف كعقؿفا  ,كؿا س ؼ شقاكف  , يأرياح الؿقتك

الجـةب أي حػرة مـ حػر الـار- كؿا أر ريح عذاهباب يف ريضة مـ رياض  يإما يف

الؽافر مـفا ما أخربت يٓ ددقت الـاس شؿا تعاكقف مـ عذاب اهلل الذي أخرب 

ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ﴿يؼقع تعالك: ب الؼرآر أهنا تؾؼاه شؿجرد الؿقت

ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې    ۅۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ے   ۓ  ۓ     ﴿قع جؾ جملف: ب ييؼ[94إكعاا: ] ﴾ې   ې  ى  ى  ائ  ائ
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يكثقر مـ ب [51إكػاع: ] ﴾﮶  ﮷   ﮸  ﮵﮲  ﮳    ﮴

 أيات الّل جاءت يف كػس ال قا -

ففذه مـازع إرياح عؼ  الؿقتب يقد درحت أيات شلر أرياح  

يعؾك ذلؽ ٓ يؿؽـ أر ب الؿؽذشقـ الضالقـ لفا كزع مـ حؿقؿ يتصؾقة جحقؿ

شحقث تذ،  حقث ب العصاة  ؾقؼة مـ كؾ ققدتؽقر أرياح الؽػار يالؿؾحديـ 

 -يت ّجق  لؽؾ مـ يطؾ فا ٓ رقق  عؾقفا يٓ ح ق ب ت اء

فؼد جاء يف الصحقحقـ أر ب يٓ يؿؽـ الؼقع شلر كصقص القحققـ تؽذب 

ثؿ جاء حّك يقػ ب ,شةر ,أمر شؼّؾك شدر مـ الؿ ركقـ فللؼقا يف قؾق   ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

ي،ق يؾؼقفؿ: )،ؾ يجدتؿ ما  ملسو هيلع هللا ىلصع اهلل عؾقفؿ يكادا،ؿ شلسؿائفؿ: فؼاع رسق

ا؟ ا أمقاتً قاع كاس مـ أدحاشف: يا رسقع اهللب تـادي كاًس يقد ا( يعدكؿ رشؽؿ حؼًّ 

فنذا كاكت ،ذه إرياح ٓ  -(1)«ما أكّؿ شلسؿع لؿا قؾت مـفؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل

فؽقػ ب ت ّطقع مجايشة الـ ل الؽريؿ مـ أ ؾعف اهلل تعالك عؾك شعض مـ الغق 

 قره مـ شـل ا ك ار؟- شغ

يإذا كاكت ،ذه إاقاء الخػقة الّل تحضر أي ت ّحضر لق ت ،ل أرياح  

فنكا كعّؼد كذلؽ أهنا لق ت ممئؽةب ففل كؿا قؾـا تؽذب يتّـاقض ب الؿقتك

عؾك الغق ب يتزعؿ لـػ فا أسؿاء مـ ال  رب يما ،ؽذا تؽقر الؿمئؽةب ّطايع يت

إك قاء: ] ﴾ڦ   ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ﴿ع اد هلل مؽرمقر  ففؿ

27]- 

يال قا قـب ييف العؼقدة ا سممقة مّ ع لؿثؾ ،ذاب  ،ل مـ عامؾ الجـ إذن

                                                 

 (4976(ب )ح: 76. 5( أخرجف ا ماا ال خاريب ك: الؿغازيب ب: قّؾك أشل جفؾب )0)
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أر  فقجقد الجـ يال قا قـ حؼقؼة مؼررةب يمع كؾ إك ار قريـف مـ ال قا قـ كؿا 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿معف قريـف مـ الؿمئؽةب فؼد قاع اهلل تعالك يف الؼرآر الؽريؿ: 

 -[27 : ]﴾ۅ  ۉ  ۉ   ۋ    ۋ  ۅ       

 : ] ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ﴿لؼريـ يف ققلف تعالك: شااخّؾػقا يف الؿراد يقد  

  يقاع رسقع- (1)ال قا قـ فؼاع اشـ ع اس يف رياية عطاء: يعـل قريـف مـب [27

(ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِـّ ـَ اْلِج
َؾ شِِف َقِريـُُف مِ َّٓ َيَقْد ُيكِّ ـْ َأَحٍد إِ

 -(2): )َما مِـُْؽْؿ مِ

الؼريـ ي الّل تحضر تؾؽ الجؾ ات ،ل لؾؼريـ مـ الجـ-رياح ٕففذه ا

،ق الجـ الؿقكؾ يالؿصاح  لإلك ارب يال قطار : ،ق الصاح ب يارًعا: لغة

 الؿؼرير شا ك ارب يٓ يرتكف أشًداب ييجقد الؼريـ مث ت يف ال ـة الـ قية أيًضا-

الؼرآر يالدلقؾ عؾك ذلؽ ما ذكره ب الؼدرة عؾك الّ ؽؾياهلل أعطك الجـ 

الؿ ركقـ يقا شدر يف مّ ؽًم يف دقرة سراقة شـ مالؽب  عـدما جاء ال قطارُ 

لؽـ عـدما الّؼك الجق ارب يعايـ ال قطار الؿمئؽة يييعد الؿ ركقـ شالـصرب 

يكؿا جاء أيًضا يف الحديث الذي ريي يف دحقح  -تّـزع مـ ال ؿاءب يلك ،ارًشا

طاًكا مـ الجـ كار ي ر  مـ الطعاا ثمث يغقره: أر أشا ،ريرة أسر اق (3)ال خاري

 -"ذاك اقطار"ٕشل ،ريرة:  ملسو هيلع هللا ىلصمرات يف ثمث لقاعب يقاع الـ ل 

                                                 

َّّْػِ قُر الَ ِ ْقط0) شجامعة ا ماا  ه( رسالة دكّقرا05ب الـق اشقريب ال افعلب أدؾ تحؼقؼف يف )( ال

 -(312. 21محؿد شـ سعقدب )

ْقَطاِر  ,دػة الؼقامة يالجـة يالـار  ,( جزء مـ حديث أخرجف ا ماا م ؾؿ 2) شاب َتْحِريِش ال َّ

ّْـَِة الـَّاِس َيَأرَّ َمَع ُكؾِّ إِْكَ ارٍ   -(7286(ب )ح: 049. 8َقِريـًا- ) َيَشْعثِِف َسَراَياُه لِِػ

 فرتك القكقؾ اقةا فلجازه الؿقكؾ ففق جائزب يإر أقرضف إلك ( ك: القكالةب ب: إذا يكؾ رجًم 4)

 -(2400(ب )ح010. 4أجؾ م ؿكب )
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يالؽفار كار يؽقر ٕحد،ؿ الؼريـ مـ "قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة:  

يكاكقا يخؾطقر ب يخربه شؽثقر مـ الؿغق ات شؿا ي رتقف مـ ال ؿعب ال قا قـ

ـ ،مٓء مـ يلتقف ال قطار شل عؿة فقاكف يم": عإلك أر قا "الصد  شالؽذب

يمـفؿ مـ يطقر شف الؿجـل إلك ب يحؾقى يغقر ذلؽ مؿا ٓ يؽقر يف ذلؽ الؿقضع

 -(1)اكّفك "مؽة أي شقت الؿؼدس أي غقره

ٕرياح الجـ يلقس  اتحضقرً يشذلؽ تؽقر جؾ ات الّحضقر عـد الصقفقة 

ما تخرب شف ،ذه إرياحب فؼد ٕرياح الؿمئؽة أي ال  رب يٓ يجقز آعّؿاُد عؾك 

تؽقر دادقة يقد تؽقر كاذشة فقؿا تؼقع- يتحضقر أرياح الجـ أمر مؿؽـ غقر 

يالذي ٓ يؿؽـ يُيَ ؿك خرافة ب م ّحقؾب لعدا يريد ما يؿـعفب يلحديثف ياقًعا

 ،ق تحضقر أرياح الؿمئؽة يأرياح شـل آدا-

ي يدلس شف عؾك عؼقع إحداث مـ إي،اا يالّؿثقؾ الذإما أر تؽقر ،ذه و

 -شعض ال  ر

 حؼقؼة تواصل الؿوتى مع إحقاء:  -ب 

 كؼؾ اشـ الؼقؿيّقادؾ الؿقتك مع إحقاءب يٓ يؽقر ذلؽ إٓ يف الؿـااب فؼد  

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ﴿: قاع يف تػ قر ققلف تعالكأكف  ¶ اشـ ع اسعـ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڦڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

شؾغـل أر أرياح إحقاء يإمقات تؾّؼل يف ": [32الزمر: ] ﴾ڃ چ  چ

                                                 

لل يالدرر يف (ب يسؾ ؾة ا798ٔد 797.  0شـ تقؿقةب يآخريرب )ا( اكظر: مجؿقعة الّقحقدب 0)

 العؾؿاء مـ لعدد مخّارة ققؿة دريس – أدقع آعّؼاد دريس أ،ؾ العؾؿ يإثر يف

 -(095)ص يغقر،ؿب  جربيـب الػقزار عثقؿقـب اشـ شازب اشـ إفاضؾب ال عديب اشـ
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الؿـااب فقّ اءلقر شقـفؿب فقؿ ؽ اهلل أرياح الؿقتكب ييرسؾ أرياح إحقاء إلك 

يقد دع عؾك الّؼاء أرياح إحقاء يإمقات ":    ثؿ قاع اشـ الؼقؿ "أج اد،ا

حلب أر الحل يرى الؿقت يف مـامف فق ّخربهب ييخربه الؿقت شؿا ٓ يعؾؿ ال

أرياح إمقات شاققة إلك ما  أر جؿاع ال ؾػ عؾكإي -"فقصادج خربه كؿا أخرب

 -ت ؿعب يلؿ يث ت أهنا تّصؾ شإحقاء يف غقر الؿـااأهنا يب ااء اهلل

ٓ دحة لؿا يدعقف الؿ عقذير مـ قدرهتؿ عؾك تحضقر أرياح مـ يعؾقف:  

 -ييؽؾؿقهنا يي للقهنا ير مـ إمقاتؤي ا

فاهلل تعالك مـ الـؼؾ يٓ مـ العؼؾب ٓ دلقؾ عؾقفا ت شا ؾة دعاءاي،ذه آ 

،ق العالؿ هبذه إرياح يالؿّصرج فقفاب ي،ق الؼادر عؾك رد،ا إلك أج امفا مّك 

 -ااء ذلؽ

 قدة السؾقؿة من خالل: إفساد العؼ-2

 ادطاء طؾم الغقب:  أ( 

ئؽة يغقر،ا جـًا أي مم ,إر إرياح : يمـ قاع؟ فؿـ يعؾؿ الغق  سقاه تعالك 

حب  ﴿تطؾع عؾك الغق  الؿطؾؼ يتخرب شف؟ ياهلل يؼقع يف الر الجـ مع سؾقؿار:  ,

 -[03س ل: ]   ﴾خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث

   ﴾ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿ييؼقع عؾك ل اهنؿ: 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ﴿شالـ  ة لؾغق  فقؼقع: ييعؾـ عـ مققػ الخؾؼ جؿقًعا [ب 01الجـ: ]

ڀ  ﴿ييؼقع عؾك ل ار خاتؿ الرسؾ: ب [65الـؿؾ: ] ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 -[088إعراج: ] ﴾ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

الحادؾ أر ،ذا آسّـطا  شالغققب ،ق مـ ق قؾ الؽفاكة يالّؽفـ الذي ي 
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اب فصدقف شؿا يؼقعب أي عرافً  ابمـ أتك كا،ـً : )ملسو هيلع هللا ىلصقاع رسقع اهلل ب ا سماحرمف 

يما يصد  أحقاًكا مـ شعض ما تخرب شف تؾؽ ب (1)(ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػر شؿا أكزع عؾك محؿد 

شعضب  ديراب شؾ ،ق غق  ك  ل مؿا يعرفف شعض الـاس إرياح لقس غقدً ا حؼقؼقًّ 

ييعرفف قركاء ا ك ار مـ الجـ يا كس- يما أقؾ ما يصد  يما أكثر الؽذب 

 لّـ مات-يالخؾط يف تؾؽ ا

، من آستعاكة بغقر وطبادة سواهباهلل  وكػر ما يؼوم به الصوفقة من شرك ( ب

 اهلل والتعؾق بإولقاء: 

الصقفقة كرامات أهنا  ي ؿقف ما أر كممف يف   درح اشـ خؾدير 

تطؾؼ يف حؼ ال حرة يالؿ عقذيـ يالدجاجؾةب ي،ذه كافقة  ةي،ل كؾؿب خقار 

ـ الذيـ قفنر الدجال يالّصقج: فقةلؾصق   إظفار كظرة اشـ خؾدير  يف

فقققعقر ب ي جؾ  الـػع ٓ يخؾق مـفؿ زمارأدفع الضر  يفي ّغؾقر رغ ة الجفاع 

مخّؾػة مـ الدجؾ  اكقاعً أ ,غقاب عؼقدة الّقحقد يف,كػقس الجفؾة يالعقاا  يف

 يال عقذة يال حر- 

ييذكر اشـ خؾدير أر شعض الؿّصقفة كاكقا أيع مـ خاضقا يف كقع مـ 

مثؾ اشـ عريل الذي كؼؾ ا جؿاع عؾك تؽػقره ب ،ق عؾؿ أسرار الحريجب  حرال

مـ عؾؿاء الؼرر ال ادسب ييث ت اشـ خؾدير    ال قخ شر،ار الديـ ال ؼاعل 

 إمة الؿحؿدية ،ؿ الصقفقة  أر أيع مـ تعامؾ شال حر يف

                                                 

م ـد أشل ،ريرة  ,م ـد الؿؽثريـ مـ الصحاشة  ,( م ـد ا ماا أحؿد شـ حـ ؾب ٓشـ حـ ؾب 0)

لطفارة يســفاب ب: الـفل عـ )ك: ا ب(ب ييف ســ اشـ ماجف9546ح ب  440. 05ب )◙

 -دححف إل ايني(ب 649( شرقؿ: )ح 219. 0) بإيّار الحائض
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يعـد ب حدث يف الؿؾة شعد ددر مـفا ,ال حر  ,،ذا العؾؿ"حقث قاع: 

شـ س عقـب اب شـ عرشلب العػقػ الّؾؿ ايناالحمجب ,مة مـ الؿّصقفة ظفقر الغ

يجـقحفؿ إلك ك ػ حجاب الحسب يظفقر الخقار  عؾك  ,اشـ الػارض 

ب عالؿ العـادرب يتدييـ الؽّ  يآدطمحات يفيالّصرفات ب أيديفؿ

 لسؿائمزاعؿفؿ يف تـزع القجقد عـ القاحد يترتق ف- يزعؿقا أر الؽؿاع إي

 يأر   ائع الحريج يأسرار،ا سارية يفب فمك يالؽقاك ر أرياح يإمظا،

 -(1)"كقارففل سارية يف إب سؿاءإ

أ،ؾ الحاع ال قطاين مـ الؽػرة : أي,يمـ ،مٓء "ققع اشـ تقؿقة: 

مـ إذا مات لفؿ مقت يعّؼدير أكف يجلء شعد  ,يالؿ ركقـ يال حرة يكحق،ؿ

دائعفب ييقدقفؿ شقداياب فنهنؿ يلتقفؿ الؿقت يؽؾؿفؿب ييؼضل ديقكفب ييرد ي

 -(2)"تؾؽ الصقرة الّل كاكت يف الحقاةب ي،ق اقطار تؿثؾ يف دقرتفب فقظـقكف إياه

 بالشعوذة والدجل: التؾبقس طؾى الؿسؾؿقن ج( 

ك ،ذه دعقى تحضقر إرياح إكؿا ،ق اسّجمب الـاس إليالفدج مـ  

ت اع ،ذه رفع مؽاكة أب كرلقحصؾقا عؾك أمقب ا العقاا مـفؿيخصقًد الطر ب 

يالحصقع عؾك إمقاع شدير م ؼةب ب يتعظقؿ أمر،ؿ يف كػقس الـاسالطر ب 

،ذه إمقر إكؿا  ب يالزعؿ شلريإضعاج الّديـ يف الـػقسيمـفا ،دا الديـ 

لقدقلفؿ إلك حد معرفة الحؼائؼ ب حصؾت لفؿ عؾك س قؾ الؽرامة ا لفقة

أي ٕهنؿ عرفقا شزعؿفؿ كقػقة ب حدعؾقفا م اارة شدير ياسطة أ يآ مع
                                                 

 (941( الؿؼدمة ٓشـ خؾدير: )ص 0)

 –(ب ياكظر العؼقدة يف ضقء الؽّاب يال ـة 093,095( اكظر: جامع الرسائؾب اشـ تقؿقةب )ص2)

 -(012 ص)ب إاؼرب – يال قا قـ الجـ عالؿ
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 فؾؿ يعد لؾغق  مؽاكة خارجة عـ إرادهتؿ-ب القدقع إلك اسّحضار إرياح

لؿا ي ّؿؾ عؾقف مـ  :يحؽؿف حرااب ال عقذةيمـ ال حر: الّخققؾ ي

ييلخذ ب يي ر  مالفب فؾرشؿا يمخذ ما شقد الؿخقؾ لفب الّضؾقؾ يالحقؾ يالخدع

ًٓ أي اعقذة,مـ ال حر ي،ذا الـقع عؾقفب  عقًضا غقر حؼقؼة ش    الّخققؾ  ,خقا

 حؽؿف حراا يٓ يصؾ إلك حد الؽػر هبذا ال ؽؾ-

يالطؾ ات غقر ب اسّعؿاع ،ذه الطمسؿ يإلغاز يالع ارات غقر الؿػفقمةي

،ذا كؾف يدخؾ يف ال عقذة ب يإديية الّل ٓ تجري العادة شلر لفا كػًعاب الؿػ رة

 -يأغؾ ف مـ ك ائر الذكقب أي الؽػر يالدجؾب ي،ق مؿا ٓ يػفؿب

أي مـ شاب ب إذر دعقى تحضقر إرياح قد تؽقر مـ شاب إي،اا يالّؿثقؾ 

الدجؾ يال عقذةب أي ،ق سحر يعؿؾ سحرة لفؿ اتصاع شالجارب يال خصقات 

الّل تحضر يتزعؿ أهنا أرياح ال اشؼقـ ،ل يف الحؼقؼة اقا قـ يقركاء مـ الجـ 

 يؾ  قر- يؾ  قر عؾك الـاس ما

 ( إخذ من طؼائد ودياكات ووثـقات إمم السابؼة: 3

ي،ؽذا أد ح الؿذ،  الصقيف شعد أر ل س إشؾقس عؾك أت اعف خؾقًطا مـ اّك 

إفؽار يأراء الؿـحرفةب حقث يظفر فقف جؾًقا غؾق ال قعةب يم ادئ ال ا ـقةب يآراء 

يالػؾ ػقات الؼديؿةب  الؿ قحقة يالفـديكقة يال قذيةب يغقر ذلؽ مـ الدياكات

 -(1)كإفم قكقةب يإفؾق قـقةب يسائر ما قاع شف عؾؿاء الققكار

تخّؾػ  ريؼة الّحضقر مـ مؾة إلك أخرى: فالقفقد يحضرير حقث  
                                                 

 ,ال اب العاار الصقفقة  ,عة الػر  الؿـّ  ة لإلسما الدرر ال ـقة كّاب مقسقاكظر: ( 0)

 (-335صب )الؿؽّ ة ال امؾة الحديثة
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الصقفقة ُتِعُد إذكار يإيردة الخادة  يف حقـ أرشالّقراةب يالـصارى شا كجقؾب 

يال ا ـقة لرتسقخ يتعؿقؼ الؼدرات هبؿ يف م للة الّحضقرب يقد سعك الصقفقة 

الخارقة لألئؿة يإيلقاءب يشالغقا يف ذلؽب فقدػق،ؿ شعؾؿ الغق  يتصريػ 

الؽقرب يالؼدرة عؾك إظفار الخقار  الّل لؿ يظفر مثؾفا إك قاءب يأهنؿ قادرير 

 عؾك أر يّجزؤيا شلج اد،ؿب يأر يؽقر القاحد مـفؿ يف عدة أماكـ يف آر ياحد-

شالغق قات  أحد فر  القفقد الؿخّؾطة, (1)الح قديقرًم مثييعّؼد  

يٓ تّحؾؾ أج اد،ؿب يأر ب أر ك ار حؽؿائفؿ ٓ يؿقتقر حؼقؼة ,يالخرافات

الحاخاا قد يظفر ثاكقة يف أي يقتب شؾ ييؼقلقر شنمؽار امّداد كػعف إلك إحقاء 

مة شعد الؿقتب يسـد،ؿ يف ذلؽ ققامة شعض إاخاص يف الؿاضل شخمج ققا

إمقاتب فم خمج شقـفؿ حقع ققاا الحاخاا مـ قربهب يلؽـ اخّمففؿ حقع ما 

فالؿّصقفة  قازكةإذا كاكت فائدة دمتف تصؾ إلك أقارشف إحقاء مـ عدمفب يشالؿ

الؿ ؾؿقـ ساد عـد،ؿ كحق ،ذا الؿعّؼد الػاسدب يذلؽ يف  ؾ فؿ الؿدد مـ 

ا لؾعقار ح   زعؿفؿ- أحقاكً يالغقث مـ م ايخفؿ إمقات الذيـ قد يظفرير 

                                                 

: أي :«ح قد»ي،ق مصطؾح م ّؼ مـ الؽؾؿة العربية ب «ح قديت»: ( الح قدية شالعربية0)

يي ّخدا الؿصطؾح لإلاارة إلك عدة فر  ديـقة يف العصقر الؼديؿة يالقسطكب  -«تؼل

ي ّخدا يف العصر الحديث لؾدٓلة عؾك الحركة الديـقة الصقفقة الحؾقلقة الّل أس فا يلؽـف 

يتزعؿفا شعؾ اقؿ  قج- يشدأت الحركة يف جـقب شقلـدا يقرى أيكراكقا يف الؼرر الثامـ 

كؿا ظفرت فقفا فر  ب ا يف مؼا عة شقديلقا الّل ظفرت فقفا الحركة الػراكؽقةع رب يخصقًد 

كؿا ظفرت فقفا فر  م قحقة حؾقلقة ذات  اشع ب فقفا الحركة الػراكؽقة شقديلقا الّل ظفرت

ب "مريؽقةالقٓيات الؿّحدة إ ,إسرائقؾ ,فرك ا  "غـقدل-- اكظر: )إدقلقة القفقدية 

 -(246ايؿاكقيؾ ،قؿارب )ص
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 -(1)«مـ َت  َّف شؼقا ففق مـفؿ»يؼقع:  ملسو هيلع هللا ىلص يالرسقع

 ( استخدام الؾغة السرياكقة يف جؾسات التحضقر: 4

ا يهنيػ رالّل ال رياكقة ي ّخدا الصقفقة يف جؾ ات تحضقر إرياح الؾغة 

  شلهنا لغة إرياح!!

ديؿة الؿحؾقة يف شمد ما الؾغات ال امقة الؼتعد مـ: ال رياكقة يالحؼقؼة أر 

شقـ الـفريـ ال ؿالقةب ي،ل مـ ضؿـ مجؿقعة الؾغة أرامقةب يت ؽؾ الؾفجة 

الخادة شؿديـة الر،اب يقد أد حت الؾغة الّؼؾقدية لـصارى سقرية- ييف الؼرر 

ال اشع الؿقمدي . إيع الفجري اكّ رت الؾغة العرشقة إثر الػّح ا سمملب 

يف الؾغة الؿحؾقةب يأد حت ال رياكقة لغة ع ادة لؽؾ مـ يحؾت مؽار ال رياكقة 

 -(2)القعاق ة يالـ ا رة

اعؾؿ أر "مؽاكة إسؿاء ال رياكقة شؼقلف:  إلك تحديد شعض ال اذلقةييذ،  

،ذه إسؿاء ،ل مـ أسؿاء اهلل تعالكب لق ت شؾ ار مـ أل ـة عالؿ الؿؾؽ يٓ 

يإكؿا ،ل أسؿاء جربيتقة يذكر اهلل  عالؿ الؿؾؽقتب يٓ شؾغٍة مـ لغات العالؿقـب

فاعؾؿ أر اهلل قد جؿع يف ،ذه إسؿاء ب تعالك هبا يف ريضة مـ رياض جربيتف--

 -(3)"عؾقا إيلقـ يأخريـ

يؼقع إر لغة أ،ؾ الديقار  ,أي: الدشاغ,سؿعّف  "ييؼقع أحؿد شـ م ارك:  

                                                 

َ اِس 0) ْفَرةِ  ُلْ سِ  فِل: ب –( أخرجف ا ماا أشل دايد يف ســفب ك: الؾِّ : ح) ب(33. 3) ,ال ُّ

 دحقح ح ـ: إل اين عـف ب يقاع(3140

 (-375( اكظر: معجؿ الحضارات ال امقةب )ص2)

 (-213 _214( الـػحة العؾقةب )ص: 4)
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ديقار يحضر يٕر الب ،ل ال رياكقة ٓخّصار،ا يجؿعفا الؿعاين الؽثقرة ╚

،ل لغّفؿ يٓ يّؽؾؿقر العرشقة إٓ إذا حضر الـ ل ب إرياح يالؿمئؽة يال رياكقة

 -(1)ا- ،د "أدًشا معف ملسو هيلع هللا ىلص

ديقارب يلؿعاين اللغة ،ل  الؾغة ال رياكقة يُيجؿع الصقفقة تؼريً ا أر

فنما لؾّؾ قس عؾك الـاس ٕهنا لغة مـؼرضة ٓ تقجد إٓ يف ب الحريجب يلألذكار

إٓ كحق خؿ ؿائة اخص فؼطب ؾؿفا يٓ يّؽب احدة أر مـ قرى سقرياقرية ي

ي،ذا الذي ب ٕر ،ذه الؾغة كاكت لغة أققاا ااّفريا شع ادة الجـ يإيثار يإما

يما يزاع كثقر ب فنر ،ذه الؾغة كاكت ٕققاا يثـققـ مـ ع دة الجـ يالؽقاك ب ي دي

 ؾغة مفجقًرا م ؽقًكا شالجـ-،ذه الؼرية الّل يّؽؾؿ أدحاهبا هبذه الشققت مـ 

ي،ل ب ٕهنا تػضل الك ال رك :ٓ يجقز (2)سؿاء سرياكقةأيكؾ ما كار فقف  

يدعقر أهنا  يجد أهنؿسؿاء اركقةب يالـاظر ٕققاع عؾؿاء ،ذا الػـ كال قين أ

 حؼقؼة إسرار الرشاكقة الّل جفؾفا غقر،ؿ-

 ( مصادر التؾؼي طـد الصوفقة: 5

ّؿد عؾقفا الصقفقة يف أغؾ  عؼائد،ؿ يت ريعاهتؿ تعد الؿصادر الّل يع

كؾ يالخضرب ييالجـ يإمقات يال ققخ يالخؾقات يالحضراتب  الؿـامات

يلذلؽ تعددت  ر  الّصقج لطقائػ الصقفقةب  ـقعم رّ يعدير ،مٓء 

يذكر مخصقص ياعائر ب فؾؽؾ اقخ  ريؼة يمـفج لؾرتشقةب يت ريعاتف

   -مخصقدةيألػاظ  يع اراتب مخصقدة

                                                 

 (-068صالدشاغب )( ا شريزب 0)

 -يقد س ؼ ا اارة إلقفا حقـ ذكرت الديقار ياجّؿاعاهتؿ فقفب ( ي،ل مـ الؾغة الّل قرري،ا2)
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 اخلامتـــ٘

ب يالصمة يال ما عؾك خقر ال  ريةب الحؿد هلل الذي شـعؿف تّؿ الصالحات 

 يعؾك آلف يدح ف الؽراا يمـ ت عفؿ شنح ار إلك يقا الديـ- 

فنر ادعاء الغق  يمعرفة الغائ  مـ إمقرب ٓ يؿؽـ أر يّحؼؼ : يشعد 

زمـ لؾّقادؾ معفا  ل  رب يما يؽقر مـ اسّـزاع ياسّحضار إرياح الؿقّة مـذ

يمـ ب لؿعرفة عالؿ الغق : ما ،ق إٓ مـ الضمٓت الّل درج عؾقفا شعض الـاس

يقد س ؼ ا اارة إلك يسقؾة مـ يسائؾفؿ يف تحؼقؼ ذلؽب فّؼقا ب ،مٓء الصقفقة

يسائؾفؿ عؾك تعا ل ال حر ياسّخداا ال قا قـ شإذكار يإيراد يإعؿاع 

ضرة ا لفب يأرياح إك قاء يإيلقاء يأرياح الّل يؼدمقر عؾقفا ٓدعاء ح

الؽرامات يالف ات ي،ؿ يعّؼدير أهنا مـ شاب اققخفؿ ال اشؼقـ مـ إسمجب 

لؼرهبؿ مـ ا لف- فنكف لؿـ الؿعؾقا أر تعا ل ال حرب عؾك  :ا لفقة الؿخّصة هبؿ

 كحق ما س ؼ شقاكف عـد الصقفقة ي ّؾزا أر يّقدؾ إلقف شال رك يالّؼرب إلك

يلفذا قركف ب إرياح الخ قثة شؿا تح  يالّقدؾ إلك اسّخدامفا شا اراك هبا

: )اجّـ قا ال  ع الؿقشؼات- قالقا: يا رسقع ملسو هيلع هللا ىلصحقث يؼقع الـ ل ب ال ارع شال رك

 - ففق داخؾ يف ال رك مـ كاحقّقـ: (1)اهلل: يما ،ـ؟ قاع: ال رك شاهللب يال حر---(

يالّعؾؼ هبؿ يآسّعاكة ال قا قـ  : ما فقف مـ اسّخدااالـاحقة إولى

ب لقؼقمقا شخدمة ال احر- فال حر مـ تعؾقؿ ال قا قـ :يالّؼرب إلقفؿ شؿا يح قكف

 -[012ال ؼرة: ] ﴾ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ﴿قاع تعالك: 

                                                 

شاب: رمل  ,كّاب: الؿحارشقـ مـ أ،ؾ الؽػر يالردة  ,اري ( جزء مـ حديث أخرجف ال خ0)

 (6365(ب )ح: 2505. 6الؿحصـات )
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: ما فقف مـ دعقى عؾؿ الغق  يدعقى م اركة اهلل يف ذلؽ- ي،ذا كػر الثاكقة

 ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  ک  ک  گ ﴿قاع تعالك: ب يضمع

يإذا كار كذلؽ فم اؽ أكف كػر يارك يـاقض ب كصق : أي :[012ال ؼرة: ]

 -╚العؼقدة ييج  قّؾ مّعا قف- كؿا فعؾ جؿاعة مـ أكاشر الصحاشة 

ٓ يطؾع عؾقفا إٓ خادة الخادة كؿا  ايمـ الؿعؾقا أر لؾصقفقة أسرارً  

يلؽؾ ب يؼة دقفقة أيراد معقـةيلؽّؾ  رب يال عض مـ ،ذه إسرار أيرادب يؼقلقر

يلفا عدد محّدد ييقت ب يتدعك مجّرشاتفب قط  دقيف أيراده الؿعقـة الخاّدة شف

ثؿ يظفر لؽ ال ر شعد أخذ العزيؿة الخادة شؽ  ؟؟القس ،ذا ت ريعً يأ- محّدد

ما ،ق سقى اسّعاكة شالجـ شقاكف يلؽـ كّؾ ما أكا شصدد ب شعدد،ا ييقّفا الؿحدد

ـّ كؿا يّدعقرب جيف قضاء الحقائ ب لؾحريج خّدااب فالعزيؿة لفا خّداا مـ الج

ٓ حقع يٓ ققة إٓ - يات الؼرار الؽريؿ خّداائب يٕسؿاء اهلل الح ـك خّداا

 -(1)شاهلل العظقؿ

 ،ـا يف خاتؿة ،ذا ال حث:  أضؿـفايقد خؾصت شل،ؿ الـّائج 

يف دعقا،ا أر أغؾ  الطر  الصقفقة ت ّعقـ شالجـ يال قا قـ يال عقذة  -0

 مـفا:  يتعّؼد شعدة أمقررب معرفة ما غاب مـ إمق

  إمؽاكقة اتصالفا شإرياح ال اشؼة مـ الؿقتكب يتدعل رؤية يمحادثة ما

 سؾػ مـ أجداد،ؿب ياققخفؿ-
                                                 

اكظر: تذكقر  -( القثقؼة مـ مخطق ة قديؿة ل قخ الطريؼة الؼادرية ييظفر فقفا آسّعاكة شالجـ0)

الـاس شؿا يجد مـ الؿ ائؾ الػؼفقة يما تعؾؼ هبا يف مجؿقع كما سقدكا الح ق  ا ماا 

د شـ ح ـ شـ ع د اهلل العطاس جؿعف: أشق شؽر العطاس ـ ع د اهلل اشـ عؾقي شـ زيد حؿأ

 -( يف اسّخداا الجـ254د 052ب يما شعد،ا(-يف زيارة الؼ قرب )ص240الح  لب )
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  حضقر إيلقاء يإك قاء جؿقًعاب شؾ يشالحضرة ا لفقةب يتجؾل ا لف

 ّصريػ امر الؽقر- حؼقؼةب ييدعقر اجّؿاعفؿ يف الديقار كؾ يقا ل

أر الصقفقة غالقة يف مح ة أيلقائفؿ ياققخفؿ إلك حد ا اراك هبؿ مع  -2

 -اهلل تعالك

ب يققع شعض الطر  الصقفقة يف ال رك يالؽػر يال دعة يالؿحرمات -4

الّل ت ّخدا يف دعقى  يذلؽ مـ خمع إققاع يإعؿاع يالؿؿارسات

 -تحضقر،ؿ لألرياح
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 در ّاملراجعفَرط املصا

 الؼرآر الؽريؿ )جؾ مـزلف يعم(-

الؿملػ: محؿد شـ أشل شؽر شـ أيقب شـ  ,إغاثة الؾفػار مـ مصايد ال قطار -0

الؿحؼؼ: محؿد حامد  ,،د 750سعد اؿس الديـ اشـ ققؿ الجقزية )الؿّقىف: 

 الـاار: مؽّ ة الؿعارجب الرياضب الؿؿؾؽة العرشقة ال عقدية- ,الػؼل 

 ,،د(ب ط 0266لؾعممة اشـ عجق ة الؿّقىف)سـة  "ارح الحؽؿإيؼاظ الفؿؿ يف  -2

 -دار الؿعارج

 ,أكرا عص ار الحضرمل ,أعما الّصقج أحؿد الّجاين )أحؿد الّجاين(  -4

 ,الّجاكقة دراسة ٕ،ؿ عؼائد الّجاكقة عؾك ضقء الؽّاب يال ـة  ,مققع مداد 

 - العؾؿقة الرشاكققر ا ؽة –أشق ع د اهلل أحؿد شـ ك قؾ 

جاا العقاا عـ عؾؿ الؽما رسالة يف مذ،  أ،ؾ ال ؾػب تصـقػ ا ماا حجة إل -3

ا( 0000 ,0158 ,،د 351,515ا سما أشل محؿد شـ محؿد الغزالل )

 – ط –تحؼقؼ الدكّقر . افد العمر أسّاذ الدراسات ا سممقة يفؾ ػة العؾؿ 

 -العؾؿقة الؽّ  دار

ؼ خار شـ ح ـ شـ عؾل اشـ الؿملػ: أشق الطق  محؿد ددي ,أشجد العؾقا  -5

الـاار: دار اشـ  ,،د( 0417لطػ اهلل الح قـل ال خاري الِؼـَّقجل )الؿّقىف: 

 ا- 2112 ,،د 0324الط عة: الط عة إيلك  ,حزا 

 شـ ع دالؾطقػ –ع رية  لثـأثر العـادر إجـ قة يف فؽر شعض ال قعة آ -6

 ،د0348 – إيلك الط عة –الع قؽار  , مؽّ ة –حؿـ شـ ع داهلل الح ـ ع دالر

 -ا2107

ب ايؿاكقيؾ "القٓيات الؿّحدة إمريؽقة _إسرائقؾ _فرك ا "إدقلقة القفقدية  -7
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 - 2اب ط.0998،قؿارب الفقةة الؿصرية العامة لؾؽّابب 

ز مـ كما ع دالعزيز الدشاغب جؿعف أحؿد شـ الؿ ارك الؿالؽل الؿّقىف يشرا  -8

 دار , ط – اشرا،قؿ عادؿ.  لدكّقرا ال قخ يدححف ض طف –،د 0056سـة 

 - العؾؿقة الؽّ 

الؿملػ: خقر الديـ شـ محؿقد شـ محؿد شـ عؾل شـ فارسب  ,إعما  -9

الط عة:  ,الـاار: دار العؾؿ لؾؿميقـ  ,(،د0496لزركؾل الدم ؼل )الؿّقىف: ا

 ا- 2112أيار . مايق  ,الخام ة ع ر 

 –،قر حؿقديب دار اشـ حزا ا ك ار شقـ ال حر يالعقـ يالجارب تللقػ: ز -01

  -الثالثة الط عة

أشقحامد الغزالل يالّصقجب دراسة حقع العديد مـ كّ  الغزالل يخادة كّاشف  -00

 (-2)دار  ق ةب ط . "احقاء عؾقا الديـ"

مملػ الؽّاب: د- ع داهلل ب ال قذية تاريخفا يعؼائد،ا يعمقة الصقفقة هبا -02

 – محػقظة الط ع حؼق  – اضالري – ال ؾػ أضقاء مؽّ ة –مصطػك كقم قك 

  -ا0999 ،د0321 – إيلك الط عة

شر،ار ال رع يف إث ات الؿس يالصرعب عؾل شـ ح ـ الحؾ لب الؿؽّ ة الؿؽقة د  -04

 ا  0996،دد .  307ب 0مؽة الؿؽرمةب دار اشـ حزا د شقريتب ط 

. شـقة العؼؾ العرشل دراسة تحؾقؾقة كؼدية لـظؿ الؿعرفة يف الثؼافة العرشقةب د  -03

 الط عة – شقريت – العرشقة القحدة دراسات مركز –محؿد عاشد الجاشري 

 - ا2119 الثاكقة الط عة ,ا0986 – إيلك

الؿملػ: محّؿد شـ محّؿد شـ ع د الرّزا   ,تاج العريس مـ جقا،ر الؼامقس  -05

شقدي  تحؼقؼ: مجؿقعة مـ  ,الح قـلب أشق الػقضب الؿؾّؼ  شؿرتضكب الزَّ

 دار الفداية الـاار: ,الؿحؼؼقـ 
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 تاج إعراس عؾك مـاق  الح ق ب لصالح شـ ع د اهلل العطاس -06

لحـا الػاخقري يخؾقؾ الجرب الـاار: دار الجقؾ  ,تاريخ الػؾ ػة العرشقة  -07

  -لؾط اعة يالـ ر يالّقزيع

الؿملػ: أشق الريحار  ,تحؼقؼ ما لؾفـد مـ مؼقلة مؼ قلة يف العؼؾ أي مرذيلة  -08

الـاار: عالؿ الؽّ ب  ,،د( 331الخقارزمل )الؿّقىف: محؿد شـ أحؿد ال قريين 

 ،د- 0314الط عة: الثاكقةب  ,شقريت 

تاريخ الّصقج يف ا سماب د- قاسؿ غـلب ترجؿة داد  ك لب الؼا،رة: مؽّ ة  -09

 -الـفضة الؿصرية

الـاار:  ,تداريخ الّصقج مـ ال داية حّك هناية الؼرر الثاينب لع د الرحؿـ شديي -21

 - الؽقيت –ات يكالة الؿط قع

تػ قر الطربي   جامع ال قار عـ تلييؾ آي الؼرآر الؿملػ: محؿد شـ جرير شـ  -20

تحؼقؼ:  ,،د 401يزيد شـ كثقر شـ غال  أمؾلب أشق جعػر الطربي )الؿّقىف: 

الدكّقر ع د اهلل شـ ع د الؿح ـ الرتكل شالّعاير مع مركز ال حقث 

الـاار: دار  ,ال ـد ح ـ يؿامة يالدراسات ا سممقة شدار ،جر الدكّقر ع د

 ,،د  0322الط عة: إيلكب  ,،جر لؾط اعة يالـ ر يالّقزيع يا عمر 

 ا- 2110

ب الؿملػ: كادرالديـ أشق سعقد ع د اهلل شـ عؿر شـ محؿد يتػ قر ال قضاي -22

 - شقريت –ال قرازي ال قضاييب دار الـ ر: دار الػؽر 

الؿملػ: ا ماا العالؿ  , {اتقح الغق  الؿ ؿك )مػ يتػ قر ا ماا الػخر الراز -24

العممة يالحرب ال حر الػفامة فخر الديـ محؿد شـ عؿر الّؿقؿل الرازي 

 ا-0980،د0310ب دار الػؽرب 0ب )ط. ,ال افعل 

الؿملػ: جؿاع الديـ أشق الػرج ع د الرحؿـ شـ عؾل شـ محؿد  ,تؾ قس إشؾقس -23
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 ,ؾط اعة يالـ رب شقريتب ل ـارالـاار: دار الػؽر ل ,،د597الجقزي )الؿّقىف: 

 ا-2110،د. 0320الط عة: الط عة إيلكب 

َّّْػِ قُر الَ ِ ْقط  -25 الؿملػ: أشق الح ـ عؾل شـ أحؿد شـ محؿد شـ عؾل  ,ال

( 05أدؾ تحؼقؼف يف ) ,،د( 368القاحديب الـق اشقريب ال افعل )الؿّقىف: 

ـة عؾؿقة مـ رسالة دكّقراة شجامعة ا ماا محؿد شـ سعقدب ثؿ قامت لج

جامعة ا ماا محؿد  ,الـاار: عؿادة ال حث العؾؿل  ,الجامعة ش  ؽف يتـ قؼف 

 ،د- 0341الط عة: إيلكب  ,شـ سعقد ا سممقة-

الـاار: دار  ,الؿملػ: محؿد سقد  ـطايي  ,الّػ قر القسقط لؾؼرآر الؽريؿ  -26

 , إيلك: ةالط ع , الؼا،رة –هنضة مصر لؾط اعة يالـ ر يالّقزيعب الػجالة 

 ا-0997: الـ ر تاريخ

ة ممس  ,ط – م ارك زكل. د –الّصقج آسممل يف إدب يإخم   -27

 -مصر–،ـدايي لؾّعؾقؿ يالثؼافة 

الـاار: إدارة  ,الؿملػ: إح ار إلفك ظفقر  ,الّصقج الؿـ ل يالؿصادر  -28

 -0: الط عة رقؿ , 0986 , 0316: الـ ر سـة ,شاك ّار –ترجؿار ال ـة 

 –كؾقة ال ـات  ,ج ا سممل شقـ الديـ يالػؾ ػة لؾدكّقر إشرا،قؿ ،مع الّصق -29

 - الؼا،رة –الـاار دار الـفضة العرشقة  ا0979 – اؿس عقـ جامعة

الّصقج ا سممل يتاريخفب كقؽؾ قرب ترجؿة: آسّاذ الدكّقر: أشق عم  -41

 عػقػلب أسّاذ الػؾ ػة شؽؾقة أداب شجامعة فاري  إيع- 

الؿملػ: أشق شؽر محؿد شـ أشل إسحا  شـ  ,ؿذ،  أ،ؾ الّصقجالّعرج ل -40

الـاار: دار  ,،د 481إشرا،قؿ شـ يعؼقب الؽمشاذي ال خاري الحـػل )الؿّقىف: 

 ب مؽّ ة لؽؾقات إز،رية-0)ط. بشقريت ,الؽّ  العؾؿقة 

لؾ قخ مفـد ع د العزيز فقاز  ,الّقسؾ يالقسقؾة يف ضقء الؽّاب يال ـة  -42
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 ا ؽة إلقكة-  مققع ,الفقّل

،د(مركز 0265جامع كرامات إيلقاءب لؾ قخ يقسػ شـ اسؿاعقؾ الـ فاين ) -44

 -الفـد –ا،ؾ ـف شركات رضا 

الؿملػ: أشق ع د اهلل اؿس  ,جفقد عؾؿاء الحـػقة يف إشطاع عؼائد الؼ قرية  -43

الـاار: دار ,،د 0321الديـ شـ محؿد شـ أارج شـ ققصر إفغاين )الؿّقىف: 

 ا- 0996 ,،د  0306 ,الط عة إيلك الصؿقعل- 

الؿملػ: تؼل الديـ أشق الَع اس أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ,جامع الرسائؾ  -45

ال ما شـ ع د اهلل شـ أشل الؼاسؿ شـ محؿد اشـ تقؿقة الحراين الحـ ؾل الدم ؼل 

 –الـاار: دار العطاء  ,الؿحؼؼ: د- محؿد رااد سالؿ ,،د( 728)الؿّقىف: 

 - ا2110 , ،د0322 إيلك: لط عةا , الرياض

جقا،ر الؿعاين يشؾقغ إماينب تللقػ . عؾك حرازا اشـ العرشل شراده الؿغرشل  -46

 الػاسلب يطؾ  مـ الؿؽّ ة الّجارية الؽربى شؿصر

الؿملػ: محؿد شـ إسؿاعقؾ أشق ع داهلل ال خاري  ,الجامع الصحقح الؿخّصر -47

, 0317الثالثةب  الط عة قريتش –الـاار: دار اشـ كثقرب القؿامة  ,الجعػل

 كؾقة ال ريعة يف يعؾقمف الحديث أسّاذ ال غا دي  مصطػك- د: تحؼقؼ ا0987

 جامعة دم ؼ- ,

الؿملػ: أشق ع د اهلل محؿد شـ  ,الجامع ٕحؽاا الؼرآر   تػ قر الؼر  ل  -48

أحؿد شـ أشل شؽر شـ فرح إكصاري الخزرجل اؿس الديـ الؼر  ل )الؿّقىف: 

الـاار: دار الؽّ   ,قؼ: أحؿد الربديين يإشرا،قؿ أ ػقش تحؼ ,،د 670

 ا- 0963 ,،د 0483الؼا،رة الط عة: الثاكقةب  ,الؿصرية 

الجـ يال حر يف الؿـظقر ا سمملب إعداد راقد لقزيعب ااراج آسّاذ .  -49

 – العؾؿقة الؽّ  دار – ط –إدريس مصؾكب مـ قرات محؿد عؾك شقضايي 
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 -ل ـار – شقريت

الؿملػ: محؿد شـ أشل شؽر شـ أيقب شـ سعد  ,الجققش ا سممقة اجّؿاع  -31

تحؼقؼ: عقاد ع د اهلل  ,،د750اؿس الديـ اشـ ققؿ الجقزية )الؿّقىف: 

،د 0318الرياض الط عة: إيلكب  ,الـاار: مطاشع الػرزد  الّجارية  ,الؿعّؼ

 ا-0988. 

ـ ع د اهلل شـ أحؿد الؿملػ: أشق كعقؿ أحؿد ش ,حؾقة إيلقاء ي  ؼات إدػقاء -30

الـاار: ال عادة  ,،د 341شـ إسحا  شـ مقسك شـ مفرار إد فاين )الؿّقىف: 

 ا-0973 ,،د 0493شجقار محافظة مصرب  ,

الح ـة يال قةة: اشـ تقؿقةب )دار الؽّ  العؾؿقةب شقريت ددد ل ـار-)ب مققػ اشـ  -32

قؿ غـقؿ تقؿقة مـ الّصقج يمـفجف يف الحؽؿ عؾقفؿب إعداد ال احث . غـ

ّاب الؽ ،ذا العؾقا الدراسات – دارالعؾقا كؾقة –ع دالعظقؿب جامعة الؼا،رة 

 مـ قر يف ا ؽة إلقكة-

كاار الؽّاب: دار ,الحقاة الريحقدة يف ا سدماب د- محؿدد مصطػك حؾؿل  -34

 الؽّاب الؿصري يدار الؽّاب الؾ ـاين- 

 لألئؿة اسممقة دابآ فؼف – عؼقدة –خمدة الؽما يف عؾؿاء ال ؾد الحراا  -33

ع داهلل شـ  ال قخ شازب يفضقؾة شـ ع دالعزيز.  ال قخ سؿاحة: إعما

ع دالرحؿـ الجربيـب يفضقؾة ال قخ دالح شـ فقزار الػقزارب يفضقؾة ال قخ 

 - العؾؿؾقة الؽّ  دار – الـاار –محؿد شـ دالح العثقؿقـ 

 ,دكّقر دالح الرق  تللدقػ . ال ,دراسدات يف الّصقج يالػؾ ػة ا سممقة  -35

الجامعة ,كؾقة أدقع الديـ  ,ق ؿ العؼقدة  ,الدكّقر محؿقد ال قشؽل 

 ا-2118,،د0329الط عة الثاكقة ,غزة  ,ا سممقة

 ديقار أشل فراس الحؿداينب الؿملػ: أشق فراس الحؿداين )دار دادر شقريت(- -36
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 ,درء تعارض العؼؾ يالـؼؾ أي مقافؼة دحقح الؿـؼقع لصريح الؿعؼقع  -37

الؿملػ: تؼل الديـ أحؿد شـ ع د ال ما شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ 

 ,ا- 0997 ,،د 0307 ,شقريت  ,دار الـ ر: دار الؽّ  العؾؿقة  ,تقؿقة 

 تحؼقؼ: ع د الؾطقػ ع د الرحؿـ- 

 أحؿد يضع –دائرة الؿعارج الحديثة مقسقعة عامة يف العؾقا يإدب يالػـقر  -38

 ا-0979الط عة الثاكقة  ,الؿصرية  كجؾقإ ّ ةمؽ: الـاار اهلل عطقة

ترجؿة أشل  ,ريـقلد ألـ كقؽؾقسـ  ,دراسات يف الّصقج ا سممل يتاريخف -39

 العمء العػقػل- 

الدر الـظقؿ يف خقاص الؼرآر العظقؿب تللقػ ا ماا العممة أشل محؿد ع داهلل  -51

 مؽّ ة –ط  ,،د 768شـ أسعد شـ عؾك القؿـل القافعل ال افعل الؿّقيف سـة 

 -الؿغرب – ال قضاء الدار – العرشقة القحدة

الؿملػ: تؼل الديـ  ,الرد عؾك ال اذلل يف حزشقفب يما دـػف يف آداب الطريؼ  -50

أشق الع اس أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ ع د اهلل شـ أشل الؼاسؿ شـ 

حؼؼ: عؾل شـ ،د( الؿ728محؿد اشـ تقؿقة الحراين الحـ ؾل الدم ؼل )الؿّقىف: 

 ،د-0329: إيلك الط عة , مؽة –الـاار: دار عالؿ الػقائد  ,محؿد العؿرار 

ريح يف الؽما عؾك أرياح إمقات يإحقاء شالدٓئؾ مـ الؽّاب يال ـة  -52

 يأثار اشـ ققؿ الجقزيةب دار الؽّ  العؾؿقة- 

ؼ قري الؿملػ: ع د الؽريؿ شـ ،قازر شـ ع د الؿؾؽ ال ,الرسالة الؼ قرية -54

تحؼقؼ: ا ماا الدكّقر ع د الحؾقؿ محؿقدب الدكّقر  ,،د 365)الؿّقىف: 

 محؿقد شـ ال ريػ الـاار: دار الؿعارجب الؼا،رة- 

 ,الريحقة الحديثة دعقة ،دامة تحضقر إرياح يدؾّف شالصفققكقة العالؿقة -53

 شجامعة الحديث العرشل إدب أسّاذ –الؿملػ: محؿد محؿد ح قـ 
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 -الرسالة ممس ة: الـاار , اسؽـدرية

الريح يف الؽما عؾك أرياح إمقات يإحقاء شالدٓئؾ مـ الؽّاب يال ـةب  -55

 ,الؿملػ: محؿد شـ أشل شؽر أيقب الزرعل أشق ع د اهلل اشـ الؼقؿ الجقزية

 ا-  0975 ,،د 0495شقريتب  ,الـاار: دار الؽّ  العؾؿقة 

لديـ أشق الػرج ع د الرحؿـ شـ الؿملػ: جؿاع ا ,زاد الؿ قر يف عؾؿ الّػ قر  -56

 ,الؿحؼؼ: ع د الرزا  الؿفدي  ,،د597عؾل شـ محؿد الجقزي )الؿّقىف: 

 - ،د 0322 , إيلك: الط عة , شقريت –الـاار: دار الؽّاب العرشل 

الؿملػ: أشق دايد سؾقؿار شـ إاعث شـ إسحا  شـ ش قر شـ  ,ســ أشل دايد  -57

ِجْ ّا الؿحؼؼ: محؿد محقل  ,،د( 275ين )الؿّقىف: اداد شـ عؿري إزدي ال ِّ

 -ل ـار ,شقريت –الـاار: الؿؽّ ة العصريةب دقدا  ,الديـ ع د الحؿقد 

الؿملػ: اشـ ماجة أشق ع د اهلل محؿد شـ يزيد الؼزييـلب  ,ســ اشـ ماجف  -58

 ,تحؼقؼ: محؿد فماد ع د ال اقل  ,،د( 274يماجة اسؿ أشقف يزيد )الؿّقىف: 

 فقصؾ عق ك ال اشل الحؾ ل- ,قاء الؽّ  العرشقة الـاار: دار إح

الؿملػ: محؿد شـ عق ك شـ َسْقرة شـ مقسك شـ الضحاكب  ,ســ الرتمذي  -59

تحؼقؼ يتعؾقؼ: أحؿد محؿد ااكر  ,،د( 279الرتمذيب أشق عق ك )الؿّقىف: 

( يإشرا،قؿ عطقة عقض الؿدرس يف 4يمحؿد فماد ع د ال اقل )جد 2ب 0)جد 

(الـاار: اركة مؽّ ة يمط عة مصطػك ال اشل الحؾ ل 5ب 3د إز،ر ال ريػ )ج

 ا- 0975 ,،د  0495الط عة: الثاكقةب  , مصر –

 دريس –سؾ ؾة آلل يالدرر يف دريس أ،ؾ العؾؿ يإثر يف أدقع آعّؼاد  -61

 عثقؿقـب اشـ شازب اشـ إفاضؾب ال عديب اشـ العؾؿاء مـ لعدد مخّارة ققؿة

 رياض هباب محؿد ياعّـك أحاديثفا يخرج جؿعفا يغقر،ؿب جربيـب الػقزار

 - ل ـار – شقريت –الؽّ  العؾؿقة  دار – ط – إحد
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الؿملػ: حجة ا سما ا ماا . أشق حامد  ,سر العالؿقـ يك ػ ما يف الداريـ  -60

 ,شقريت . ل ـار  ,دار الـ ر: دار الؽّ  العؾؿقة  ,محؿد شـ محؿد الغزالل 

تحؼقؼ: محؿد ح ـ محؿد ح ـ  ,إيلك الط عة:  ,ا 2114،د  0323

 إسؿاعقؾ يأحؿد فريد الؿزيدي- 

الؿملػ: اؿس الديـ أشق ع د اهلل محؿد شـ أحؿد شـ  ,سقر أعما الـ مء  -62

 ,الؼا،رة  ,الـاار: دار الحديث ,،د( 738عثؿار شـ َقاْيؿاز الذ، ل )الؿّقىف: 

 ا-2116,،د0327الط عة: 

ص ح  ـا اهلل يكعؿ القكقؾب اسؿ الؿملػ: اشق ال ر الجؾقؾ ال ر الجؾقؾ يف خقا -64

 الح ـ ال اذلل 

 ,ال حر يتحضقر آرياح شقـ ال دع يالحؼائؼ الؿملػ: د- ال قد الجؿقؾل  -63

الؿؽّ ة: الؿؽّ ة  , 4الط عة: ط , 0998تاريخ الـ ر:  ,الـاار: دم ؼ 

 -4الط عة:  , 0998الـ ر: شقريت: دار اسامةب  ,الؿركزية 

الؿملػ: محؿد شـ أحؿد  ,عات الؿّعؾؼة شإذكار يالصؾقات ال ــ يالؿ ّد -65

الؿصحح:  ,،د( 0452ع د ال ما خضر ال ؼقري الحقامدي )الؿّقىف: شعد 

 الـاار: دار الػؽر- ,محؿد خؾقؾ ،راس 

ال ر الؿظريج يف عؾؿ ش ط الحريجب تللقػ محؿد ال افعل الخؾقيت الحـػل  -66

عة مصطػك ال اشل الحؾ ل يأيٓده ا( مط عة اركة مؽّ ة يمط 0950،د 0470)

 شؿصر-

 شقريت –ارح اطركج العارفقـب لؿحل الديـ اشـ العرشلب دار الؽّ  العؾؿقة  -67

 - ل ـار –

شقاسطة  ,ا ؽة سحاب ال ؾػقة يف اجاشة عـ سماع حؽؿ تحضقر إرياح  -68

 يف الؿـرب ا سممل- 2كقرس الفااؿلب فرباير 
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: ع د الحل شـ أحؿد شـ محؿد الؿملػ ,اذرات الذ،  يف أخ ار مـ ذ،  -69

حؼؼف: محؿقد  ,،د 0189اشـ العؿاد الَعؽري الحـ ؾلب أشق الػمح )الؿّقىف: 

الـاار: دار اشـ كثقرب  ,خرج أحاديثف: ع د الؼادر إركاؤيط  ,إركاؤيط

 -ا 0986 , ،د 0316إيلكب : الط عة , شقريت –دم ؼ 

أحؿد شـ عؾل ال قينب  ل قين ,اؿس الؿعارج الؽربى يلطائػ العقارج  -71

 -ل ـار – شقريت –الـاار: ممس ة الـقر لؾؿط قعات 

 ,الؿملػ: محؿد كادر الديـ إل اين  ,دحقح يضعقػ الجامع الصغقر  -70

مـ إكّاج  ,الؿجاين  ,مصدر الؽّاب: شركامج مـظقمة الّحؼقؼات الحديثقة 

 مركز كقر ا سما ٕشحاث الؼرآر يال ـة شا سؽـدرية

ج الؾغة يدحاح العرشقة الؿملػ: أشق كصر إسؿاعقؾ شـ حؿاد الصحاح تا -72

تحؼقؼ: أحؿد ع د الغػقر عطار الـاار:  ,،د494الجق،ري الػاراشل )الؿّقىف: 

 ا-  0987 ,  ،د 0317الط عة: الراشعة  ,شقريت  ,دار العؾؿ لؾؿميقـ 

 -جدة – ال عقدية –الصقفقة يالػؼراءب ٓشـ تقؿقةب دار الؿدين  -74

مذ،  ديـل يرمل إلك اتحاد ا ك ار شخالؼف مـ  ريؼ الّلمؾ يالّقحد الصقفقة  -73

,فرك ك,اكظر: معجؿ الؿصطمحات الػؾ ػقة عرشك "يالقجقد يالػـاء

 -الؾ ـاين الػؽر دار–اكؽؾقزىب خؾقؾ أحؿد خؾقؾب ط 

  ؼات ال اذلقة الؽربى الؿ ؿك جامع الؽرامات العؾؿقة يف   ؼات ال ادة  -75

شل عؾك الح ـ شـ محؿد شـ قاسؿ الؽق،ـ الػاسل ال اذلقةب تللقػ . أ

،دب يضع حقااقف مرسل محؿد عؾكب مـ قرات 0237الؿغرشل الؿّقىف سـة 

 - ل ـار – شقريت –دار الؽّ  العؾؿقة  ,محؿد عؾك شقضاييب ط

الؿملػ: تاج الديـ ع د الق،اب شـ تؼل الديـ  ,  ؼات ال افعقة الؽربى  -76

حؼؼ: د- محؿقد محؿد الطـاحل د- ع د الؿ ,،د( 770ال  ؽل )الؿّقىف: 
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الط عة: الثاكقةب  ,الـاار: ،جر لؾط اعة يالـ ر يالّقزيع  ,الػّاح محؿد الحؾق

 -،د0304

 الط عة – الػؽر كقاشغ اركة –ظفر ا سماب تللقػ د .أحؿد أمقـب الـاار  -77

 -ا2119 ،د0341, إيلك

عؿر شـ محؿد عقارج الؿعارجب الؿملػ: ال قخب افاب الديـب أشل حػص  -78

 مط عة ال عادة- ,شـ ع د اهلل ال فريردي 

د- ع د الؽريؿ كقفار ع قداتب  ,عالؿ الجـ يف ضقء الؽّاب يال ـة )ماج ّقر(  -79

ب 2شناراج فضقؾة ال قخ ع د الرحؿـ شـ كادر الرباكب دار إا قؾقاب الرياضب ط 

 ا- 0999،د .  0309

 ,شـ ع د اهلل إاؼر العّق ل الؿملػ: عؿر شـ سؾقؿار  ,عالؿ الجـ يال قا قـ  -81

 ا-0983 ,،د  0313الط عة: الراشعةب  ,الـاار: مؽّ ة الػمحب الؽقيت 

عقارج الؿعارجب لؾ قخب افاب الديـب أشل حػص عؿر شـ محؿد شـ ع د اهلل  -80

 ال فريرديب )ط. دار الؿعارجب شقريت(- 

 د رشف اشـ دالعؼد الػريد الؿملػ: أشق عؿرب افاب الديـ أحؿد شـ محؿد شـ ع -82

 ,،د 428ح ق  اشـ حدير شـ سالؿ الؿعريج شاشـ ع د رشف إكدل ل )الؿّقىف: 

 ،د-  0313الط عة: إيلكب  ,شقريت  ,الـاار: دار الؽّ  العؾؿقة 

.  الدكّقر تللقػ – يال قا قـ الجـ عالؿ –العؼقدة يف ضقء الؽّاب يال ـة  -84

 - الؽقيت ا0983 , ،د0313 –مؽّ ة الػمح  ,سؾقؿار إاؼر  عؿر

الؿملػ: اؿس الديـب أشق العقر  ,غذاء إل اب يف ارح مـظقمة أداب  -83

الـاار:  ,،د 0088محؿد شـ أحؿد شـ سالؿ ال ػاريـل الحـ ؾل )الؿّقىف: 

 ا-0994،د .  0303الط عة: الثاكقةب  ,مصر  ,ممس ة قر  ة 

أشق  الؿملػ: أحؿد شـ عؾل شـ حجر ,فّح ال اري ارح دحقح ال خاري  -85
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تحؼقؼ:  , 0479شقريتب  ,الـاار: دار الؿعرفة  ,الػضؾ الع ؼمين ال افعل 

 أحؿد شـ عؾل شـ حجر أشق الػضؾ الع ؼمين ال افعل- 

: يترتق  جؿع "العؼقدة " –فّايى الؾجـة الدائؿة لؾ حقث العؾؿقة يا فّاء  -86

 (0ج)ب (0779) رقؿ الدييشب فّقى الرزا  ع د شـ أحؿد

د الصقفقةب اشرا،قؿ محؿد تركل- دار ال  قر لؾثؼافة يالعؾقاب فؾ ػة الؿقت عـ -87

0995 , 

 – عقض زكل يتحؼقؼ ترجؿة , يقجا شرمفـ ا –فؾ ػة الفـد يف سقرة يقجل  -88

 -الثاكقة الط عة , الؿصرية آكجؾق مؽّ ة ,0955 الـ ر تاريخ

ػ: اسؿ الؿمل ,فّح الؼدير الجامع شقـ فـل الرياية يالدراية مـ عؾؿ الّػ قر -89

 محؿد شـ عؾل شـ محؿد ال قكاينب )ط: ال ركة العصرية العرشقة الؿحديد- 

الؿملػ: ع د الرحؿـ شـ ع د الخالؼ  ,الػؽر الصقيف يف ضقء الؽّاب يال ـة  -91

 ,،د  0316الط عة: الثالثةب  ,الـاار: مؽّ ة اشـ تقؿقةب الؽقيت  ,الققسػ 

 ا  0986

الؿملػ: أشق الع اس افاب الديـ  ,الػري    أكقار الربي  يف أكقاء الػري   -90

 ,،د( 683أحؿد شـ إدريس شـ ع د الرحؿـ الؿالؽل ال فقر شالؼرايف )الؿّقىف: 

 الـاار: عالؿ الؽّ - 

 - دادر دار –ل الديـ اشـ العرشل قلؿح,الػّقحات الؿؽقة  -92

قضقة الّصقج الؿـؼذ مـ الضمعب ع د الحؾقؿ محؿقدب الط عة الخام ةب ط  -94

 لؼا،رة-دار الؿعارجب ا

ققاعد الّصقج عؾك يجف يجؿع شقـ ال ريعة يالحؼقؼة ييصؾ إدقع يالػؼف  -93

شالطريؼةب تللقػ أحؿد شـ أحؿد الربك ل الؿغرشل الؿ فقر شد )زري ( الؿّقيف 

 – سقريا – ال قريين دار – ط –،د ض طف يعؾؼ عؾقف محؿقد شقريين 899سـة 
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 - ا2113, ،د0323 إيلك الط عة – دم ؼ

 إاؽالقات الّصقج عـد أحؿد شـ عؾقار لع د الؽريؿ قاسؿ سعقد- قضايا ي -95

– الؿعارج دار –قضقة الّصقج الؿـؼذ مـ الضمعب د . ع دالحؾقؿ محؿقد  -96

 -الؼا،رة – الخام ة الط عة

الؼقع الؿعقـ يف مرتؽزات معالجة الصرع يال حر يالعقـب تللقػ: أشق الرباء  -97

 ,،د 0320 – إيلك الط عة – اللالؿع دار – ط –أسامة شـ ياسقـ الؿعالل 

 ا ال عقدية-2111

ك ػ الظـقر عـ أسؿاء الؽّ  يالػـقرب حاجل خؾقػةب ك ػ الظـقر عـ  -98

الؿملػ: مصطػك شـ ع د اهلل كات  جؾ ل  ,أسامل الؽّ  يالػـقر 

،د( 0167الؼ طـطقـل الؿ فقر شاسؿ حاجل خؾقػة أي الحاج خؾقػة )الؿّقىف: 

شغداد )يدقرهتا عدة دير ل ـاكقةب شـػس ترققؿ  , الـاار: مؽّ ة الؿثـك ,

دػحاهتاب مثؾ: دار إحقاء الرتاث العرشلب يدار العؾقا الحديثةب يدار الؽّ  

 -ا0930تاريخ الـ ر:  ,العؾؿقة( 

الؿملػ: ال قخب افاب الديـب أشل حػص عؿر شـ  ,كّاب عقارج الؿعارج  -99

 ؾقؿ محؿقد-تحؼقؼ: د. ع د الح بمحؿد شـ ع د اهلل ال فريردي

كّاب الّجاكقةب دراسة يف ضقء الؽّاب يال ـة: عؾل شـ محؿد دخقؾ اهلل دار  -011

  ق ةب الرياض-

.  آسّاذ يحؼؼف جؿعف , اقخق أمقـ لؿحؿد –ك ػ خػايا عؾقا ال حرة  -010

 - ل ـار – شقريت– العؾؿقة الؽّ  دار – ط – سقريا ,لديداين ال فرشا يحل ع دالؼادر

 -ؿؾحد لؾدكّقر مصطػك محؿقد )الػصؾ الثامـ(كّاب حقار مع دديؼل ال -012

الؽ ػ عـ حؼقؼة الصقفقة ٕيع مرة يف الّاريخ: محؿقد ع د الرؤيج الؼاسؿب  -014

 ا-0987،د د 0318ب 0)ط .
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ج يالؽ ػ عـ حؼقؼة الصقفقة ٕيع مرة يف الّاريخب تللقػ محؿقد ع دالرؤ -013

 - ا0987 ،د0318 – إيلك ل ـارب الط عة –شقريت  ,الؼاسؿب تقزيع دار الصحاشة

الؿملػ: محؿد شـ مؽرا شـ عؾكب أشق الػضؾب جؿاع الديـ اشـ  ,ل ار العرب -015

 –الـاار: دار دادر  ,،د 700)الؿّقىف:  لا فريؼ لمـظقر إكصاري الرييػع

 -،د 0303 , الثالثة: الط عة ,شقريت

دار الخاينب  ,سممللقامع إكقارب حؿد ال ػاريـل الحـ ؾلب الؿؽّ  ا  -016

 ا(0990،د . 0300)

 يمؽّ ة بشؿصر الحديثة الؽّ  دار – ط –الؾؿع ٕشل كصر ال راج الطقسل  -017

  -ا0961 ،د0481 ش غداد الؿّـ ل

ترجؿة:  " La rousse pluri dictionnaireعرشلب ٓريس معجؿ فرك ل  -018

 -)أكاديؿقا اكرت كااقكاعب الط عة: إيلك( "ش اا شركةب ديشقا: جار ديشقاب 

ؿة لؾ حقث العؾؿقة يا فّاء عضق كائ  رئقس الؾجـة الرئقس ع د اهلل الؾجـة الدائ -019

شـ قعقد ع د اهلل شـ غديار ع د الرزا  عػقػل ع د العزيز شـ شاز الؾجـة الدائؿة 

 -(5554لؾ حقث العؾؿقة يا فّاء يف ال ماع ال اشع مـ الػّقى رقؿ )

إكؽؾقزي  ,لفرك  ,معجؿ الؿصطؾحات الػؾ ػقةب خؾقؾ أحؿد خؾقؾ- عرشل,د -001

 ا-  0995دار الػؽر الؾ ـاينب ب ,

 بٕحؿد شـ محؿد شـ عجق ة الح ـلب "معراج الّ قج إلك حؼائؼ الّصقج -000

 ا-2105الـاار: دار الؿؼطؿ لؾـ ر يالّقزيعب 

مجؾة  بزراقة عطاء اهلل "إسس يإ،داج  "مممح الّقار الرتشقي الريحاينب  -002

  19دراسات العدد: 

ؿملػ: تؼل الديـ أشق الع اس أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ تقؿقة ال ,مجؿقع الػّايى  -004

الـاار:  ,الؿحؼؼ: ع د الرحؿـ شـ محؿد شـ قاسؿ  ,،د 728الحراين )الؿّقىف: 
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مجؿع الؿؾؽ ففد لط اعة الؿصحػ ال ريػب الؿديـة الـ قيةب الؿؿؾؽة العرشقة 

 ا- 0995،د.0306عاا الـ ر:  ,ال عقدية 

سؾقؿار شـ أحؿد شـ أيقب شـ مطقر الؾخؿل  الؿملػ: ,الؿعجؿ إيسط  -003

،د( الؿحؼؼ:  ار  شـ عقض اهلل شـ 461ال املب أشق الؼاسؿ الطرباين )الؿّقىف: 

 الؼا،رة ,الـاار: دار الحرمقـ  ,محؿدب ع د الؿح ـ شـ إشرا،قؿ الح قـل 

سـة الط ع:  ,الح ـلب الـاار: مؽّ ة مدشقلل  اشـ عجق ة ,مصطؾحات الّصقج  -005

 - الؼا،رة –الط عة إيلك  –ا  0999

مدخؾ إلك الّصقجب ٕشق القفاء الغـقؿل الّػّازاينب دار الثؼافة لؾـ ر يالّقزيعب  -006

 ا- 0979

 -الؿـفاج الجديد يف الػؾ ػة العرشقةب عؿر فريخ -007

الؿذا،  الصقفقة يمدارسفاب لع د الغـل قاسؿ ع د الحؽقؿب مؽّ ة مدشقللب  -008

 ا- 0999

اسؿ ال حر الزخار(الؿملػ: أشق شؽر أحؿد شـ عؿري شـ م ـد ال زار )الؿط قع ش -009

الؿحؼؼ: محػقظ الرحؿـ زيـ اهللب )حؼؼ  ,،د  292الؿّقىف:  ,ع د الخالؼ ال زار 

يدربي  ,(07إلك  01يعادع شـ سعد )حؼؼ إجزاء مـ  ,( 9إلك  0إجزاء مـ 

الؿديـة  ,الـاار: مؽّ ة العؾقا يالحؽؿ  ,( 08ع د الخالؼ ال افعل )حؼؼ الجزء 

 ا-2119اب ياكّفت 0988الط عة: إيلكب )شدأت  ,الؿـقرة 

 ,الؿملػ: كقر الديـ عؾل شـ أشل شؽر الفقثؿل  ,مجؿع الزيائد يمـ ع الػقائد  -021

 ،د 0302 ,الـاار: دار الػؽرب شقريت 

 أشق شؼؾؿ- "الّصقج" مادة –زيادة معـ-د شناراج –الؿقسقعة الػؾ ػقة العرشقة  -020

 ين-ػّازاالّ القفا

 - الـت عؾك العرشقة الؿقسقعة مققع –الؿقسقعة العرشقةب )الّصقج(  -022



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  258

 بالؿصطؾح الصقيف شقـ الّجرشة يالّلييؾب لؾدكّقر . محؿد الؿصطػك عزاا: -024

 ا(- 2111)مط عة كداكقا لؾصحافة يالط اعةب الط عة إيلكب 

الؿملػ: )اخّصار يتحؼقؼ( محؿد عؾل الصاشقين  ,مخّصر تػ قر اشـ كثقر  -023

  ا 0980 , ،د 0312ال اشعةب : الط عة , ل ـار –ـاار: دار الؼرآر الؽريؿب شقريت ال

الؿملػ:  , ملسو هيلع هللا ىلصالؿ ـد الصحقح الؿخّصر شـؼؾ العدع عـ العدع إلك رسقع اهلل  -025

الؿحؼؼ:  ,،د( 260م ؾؿ شـ الحجاج أشق الح ـ الؼ قري الـق اشقري )الؿّقىف: 

 -شقريت ,الرتاث العرشل الـاار: دار إحقاء  ,محؿد فماد ع د ال اقل 

الؿملػ: أشق ع د اهلل أحؿد شـ محؿد شـ حـ ؾ شـ  ,م ـد ا ماا أحؿد شـ حـ ؾ  -026

عادع  ,الؿحؼؼ: اعق  إركميط  ,،د( 230،مع شـ أسد ال ق اين )الؿّقىف: 

الـاار: ممس ة  ,إاراج: د ع د اهلل شـ ع د الؿح ـ الرتكل  ,مرادب يآخرير 

 ا 2110 ,،د  0320لكب الط عة: إي ,الرسالة 

إعداد: مجؿقعة مـ ال احثقـ شناراج ال قخ  ,مقسقعة الػر  الؿـّ  ة لإلسما  -027

الـاار: مققع الدرر ال ـقة عؾك ا كرتكت  ,َعؾقي شـ ع د الؼادر ال ؼاج 

dorar.net. 

مـ الؼرر »الؿقسقعة الؿق رة يف تراجؿ أئؿة الّػ قر يا قراء يالـحق يالؾغة  -028

جؿع يإعداد:  ,« عادريـ مع دراسة لعؼائد،ؿ يالء مـ  رائػفؿإيع إلك الؿ

يلقد شـ أحؿد الح قـ الزشقريب إياد شـ ع د الؾطقػ الؼق لب مصطػك شـ قحطار 

الـاار: مجؾة الحؽؿةب  ,الح ق ب ش قر شـ جقاد الؼق لب عؿاد شـ محؿد ال غدادي 

 ا-  2114 ,،د  0323الط عة: إيلكب  , شريطاكقا –ماك  رت 

إعداد: مجؿقعة مـ ال احثقـ شناراج ال قخ  ,مقسقعة الػر  الؿـّ  ة لإلسما  -029

الـاار: مققع الدرر ال ـقة عؾك ا كرتكت  ,َعؾقي شـ ع د الؼادر ال ؼاج 

dorar.net - 
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 بمصطؾحات مػّاح ال عادة يمص اح ال قادة يف مقضقعات العؾقاب مقسقعة  -041

تحؼقؼ: عؾل دحريجب مؽّ ة ل ـارب  أحؿد شـ مصطػك شـ خؾقؾ شـ  اش كربي زادهب

 ا-0998شقريتب 

  -الؿقسقعة الحرة يف ذكر أافر كّ  ال حرب مققع ييؽق قديا -040

مققع مؾّؼك أ،ؾ الحديث يف إجاشة عـ سماع مـ يعرج ع د الػّاح ال قد ع ده  -042

 الطقخلب يماذا يعرج عـف؟

ر: مصطػك الـاا بمـ ع أدقع الحؽؿةب تللقػ . أشل الع اس أحؿد شـ عؾك ال قين -044

 اب الط عة إيلك- 0950ال اشل الحؾ لب 

الؿملػ: فضؾ اهلل شـ ح ـ شـ ح قـ شـ  ,الؿق ر يف ارح مصاشقح ال ـة  -043

ُّّقِرشِْ ِّل )الؿّقىف:  الؿحؼؼ: د- ع د  ,،د(  660يقسػ أشق ع د اهللب افاب الديـ ال

 ,،د  0329ب الط عة: الثاكقة ,الـاار: مؽّ ة كزار مصطػك ال از  ,الحؿقد ،ـدايي 

 ،د- 2118

الؿققع الرسؿل ل ؿاحة ال قخ ع دالعزيز شـ شاز يف اجاشة عـ حؽؿ )الرقك  -045

 لؾدكّقرة , الؽؾؿة حديد يف الحؽؿة –يالّؿائؿ يالّقلة ارك( الؿعجؿ الصقيف 

لؾط اعة يالـ رب الط عة  دكدرة – الؾ ـاكقة الجامعة يف الّصقج أسّاذ ,الحؽقؿ سعاد

 –تقزيع الؿمس ة الجامعقة لؾدراسات يالـ ر يالّقزيع  ا0980،د 0310إيلك 

 -ل ـار – شقريت

مخّصرات مـؼقلة مـ مخطقط )الدخار إسقد( لؾؽات : هباء الديـ اؾ لب  -046

يال حر  ؼقس يأسرارب تللقػ ش- ج- سب  قم قرب تعري  سؿقر اقخاينب 

 الؿؽّ ة الثؼافقةب الػصؾ العاار- 

ٕخم  يف يجقب الّحدث شـعؿة اهلل عؾك الؿــ الؽربى أي لطائػ الؿــ يا -047

آ م ب تللقػ أشل الؿقا،  ع دالق،اب شـ أحؿد شـ عؾك ال عراين الؿّقيف سـة 
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 الؽّ  دار – ط –يضع حقااقف يخرج أحاديثف سالؿ مصطػك ال دري  ,،د 974

 ا0970 سـة – ل ـار – شقريت – العؾؿقة

 ,شـ فارس شـ زكرياالؿملػ: أشق الح قـ أحؿد  ,معجؿ مؼايقس الؾغة  -048

 ,،د 0499الط عة:  ,الـاار: دار الػؽر  ,الؿحؼؼ: ع د ال ما محؿد ،ارير

 ا- 0979

ب )دار 3الؿملػ: ع د الرحؿـ شـ محؿد شـ محؿدب ط. ,مؼدمة اشـ خؾديرب  -049

 الػؽرب شقريتب ل ـار(-

ب شقريتب , الؿميقـ دار ط –الؿـفج الجديد يف الػؾ ػة العرشقةب لعؿر فريخ  -031

 - ا0971إيلكب : عةالط 

أعادت   عف شإيف ت:  , 0950الؿعارج الجؾقؾة يف مط عّفا ال فقة اسّاك قع  -030

 ل ـار- ,دار إحقاء الرتاث العرشل شقريت 

 ,اعداد سؾقؿار شـ دالح الخراال,مخّصر لؿ ائؾ كّاب الريح ٓشـ الؼقؿ  -032

 الؿصدر: دقد الػقائد-

أحؿد الزيات د حامد ع د الؼادر د الؿعجؿ القسقطب الؿملػ: إشرا،قؿ مصطػك د  -034

 -تحؼقؼ: مجؿع الؾغة العرشقة ,دار الـ ر: دار الدعقة  ,محؿد الـجار 

الؿملػ: أحؿد شـ ع د الحؾقؿ شـ ع د ال ما شـ تقؿقة  ,مجؿقعة الّقحقد  -033

الؿحؼؼ: ش قر  ,محؿد شـ ع د الق،اب يآخرير  ,الحراين أشق الع اس تؼل الديـ 

 -0987-, 0317: الـ ر سـة , دم ؼ –مؽّ ة دار ال قار الـاار:  ,محؿد عققر 

مخّصرات مـؼقلة مـ مخطقط )الدخار إسقد( لؾؽات : هباء الديـ اؾ لب  -035

 عؾك مققع أكا م ؾؿ لؾحقار ا سممل-

الؿملػ: عؿر شـ رضا شـ محؿد راغ  شـ ع د الغـل كحالة  ,معجؿ الؿملػقـ  -036

شقريتب دار إحقاء الرتاث  ,ة الؿثـك الـاار: مؽّ  ,،د( 0318الدم ؼ )الؿّقىف: 
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 لـار-  ,العرشل شقريت

الؿخّارب تللقػ مممـ شـ ح ـ شـ  ملسو هيلع هللا ىلصكقر آشصار يف مـاق  آع شقت الـ ل  -037

 –مممـ ال  ؾـجلب خرج أحاديث يعؾؼ عؾقفاب ال قخ ع دالقارث محؿد عؾكب ط 

 - ل ـار – شقريت – العؾؿقة الؽّ  دار

ب الؿؽّ  ا سممل كؼًم عـ 8د الحؿقدب طك لة الػؾ ػة الصقفقة: عرفار ع  -038

 كقؽؾ قر مملػ دائرة معارج الؼرر الع ريـ-

  مصر –الـػحة العؾقة يف أيراد ال اذلقةب الؿملػ ع دالؼادر زكلب مط عة الـقؾ  -039

الـػحات الؼدسقة يف ارح معاين الّدشقرات ا لفقة يف ادمح الؿؿؾؽة ا ك اكقة  -051

،دب تللقػ محؿد شـ محؿقد شـ عؾك الدامقين 647 لؿحل الديـ اشـ العرشل الؿّقىف

  -ل ـار – شقريت –ال ؽريب كّاب كاارير 

الـاار: مـ لة  ,لؾ قد كصار- ,كقر مـ ال ؿاء دراسة يف العؾؿ الريحل الحديث  -050

 -مؿ2115 الـ ر سـة –الؿعارج 

 - 0983سـة الـ ر:  ,الـاار: دار الؽّ  العؾؿقة  ,،ذه ،ل الصقفقة  -052

الؿملػ: إسؿاعقؾ شـ محؿد  ,قـ أسؿاء الؿملػقـ يآثار الؿصـػقـ ،دية العارف -054

 -،د(0499أمقـ شـ مقر سؾقؿ ال اشاين ال غدادي )الؿّقىف: 

 –ـ ر يال لؾط اعة ل ـار دار –الفادي إلك لغة العربب تللقػ ح ـ سعقد الؽرمل  -053

 -ا0990الـ ر سـة

 -دب يمققع مدا,أحؿد شـ ع د العزيز الحؿدا ,القسائؾ الدعقية -055
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 222 حضقر إرياح عـد الصقفقةيسقؾة ال عقذة يف دعقى ت  :الؿطؾ  الثاين

 226 ........................ كؼد يسقؾّل ال حر يال عقذة  :الؿطؾ  الثالث

 231 .................................................................. دةالخاتؿ

 234 ................................................ ففرس الؿصادر يالؿراجع

 262 ...................................................... ففرس الؿقضقعات

 



 

 

 

آزاء هسين ًىز 
العقدية وعالقتها 

 بالتصىف
 سض وًقدع

 

 د. آمي٘ بيت عامر بً علٕ البشرٖ

ستاذ ًساعد، قسٍ اهعكًدَ، أكادميًُ سعىديُ، أ

 كوًُ اهدعىَ وأصىي اهديّ، جاًعُ أَ اهكسى





   آزاء ًسيٍ ُىز اهعكديُ وعالقتها باهتصىف: عسض وُكد 265
 

 ملدص البحح

آراء مريؿ كقر العؼدية يعمقّفا ": هتدج ،ذه الدراسة الؿقسقمة شد 

ب إلك إشراز شعض آراء مريؿ كقر آعّؼاديةب يعمقّفا "عرض يكؼد: شالّصقج

العؾؿل الؿّ عب يإكؿا شالّصقجب يذلؽ مـ خمع عرضفا يكؼد،اب يفؼ الؿـفج 

أفردهتا شال حث لّلثر كثقر مـ أشـاء الؿ ؾؿقـ شػؽر،اب ياكّ ار كّ فا الّل تريج 

 ل ا ؾفاب تحت غطاء الط  ال ديؾ-

 يقد اكّظؿ ال حث يف ثمثة م احثب يخاتؿة- 

فؼد تضؿـ الّعريػ شؿريؿ كقرب يك لهتا الػؽرية : فلما الؿ حث إيع 

 يمصادر،ا الػؾ ػقة-

فؼد تضؿـ عرض شعض آراء مريؿ كقر آعّؼاديةب : ا الؿ حث الثاينيأم 

الؼقع شقحدة القجقدب ثؿ : يكؼد،اب يكار مـ أشرز يأخطر تؾؽ أراء الؿـّؼدة

 ققلفا يف مح ة اهلل تعالكب ثؿ ققلفا يف الع ادات ال رعقةب ثؿ عؼقدهتا يف إيلقاء-

مريؿ كقر عؾك عؼقدة  فؼد تضؿـ شقار خطقرة آراء: يأما الؿ حث الثالث 

 الؿ ؾؿقـب ييسائؾ مقاجفّفا-

 يفقفا شقار أ،ؿ الـّائج يالّقدقات-: ثؿ الخاتؿة

لع اده  اياهلل أسلع أر يجعؾ عؿؾل ،ذا خالصا لقجفف الؽريؿب كافعً 

يً  الغرض الؿـ قد يف كصقحة مـ ضؾ عـ سقاء ال  قؾب إكف سؿقع  االؿممـقـب ممدِّ

 -مجق ب يالحؿد هلل رب العالؿقـ

 عؾل ال  ريشـ د- آمـة شـت عامر 

aabeshry@uqu.edu.sa  
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﷽ 

 املكدم٘

يكعقذ شاهلل مـ ارير أكػ ـا يمـ ب كحؿده يك ّعقـف يك ّغػرهب إر الحؿد هلل

يأافد أر ٓ ب يمـ يضؾؾ فم ،ادي لفب مـ يفده اهلل ففق الؿفّديب سقةات أعؿالـا

عؾقف يعؾك آلف ب يرسقلفيأر محؿًدا ع ده ب يحده ٓ اريؽ لفب إلف إٓ اهلل

 يأدحاشف أفضؾ الصمة يأتؿ الّ ؾقؿ-

لقظفره ب شالفدى يديـ الحؼ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا  ▐أما شعد: فؼد أرسؾ اهلل 

يك ػ ب يأتؿ الـعؿةب فلكؿؾ اهلل شف الديـب يلق كره الؿ ركقرب عؾك الديـ كؾف

اّر إٓ يٓ ب ٓ خقر إٓ دّلفا عؾقفب حّك ترك أمّف عؾك الصراط الؿ ّؼقؿب الغّؿة

يإخم  ب يف العؼقدة يالع ادةب يكار ،ق إسقة الح ـة لألمةب حّذر،ا مـف

 يا،ّديا هبديف-ب يسار مـ شعده سؾػ إمة الصالح عؾك مـفاجفب يالؿعامؾة

ُ ؾب حاديا عـ الصراطب ثؿ خؾػ مـ شعد،ؿ خْؾػ يا،ّديا ب يات عقا ال ُّ

كؾ حزب شؿا ب ايأحزاشً  ااقعً  يكاكقاب افاكؼ ؿقا فرقً ب ملسو هيلع هللا ىلص شغقر ،دي رسقع اهلل

 لديفؿ فرحقر- 

تزيـت شؾ اس ب يمـ خمع ،ذه إحزاب الؽثقرة يفدت إلقـا عؼائُد شا ؾة

عؾك مـ ٓ يعرج حؼقؼة مذ، فؿب  ايتؿقيفً  االحؼ يت رتت ش عارات شّراقة: تؾ قً  

كالّ رت تحت ما ي ؿك شالط  ال ديؾب ياتخاذه يسقؾة لدعقة الـاس إلك ال ا ؾ 

 الؼقع يالعؿؾب يكحق ذلؽ مـ القسائؾ الػاسدة الفدامةمـ 

الّل  ,مقضقع ،ذه الدراسة,يكار مـ أافر دعاة ،ذه ال ا ؾ مريؿ كقر  

مِْعقع  ,حؼقؼة إمر,يلؽـفا يف ب تظا،رت شالعؾؿ يل  ت ل اس الز،د يالع ادة
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ؿقـ عؼقدة الؿ ؾ عؾك ا،دا ُسؾِّط عؾك أ،ؾ ا سماب يآراؤ،ا العؼدية تؿثؾ خطرً 

 الققا: ي،ل تّغطك شغطاء الط  ال ديؾ يالعقدة إلك الط قعة- 

يمـ أجؾ ذلؽ عؼدت العزا عؾك ك ػ حؼقؼة آرائفاب يشقار العمقة شقـفا 

محايلًة  شراز الخطرب يشقار الحؼ لألمةب ب يشقـ الّصقج كؿا سقظفر يف ال حث

 يتحذير،ؿ مـ اكحرافاهتا يضمٓهتا- 

عرض : آراء مريؿ كقر العؼدية يعمقّفا شالّصقج»: فجاء عـقار ،ذا ال حث

 -«يكؼد

 : يمـ أ،ؿ إس اب الّل دفعّـل ٓخّقار ،ذا ال حث ما يليت

يتلثقر،ا الفدااب يكثرة ب خطقرة آراء مريؿ كقر عؾك العؼقدة ا سممقة ,0

الؿّلثريـ هبا يف شمدكا: لظا،ر أسؾقهبا الؿمثر الجذاب يف آسّحقاذ عؾك عؼقع 

 ب يخادة الجفاع شحؼائؼ أققلفا- الـاس

ظفقر،ا ا عممل الذي أتاحّف لفا الػضائقاتب ييسائؾ الّقادؾ  ,2

آجّؿاعل الؿرئقة يالؿ ؿقعةب مؿا ساعد،ا عؾك ك ر أفؽار،ا الؿـحرفةب يشثفا 

 شقـ الـاس-

اكّ اُر كّ فا يمملػاهتا يف الؿؽّ اتب الّل تحؿؾ يف  قاهتا ال ؿ الزعاجب ,4

إققاع ال ا ؾة يالؿـؽرةب يهتاُفُت فةاا مـ أ،ؾ ا سما عؾك ارائفا الؿؾقةة ش

ياقّـائفاب مؿا يفدد عؼائد،ؿب ييزعزع ثقاشت ا سما يف كػقسفؿب يقد اتخذت 

 ريؼ الط  ال ديؾ يسقؾة لـ ر أفؽار،ا يآرائفا الؽػريةب يمـ أافر مملػاهتا 

يلفا كّ  «ب الفـاء يال ػاءش»ي« الحؾ شقـ يديؽ»: كّاب: الرائجة تحت ،ذا الـقع

 أخرى يف غقر ،ذا ال اب يليت الّـ قف عؾقفا يف مقضعفا- 
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عدا يجقد دراسة عؾؿقة معادرة ت قـ حؼقؼة آراء مريؿ كقر الّل ت ثفا  ,3

يف الذب عـ العؼقدة ا سممقة  ,يلق شؼؾقؾ جفدي,فلردت أر أسفؿ ب لؾـاس

 يالّصدي لؾدعقات الضالة- 

 :  حث يف تؿفقد يثمثة م احثيعؾقف فؼد اكّظؿ ال

مظا،ر آكحرافات العؼدية عـد الصقفقةيأثر،ا ال قئ يف إمة : الّؿفقد

 -ا سممقة

 : يفقف مطؾ ارب الّعريػ شؿريؿ كقر يك ا فا الػؽري: الؿ حث إيع

 ك لهتا يمصادر فؾ ػّفا-: الؿطؾ  إيع 

 ك ا فا الػؽري-: الؿطؾ  الثاين 

آراء مريؿ كقر العؼدية يعمقّفا شالّصقجب يفقف أرشعة شعض : الؿ حث الثاين

 : مطال 

 يحدة القجقد-: الؿطؾ  إيع

 مح ة اهلل-: الؿطؾ  الثاين

 الع ادات-: الؿطؾ  الثالث

 إيلقاء-: الؿطؾ  الراشع

خطقرة آراء مريؿ كقر عؾك عؼقدة الؿ ؾؿقـ ييسائؾ : الؿ حث الثالث

 مقاجفّفا- 

 فقفا أ،ؿ الـّائج يالّقدقات-ي: ثؿ شعد ذلؽ الخاتؿدة
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يأر يـػع شف ب لقجفف الؽريؿ ايإلك اهلل أتضرع أر يجعؾ ،ذا العؿؾ خالًص 

يأد ت يف الذي دـعتب ب ع اده الؿ ؾؿقـب فنر كـت أح ـت فقؿا جؿعت

فذلؽ كرا اهلل يفضؾف يمتقف مـ ي اءب يإر أسلت فؿا أجدر ا ك ار شا ساءة 

 ققب- يالعققبب إذا لؿ يعصؿف عما الغ

أر يؽقر ،ذا ال حث رسالة كادحة لؿريؿ كقر لعؾفا تراجع  يأسلع اهلل 

كػ فا يأفؽار،ا يتعقد إلك جادة الحؼب فنر الحؼ قديؿ ٓ ي طؾف الءب يمراجعة 

 الحؼ خقر مـ الّؿادي يف ال ا ؾ-

 ياهلل مـ يراء الؼصدب ي،ق يفدي ال  قؾ-
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 متَٔـد

 (1)دٓ٘ عيد الصْفٔ٘مظاٍر االحنرافات العك

 ّأثرٍا الصٔئ يف األم٘ اإلشالمٔ٘

أر مـ أعظؿ الػّـ الّل اشّؾك هبا  (2)اتضح شال حث يالدراسة ال امؾة

الّل ظفرت لؾؿ ؾؿقـ شؿظفر الع ادة يالز،د  (3)الؿ ؾؿقر ،ل فّـة الّصقج

                                                 

الصقفقة: فرقة مـ الػر  الؿحَدثة الؿـّ  ة لإلسماب ظفرت يف ال صرة يف أيائؾ الؼرر الثاين ( 0)

ما لؿ يؽـ يف سائر أ،ؾ ب  صرة مـ الؿ الغة يف الز،د يالع ادة يكحق ذلؽيكار يف الالفجريب 

يإكؿا ااّفر الّؽؾؿ شف شعد ب يف الؼرير الثمثة ام فقرً  (الصقفقة)لػظ يلؿ يؽـ  بإمصار

يقد اخّؾػ يف س   الّ ؿقة عؾك أققاع: فؼقؾ: إكف ك  ة إلك أ،ؾ الصػة الذيـ كاكقا يف  -ذلؽ

مـ جفة آاّؼا  يالؿعـكب يققؾ: ك  ة إلك دػاء أسرار،ا  ب ي،ق غؾطملسو هيلع هللا ىلصزمـ الـ ل 

يأرياحفاب ي،ق غؾط كذلؽ مـ جفة آاّؼا  يالؿعـكب يققؾ: ك  ة إلك ل س الصقج: 

م الغة يف إظفار الع ادة يالز،دب يققؾ غقر ذلؽب يرجح اقخ ا سما يغقره ،ذا إخقر- 

لفا يأققالفاب إلك أر يدؾت إلك يقد مرت الصقفقة شؿراحؾب يتطقرت يف عؼائد،ا يأعؿا

 أ،ؾ لؿذ،  مرحؾة الزكدقة يالؽػرب يكار ذلؽ عؾك يد الحؾقلقة يآتحادية- اكظر: الّعرج

( ب 056,057(ب يتؾ قس إشؾقس ٓشـ الجقزي)ص: 29الؽمشاذي)ص:  لؿحؿد الّصقج

فل (ب يالّصقج الؿـ ل يالؿصادر  ح ار إل06ب 6,7. 00) ٓشـ تقؿقةمجؿقع الػّايى ي

 (-41,34ظفر )

تقجد الؽثقر مـ الؿملػات الخادة أفردت لدراسة الّصقج يعؼائده مـ كّ  أ،ؾف يأرشاشفب ( 2)

يمـفا عؾك س قؾ الؿثاع: آسّؼامةب يشغقة الؿرتادب يمجؿقعة الرسائؾ يحؼقؼة مذ،  

قف آتحاديقـ أي يحدة القجقدب كؾفا ٓشـ تقؿقةب يتؾ قس إشؾقس ٓشـ الجقزيب يذا ما عؾ

مدعق الّصقج ٓشـ قدامةب يالػؽر الصقيف يف ضقء الؽّاب يال ـة لع د الرحؿـ ع د 

الخالؼب يالّصقج الؿـ ل يالؿصدر  ح ار إلفل ظفقرب ي،ذه ،ل الصقفقة لع د الرحؿـ 

 القكقؾب يتؼديس إاخاص يف الػؽر الصقيف لؿحؿد لقح )رسالة عؾؿقة مط قعة(-

ج الحؾقلقة يآتحادية: ٕر الؿّؼدمقـ لؿ يصؾقا إلك ( يخادة تصقج الؿّلخريـ: كّصق4)

 -شؾ قد ااّفريا شالؿ الغة يف الز،د يالع ادة يالغؾق فقفؿاب درجة الؽػر يالزكدقة
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ب ةمـ الؽػر يالؿري  يالزكدق ايأشطـت شداخؾفا أكقاعً ب يالخ قع يا خمص

مـ الػؾ ػات القثـقة ال ا ؾة مـ الفـدية يالػارسقة يالققكاكقة  اكثقرً يحؿؾت 

ب عؾك حقـ غػؾة مـفؿب فلدخؾّفا إلك عؼائد الؿ ؾؿقـب الؿخّؾػة يم ادئ ا لحاد

يدمريا ب يك ريا الخرافات يالدجؾ يال عقذةب فلف ديا العؼقع يالعؼائد

ذ حارب الؿّصقفة العؾؿ إب يأتقا عؾك شـقار ديلة ا سما مـ الؼقاعدب إخم 

فـص قا لؾؼرآر ب شؾ يالزياج يالعؿؾ يالؽ  ب يالجفاد يال صقرة يف الديـ

يحرفقا الـاس ب شّلييؾفا يتحريػ الؽؾؿ عـ مقاضعفب ٓ ،قادة فقفا ايال ـة حرشً 

يأر عؾؿفؿ ب زاعؿقـ أر الؼرآر يال ـة عؾؿ ظا،رب عـ تعالقؿفا شؽؾ س قؾ

يتارة يزعؿقر أر أيراد،ؿ ب ع عؾك الغق  يم ا،دةال ا ـل أرياح يحؼائؼ ياّ م

يادػقـ كؾ عؾؿاء ال ريعة شلهنؿ ب يأذكار،ؿ تػضؾ ما يف الؼرآر يال ـة

أما ب محجقشقر ظا،ريقر جامدير لؿ يعرفقا الحؼائؼ يلؿ ي ا،ديا الغق 

 الؿّصقفة ففؿ أ،ؾ العؾؿ ال ا ـل يأ،ؾ الحؼقؼة-

الؽػار يالزكادقة إلك عؼائد ياسّطاعقا شذلؽ أر ُيدخؾقا كؾ ما سطره 

الّل تـادي شلر القجقد هلل ب يمـ ذلؽ ما ي ؿك شعؼقدة يحدة القجقدب الؿ ؾؿقـ

عقـ ياحدة يحؼقؼة  ,يف زعؿفؿ,يالؽؾ ب فم خالؼ يٓ مخؾق ب يحدة ياحدة

يالطفارة ب يالؿممـقر يالؽػارب يالرسؾ يال قا قـب فالجـة يالـارب ياحدة

قد   الء ياحد يذات ياحدة- يغقر ذلؽ مـ عؼائد يال رك يالّقحب يالـجاسة

 فاسدة-
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 ّلاملبحـح األ

 التعرٓف مبرٓه ىْر ّىشاطَا الفكرٖ

 املطلب األول

 ىػأتَا ومصادز فلطفتَا 

خادة شعد ب ذاع اسؿ مريؿ كقر ياكّ ر يف أيساط الـاس يف العالؿ ا سممل

 قمفا-ت اشؼ الؼـقات الػضائقة ٓسّضافّفا يالـفؾ مـ فؽر،ا يعؾ

يقد حايلُت جا،دًة جؿع ما أسّطقع مـ كّ فا يمملػاهتا يالؾؼاءات الّل 

 لؾدقة يالؿقضقعقة قدر الؿ ّطاع فقؿا سلكّ ف يأشّقـف عـفا- اأجريت معفا: تحريً 

 امسها وىشأتها : 

ماري »يكاكت تدعك ب  قيًم  اكاكت عؾك الدياكة الـصراكقة زمـً ب ،ل مريؿ كقر

يدرست العؾقا آجّؿاعقة يف الجامعة إمقريؽقة  بيلدت يف ل ـارب «شغقار

 ش قريتب يقد ديكت سقرهتا الذاتقة شـػ فاب فلغـت غقر،ا عـ الّعريػ هبا-

أهنا ٓ تعرج مـ ،لب يلدت يف ل ـارب يدرست يف : فؿؿا ذكرتف يف سقرهتا

الجامعة إمقركقة العؾقا آجّؿاعقةب ما أح  ْت الؿدرسة يٓ مؼاعد الجامعةب 

 إٓ افادة ٕ،ؾفا يلؾحقطار-ب ٓ كؾ ما تـّؿل إلقفي

يف  ,عؾك حد ققلفا,يحازت عؾك الؿقدالقة الؿاسقة ب تزيجْت أكثر مـ مرة

ياكزيت ياكطقت عـ كؾ ب الطم  ال ريع يالفريب مـ كؾ دريب الؿجّؿع

يمعفا اشـّفا القحقدةب ب يكاكت ااشة يف الثمثقـ مـ عؿر،اب إشعاد الخارجقة

 ـار يسافرت لؾعؾؿ حقع الؽرة إرضقة عؾؿ الّقحقد: عؾؿ معرفة يتركت ل
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أر ت ؽـ يف شقت مقّ قق كقالب  ,عؾك حد ققلفا,يكار لفا ارج ك قر ب الذات

 يإا غقريمايب يأ  اء م فقريـ يف الط  الط قعل-ب يالؿراد ع د العزيز

يتخرجت شدرجة مـ جامعة ب يدرست يف جامعات عديدة الط  الصقـل

حقث درست عؾك يد أافر إ  اء يالعؾؿاءب يأسّاذ،ؿ العالؿ ب م فقرة دقـقة

يف أ،ؿ جامعة يف  ,عؾك حد ققلفا–العالؿل مقّ قق كقالب يٓ زالت تدرس 

 -(1)ي،ل جامعة الؽقرب العالؿ

ثؿ  ,كؿا تؼقع,فؽرت يف آكّحار ش   فا  ,يإثر م اكؾ أسرية,شعد ذلؽ 

الؿراد ع د العزيز ياؽت إلقف تعاسّفا ي،ق ب تعرفت عؾك أحد رمقز الؿ ؾؿقـ

فّحركت يف ال حث يتعرفت « إر رحؾّؽ يف داخؾؽ ٓ يف الخارج»: فؼاع لفا

 ,كؿا تؼقع,« شؿعـاه ال امؾ»ج عؾك رجؾ م ؾؿ يتزيجّفب عؾؿا،ا الّصقّ 

- ثؿ تعرفت رجًم (4)يمحقل الديـ اشـ عرشل (3)يراشعة العديية (2)تصقج الحمج

                                                 

 (-05,06اكظر: فـجار قفقة شللؿ ا ك ار مـ ركقة مريؿ كقر )( 0)

ر مـف الؼقع الحمج: ،ق الح قـ شـ مـصقرب فارسل إدؾب أحد زكادقة الصقفقةب ااّف( 2)

 ًٓ ب يّعا ك مذا،  الصقفقةب ييّدعل عـد ام ع دً  شالحؾقع- قاع اشـ الـديؿ: كار محّا

أدحاشف ا لفقةب ييظفر مذا،  ال قعة لؾؿؾقكب يمذا،  الصقفقة لؾعامةب يلؿا عرج 

،د(- اكظر: الػفرستب 419ال ؾطار خربه عؾك دحّف قطع يديف ثؿ أحرقف شالـار يف آخر سـة )

 (-417( ي  ؼات الصقفقةب لؾ ؾؿل )269,270ديؿ )ٓشـ الـ

راشعة شـت إسؿاعقؾ العدييةب الصقفقة الؿ فقرةب مقٓة آع عّقؽب مـ أ،ؾ ال صرةب لفا أخ ار ( 4)

يف الز،د يالّـ ؽب يلفا اعر دقيفب ُك  ت لفا خقار  كثقرةب تقفقت ش قت الؿؼدس 

(ب سقر أعما الـ مءب لؾذ، ل 01.086،د(- اكظر: ال داية يالـفاية ٓشـ كثقر )085)

(8.230-) 

قدية الؼائؾقـ شقحدة "،ق محؿد شـ عؾل اشـ عرشلب الؿؾؼ  شال قخ إكربب قاع عـف الذ، ل:  (3)

،د(- اكظر 648ب لف كحق أرشعؿائة كّاب يرب سالة أافر،ا: فصقص الحؽؿب تقيف )"القجقد
= 
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أي العالؿ  (1)«ماكريشققتؽ»عرفا،ا شحركة ب يزيجّف إلؿاكقة اسؿف إشرا،قؿ اؾ ل

يذّكر،ا ذلؽ شؿا عـد،ا ب ي،ق كظاا تغذية ي ػل مـ إمراض كؿا تؼقعب الؽ قر

يإب ب يمقسك الصدرب مـ أققاع يأفعاع رجاع أمثاع عؾل شـ أشل  ال 

 يغقر،ؿ مؿـ كار لديفؿ حس ريحاين-ب يكراـاب (2)يشقذاب غريغقر حداد

حقث عاات مع ب ا شدأت رحؾّفا إلك أيريشا يأمريؽا يالفـد0977يف عاا ي

يلؿ يعد لدي أي اكّؿاء إلك الّقحقد يإخم  »: ييف ذلؽ تؼقعب إا تريزا

يمذ، ل ،ق الذ،اب إلك ب يجدت الحؼقؼة يف داخؾلب يالؿعامؾة الؽقكقة

 -(3)«قؾ ل

                                                 
= 

 (-2.210إيلقاء لؾؿـقيف ) (ب يجؿفرة5.015,016ترجؿّف يف: مقزار آعّداع لؾذ، ل )

حؿقة خادةب يلؽـ الحؼقؼة أكف: عؾؿ »عؾك ات اع كظاا غذائل خاص:  ا،ق َعَؾؿ يطؾؼ كثقرً ( 0)

عؾك كظاا حقايت كامؾ لف عؼائده الخادة الّل ت ـك عؾقفا تط قؼاتف يحؿقّف ياسّ ػاءاتف 

يتعالقؿ الـصراكقة مع  لؾ قذية ايغقر،اب يقد يضع أ ره الػقؾ قج القاشاين )أياايا(ب جامعً 

شعض سؿات الط  الغرشلب ي قر كظامف الغذائل لقجؿع شقـ عـادر ال قذية يم ادئ 

ًٓ «الحؿقةب شقـؿا يعرفف الؿ ؾؿقر الؿّلثرير هبذا العؾؿ عؾك أكف الط  الط قعل  - اكظر: مؼا

ادى ( دادر يف جؿ31د- فقز كرديب مجؾة أسرتـاب العدد )« يقػة مع الط  ال ديؾ»شعـقار 

 ،د-0323أخرة عاا 

 سقليت الّعريػ شف يشدياكّف-( 2)

،دب الؾؼاء الذي أجرتف مع مريؿ كقر- قؾت: أي 0321عاا  04569اكظر: جريدة الحقاة العدد ( 4)

تقحقد ،ذه مصادرة؟ ففق اّات فؽري يعؼدي م ّؿد مـ فؾ ػات أديار ال ر  يالغرب 

الذي ،ق ,ديـ معَّؿده الذ،اب إلك الؼؾ   ب يأيملسو هيلع هللا ىلصالقثـقةب يلقس مـ كّاب اهلل يسـة ك قف 

ففق غقر دحقحب يسقليت عرض الؿزيد مـ آراء مريؿ  ,مظـ ال  فات يال فقات يالفقى

 (-42كقر العؼدية يف م حث م ّؼؾ- راجع ال حث )ص
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ي،ل مـ أافر ب يالعمج الط قعل (1)يقد عؿؾت يف مجاع الط  ال ديؾ

حّك اسّحقذت عؾك عؼقع الـاس شؿا ب رّياده يالدعاة إلقف يف العالؿ العرشل

 تؿّؾؽف مـ أسؾقب جذب ت قطر شف عؾك مـ ي ؿعفا يتجعؾف يؼّـع شؿا تردده-

ُّغؾت  عطاء  يمـ الؿعؾقا أر الط  ال ديؾ أد ح يف ،ذا العصر مظؾة اس

لغرب ال ا ؾة يتط قؼاهتا ارعقة يق قع لؾؽثقر مـ فؾ ػات أديار ال ر  يا

ب ٓ سقَّؿا أر قد ساد العالَؿ أجؿع تقّجٌف عاا يـادي شالط  ال ديؾب الػاسدة

يُفّحت مـ أجؾف الؿعا،د يالؽؾقات لّدريس كظرياتف يأس ف يف كثقر مـ 

الجامعات يالؿراكز ال حثقة الّاشعة لؾؿ ّ ػقاتب يأد ح يرتاده كثقر مـ أساتذة 

ياعقذة ب فقؿا س ؼ ُيـظر إلقف عؾك أكف مؿارسات اع قةشعد أر كار ب الجامعات

فؿـفؿ ب أماا الؿعالجقـ شف اففذا الّغققر يف الـظرة إلقف فّح الؿجاع ياسعً ب يدجؾ

ب يمـفؿ مـ يدعقف عـ خربة يتجارب اخصقةب مـ يؿارسف عؾك عؾؿ يدراية

فالط  ال ديؾ يحقي ب يمـفؿ مـ يعالج شقدػات مّـقعة عـ دجؾ ياسّغمع

ييحقي الؿخالػ الذي يحؿؾ العؼقدة الػاسدة يف ب صحقح الؿّقافؼ مع ال رعال

 -(2)حؼق ة الغذاء يالدياء

يشـظرة فاحصة لحقاة مريؿ كقر يمراحؾ تعؾقؿفا: كجد أهنا قدمت لؾـاس آراًء 

 يمذا،َ  مخّؾػًة تحت م ؿك العقدة إلك الط قعة يالط  ال ديؾ- عؼدية يكَِحًم 

ل ديؾ مـ خمع عق فا مع الفـقد الحؿر يف أمريؽا يقد أخذت م ادئ الط  ا

تعؾؿت عؾك يد ك ار الؿعالجقـ يالحؽؿاء يف القاشار يالصقـ  اال ؿالقةب يأيًض 
                                                 

 الؿؼصقد شف: ،ق العمج لألمراض شطرائؼ لؿ تقثؼ معظؿفا مـ الجفات الرسؿقة-( 0)

( ي،ق كّق  دغقر الحجؿ اكّؼد 28 يا مريؿ كقرب د- عدكار شاجاشر )اكظر: مـ يحؿل مـ؟ ٓ( 2)

 الؽات  فقف مغالطاهتا يف الط  ال ديؾ شلسؾقب مقضقعل جقد-
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شالؿعالجة الط قعقة يف أمريؽا يتّقلت  اخاًد  ايأس ت معفدً ب يالفـد يأمريؽا

 -(1)يلفا أر مراكز يف ل ـار لؾغاية كػ فاب إدارتف مدة  قيؾة

 لصفتهامصادر ف : 

إر الؿّلمؾ الدققؼ يف كّاشات مريؿ كقر يأققالفا يجد أر مصادر فؾ ػّفا 

 : يأفؽار،ا ،ل خؾقط مـ

 ًٓ حقث ت ّ فد شـصقص يمصطؾحات مـ الػؽر : التعالقم الؿسقحقة: أو

ب يالخطقةةب يالصؾق ب يٓ تخؾق كّ فا يأققالفا مـ ذكر الؿ قحب الؿ قحل

 يغقر،ا-ب يالؼديسب يالخمص

أر ك ّطقع أر كحقا " :ع مريؿ كقر تحت عـقار الّقتر يآسرتخاءتؼق,

قاع لف ب أر ك ؿع كؾؿة قالفا الؿ قح لؾخا ئ عـدما اعرتج شضعػفب الطاعة

 -(2)«يأر كحـ مع الؿ قح---ب أر أكت معل: الؿ قح

يمـ ذلؽ ققلفا تحت عـقار الحرية ب اكثقرً  (3)يتردد ع ارات ا كجقؾ,

يشؽك "أتذكر كؾؿة يف ا كجقؾ ب عـدما أعقش الحؼقؼة »: لّزاايالؿ ميلقة يآ

 -(4)«آ يزاع ي ؽل يٓ كزاع ع قدً  "الؿ قح

                                                 

 (-9اكظر: مؼدمة كّاب: فـجار قفقة شللؿ ا ك ارب مريؿ كقر )( 0)

 (-025اكظر: أسرار مريؿ كقر ص)( 2)

ـصارى الققاب يلقس الذي أكزع عؾك عق ك ٓ اؽ أكف ا كجقؾ الؿحرج الذي شقـ أيدي ال( 4)

 ب فؼد ك خ شالؼرآر يديـ ا سما الذي ،ق خاتؿ إديار ال ؿايية-♠

 (-201أسرار مريؿ كقر )( 3)
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 -(1)«--- يالصؾق  فقف عؾؿ يسر لّـؼقة الـػس»: يتثـل عؾك الصؾق  فّؼقع

شا ضافة إلك شعض إلػاظ يالع ارات يف العؼائد يغقر،ا الّل ،ل مـ أدؾ 

الم،قت يالـاسقت( يمثؾ الؼقع )مثؾ الؼقع شد، حرفةالدياكة الـصراكقة الؿ

 شد)الؽؾؿة( الّل ،ل يف الـصراكقة الؿحرفة ياسطة شقـ اهلل يالخؾؼ-

 : العقالؿ تـؼ ؿ إلك أرشعة ،ل« الريح شعد الؿقت»كّ ت تحت عـقار 

أي ،ذا العالؿ الذي كح ف يكعقش فقف ب عالؿ الـاسقت ي،ق شؿعـك الـاس

ب الم،قت ،ق العالؿ الؼري  مـ الطاقة يالذكاء الؽقينعؾؿ ب ي اقّف تراب--

 -(2)ي،ذا العالؿ ٓ ي  ف العقالؿ إخرى

 : أديان الشرق والغرب الباصؾة: اثاكقً 

مـ ب (1)يالفـديسقةب (4)يالطاييةب (3)ييّضح تلثر،ا شلديار ال ر  كال قذية
                                                 

 (-000مذكرات شقت ال ما )( 0)

 (-2اكظر: درس الريح شعد الؿقت يف شقت ال ما )( 2)

ب يلد مـ أسرة ثريةب «سذ،اتا»ياسؿف  ب«شقذا»،ل دياكة يثـقة ،ـدية تـ   إلك رجؾ يؾؼ  شد( 4)

لؽـف كزع إلك العزلة يالّـ ؽ لؽـ عؾك غقر ،دي مـ يحل أي ديـ إلفلب مؿا جعؾف ي ّدع 

ب يؿقؾ إلك ا لحاد يالقثـقةب يمـ ايديـقً  ااجّؿاعقً  اب يي ؽؾ كظامً ايسؾقكً  ام ادئ يأخمقً 

قا لف الّؿاثقؾ يالؿعاشدب ي،ؿ عؼائد،ا أهنا تـادي شا لحادب يشعد يفاة شقذا ع ديه يأقام

يـؽرير ال عث يالجزاء شعد الؿقتب ييـؽرير الجـة يالـارب ييعّؼدير شّـاسخ إرياح- 

اكظر: الؿقسقعة الؿق رة يف الؿذا،  يإديار الؿعادرةب الـدية العالؿقة لؾ  اب 

 (-015,016ا سممل ص)

ق ؾ الفجرةب عؾك يد فقؾ قج دقـل اسؿف  الطايية: ديـ يثـل ك ل يف الصقـب يف الؼرر العاار( 3)

)لل شل(ب ي،ذه الـحؾة ك  ّفا إلك الؽؾؿة الصقـقة ) اي( الّل تعـل: الطريؼ الصحقح 

لؾعؿؾب ييعّؼد أدحاهبا أر ديـفؿ ،ق الطريؼ الذي يج  أر ي ؾؽف الـاسب لؽل يظػريا 

عظؿ أي القجقد- اكظر: شآتصاع الّاا أي القحدة الّامة شقـفؿ يشقـ الطايب أي الؼاكقر إ
= 
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 : خمع ما يليت

ب عؾؿ كؿا ت ؿقفال قذي أي الؿُ  (2)«أياق»تؾؼت عؾقمفا عؾك يد -1

يامّألت كّ فا شرتديد أفؽاره الّل يضعفا ب يترجؿت كّ ف يقامت شّدري فا

شعض مػا،قؿ الط  ال رقل  م ّغًم ب لؿحارشة الديـ مـ خمع ما سؿاه شالّلمؾ

 لؾّ رت هبا يجذب عؼقع الـاس يإت اع-

: ,مؾمـ آسّط اب إلك الّل: كؿا يف كّاشف,فؿـ أققالف الؽػرية يا لحادية 

لق ت ب لق ت ،ـاك حاجة لإللفب أر الّلمؾ ،ق الطريؼ كحق ال قطرة عؾك كقاكؽ»

لق ت ،ـاك ب لق ت ،ـاك حاجة لؾؽّاب الؿؼدسب ،ـاك حاجة لؾّعالقؿ الديـقة

-- كؾ ،ذه إاقاء تـّفل اأي ،ـديسقً  اأي يفقديً  احاجة ٕحد لؽل يص ح م قحقً 

 -(3)«شم معـك

َُّ قِّ 
أياق حؽقؿ »: ئف مـزلة العالؿ الؽ قر إذ تؼقع عـفثؿ تليت مريؿ كقر لِ

                                                 
= 

 (-030 ,043 ,029الّػؽقر الديـل ق ؾ ا سما لرحؿات )

ديـ يثـلب ك ل يف الفـد يف الؼرر الع ريـ ق ؾ الفجرةب يقد  ,يت ؿك الربا،ؿقة,الفـديسقة ( 0)

ب فع ديا إدـاا الؽثقرةب يأّلفق مظا،ر الط قعة الؿخّؾػةب اعظقؿً  ااضطرشت عؼقدهتؿ اضطراشً 

( 34,33لّثؾقث ييحدة القجقد- اكظر: أديار الفـد الؽربىب أحؿد اؾ ل )يآمـقا شا

 (-0.43يالفـديسقةب محؿد العؾل )

أياق: ،ـدي إدؾب شقذي الدياكةب امّألت كّ ف شا لحاد الصريحب يقد أ،درت دمف ( 2)

 الؽـق ة يف أمريؽاب يأر يؼقا أكصاره شـ ر أفؽاره مـ خمع مقاقع لفؿ عؾك ا كرتكت يف

جؿقع الديع العرشقة- اكظر: مـّدى الّقحقدب مؼاع الدكّقر يقسػ ال در عؾك 

www.eltwjed.com- 

مـّدى « مريؿ كقر مقضة جديدة يف ا لحاد»اكظر: مؼاع الدكّقر يقسػ ال در تحت عـقار ( 4)

 الّقحقد-
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 -(1)«مـارة لؿميقـ الـاس حقع الؽرة إرضقةب م ّـقر يعالؿ ك قر

رؤية »: فؼالتب لقس ،ذا فح  : شؾ جعؾت رؤيّف يف مـزلة رؤية إك قاء

 -(2)«أياق ،ل رؤية إك قاء

ء شف إك قاء مع ما جا اي،ؽذا جعؾت ما جاء شف ،ذا الؿؾحد ال قذي مّػؼً 

 ي،ذا ققع ظا،ر ال طمر يالػ اد-ب الذيـ ادطػا،ؿ اهلل لّ ؾقغ رسالّف لؾـاس

كجد،ا ت دي يتعقد ب يإذا ألؼقـا كظرة عؾك ما ديكّف مريؿ كقر يما تؼقع شف

يكجد أر ع اراهتا تؽاد ب لؾحقاة اش لر الدعقة إلك الّلمؾ يإخذ شف يجعؾف مـفجً 

ب يغقره مـ عؾؿاء ال ر  يالغرب« أياق»لع ارات تؽقر مطاشؼة تؿاا الؿطاشؼة 

حقث ٓ تػّل ب يشقذا (3)مثؾ كري ـا يالؿفاري لب الذيـ دعقا لؾّلمؾ يتط قؼاتف

 -(4)تؿّجد،ؿ يت قد شعؾؿفؿ يتعّرب،ؿ حؽؿاء م ّـقريـ

الّلمؾ ،ق آسّ ما إلك القعل ب الّلمؾ ،ق ال اب--»: فؿـ أمثؾة ذلؽ ققلفا
                                                 

 (-0,2اكظر: أمؾ الؿ ّؼ ؾب ضؿـ مذكرات شقت ال ما ص)( 0)

 (-0,2ؼ ص)اكظر: الؿرجع ال اش( 2)

الؿفاري ل: ،ق مفاريش يقغلب فؼقر ،ـديسلب درس الػقزياء يالرياضقاتب سافر إلك أمريؽا ( 4)

 اعصريً  ااب يكؼؾ الـحؾة الفـديسقة إلك أمريؽا مّخذة ثقشً 0970يأسس جامعة مفاريش عاا 

مـ إفؽار الّل لؿ تخػ حؼقؼّفا إدؾقة ي،ل تدعق إلك  ؼقس كفـقتقة يف الّلمؾ 

 ايسقدً  اعدي الّجايزي: شغقة الحصقع عؾك ال عادة الريحقةب ياتخذه أت اعف إلفً الّصا

لؾعالؿ ييؽػرير شجؿقع إديارب يتقجد دٓئؾ ت قر إلك دؾة جؿاعة الؿفاريش شالؿاسقكقة 

يالصفققكقةب الّل ت عك إلك تحطقؿ الؼقؿ يالؿثؾ الديـقة يإااعة الػقضك الػؽرية 

: الؿقسقعة الؿق رة يف الؿذا،  يإديار الؿعادرة الـدية يإخمققة شقـ الـاس- اكظر

 (-357العالؿقة لؾ  اب ا سممل ص)

( يأسرار مريؿ كقر 94يف: فـجار قفقة شللؿ ا ك ار ) ,عؾك س قؾ الؿثاع,اكظر ثـاَء،ا عؾقفؿ ( 3)

 (-2(ب يدرب الح  )شقت ال ما( ص)49,31)
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الّلمؾ ب الّلمؾ دػة إلفقة دػة مـ الرحؿة--ب ش ال فادة---إلك الؿ ا،دة إلك عق

 افنذً ب أكت خؾقػة اهللب اياخًص  اأكت كائـ يلقس جقدً ب مّصؾ فقؽ أيفا الؽائـ

يأثـاء ب يالّلمؾ ،ق الحج---ب يالّلمؾ يػّح لفا ال اب--ب فقؽ اكطقت الصػات--

ب ر يف إجازة---يالػؽر يؽقب الصؿت لغة الؾغاتب الّلمؾ ٓ يقجد إٓ الصؿت--

كؾ مـ يّلمؾ يصؾ إلك حالة ب ،ذا يضع كؾ مّلمؾ--ب اسّخدمف عـد الحاجة---

عؾقـا أر كّعرج عؾك ب الّلمؾ ،ق العمج لّقحقد الطاقة مع الؿؽّقر--ب الؿ ا،دة--

،ذه ،ل رقصة القعل ب يعؾك الـػس ال اجدة--ب ،ذا الج د الذي ،ق الؿ جد

حؽؿاء ال ر  معظؿفؿ ماتقا ب ا،دة لؾحؼ---الـاتجة عـ الّلمؾ الصايف يالُؿ 

إر دحقة الؿقت ،ل ب ،ذا الؿقت القاعل مقت القؼظة--ب --ايقعقدً  اسجقدً 

الػـقر كؾفا يسائؾ ب شداية الرحؿة مـ القعل إلك الرحؿة يالّلمؾ ،ق الؿػّاح---

فقا خقايت يف ب يالرقص يالطرب إدقؾ---ب الرياضة عؾك أكقاعفا--ب لؾّلمؾ--

 -(1)«ر الّلمؾ ،ق الؿػّاح يالطر  يف قؾقب الع ا الحؼ إ

أر الّلمؾ ،ق القسقؾة لؾقدقع إلك حؾؼة القدؾ : يقد ادعت يف مقضع آخر

أر ال ر  مق ـ الّلمؾ يالصؿت : اكؿا ذكرت أيًض ب (2)شقـ الخالؼ يالؿخؾق 

لذلؽ ترى مـذ ألقج ال ـقـ أ،ؾ ال ر  يّؽؾؿقر عـ ب يالع ادات ال ا ـقة ال رية

لمؾ يالذكر يالضؿقر يآسّـارةب يأكثر حؽؿاء ال ر  رفضقا الدكقا يكلهنؿ الّ

يلؽـ تقجد العديد مـ الحؽؿاء يف ال ر  لفؿ شققت ب رفضقا الخالؼ---

لؾجؿاعة ييعق قر الّقحقد يي اركقر الزيار مـ كؾ العالؿ شالعؾقا الج دية 

                                                 

 (-057,213اكظر: أسرار مريؿ كقر )( 0)

 (-29اكظر: فـجار قفقة شللؿ ا ك ار )( 2)
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 -(1)يالط قعقة يشلسرار الؽقر يالؽائـ

ياشّعاد،ا عـ كقر العؾؿ الؿ ّؿد مـ ب  ،ذه الـؼقعيٓ يخػك شطمر ما يف

فع ادتف س حاكف ٓ تؽقر شالجفؾ يات اع الفقى يآراء ب ملسو هيلع هللا ىلصكّاب اهلل يسـة رسقلف 

ٕكف ب يمحظقر يف العؼقعب الذي ،ق محرا يف قضايا إدقعب أ،ؾ إديار الضالة

 -(2)يس   الّعطقؾ يا ،ؿاعب داعقة الضمع

 قؼات الطاقة الؽقكقة ح   الؿػا،قؿ الػؾ ػقة تدعق مريؿ كقر إلك تط-2

شؾ إر حظ ب يتريج لفا شلهنا شركة لق ت خادة شديـ معقـب (3)يالعؼائد ال رققة

الؿ ّـقريـ مـ أ،ؾ دياكات ال ر  مـفا أكرب شؽثقر مـ حظ الؿ ؾؿقـ: لغػؾة 

 الؿ ؾؿقـ عـ جفاز الطاقة يعدا ا،ّؿامفؿ شؿ اراتف-

                                                 

( يقد حايلت ا يجاز يف كؼؾ ،ذه إققاع الّل ٓ تؽاد 264,268اكظر: أسرار مريؿ كقر )( 0)

 لإل الة يا سفاب- اتخؾق مـفا دػحة مـ كّ فا: مـعً 

 يسقليت مزيد مـ الرديد عؾك آراء مريؿ كقر يف الؿ حث الثاين-( 2)

م ثقثة يف الؽقرب ي،ل عـد مؽّ ػقفا يمعّؼديفا مـ أدحاب دياكات ي،ل  اقة يدعقر أهنا ( 4)

ب ففق أدؾ كؾ إاقاء «الطاي»يكؾ ما يف القجقد ،ق  "الؽؾل القاحد"ال ر  مّقلدة عـ 

الذي مـف تؽّقر الؽقر يإلقف يعقدب يلفا كػس ققتف يتلثقرهب ٕهنا شؼقت عؾك دػاتف شعد تقّلد 

ب يٓ اؽؾ لفب يلقس لف»
ّ
شخمج الؼ ؿ أخر الذي تج دت مـف « شدايةب يٓ هناية ٓ مرئل

الؽائـات يإجرااب ي،ذه ،ل عؼقدة يحدة القجقد شّؾقكاهتا الؿخّؾػة العؼؾ الؽؾلب القعل 

ب يؿثؾ يف عؼقدة الطايية الؼؿر يإكقثة يال ؽقر يالربيدة( القـي) الؽامؾب القـ يالقاكغ-

 - رة يالحركةؿثؾ ال ؿس يالذكقرة يالحراي كغ(القا)ي

يٓ يعرتج هبا عؾؿاء الػقزياء يٓ عؾؿاء ال ريعة يالديـب فؾق ت ،ل الطاقة الّل 

ي ّخدمقهنا شؿعـك الفؿةب إكؿا ،ل عؼائد أديار ال ر ب يشخادة الصقـ يالفـدب ي،ل ما 

- اكظر: الؿذا،  الػؾ ػقة ا لحادية الريحقة ايحديثً  ايريج لف حؽؿاؤ،ؿ ي قاغقّفؿ قديؿً 

(ب الّػؽقر الديـل يف العالؿ ق ؾ ا سماب 22,24ؼاهتا الؿعادرةب فقز الؽرديب )صيتط ق

 (-029أيراكج رحؿات )
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يف الػرائض سّة أكقاع  أن: -طؾى سبقل الؿثال- فؿؿا ذكرته يف طؾم الطاقة

دعقد يكزيع )الحجاب ب آكؽؿاش يآكػمش )الصمة يالزكاة(: مـ الطاقة

،ـاك  اقة أخرى ب  قاج مع عؽس عؼارب ال اعة )الصقاا يالحج(ب يالغ ؾ(

شؾ ،ل شقـ ب ،ذه الطاقة لق ت حاكؿة عؾك إرض يما عؾقفا فؼطب ي،ل الجاذشقة

 -(1)جقد عؾك إرضكؾ الء مق

أر الطاقات الؿقجقدة عؾك إرض ،ل أساس : يتصرح يف مقضع آخر,

 كؾ الخؾؼب يأ،ؿ  اقة ،ل ال ؾ قة يا يجاشقة أي )القـ يالقاكغ(-

ي،ل مّقازكة شال ؽؾ يالحقاة ب كؾ الؿخؾققات تحؿؾ شداخؾفا ،ذه الطاقة

أي  اقة ب  ؼك مقجاتفيحّك حقـ يـّؼؾ ا ك ار إلك العالؿ أخر تب الّل تعق فا

الّل سّطقج حقع إرض شعد ب إذر لؽؾ ياحد مـا  اقّف الخادة شف»ب مـف--

الؽؿ الفائؾ مـ الطاقة ال ؾ قة الّل دخؾت الطاقة الؽقكقة جعؾّف غقر ب الؿقت--

الطاقة ال ؾ قة ،ل قري ة مـ ب ياكػصؾت الطاقة ال ؾ قة عـ ا يجاشقة--ب مّقازر

ا يجاشل ب الّل ،ل القـ--ب لطاقة ا يجاشقة ،ل أعؾك مـفاياب إرض: ٕهنا ياكغ

ي،ؽذا رجع الؽػر يالؾقاط ب يال ؾ ل يف الطاقة ال ؾ قة--ب يف الطاقة ا يجاشقة

مع أكف ،ؾؽ ققا كقح يلقط يغقر،ؿ مـ أك قاء: ٕر الطاقة ال ؾ قة الؼري ة ب يالزكا

الّل ت    الدمار  ي،لب عؾك إرض كاكت تمثر عؾك أفؽار الـاس يتغقر،ا--

يالزٓزع يالػقضاكات--- لفذا لـ يـّفل غض  الط قعة إٓ إذا تقحدت الطاقة 

شاحرتاا إرض يالعقدة إلك الػطرة يالحقاة دير ب --اال ؾ قة يا يجاشقة معً 

أكت ياشـؽ يجارك يالحققاكات إلقػة كؾـا سـغذي الطاقة ب سؾ قات--

                                                 

 (-45اكظر: أحقاع الع ادات )شقت ال ما( ص)( 0)
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 -(1)«ا يجاشقة

ُّ ِّع الـؼؾ إذ ذاك أكثر شؽثقر ب يُ ؾ  الّؼصل يف ،ذا ال اب لطاع يات ع يلق ُت

يفقؿا ذكر كػاية لؿـ أراد القققج يآ مع عؾك ف اد ب لقفرتف يف كّ  مريؿ كقر

يس قؾ الؿممـقـب  ملسو هيلع هللا ىلصفؽر،ا يخؾؾ مـفجفا يُشعده عـ كّاب اهلل يسـة رسقلف 

شديؾة لعؼقدة  حقث تؼقا عؾك فؾ ػةب فػؽرة الطاقة الؽقكقة يف حؼقؼّفا ار محض

 إلق،قة الصحقحة-

خادة ب ٓ تخؾق تط قؼات مريؿ كقر مـ الّ  ف شع ادات الفـديس -3

 -(2)يضعقات آسرتخاء يغقر،ا

ظفرت دؾّفا القثقؼة شؿعّؼدات الغرب الحديثة الّل شرزت  حقاء  -4

ـا ُأمُّ  »الرتاث الػؽري القثـل الؼديؿ يمعّؼدات الفـقد الحؿر الّل تـادي شػؽرة 

 .«إرض

أر الط قعة كؾفا ت قر يف : ,«يا إك ار اكـ حققاكً »: تحت عـقار,يمؿا ذكرتف 

ّّار--- يف حاع تلمؾ ييدؾ ياتصاع دائؿ مع إكقار ما عدا ا ك ار-- ب كظاا ف

لـّعؾؿ مـفؿ شعض ب لفذا عؾقـا العقدة إلك أمـا إرض يإخقتـا الحققاكات

 -(3)الصػات---

تركّف ,س قؾ الّؿثقؾ ٓ الحصرب يغقر،ا كثقر ففذه شعض الـصقص عؾك 

                                                 

 (-49الؿرجع ال اشؼ ص)( 0)

 ,008 ,001( شقت ال ماب يأسرار مريؿ كقر )4اكظر: عؾك س قؾ الؿثاع: ال صقرة الؿـقرة )( 2)

084)- 

 (41اكظر: مذكرات شقت ال ما ص)( 4)
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شلديار ال ر   اك قرً  اتقضح لـا أر مريؿ كقر قد تلثرت تلثرً  ,خ قة ا  الة

مـ  امفؿً  ايالغرب يف فؽر،ا يسؾقكفاب فلديار ال ر  يالغرب القثـقة تعّرب مصدرً 

 مصادر مريؿ كقر-

 التصوف.: اثالثً 

 ؿع كممفا سقدرك شلهنا قد تلثرت إر كؾ مـ يؼرأ كّ  مريؿ كقر شنمعار يي

 شؾ ،ل تردد ذلؽ يتصرح شف يتػّخر شف-ب إلك حد ك قر شالّصقج يرجالف يتعالقؿف

أر إحدى الطر  الّل : ,«الصقفقة يالؼصص»: تحت عـقار–فؿؿا ذكرتف 

تعّؿد عؾقفا الصقفقة يف الّعؾقؿ ،ل الؼصص ال  قطة الّل يؿؽـؽ مـفا أر تػفؿ 

 -(1)اـا تّ ع ،ذا الـظاا أيًض يمدرسّب أاقاء ك قرة

أهنا تريد أر : ,مدافعة عـ الصقفقة يعؼائد،ا,يتصرح يف مقضع آخر 

: ،ل أر الصقفققـ ٓ يّ عقر ال ريعة: أي: تقضح أر أكثر إقاييؾ إ،اكة لؾصقفقة

ٕر  آ يصؾقر يٓ يصقمقر يٓ يمدير أي فريضة أخرىب ي،ذا لقس دحقحً 

 عؾك الد
ّ
 -(2)رك الحؼقؼل لفذه إسسأساس الصقفقة م ـل

لّق،ؿفؿ أهنؿ ب أي درك حؼقؼل لفذه إسس يجعؾفؿ ي ؼطقهنا: قؾت

ب يدؾقا إلك اكؽ اج الحؼقؼة لفؿ يتحؼؼقا شإلق،قة يتجرديا مـ ال  رية

يقصقر عـ شؾقغ مرت ة ب يادَّعقا أر ع ادة الـاس لرهبؿ كااةة عـ كؼص يف الؿعرفة

يتعطقؾ ب يتؽذي  لرسؾفب ياكّؼاص مـ الكف ي،ذا كػر شللق،قة اهللب القؼقـ

                                                 

 (-21اكظر: الخػايا ص)( 0)

 (-016(ب يشقت ال ما ص)76اكظر: الؿرجع ال اشؼ ص)( 2)



   آزاء ًسيٍ ُىز اهعكديُ وعالقتها باهتصىف: عسض وُكد 285
 

 -(1)ل رائعف

ي،ق ب اش رد ما يرد فقف قد يطقع جدً  ,،ـا,يش ط الؼقع يف ،ذا الؿقضقع 

 -(2)مػصؾ شنسفاب يف مقضع آخر يؼّضقف الؿؼاا يف ،ذا ال حث

ب يكعؾؿ مؿا س ؼ أر مريؿ كقر تلثرت شثؼافات مّـقعة يدياكات مخّؾػة

شعد جفد  ايالذي ظفر لل جؾقً ب أثرت يف عؼقدهتااؽؾت فؽر،ا يفؾ ػّفا ي

أهنا يجدت : أر الذي دفعفا لؾّصقج يرجع ٕس اب: مـفا ,ياهلل أعؾؿ,يدراسة 

يف دقرتف يتعالقؿف ياؽؾف ي ؼقسف مـ الدياكات   ففق قريب شغقّفا يضالّفا فقف

كالّلمؾ ب الّل اتصؾت شل،ؾفا يديكت عؾقمفؿ يمارست  ؼقسفؿ شر،ة مـ الزمـ

يٓ ري  يف م اهبة الّصقج لدياكات إمؿ ب لعزلة يالقحدة يالصؿتيا

 -(3)فؼد كاكت ،ذه الدياكات إحدى ريافده الّل اسّؼك مـفا يف إدؾب إخرى

ب فل،ؾ الّصقج يظفرير الز،د يالّديـب يكذلؽ لؾّؾ قس عؾك الـاس

 -(4)يي طـقر الؿخالػة يإسؼاط الّؽالقػ يال عد عـ تعالقؿ ال رع

                                                 

(ب يال ػا شّعريػ حؼق  الؿصطػك 00.549اكظر: لمسّزادة: مجؿقع الػّايى ٓشـ تقؿقة )( 0)

 (-288لؾؼاضل عقاض )

 العؼدية يعمقّفا شالّصقج-راجع الؿ حث الثاين: شعض آراء مريؿ كقر ( 2)

 (-61,059اكظر: الّصقج الؿـ ل يالؿصدرب إح ار إلفل ظفقر )( 4)

تدعق مريؿ كقر إلك يحدة إديارب يك ر الح  يال ما يا خاء شقـ ال عقبب فم فر  ( 3)

عـد،ا شقـ م ؾؿ ييفقدي يشقذي يغقرهب يهتدا إخم  يالزياج شؽؾ يسقؾةب يتدعق لـ ر 

ي،ذه أفؽار الؿاسقكقة الصفققكقةب فؾعؾفا تؾ  ت شؾ اس الديـ لّخػل يراء،ا ا شاحقةب 

الفدج الحؼقؼلب ي،ق دعؿ القفقد ي،دا ا سما يتعالقؿف يغقره مـ إديارب يتؾّ س عؾك 

إلك رسقع اهلل أي أحد ال ؾػب يكثقر مـف مـ يضعفا الخاصب  االـاس شؿا قد تذكره مـ قشً 

 ـػف العؾؿاء يف الؿقضقعات-الذي لؿ يضػ شعد إلك ما د
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 ب الجاىياملطل

  ىػاطَا الفكسي 

ب لؼد ظفرت مريؿ كقر يف ،قةة ققة فؽرية فاعؾة عؾك م ّقى العالؿ العرشل

 : ييؿثؾ ك ا فا الػؽري عدة مجآت

 تأليف الكتب: 

يكؾ ما يّعؾؼ شالط  ب ق ؿ مـ كّ فا ألػّف يف مقضقع الغذاء يالدياء,

 «-شالفـاء يال ػاء»ي« الحؾ شقـ يديؽ»: يمـفا عؾك س قؾ الؿثاع كّابب ال ديؾ

 افؽريًّ  اففق خؾقط يحقي اّاتً ب ق ؿ آخر جعؾّف يف شث سؿقمفا الػؽرية,

يتدعق فقف إلك ب عاات فقفا مريؿ كقر اطر حقاهتاب يجؿع كَِحًم يعؼائدَ ب اكػ قًّ 

 اعّـا  مذ، فا الػاسد مـ الّصقج يغقره-

الثقرة-  ,2الخػايا- ,0: يمـ ،ذه الؽّ  عؾك س قؾ ا يجاز ٓ آسّؼصاء

 أسرار مريؿ كقر- يغقر،ا كثقر- ,5فـجار قفقة شللؿ ا ك ار- ,3سر إسرار-  ,4

 اليشاط اإلعالمي : 

مـذ يقت ,ٕ،ؿقة ا عما يققة تلثقره يف الؿجّؿعات جـدت مريؿ كقر  اكظرً 

يُتقدؾفا إلك الجؿا،قر ب يسائَؾ ا عما لّخدا فؽر،ا يرسالّفا ,لقس شالؼري 

 : يمـ ذلؽ بشلسرع ما يؿؽـ

مثؾ قـاة ب شث العديد مـ الربامج الّؾػزيقكقة عؾك الؼـقات الػضائقة,0

 يغقر،ا-ب يقـاة الجديد يف شركامجفا ا ك ارب الؿ ّؼ ؾ

يمـ ذلؽ الؾؼاء الؿطقع ب يت اشؼت الؼـقات الػضائقة  جراء الؾؼاءات معفا
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 اس حّك الققا-الذي أجرتف معفا قـاة الجزيرة يف حؾؼّقـ ما زاع يّدايلفا الـ

شػؽر،ا  ايكذلؽ أجرت معفا شعض الصحػ العديد مـ الؾؼاءات: إعجاشً 

 -(1)«الحقاة  »يمـفا جريدة ب الذي تحؿؾف

إذاعة دقت : مـفاب يلفا العديد مـ الربامج عؾك شعض ا ذاعات العرشقة,

 يإذاعة فرح ش قريا-ب الغد شؾ ـار

كت شالؾغة العرشقة إك اء مقاقع مّطقرة لؿريؿ كقر عؾك ا ؽة ا كرت,

شقت ب شقت إرضب شقت الـقرب شقت الحؼب )شقت ال ما: مـفاب يا كجؾقزية

 كؿا س ؼ-ب الذي ت ؿقف الؿعؾؿ (أياق) يمقاقع هتّؿ شعرض كّ  يفؽرب ال ػاء(

وتسعى مريم كور إلكشاء بقوت السالم يف كل أكحاء الوصن العربي لتدّرس ,

يتقزع فقف الؽّ  يأار ة ب تلّمؾ لؾؿ ّدئقـ يتعؼد فقفا ديرات، فقفا أسس فؽرها

إذ تعرتج يف أكثر ب مـ م ّدعة الّصقج يُتخرج شالّلكقد جقًم ب الػقديق يالؿقسقؼك

مـ مقضع أر الطريؼة الؿّ عة يف شقت ال ما يشقت الحؼ يشقت الـقر ،ل كػس 

  ريؼة الّصقج-

ؾت عـ حقـ سة (2)تؼقع يف لؼاء دحػل أجرتف معفا دحقػة الرأي العاا

مفؿّل فّح شققتات سما يف كؾ العالؿ  احالقً »: فلجاشتب مفؿّفا يف الققت الحالل

ي،ل جؿاعات سر »: تؼقع« الؽقيت»يعـ أحدث محطاهتا فلجاشت ب «العرشل

فم ب ي،ذه الجؿاعة تزيؾ الؽ ت خمع مدة ست سـقات« يسحر يسؽر يجـس

إلك ح !! إر مجرد يلؽـف يّحقع  ,كؿا تؼقع,ي ؼك إٓ الجـس: ٕكف حاجة 

                                                 

 ،د-0321سـة  04569العدد ( 0)

 ا-8.0.2113شّاريخ  04451العدد ( 2)
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عرض ،ذا الؽما كاٍج يف معرفة ضمع ما تدعق إلقف مريؿ كقر يخطر أققالفا لؽؾ 

 عـ ديـ- مـ عـده أدكك م ؽة مـ عؼؾ فضًم 

تحرص مريؿ كقر عؾك عؼد العديد مـ الديرات تحت غطاء الط  ,

يمـ ذلؽ حضقر،ا لعؼد ديرة يف ب يف العديد مـ ديع العالؿ ا سمملب ال ديؾ

ب يكاكت حقلفا ،الة إعممقة ُتضػل الثـاء عؾقفاب ر الجؿعقة الػقصؾقة الـ ائقةمؼ

فُطردت ب إٓ أر فؽر،ا الػاسد الؿ قش ُرفض مـ ق ؾ عؼقدة الّقحقد الصافقة

 شعد أر حصؾ مـفا مخالػات لؿ تقافؼ عؾك الرتاجع عـفا-

يٓ اؽ أر كّائج ،ذا الـ اط الػؽري آتت ثؿاَر،ا حقث كرى جؿفقر 

إر دح ,حّك يف أيساط الؿثؼػقـ ب ؿّلثريـ شػؽر مريؿ كقر يأت اعفا كثقريـال

 -(1)يأساتذة الجامعات مـ مخّؾػ الّخصصات ,الّع قر

، وقد وقػت بـػسي طؾى ثؾة من جؿفور الؿعجبقن بفا من فتقاتـا الؿسؾؿات

ولقت ، ما أجؿل الطب البديل الذي يعطي الحرية لإلكسان: حتى صار الؽل يردد

 ا ألف مثل مريم كور.لديـ

إذ قد يمدي تط قؼ الّعالقؿ يالطؼقس الّل تعارض ب ي،ـا مؽؿـ الخطر

                                                 

مريؿ كقر ظا،رة »يمـ الؿعج قـ شػؽر،ا عؾك س قؾ الؿثاع كاار دار الػؽرب حقث يؼقع: ( 0)

فريدةب ، طت عؾقـا مـ فضائقات ال ؿاءب يك عت شقـ أيديـا مـ ا ؽات إرضب فلسؽّت 

يف  اخرتقت دؿّـاب يأقؾؼت كقمـا-- أفم يجدر شـا أر كّطؾع عؾك فؽر،ا مقثؼً دخ ـاب يا

اكظر: مؼدمة كّاب: «- ياذرات كؾّؼطفا مـ ا ذاعات يالػضائقات اكّابب أا كرتك ذلؽ كّػً 

مريؿ كقر إحدى »فـجاة قفقة شللؿ ا ك ارب مريؿ كقر- يتؼقع ال احثة إردكقة مق اء قرعار: 

لّل تحّاجفا مجّؿعاتـا يف يقّـا ،ذاب لؽـ ما يؿقز،ا ،ل أهنا كقع مّطقر أدـاج إفققكات ا

 ا-2117كقفؿرب  28 ءاكظر: مجؾة ديقار العربب إرشعا«- مـ الػققكات---
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ي،ق مزلؼ خطقر يـ غل الّحذير ب عؼائد ا سما إلك آكحمع مـ ديـ ا سما

 يسقليت عرض لفذا الخطر ييسائؾ مقاجفّف يف الؿ احث أتقة- ب مـف

 املبحح الجاىٕ

 ٘ ّعالقتَا بالتصْفآراٛ مرٓه ىْر االعتكادٓبعض 

 األولاملطلب 

 وحدة الودود

الؿّّ ع ٕققاع مريؿ كقر يجد أهنا تذ،  إلك الؼقع الصريح شقحدة  إرّ 

ب القجقدب لقس ،ذا فح   شؾ ٓ يؽاد يخؾق كّاب مـ كّ فا مـ الّصريح شذلؽ

 : يإر تـقعت ع اراهتاب ي،ا،ـا شعض إققاع عؾك س قؾ الّؿثقؾ ٓ الحصر

شؾ ،ق يف كؾ القجقدب ييف كؾ ب اإر اهلل لقس اخًص »: كقر تؼقع مريؿ ,0

 -(1)«ييف كؾ ما ترى يما ٓ ترىب إاؽاع

يف مقدار الّقحقد--- ،ذا ،ق ديرك  (2)اارب ،ذه العزلة»: ايتؼقع أيًض  ,2

 -(3)«أر تّقحد مع كػ ؽ يمـفا مع إكقار يخالؼ إكقارب أيفا ا ك ار

تلمؾ »: مقجقد يف كؾ القجقد فّؼقع يتصرح يف مقضع آخر شلر اهلل ,4

                                                 

 (-65أسرار مريؿ كقر ص )( 0)

ي،ل ت قر إلك العزلة الّل يدعق إلقفا الصقفقة كؿا سقليتب يالجدير شالذكر أر غمة الصقفقة ( 2)

أ ؾؼقا كؾؿة الّقحقد إكؿا يؼصدير هبا الّقحقد القجقدي الذي ،ق ع ارة عـ يحدة إذا 

القجقد: لذا كجد أر آخر الؿراحؾ الّل يؿؽـ أر يصؾ إلقفا الؿريد يف سقره ،ل مرحؾة 

 (-0.367الّقحقد- اكظر: تؼديس إاخاص يف الػؽر الصقيفب محؿد لقح)

 (-014أسرار مريؿ كقر ص )( 4)
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  (1)«اهلل مقجقد يف كؾ القجقدب شـػ ؽ يراق  كػ ؽ

أكف عـدما خؾؼ اهلل ،ذه الخؾقؼة سؽـ معـا يف : يتذكر يف مقضع آخر ,3

اشـل ماتب ب زيجّل مريضة: أتت ال ؽايي اي  عً ب ييف ال ق  شقـ الـاسب الدكقا

نذا شالؿمئؽة يؼقلقر لف أر ي ؽـ قعر قرر اهلل أر يخّػل عـ إكظارب ف ايأخقرً 

أي يف قؿة الج اعب يلؽـ عرج شلر ا ك ار سقصؾ إلك الؼؿر يإلك قعر ب الؿحقط

 -(2)الؿحقطب يلؽـف سؽـ يف قؾ  ا ك ار

--- عـدما » :يتؼقع شّع قر آخر أاد دراحة تحت عـقار الج د يالريح ,5

ج دك ال ؾقؿ شالّـاغؿ مع يعـدما ي دأ ب تعذب ج دك تعذب اهلل ال اكـ فقؽ---

ادخؾ يف شحقر الذكر ب شدأت تػـك يتّـاغؿ--- ااهلل سّجد فجلة أر ريحؽ أيًض 

يمؼّدس: ٕكف الء   قعل  االج د رائع جدً ب يسّصؾ إلك القحدة يالّقّحد---

 -(3)«عؾك دقرة اهلل يمثالف

إذا أدؾحت كػ ل دؾح العالؿ ييفَّ اكطقى العالؿ »: ثؿ تؼقع عـ كػ فا,6

مـ عرج كػ ف عرج : ،ذه الؼقة ال اكـة يفَّ ٓ أعرففاب دد  مـ قاعب ٕكربا

 -(4)«رشف---

فّجعؾ ب ي،ذه الـؼقع كؾفا تدع دراحة عؾك ققع مريؿ كقر شقحدة القجقد

                                                 

 -(088( )023 اشؼ ص )الؿرجع ال( 0)

 -(239اكظر: الؿرجع ال اشؼ ص )( 2)

 (-060الؿرجع ال اشؼ ص)( 4)

( يقد اسّدع هبذا الحديث الؿقضقع اشـ عرشل اقخ 59فـجار قفقة شللؿ ا ك ار ص)( 3)

الصقفقة عؾك ققلف شقحدة القجقدب ي،ق اسّدٓع ظا،ر ال طمر- اكظر: فصقص الحؽؿ 

(80,82-) 
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ي،ذا  ,يالعقاذ شاهلل,حّك يف الحجر يالرمؾ ب يف كؾ الء مـ الؽقر ااهلل مّجؾقً 

 -(1)فؿعقـ عؼقدة الصقفقة الّل أث ّق،ا يف كّ 

,يمؿا ،ق جدير شالذكر أر مريؿ كقر ت ّخدا يف أققالفا شقحدة القجقد 

يتخؾط ب تؾ س الحؼ شال ا ؾب مجؿؾة ايألػاظً ب ع ارات غامضة ,يكذلؽ غقر،ا

ب ملسو هيلع هللا ىلصيأحاديث مـ كما الـ ل ب كممفا الؿـحرج شآيات مـ الؼرآر الؽريؿ

 يسرت اكحرافاهتا-ب ارغ ة مـفا يف ترييج شا ؾفب يتّظا،ر أماا الـاس شالع ادة

 : يقد كّج عـ ققلفا ،ذا شعض العؼائد ال ا ؾة: مـفا

 : اطتؼادها بوحدة إديان

الّل ,إر مـ أ،ؿ الؿػاسد الخطقرة الّل ترت ت عؾك الؼقع شقحدة القجقد 

تعـل هبا مريؿ كقر عقـ ما قصده هبا الصقفقة شلر اهلل عقـ خؾؼف يما إاقاء 

ب الؼقع شقحدة إديار , مظفر مـ مظا،ر اهلل الؿقجقدة يف ،ذا الؽقر إٓ

لفا دؾة شالقحل  اأي أدياكً ب سقاء كاكت ،ذه إديار يثـقًة شا ؾًة مـ شقذية يغقر،ا

شؾ يدؾ هبا ب حّك اكؼؾ ت إلك أديار يثـقةب إٓ أهنا ُحرفت يُشدلتب ال ؿايي

 سما ديـ يجعؾت اب إمر إلك أر سايت شقـ ا يؿار يالّقحقد يالؽػر يال رك

 الفدى ،ق عقـ إديار ال ا ؾة الّل تدعق إلك الضمع يال ا ؾ-

ٓ ب ديـ الػطرةب عػقي االديـ دائؿً : «اقطع الجذير»فّؼقع تحت عـقار 

،ـاك ديـ ياحد ،ق ديـ ب أي ديـ م قحل أي إسمملب يقجد أي ديـ ،ـديسل

                                                 

(ب فصقص الحؽؿ ٓشـ عرشل ش رح الؼاااين 2.33ت الؿؽقةب ٓشـ عرشل )اكظر: الػّقحا( 0)

(ب 2.55(ب الط ؼات الؽربى لؾ عراين )97,034(ب القجقد الحؼ لؾـاشؾ ل )052 ,00)

 (-089رسائؾ اشـ س عقـ )
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 -(1)«اياعقً  ايم ّـقرً  اجدً  اأر تص ح مدركً ب القعل

أهنا مع الّديـ : «الّديـ يجؿعـا يف عالؿ مـ إفراد»يف مقضع آخر يذكرت ,

يف الؼؾ  يضد كؾ إديار الؿـظؿة دير أي اسّثـاءب أرشعة مميقـ ،ـديسل 

يإمر ذاتف عـد الؿ ؾؿقـ يال قذيقـ يالقفقديقـ ب ي عرير أهنؿ عؾك كامؾ الحؼ

ا ٓ تحّاج إلك كّ  يشاقل ما يدعك شدإديارب الّديـ يف الؼؾ  ب مـ أجؾ ،ذ

ٓ شؽـق ة ب يكصقص مؼدسةب الّديـ الحؼقؼل ٓ يرشطؽ شلي ك ل يٓ أي مـؼذ

يٓ شاشا يٓ ُمػٍت أي اقخ: ٕر الّديـ ،ق الؿح ة الصافقةب إذا اكّ ر كقر الّديـ 

ي،ذه سّؽقر أكرب كعؿة يشركة لإلك ار ب احقع العالؿ سّخّػل شؼايا إديار تؾؼائقً 

ٓ م قحل ب ػة اهلل عؾك دقرتف يمثالف: أي إك ار يفؼط إك ارعـدما يؽقر خؾق

يٓ م ؾؿ يٓ ،ـديسل يٓ يـّؿل إلك أي تقار أي حزبب أح  أر يص ح العالؿ 

إك اكقة ياحدة يتدّيـ ياحد ب ك حث كاتج عـ حرية ا ك ار اشؽامؾف مّديـً 

 -(2)يجؿعـا

،ل أحد الؿـاشع يٓ اؽ أر عؼقدة يحدة القجقد الّل تـادي هبا مريؿ كقر 

لػؽرة يحدة إديار الؿعادرة يقد كار آعّؼاد شقحدة القجقد ،ق الدافع 

 -(3)لؾصقفقة مـ ق ؾ لؾؼقع شقحدة إديار

                                                 

 (-76مذكرات شقت ال ما )( 0)

كافرب شؾ الجؿقع ( يعؾك ،ذا الؼقع فؾقس عـد مريؿ كقر مممـ يٓ 79اكظر: شقت ال ما )( 2)

ب يلقس ،ـاك ديـ دحقح يديـ شا ؾ شؾ الجؿقع دحقحب يكؾ عاشد مصق  يف امممـقر حؼً 

 كار مع قده- ا،ذه الدكقا أيً 

(ب 411( ي)67اكظر: عؾك س قؾ الؿثاع: فصقص الحؽؿ ٓشـ عرشل ش رح الؼاااين ص)( 4)

 (-0.99(ب ا ك ار الؽامؾ لؾجقؾل )2.50الط ؼات الؽربى لؾ عراين )
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o الرد طؾقفا : 

كاقضة ب ،ادمة ٕدقع ا يؿارب عؼقدة يحدة القجقد عؼقدة مـاقضة لإلسما

يارك ب كػر أكربي،ل ب مخالػة لؾؿعؾقا مـ الديـ شالضريرةب ل فادة الّقحقد

 يأسؿائف يدػاتف-ب يألق،قّفب أكرب شاهلل تعالك يف رشقشقّف

ٓ ي  فف ب شائـ مـ خؾؼف ▐يمذ،  أ،ؾ ال ـة يالجؿاعة أر اهلل 

فؾف إسؿاء الح ـك يالصػات ب مّصػ شصػات الؽؿاعب الء مـ مخؾققاتف

ففق الؿّػرد ب [00: ]ال قرى ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿ب الُعم

ي،ق رب ب الؿّـزه عـ الـؼائص يالعققبب شصػات الؽؿاعالؿّصػ ب شالجمع

ي،ق ب يالؿّصرج فقفاب يمالؽفاب يمقجد،ا مـ العداب خالؼ الؽائـاتب العالؿقـ

الذي خؾؼ الخؾؼ لع ادتف- ب ا لف الحؼ ذي إلق،قة يالع قدية عؾك خؾؼف أجؿعقـ

الع د فؼد فؿـ اعّؼد أر اهلل مّحد شؿخؾققاتف يأر الع د عقـ الرب يالرب عقـ 

يقد كّػر اهلل الـصارى ب يخالػ الػطرة يال رائعب ملسو هيلع هللا ىلصكػر شؿا أكزع عؾك محؿد 

ڳ ڳ ڱ ﴿: فؼاع س حاكفب ♠إر اهلل اتحد شعق ك : الذيـ قالقا

فؽقػ شؿـ يؼقع إر اهلل مّحد ب [07: ]الؿائدة ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ّحد شجؿقع ما : ٕكف يعّؼد أر اهلل مامع جؿقع مخؾققاتف؟ ففق أيلك شلر يؽقر كافرً 

 -(1)يف الؽقر

إكؽار ،ذا » :قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة يف معرض رده عؾك ،ذا العؼقدة

الذي ب الؿـؽر ال اري يف كثقر مـ الؿ ؾؿقـ أيلك مـ إكؽار ديـ القفقد يالـصارى

                                                 

(ب يمدارج ال الؽقـ 0.068(ب يآسّؼامة لف)3.222()2.297اكظر: مجؿقع الػّايى)( 0)

 (-4.214()2.275()0.084ٓشـ الؼقؿ)
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ب ٓ يضؾ شف الؿ ؾؿقرب ٓ سقؿا يأققاع ،مٓء ار مـ أققاع القفقد يالـصارى---

 -(1)«يك ػ مغزا،ا لؿـ أح ـ الظـ هبا  بفقج  شقار معـا،ا

اعؾؿ أر »: حؼقؼة يحدة القجقد قاع   يلؿا شقـ اقخ ا سما اشـ تقؿقة 

لؿ يؿؽـ الـاقد لف أر يـؼؾف عؾك يجف يّصقر ب يف كػ ف الؿذ،  إذا كار شا ًم 

ر فلما الؼقع ال ا ؾ فنذا ُشقِّـ ف قاكف يظفب فنر ،ذا ٓ يؽقر إٓ لؾحؼب احؼقؼقً  اتصقرً 

 -(2)«كقػ ااّ ف عؾك أحد؟!!: حّك يؼاعب ف اده

عؾك شطمر ،ذه العؼقدة أر الصقفقة أكػ فؿ أقريا شلهنا ٓ  ايمؿا يرد شف أيًض 

لؿا يؾزا عـفا مـ ب شؾ اعرتفقا أهنا مـاقضة لألدلة العؼؾقةب يؿؽـ أر تدرك شالعؼؾ

قف أر يؾغل يدرحقا شلر الصقيف إذا أراد القدقع إلقفا فعؾب الؿحآت الؽثقرة

 - (3)عؼؾف

ثؿ إر يف الؼقع شقحدة القجقد جؿع شقـ عؼقديت الضمع العقـقة يالّ  قف: إذ 

أر الخالؼ مقدقج  ايآعّؼاد أيًض ب فقفا آعّؼاد شلر الؿخؾق  عقـ الخالؼ

 شجؿقع دػات الؿخؾققات-

يف الرد عؾك عؼقدة يحدة القجقد مـ يجقه    يقد أجاد اشـ تقؿقة 

فؾقراجع يف ب ا شإدلة الـؼؾقة يالعؼؾقة شؿا ٓ مجاع ل  طف ،ـايأشطؾفب كثقرة

 -(4)مظاكف

                                                 

 (-2.459مجؿقع الػّايى )( 0)

 (-7حؼقؼة مذ،  آتحاديقـ )( 2)

(ب الؿـاظر ا لفقةب 2.499اكظر: الػّقحات الؿؽقة ٓشـ عرشلب تحؼقؼ عثؿار يحقك )( 4)

 (-003( تحػة ال الؽقـ لؾ ؿـقدي )019(ب يالقجقد الحؼ لؾـاشؾ ل )036)لؾجقؾل 

 (-2,82,86اكظر: الرسائؾ يالؿ ائؾ )( 3)
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أر تصقر  ,،داك اهلل يأرادك,اعؾؿ »:   قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة 

ب إلك دلقؾ آخر ,مع ُح ـ الّصقر,يٓ يحّاج ب مذ،  ،مٓء كاج يف شقار ف اده

لؿا فقف مـ إلػاظ ب إكؿا تؼع ال  فة ٕر أكثر الـاس ٓ يػفؿقر حؼقؼف ققلفؿ

الؿجؿؾة يالؿ رتكة--- اعؾؿ أر حؼقؼة ققع ،مٓء أر يجقد الؽائـات ،ق عقـ 

 -(1)«يجقد اهلل 

--- ففذا الؿذ،  »: عـ مذ،  يحدة القجقد   يقاع اشـ الؼقؿ 

ب يلؽـف رعقكة كػس قد أخؾدت إلك ا لحادب الخ قث ٓ يصؾح عؾقف دكقا يٓ ديـ

ييسايس ب ايمؼامً  ااتخذت تعطقؾ ال رائع ديـً يب يكػرت شديـ رب الع اد

يأارج ب -- يجعؾقا ،ذا ا لحاد غاية الؿعارج ا لفقة-باال قطار م امرة يإلفامً 

فؾ قا ب يدعقا إلك ذلؽ الـػقس الؿ طؾة الجا،ؾة شاهلل يديـفب الؿؼامات العؾقة

 اإهنؿ كاكقا ققمً ب ياسّخػ الداعل مـفؿ ققمف فل اعقهب دعقهتؿ م رعقـ

 -(2)«اسؼقـ---ف

فنكف مؿا ٓ اؽ فقف أر مـ سايى شقـ ا سما : وأما الؼول بوحدة إديان

ٕكف مؽذب هلل ب أي دحح مذ، فؿ: ففق كافرب أي لؿ يؽػر الؿ ركقـب يالؽػر

 تعالك كافر شآياتف-

غقر ديـ ا سما فؾـ يؼ ؾ اهلل  افؼد أخرب اهلل تعالك يف كّاشف أر مـ يطؾ  ديـً 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: الكقاع تعب مـف

 -[85: ]آع عؿرار ﴾چ

                                                 

 (-3حؼقؼة مذ،  آتحاديقـ )( 0)

 (-4.028,029اكظر: مدارج ال الؽقـ )( 2)
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كؽػر مـ لؿ يؽػر مـ دار شغقر مؾة الؿ ؾؿقـ »:   قاع الؼاضل عقاض 

 -(1)«أي دحح مذ، فؿب أي اؽب أي يقػ فقفؿب مـ الؿؾؾ

كؿا ،ل ب ثؿ ٓ يخػك ما يف ،ذه العؼقدة مـ خطقرة عؾك ديـ ا سما لفدمف

الذي ت عك فقف لّقحقد إديار يإلغاء الػقار   بدعقات الصفققكقة يف ،ذه العصر

،ل ب شزعؿ أر إديار يسائؾ يّقدؾ هبا إلك غاية ياحدةب شقـ الؿممـقـ يالؽافريـ

 -(2)يأر مح ة اهلل ،ل الؼاسؿ الؿ رتك شقـ أدحاب إديارب الؼرب مـ اهلل تعالك

 املطلب الجاىي 

 حمبة اهلل

ب ادحقحً  اا لؿ تػفؿ الح  ا لفل ففؿً إر الـاظر يف كّاشات مريؿ كقر يجد أهن

فؾذلؽ يقعت يف ضمٓت يمّا،ات أيقعّفا يف عؼائد ب اخا ةً  اشؾ ففؿّف ففؿً 

 لؾعؼقدة ا سممقة- اشا ؾة يمخالػة تؿامً 

فجعؾت الح  ،ق أيع الخطقات إلك الرب تعالكب ثؿ ف رتف شّػاسقر مـؽرة 

 ره شالصمةب يالصؾة مّـاقضةب فؿرة تجعؾف الطريؼ إلك الرب تعالكب يتػ

الط قعقةب ثؿ تّدعل أكف ٓ دمة مقجقدة إٓ الح ب يمرة تجعؾف ،ق اهلل تعالك 

كػ فب يأر الؿح ة ،ل اهللب يمرة تدعل أر الح  دػة مـ دػات اهلل تعالكب إلك 

أققاع أخرى مـؽرة مّـاقضةب م قـة عؾك أدقع فاسدة: كنسؼاط الع ادات 

اء يالخقجب يكالؼقع شقحدة القجقدب ييحدة ال رعقةب يإكؽار ع اديت الرج

                                                 

 (-286ال ػا شّعريػ حؼق  الؿصطػك )( 0)

قة يلؽثرة ما تـادي هبا مريؿ كقر أد ح الؽثقر ي،ذه الدعقة مـ أكرب أ،داج الؿاسقكقة الصفققك( 2)

 يصػقهنا شد الؿاسقكقة-



   آزاء ًسيٍ ُىز اهعكديُ وعالقتها باهتصىف: عسض وُكد 297
 

 إديارب يكحق ذلؽ مـ إقاييؾ الؿـؽرة-

أكف عؾك الؿرء أر ي دأ شالح : ٕكف الخطقة : فؿؿا ذكرتف تحت ال اب,0 

إيلك إلك الربب يأر الح  سّؾؿ ي دأ ش خص ياحد ييـّفل شإحد القاحدب 

ريؼ الؼؾ  إلك الربب ،ق الصمة ياهلل ،ق الـفايةب الح  ،ق  ب الح  ،ق ال داية

يالصؾة الط قعقةب الح  ،ق اهلل الحؼقؼل اهلل مح ة يالؿح ة ،ل اهلل ب الح  يسقؾة 

 -(1)يلقدؾؽ شالصؿد الخالد الؿ ّؿرب أدقؾة  ريؼة لؼّؾؽ كػرد مـػصؾ م ّؼّؾ 

الح  ،ق حؼقؼة يجقدك يجق،ر حقاتؽب عؾك »: يتؼقع يف مقضع آخر ,2

ييف الؾحظة الّل ي ؽؾ ب يعصػ شؽامؾ حقاتؽ يمؿاتؽ االح  أر يؽقر ع ؼً 

شالـ  ة لل ٓ يقجد أي ب فقفا ح ؽ معظؿ حقاتؽ يقؾ ؽ يّحقع الح  إلك دمة

لؽـ ب «اهلل ،ق الؿح ة»: يالؿ قح عؾك حؼ عـدما قاع ييؼقعب دمة إٓ الح ---

ب ٕكف عرب ألػل سـة شؼل ،ذا الؼقع كؿا ،قب ،ذا تح قـ ش قط عؾك الؼقع

فعؾقـا أر كغقر،ا يكعطقفا ب ققاع يإحاديث ٓ تـؿق لقحد،ا مع تطقر القعليإ

 اي،ـا لـ تَري اخّمفً ب «الؿح ة ،ل اهلل»أعؾك يأسؿك--- أيد أر أققع لؽ  اأشعادً 

 اتدع ضؿـقً : لؽـ ،ـاك اخّمج عظقؿ- اهلل ،ق الؿح ةب عؾك م ّقى ال طح اك قرً 

يأر الح  لقس كؿالف ب اأخرى أيًض عؾك أر اهلل يؿؽـ أر يؽقر عدة أاقاء 

شؾ ب الح  ٓ ي ّفؾؽ كامؾ كقاكفب الحؼقؼة العدالة---ب ياكّؿالف قد يؽقر الحؼ

عـد،ا « الؿح ة ،ل اهلل» :لؽـؽ إذا غقرت الؼقع إيعب الح  دػة مـ دػاتف

الح  ب يالؿح ة لقس لفا أي دػة أخرى--ب سقص ح اهلل دػة مـ دػات الؿح ة

اهلل ٓ يؿؽـ ب دة عؾك إرض الّل لق ت مـ ،ذه إرض---،ق الّجرشة القحق

                                                 

 (-37,65اكظر: أسرار مريؿ كقر )( 0)
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إلك أر –لؽـ الح  يؿؽـ أر ُيث ت--- ب إث اتف: ٕكف دػة مـ دػات الح 

 :,قالت

 كدؾ ددقرة لؼد ددار قؾ دل قداشًم 
 ا ا

 فؿرعدددك لغدددزٓر يديدددر لر، دددار 
 ا

 يشقدددت ٕيثدددار يكع دددة  دددائػ
 ا

 يألددقاح تددقراة يمصددحػ قددرآر 
 ا

 ك تقجفددتأديـ شدديـ الحد  أكد
 ا ا

 (1)ركائ فب فالح  ديـل يإيؿاكددل 
 ا

ي،ؽذا تعّؼد مريؿ كقر شلكف لقس ،ـاك ديـ أرفع يٓ أرقك مـ ديـ الح  

شلي  ريؼ كار ،ذا الح : ٕر الح  عـد،ا ،ق الفدج ب يال ق  إلك اهلل

 يلذا ترح  شديـ الح  عؾك أي دقرة ظفر ،ذا الح -ب إسؿك

شؾ إر ب (2)يققلفا مقافؼ تؿاا الؿقافؼة لؼقلفؿب قفي،ذا كؾف س ؼفا الصقفقة إل

ب ،ذه إشقات الّل اسّ فدت هبا اسّ فد هبا مـ ق ؾفا إماا الصقفقة اشـ عرشل

أي  اسقاء كار ،ذا الديـ إسممً ب لؼ قع أي ديـ اشلر قؾ ف أد ح دالحً  امصرًح 

الء يف ،ذا : ٕر الؿفؿ عـده ،ق الح  الؿطؾؼ ٕي اأي م قحقً  اأي يفقديً  ايثـقً 

 الؽقر-

شؾ ذ، ت تّؾػظ ب يلؿ تؽّػ مريؿ كقر عؾك ادعاء مح ة اهلل شلسؾقهبا الغري 

ييطقع الـؼؾ عـفا لق ب يتذكر الخؿرة يكميسفا يف ققة الح ب شالع ؼ ا لفل

يٓ ترتضقف الػطر ب يتـػر مـف الـػقسب مؿا يلشاه الديـب أردت سرد ،ذه إلػاظ

 ال ؾقؿة-
                                                 

(ب يقد اسّ فد اشـ عرشل هبذه إشقات- اكظر: ذخائر إعم ب ٓشـ 016اكظر: شقت ال ما )( 0)

 (-39عرشل )

(ب الرسالة 0.234يلقاءب لؾؿـقيف )اكظر: أققالفؿ يف مح ة اهلل ياكحرافاهتؿ يف : جؿفرة إ( 2)

 (-59( الّصقج شقـ الحؼ يالخؾؼب محؿد اػؼة )2.607الؼ قرية )
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o الرد طؾقفا : 

كؿا جاء يف الؽّاب يال ـة أمر ياج : ٕكف اع ة  ادحقحً  ا  اهلل ح ً إر ح

: ااديدً  اشلر الؿممـقـ يح قر اهلل ح ً  اقاع تعالك مخربًب مـ اع  ا يؿار

 -[065: ]ال ؼرة ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿

شلر مـ عممات الؿح ة الصادقة هلل ات اع  أخربكا الؿقلك  ايأيًض 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :فؼاع س حاكفب الرسقع يعدا مخالػّف

فعممة الح  الصاد  ،ق ب [40: ]آع عؿرار ﴾ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

لع اده  ▐: ٕكف ال  قؾ القحقد لؾقدقع إلك مح ة اهلل ملسو هيلع هللا ىلصات اع الرسقع 

ي،ذا يدع عؾك أر الذيـ يّدعقر مح ة اهلل شدير مّاشعة الرسقع ما ،ؿ ب الؿممـقـ

ك ار إلك مرحؾة يح ف يذلؽ ٕر ات اع الرسقع ارط لؽل يصؾ ا ب إٓ ضالقر

 ي،ذه غاية كؾ م ؾؿ ي عك لقؾ هنار لؾقدقع إلقفا-ب اهلل فقفا

الحرص عؾك أداء الػرائض يالّؼرب إلقف »يمـ الؿعاين الؽثقرة لؿح ة اهلل 

أما الح  الذي تدعقف مريؿ كقر يمـ ي اهبفا شدير الؼقاا شلعؿاع ب (1)«شالـقافؾ 

ؽػرب يإلك إسؼاط الّؽالقػ ال رعقةب ففق مؿا يميع إلك الزكدقة يالب دالحة

 ي،ذا مـ أعظؿ الؿـؽرات يأق حفا-

مـ ارب كلس مح ة اهلل تعالك : قالقا (2)يالح قة": يؼقع اشـ الجقزي

 -(3)"سؼطت عـف ع ادة إركار

                                                 

 (-0.396الؿـفاج يف اع  ا يؿارب لؾحؾقؿل )( 0)

 ،ق لؼ  لطائػة مـ  قائػ الصقفقة-( 2)

 (-0.099تؾ قس إشؾقس)( 4)
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يلفذا يجد يف الؿّلخريـ مـ اك  ط يف »: ييؼقع اقخ ا سما اشـ تقؿقة

مـ الرعقكة يالدعقى الّل تـايف حّك أخرجف ذلؽ إلك كقع ب دعقى الؿح ة

ييدعل أحد،ؿ ب يتدخؾ الع د يف كقع مـ الرشقشقة الّل ٓ تصؾح إٓ هللب الع قدية

أي يطؾ قر مـ اهلل مآ يصؾح شؽؾ ب دعايى تّجايز حديد إك قاء يالؿرسؾقـ

يس  ف ضعػ تحؼقؼ الع قدية الّل شقـّفا الرسؾ يحرر،ا إمر ب يجف إٓ اهلل

يإذا ب شؾ ضعػ العؼؾ الذي شف يعرج الع د حؼقؼّفب جاؤيا شف يالـفل الذي

ضعػ العؼؾ يقؾ العؾؿ شالديـ ييف الـػس مح ّف اك  طت الـػس شحؿؼفا يف 

ييؼقع أكا مح  فم أؤاخذ شؿا ب كؿا يـ  ط ا ك ار مع حؿؼف يجفؾفب ذلؽ

 ي،ق ا قف شؼقعب ففذا عقـ الضمعب مـ أكقاع يؽقر فقفا عذرار يجفؾب أفعؾف

 - (1)[04: ]الؿائدة ﴾ٻ ٻ پ پ﴿: القفقد يالـصارى

يقد قاد ،ذا آكحراج يف مح ة اهلل مريؿ كقر إلك اطحات ا قفة ش طحات 

فلد حت تؼقع شرأيفا يف أسؿاء اهلل يدػاتف يما تراه ب إر لؿ تؽـ أعظؿب الصقفقة

 مؿاب ثؿ ت الغ يف ع ارات الع ؼ يالجـس يالح  يالقدؾب إدؾح يما ٓ تراه

يمجرد إلؼاء كظرة عؾك ،ذه الـصقص ب ٓ يؼ ؾف مـ لديف ذرة مـ عؼؾ دحقح

 .(2)كاٍج يف معرفة ف اد،ا يشطمر مدلقلفا

                                                 

ا تردد مؼقلة القفقد ،ذه يف م ا( يمؿا يج  الّـ قف عؾقف أر مريؿ كقر كثقرً 5.098الػّايى )( 0)

(- ياكظر: لمسّزادة رديد اقخ 068كّ فا فّؼقع: كؾـا عقاع اهلل- اكظر: أسرار مريؿ كقر )

(ب ياشـ الجقزي يف 0.222,225(ب يآسّؼامة )5.099ا سما اشـ تقؿقة يف الػّايى )

 ( يغقر،ا مـ كّ  عؾؿاء ال ـة-070كّاشف تؾ قس إشؾقس ص)

الؿثاع كّ فا: أسرار مريؿ كقر )شاب الح ( يفـجار قفقة شللؿ ا ك ار  اكظر عؾك س قؾ( 2)

يمذكرات شقت ال ماب فؼد جفرت فقفا ش لء إققاعب مؿا ،ق شاب عظقؿ يف الضمعب قّؾؿا 

 هلل تعالكب فػقؿا ذكر الؽػاية لؿـ أراد الؿعرفة- ايقجد لف مثاعب يقد تركت كؼؾ كثقر مـف تـزيفً 
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 املطلب الجالح

 العبادات

تؼدا مذ،  مريؿ كقر يف الؿح ةب يكقػ أهنا اكحرفت يف مػفقمفاب يعؾقف 

 ا تع د اهلل  ؿعً اك ـك ققلفا يف الع ادات ال رعقة: حقث ذ، ت مريؿ كقر إلك أهنا ٓ

ففل ب هلل تعالك اياققً  اح ً  ,كؿا تزعؿ,شؾ تع ده ب مـ العؼاب ايف الثقاب يخقفً 

شؾ شؾغ هبا إمر إلك آسّفزاء شالجـة ب عـد،ا اترى أر الجـة يالـار ٓ ت ايي اقةً 

يف  امـ كاره ي ؿعً  ايالـارب يإكؽار يجقد،ا حؼقؼةب ياحّؼار مـ يع د اهلل خقفً 

ّعؿاع شعض إلػاظ الؿحدثة الّل ٓ يصؾح الّع قر هبا يف ،ذا الؿؼاا جـّفب ياس

 الجؾقؾ- 

شالذكقب  اأد ح مػفقمـا عـ اهلل مرت طً "إكف : يمؿا ذكرتف تحت ال اب ققلفا

يالطؿع شرضاه يجـّفب ،ؽذا قاا ما يدعك ب يتجـ  غض ف يكارهب يآسّغػار

س  مالل يمدير ٕكرب مصرج اهلل الذي يف فؽركا إلك محاشرجاع الديـ شّحقيؾ 

عالؿلب عؿؾة ،ذا الؿصرج ،ل الطؿع شالثقاب يالخقج مـ العؼابب عدد 

لؼد عؾؿؽ الؿّعص قر مـ رجاع الديـ أكؽ ل ت ب الح ـات يعدد ال قةات---

خطقةّؽ »يأكت ،ـا لّعاق  يتحاس ب لّّقب يتدفع ديقر ب مـ ،ذا العالؿ اجزءً 

ب «اهلل»صـع فؽرة خقالقة تجارية سؿق،ا كار عؾقفؿ الؼقاا شذلؽ لب «إدؾقة

 «الـار»يالّل ،ل امّداد لطؿع ال  رب يب «الجـة»يلصـع تجارة أخرى ،ل 

 الؿؾّف ة ي،ل امّداد لؾخقجب ،ذا الخقج الؿزريع يف عؿؼ ريح كؾ مجريح---

الجـة يالـار يا أخل لق ت أماكـ جغرافقةب شؾ ،ل أماكـ كػ قة مقجقدة يف 

مـ  اشجـّؽ أي خقفً  إجؾ الح  يا اهللب إر أح  ّؽ  ؿعً  كؾ قؾ  يح ب أحّ ؽ
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 -(1)"كارك فم تؼ ؾ ح لب أح ؽ ٕجؾ الح  يالّصد  فؼط يا اهلل

يقد يجدت مريؿ كقر ت دي يتعقد يف الّلكقد عؾك ،ذا الؿقضقع يف عدة 

ب يفقؿا ذكر دلقؾ جؾل لؾقققج عؾك حؼقؼة ما تذ،  إلقفب كصقص مـ مملػاهتا

يالؼارئ لـصقدفا يف ،ذا ال اب ٓ يّ ادر ب مع أققاع الصقفقة ق ؾفايالذي يؾّؼل 

 -(2)إلقف ال ؽ يف أكف يؼرأ يف كّ  أ،ؾ الّصقج

الؾفؿ إر كـت »: يمـ أققالفؿ الّل تطاشؼت مع ققع مريؿ كقر ققع شعضفؿ

مـ  ايإر كـت تعؾؿ أين أع دك خقفً ب مـ كاركب فعّذشـل هبا اتعؾؿ أين أع دك خقفً 

إلقفا  امـل لجـّؽ ياققً  ا هباب يإر كـت تعؾؿ أين أع دك ح ً كارك فعدين

 -(3)«فاحرمـقفا

: ي،ذه راشعة العديية تؼقع ممكدة عدا م آهتا شالخقج مـ اهلل يرجاء ثقاشف

 الف ياققً  ايف جـّف فلكقر كإجقر شؾ ع دتف ح ً  امـ كاره يٓ ح ً  اما ع دتف خقفً »

 - (4)«إلقف

فؼد كار لؿريؿ كقر فقفا تلييمت شا ؾة  بؾى وجه التػصقلبالـسبة لؾعبادات طأما 

 مـؽرة ما أكزع اهلل هبا مـ سؾطارب إكؿا ،ق ات اع الفقى يالؼقع عؾك اهلل شغقر عؾؿ- 
                                                 

 (-79,81قت ال ما )اكظر: مذكرات ش( 0)

(ب فصقص 3.445يف: إحقاء عؾقا الديـ لؾغزالل ) ,عؾك س قؾ الؿثاع,اكظر أققالفؿ ( 2)

(ب 390(ب الؾؿع لؾطقسل )2.325(ب الرسالة الؼ قريةب لؾؼ قري )19الحؽؿ ٓشـ عرشل )

(ب ا ك ار 0.43(ب إكقار الؼدسقة لؾ عراين )21.081الط ؼات الؽربى لؾ عراين )

 (- 2.38لؾجقؾل )الؽامؾ 

عـ أشل الح ـ شـ الؿقّفؼ أحد أعما الصقفقة يف  (ب كؼًم 432  ؼات إيلقاء ٓشـ الؿؾؼـ )( 4)

 الؼرر الثالث- 

 (- 3.428إحقاء عؾقا الديـ لؾغزالل )( 3)
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اهلل ،ق »: حقث تؼقعب يمـ ذلؽ اعّ ار،ا جؿقَع الع ادات يأداَء،ا مجرد غ اء

ت مجرد غ اء لقس !! يلفذا جؿقع الع ادا اأي كا قرً  احضقر يكقر لقس اخًص 

 -(1)«إٓ

فؾفا عدة تلييمت ياكحرافات فاسدة لؿعـك الع ادات كؿا كطؼت  أما تػصقًم 

شذلؽ الـصقص الّل سجؾّفاب يكلهنا م ّؼاة مـ تلييمت ال ا ـقة يالؼرامطةب 

 : ي،ا،ـا شعض الـؿاذج عؾك س قؾ الّؿثقؾ ٓ الحصر

  :الصالة والزكاة -1

ع د يلقس الع ادةب الصؾة ٓ الصمةب فم يقجد الؿطؾقب مـفا عـد،ا ،ق الّ

عـد،ا أي اخص تصؾل إلقفب يٓ تقجد أي إمؽاكقة لؾحقار مع اهللب ٕر الؽما 

أي الحقار مؿؽـ فؼط عـد يجقد اخصقـب ياهلل ،ق حضقر يلقس اخصب اهلل 

 دؿتب يالصمة ال ائدة شقـ الـاس عـد،ا مجّرد ق قر يياج ات تؼضقفا-

ب ك ار يف دمة مقدقلة دائؿةب ٓ يصؾل ٕكف ٓ يؼطع دمةعـد،ا يعقش ا 

ب ٓ يحّاج إلك الذ،اب إلك الؽـق ة أي الجامع--- آ يصقا ٕكف ٓ يؼطع دقمً 

 - (2)كعؿ !! أيـؿا تقلقا فثؿَّ يجف اهلل ي ّفر قؾ ؽ يدؾِّ شؿا اةت

ة يـ غل أٓ كـ ك أر الصمة لق ت سؾعة أي غاية أي دػؼ: يتـ ف إلك أكف

الصمة فعؾ يعؿؾ يدؾة شقـ كؾ الؿخؾققات مع ب تجارية شقـ الخالؼ يالؿخؾق 

،ل دؿت يإدغاء لفذا الصػاء ال اكـ يف ب الخالؼب الصمة مصدر،ا الؼؾ 

ب ال ؽقـةب الصمة دؾة مع الخالؼ عرب الصؾة مع الـػس يمع جؿقع مخؾققاتف

                                                 

 (- 002مذكرات شقت ال ما )( 0)

 (-027اكظر: مذكرات شقت ال ما )( 2)
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ل قؽ الؾفؿ ب هلل---يلؽؾ ديـ  رقف الخادة شفب يكؾ الطر  سالؽة يآمـة إلك ا

يالعااؼ ب إر الصمة ع ؼب افعؾ شل ما ت اء لقلِت مؾؽقتؽب لّؽـ م قةّؽب ل قؽ

 -(1)ففق يعقش ،ذا الع ؼب ٓ يقت لديف لقّحدث عـ ع ؼف

يضعفا اهلل حّك تّؼ ؿ ب الزكاة عـد،ا ففل دؾة شقـ الع اد ش ؽؾ عاايأما 

: ٕهنؿا ادائؿً  ايلفذا ُتذكرار معً ب  اقة الصمة عؿقدية ي اقة الزكاة أفؼقةب الطاقة

يإذا كـت تريد أر يعطقؽ اهلل ب مـ حقث الطاقة ي،ل تذكركا اتؽؿمر شعضفا شعًض 

 -(2)مـ  اقة سقاء كاكت مادية أي عؾؿقة أي معـقية ففذا ،ق الزكاة

 : الصوم والحج -2

تليلت مريؿ الـقر الصقا شالطقاج الداخؾلب يالحج شالطقاج الخارجلب 

أر ما يحصؾ الققا حقـ الصقاا أي الحج لقس لف أي عمقة شالصقاا  فادعت

يالحج الحؼقؼققـ: ٕر الؿقازيـ اخّؾت يلؿ تعد كؿا كاكتب  اقة الصقاا ،ل 

يعـل لؾؿرأة عؽس عؼارب ال اعةب يلؾرجؾ مع عؼارب ال اعةب يص ح ب الطقاج

يليت كـ  ,صقا أي مـ ال ,ب ييف الع رة أياا إخقرة االج ؿ ي  ف إرض تؿامً 

يالطقاج الخارجل ،ق الحج!! يعـل كؾ ب فقؽقرب ،ذا ،ق الطقاج الداخؾل---

 -(3)الطؼقس الؿقجقدة ،ل لّـظقػ الج ؿ يالػؽر مـ الطاقة ال ؾ قة

عؾك تلييمت مريؿ كقر ياكحرافاهتا  يغقر ذلؽ مـ الـؼقع الّل سؼّفا تدلقًم 

يعؼائد،ؿ يف الع ادات  (4)قةالّل قررت فقفا مذ،  الصقفب يف معـك الع ادات
                                                 

 (-31,34ر )اكظر: فـجار قفقة شللؿ ا ك ا( 0)

 (- 23مذكرات شقت ال ما )( 2)

 (-28اكظر: مذكرات شقت ال ما )( 4)

يف: الػّقحات الؿؽقة ٓشـ عرشل  ,عؾك س قؾ الؿثاع,اكظر لؾقققج عؾك ،ذه آكحرافات ( 3)
= 
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 يال رائع الؿـزلةب يإر اخّؾػت يف ذلؽ الع ارة يتـقعت ا اارة- 

يمـ أمثؾة الّلييمت ال ا ؾة لؾع ادات مـ شعض زعؿاء الصقفقة ما قالف 

يأما الصمة فنهنا ع ارة عـ ياحدية الحؼ تعالكب يإقامّفا إاارة إلك » :أحد،ؿ

يأما الزكاة فع ارة ب ش ائر إسؿاء يالصػات--- إقامة كامقس القاحدية شآتصاج

يأما الصقا فناارة إلك آمّـاع عـ ب عـ الّزكل شنيثار الحؼ عؾك الخؾؼ---

فعؾك قدر ما يؿّـع-- تظفر آثار ب الؿؼّضقات ال  رية لقّصػ شصػات الصؿدية

 -(1)«الحؼ فقفب يأما الحج فناارة إلك اسّؿرار الؼصد يف  ؾ  اهلل

الّجريد عـ العمئؼب يالّػريد شالحؼائؼب : معـك الصمة»: ؿيقاع شعضف

 -(2)«الصمة يدؾ: يقاع آخر

يمثؾ الّلييمت ٓ عدَّ لفا يٓ حصرب يقد مأل الؼقا كّ فؿ هباب إلك جاك  

 اكحرافاهتؿ إخرى يف شاب الع ادات- 

 : فحؼقؼة مذ، فا تحت ،ذا ال اب العظقؿ يظفر مـ خمع إيجف أتقة

يإر كؾ إعؿاع ع ادةب يكؾ الطر  مـ اهللب ب جقيز ع ادة كؾ الءت ,0

 فـع د اهلل شؽؾ الء- 

                                                 
= 

(ب يعقارج 2.030(ب ي  ؼات ال عراين )218.548,549(ب يالؾؿع لؾطقسل )0.32)

(ب يالرسالة الؼ قرية 2.054ة إيلقاء لؾؿـقيف )(ب يجؿفر440الؿعارج لؾ فريردي )

(ب يالقجقد الحؼ لؾـاشؾ ل 96(ب يالّعرج لؿذ،  أ،ؾ الّصقج لؾؽمشاذي )249)

 (ب يغقر،ا كثقر-076,087)

 ( يما شعد،ا- 2.043ا ك ار الؽامؾب لؾجقؾل )( 0)

 (- 021الّعرج لؿذ،  أ،ؾ الّصقجب لؾؽمشاذي )( 2)
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 الدعقة إلك ترك أداء الصمة يف الؿ اجد: أي ترك الجؿاعات-  ,2

ب فح   يتلمًم  اتػريغ الصمة مـ معاكقفا العظقؿة يجعؾفا دؿًّ  ,4

ؾ فا يف ال قارع تع د اهلل يق ,كؿا تزعؿ,يخؾق،ا مـ الخ قع هللب فؽؿ مرة 

 يالعقاذ شاهلل-ب يالحقاكقت

الع ادات الّل ،ل تطفقر لؾـػقس يفقفا تعظقؿ هلل يالّزاا ٕيامره  ,3

ب يتحؼقؼ لؾع قدية جعؾّفا مريؿ كقر مصادر لؾطاقة الؽقكقة الّل تممـ ،ل شػؽرهتا

الخالؼ الؿّػرد  الّل ،ل يف مجؿؾفا فؽرة شديؾة لأللق،قة الحؼة القاج ة هلل 

 فذا الؽقر- ل

ب ي،ل ت ؿقة شا ؾةب حقث إر مصدر ات ؿقة اعائر ا سما  ؼقًس  ,5

يلق ت مؾػؼة مـ دياكات اّك حّك ب ال عائر يف ا سما ،ق الؼرآر يال ـة

ب فػل ا سما شقار اامؾ كامؾ لؽؾ ما يحّاج إلقف الؿ ؾؿب ت ّؼقؿ لفا الّ ؿقة

 ال ؾقؿة-  ي،ق ياضح تؿاا القضقح يقري  مـ إففاا يالػطر

o الرد طؾقفا : 

لف يٕكف ي ّحؼ الع ادة فؼط يأهنا ٓ  ازعؿ مريؿ كقر شلهنا تع د اهلل ح ً ,0

: ٕكف افاسدً  ات الل شعذاشف يكعقؿف الذي أعده اهلل لع اده يقا الؼقامة   ُيعّرب اعّؼادً 

أر يذلؽ إذا كظركا فقفؿا كجد ب يّـاىف مع ما جاء يف الؼرآر الؽريؿ يال ـة الـ قية

ًٓ  الف يح ً  آ تـايف ع ادتف تعظقؿً  اير، ً  اع ادة اهلل رغ ً  فنر   بلجـاشف يإجم

يإذا كظركا ب يقد تع دكا اهلل شالقعد يالقعقدب مـ تعظقؿف العؿؾ عؾك يفؼ ما ارعف

شأيات الّل تّؽؾؿ عـ عذاب اهلل الذي أعده لؾؽافريـ  ايف كّاب اهلل كجده مؾقةً 

أر كؼل مـفا أكػ ـا  ▐الـار الّل أمركا اهلل  يعؾك رأس ذلؽب يلؾعصاة
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ :يأ،ؾقـا يف ققلف تعالك

 ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 ▐يكذلؽ فالؼرآر مؾلء شآيات أخرى تّؽؾؿ عـ يعد اهلل ب [6: ]الّحريؿ

لع اده الؿممـقـ شالثقاب الجزيؾ يالدخقع يف الجـة يالـعقؿ الؿؼقؿب يعدا اعّ ار 

ياسّفاكة شؿا ب شليامر اهلل يكقا،قف ييعده ييعقده ااهلل ييعقده يعّرب اسّخػافً  يعد

يإكؿا ب لف كؿا تزعؿ مريؿ كقر يمـ ااهبفا اهلل يح ً  اي،ذا لقس تعظقؿً ب عـده

 اسّخػاج شاهلل ياسّفزاء شف- 

يع ادة اهلل يحده شالح ب دير الرجاء يالخقجب مخالػ ل ـة إك قاء ,2

ې ې ﴿: ـ شؾغقا أعؾك درجات الع قديةب كؿا قاع تعالكيالؿرسؾقـب الذي

ب [91: ك قاء]إ ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ

ې ې ې ى ﴿: ي،ؽذا كار الصالحقر مـ ع ادهب كؿا قاع تعالك

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 -[57: سراء]ا ﴾ېئ

ی ی ی ﴿: مـ ي ؿع ققلف تعالك ايمح ً  ايكقػ يؽقر معظؿً ,4

يققلف ب لع اده ايتحذيرً  ايتخقيػً  ار،ق ً ت[ 23: ال ؼرة] ﴾ی جئ حئ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :تعالك

يٓ يعظؿ يي ّفل ب فم ي الل شؿا يخقج اهلل شف ع ادهب [044: آع عؿرار] ﴾ڀ

يٓ يؼقع هبذا الؼقع إٓ جا،ؾ فارغ قؾ ف ب الـعقؿ الذي أعده اهلل لع اده الؿممـقـ

: يذلؽ ٕر ح  مريؿ كقر ملسو هيلع هللا ىلصقلف مـ خ قة اهلل يمـ العؾؿ شؽّاب اهلل يسـة رس

يقد أثـك اهلل عؾقفؿ يف ب هلل ٓ يؿؽـ أر يؽقر أعؾك مـ ح  إك قاء يع ادهتؿ

 يذلؽ مـ أعؾك الدرجات- ب الؼرآر شلهنؿ يع ديكف رغ ة ير، ة
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شعد أر أيرد جؿؾة مـ أققاع  (1)  قاع ال قخ إح ار إلفل ظفقر 

: ار،ؿ لؾجـة يالـار يالعقاذ شاهللالصقفقة يف الثقاب يالعؼاب ياسّفزائفؿ ياحّؼ

يضؾقا عـ سقاء ال  قؾ الّل ،ل س قؾ ب اشّعديا عـ الجادة يتػرقت هبؿ ال  ؾ»

ـٌ يف الؼرآر الؿجقدب يس قؾ الؿممـقـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يس قؾ رسقلف  چ ﴿ :كؿا ،ق ُم ق

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

 - (2)«ام قـً  ا--- فخ ريا خ راكً [054: إكعاا] ﴾ڈ ژ ژ ڑ

ؿ إر جؿقع إك قاء يالؿرسؾقـ سللقا اهلل الجـة شـص الؼرآر الذي ٓ يلتقف ث

ال ا ؾ مـ شقـ يديف يٓ مـ خؾػفب فؾق لؿ يؽـ ،ـاك فائدة يف ال ماع ما سللقا 

رهبؿ الجـةب يٓ اسّعاذيا مـ الـارب فؼقلفا فقف مـاقضة دريحة لؾقحققـب يلؿا 

 عؾؿ مـ الديـ شالضريرة-

دات ال رعقة يتلييؾفا شّؾؽ الّلييمت الؿ ّؼ حة ققع ققلفا يف الع ا,3

يعؾؿ شطمكف كؾ مـ ا ؾع ب شا ؾ مـؽرب يـطؼ شالؽػر يال عد عـ س قؾ الرااد

 ييقػ عؾك ع اراتف الػاسدة-
                                                 

،دب يف أسرة ااّفرت شالعؾؿ يالػضؾ 0461إح ار إلفل ظفقرب يلد عاا  ،ق الداعقة الؿجا،د( 0)

يالجفاد يف س قؾ اهللب مح ة لؾعؾؿ يالعؾؿاءب يقد حػظ الؼرآر يف سـ م ؽرة مـ عؿرهب 

يااّفر شالػطـة يالذكاء يح  العؾؿ يالدعقة إلك اهلل يمحارشة الؿ ّدعةب كار يلمر 

:   اهلل لقمة ٓئؿب قاع عـف ال قخ اشـ شاز  شالؿعريج ييـفل عـ الؿـؽرب ٓ تلخذه يف

- مـ مملػاتف: الّصقج «كعؿ الرجؾب ي،ق عـدكا م فقر شالعؾؿب يالػضؾب يح ـ العؼقدة »

الؿـ ل يالؿصادرب يدراسات يف الّصقجب يال قعة يال ـةب يا سؿاعقؾقة يغقر،ا كثقرب قّؾ 

د- اكظر: يف رسالة ال قخ ،0317ي،ق يؾؼل محاضرتف يف جؿعقة أ،ؾ الحديث شم،قر سـة 

,45إح ار إلفل ظفقر مـفجف يجفقده يف تؼرير العؼقدة لؾدكّقر عؾل شـ مقسك الز،راين )

 ( رسالة دكّقراه مط قعة-025

 (-67دراسات يف الّصقج )( 2)
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فؿؿا ٓ اؽ فقف يٓ ارتقاب أكف ٓ يحؾ ٕحد يٓ يحؼ لف أر يع د اهلل تعالك 

كار كقع تؾؽ الع ادة يكاكت  اأيً ب ملسو هيلع هللا ىلصف إٓ شؿا ارعف يف كّاشف أي جاء يف ،دي ك ق

دير سقاهب ي،ذا ٓ يّلتك إٓ  ▐مع خؾقص الـقة يف ذلؽ لقجفف ب دػّفا

يقد دّلت عؾك ،ذه إمقر كصقص ارعقة يأققاع ب عـ  ريؼ العؾؿ يالؿعرفة

 : سؾػقة: مـفا

چ  ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ :ققلف تعالك

: رآع عؿرا] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍڇ ڇ ڇ ڇ *چ چ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ :يققلفب [40,42

إلك غقر ذلؽ مـ الـصقص الؿ ّػقضة يف ،ذا الؿعـك الدالة ب [64: الـقر] ﴾ڳ

 عؾك ،ذا إدؾ العظقؿ- 

مـ ع د اهلل شغقر عؾؿ كار ما يػ د أكثر مؿا ": يقد قاع شعض ال ؾػ

ضّؾ مـ فار  الدلقؾ " :يؼقع   يكار اقخ ا سما اشـ تقؿقة ب (1)"يصؾح

 -(2)"ال  قؾ

يمؿا ،ق معؾقا عـد كؾ مممـ شاهلل يرسقلف أر أح ـ الء يّؼرب شف الع د 

إلك اهلل ،ق الصؾقات الخؿس شليقاهتا يالّـػمت يالّطقعاتب يلؽـ الصقفقة ٓ 

ب فإمر عؽس ذلؽب يرير ذلؽب مع ما ااّفر عـفؿ شؽثرة الصؾقات يالـقافؾ

 الؽـ شعضفؿ أيًض ب قا شؽثرة ذلؽيدحقح أكف يقجد شعض الؿّصقفة قد ُعرف

                                                 

(ب ييذكر ذلؽ عـ 2.482(ب يمجؿقع الػّايى)2.229اكظر: آسّؼامة ٓشـ تقؿقة)( 0)

 ز رضل اهلل عـف يرحؿف-الخؾقػة عؿر شـ ع د العزي

 0.82(ب يمػّاح دار ال عادة اشـ ققؿ الجقزية )2.6اكظر: الؿ ّدرك عؾك مجؿقع الػّايى)( 2)

, 84-) 
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يال احث يالؼارئ حقـؿا يّػحص أحقالفؿ يسقر،ؿ يف ب ---ملسو هيلع هللا ىلصخالػقا رسقع اهلل 

شلر الؼقا معظؿفؿ ٓ يحضرير ب كّ  الط ؼات يال قر يرى العج  العجاب

شؾ كؼؾقا عـ كثقر مـفؿ ب يٓ يحافظقر عؾقفاب الؿ اجد ٕداء الصؾقات الخؿس

ـ الرياشط يالزياياب يالصقامع يالّؽاياب يالغقرار شلهنؿ ما كاكقا يخرجقر م

ب ٓ اشؾ يسـقات أيًض ب اأساشقع يافقرً ب يالؽفقجب يال رادي  يالخؾقات

مع يريد الّ ديد يف الحضقر ٕداء الصؾقات يف الؿ اجد ب لؾجؿعة يٓ لؾجؿاعة

 يمع الجؿاعة يشليقاهتا- 

ة الصؾقات أمر،ؿ شلدائفا حقـؿا أمر الؿممـقـ شنقام ,ت ارك يتعالك,فنر اهلل 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ :مع الجؿاعةب فؼاع تعالك

 -(1)[34: ال ؼرة]

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصيج  أداؤ،ا شالؽقػقة الّل شّقـفا الرسقع ب فالصمة عؿاد الديـ  أققا

 ًٓ يإدلة ب شدير خ قع يٓ  ؿلكقـة ,كؿا تزعؿ مريؿ كقر, ايلقس دؿًّ ب يأفعا

ب يحذرت مـ الّفاير هباب ء الصمةمـ الؽّاب يال ـة اددت عؾك يجقب أدا

 عـ تركفا-  ييجقب حضقر الصمة مع الجؿاعة فضًم 

الّل جعؾّفا مريؿ كقر خالقة مـ ب يكذلؽ الؼقع يف الزكاة يالصقا يالحج

الّل ب يذ، ت هبا إلك تلييمت الصقفقة يتػ قراهتؿ الغري ةب معاكقفا العظقؿة

مـقـب يقد كاكت تؾ س كصقدفا يف عـ كقر القحل يس قؾ الؿم اذ، قا هبا شعقدً 

تعالك ب يتؼقع عؾك اهلل شم عؾؿب ،ذا ال اب الحؼ شال ا ؾ كؿا ،ق مـفج الصقفقة

ب ففؾ يقجد اسّفزاء شال ريعةب يتعطقؾ لؾّؽالقػب اك قرً  ااهلل عؿا تؼقلف عؾقً 

                                                 

 (-83 , 84اكظر: دراسات يف الّصقج )( 0)
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 يتمع  شليامر اهلل يكقا،قفب يضمع أكرب مـ ،ذا ؟ 

يف الر مـ أسؼط الّؽالقػ    ة يمـ أققاع اقخ ا سما اشـ تقؿق

يتحريؿ الؿحرمات ب إر ا يؿار شقجقب القاج ات الظا،رة الؿّقاترة» :ال رعقة

الظا،رة الؿّقاترة ،ق مـ أعظؿ أدقع ا يؿارب يققاعد الديـ يالجاحد لفا كافر 

 -(1)«شآتػا 

إر الع ادة  :أجؿع عؾك تؽػقر ققع شعض الؿّصقفة»: يقاع الؼاضل عقاض

أفضت هبؿ إلك إسؼا فاب يإشاحة كؾ  ,إذا َدَػت كػقسفؿ,ؿجا،دة ي قع ال

 -(2)«الء لفؿب يرفع عفد ال رائع عـفؿ

فديـ ا سما شّقـ أمر ال رائع أتؿ شقارب ييضح كقػقّفا يأيقاهتا أد  

كؿا قاع ب يلـ يؼ ؾ مـفب يكؾ مـ ي ّغل الحؼ يف غقره ففق مـ الخاسريـب يضقح

 ﴾ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :تعالك

 -[85: آع عؿرار]

 املطلب السابع

 األولياء

فرفعت ب سطرت مريؿ كقر يف كّ فا جؿؾة مـ آعّؼادات ال ا ؾة يف إيلقاء

ب شؾ فضؾّفؿ عؾقفؿب يشالغت يف ذلؽ حّك إهنا سايهتؿ شإك قاءب مـ الهنؿ

يأكف يج  عؾك الـاس ب يأكف يقحك إلقفؿب يأيردت ما يػقد أهنؿ يعؾؿقر لؾغق 

                                                 

 (-02.396مجؿقع الػّايى )( 0)

 (- 288ال ػا شّعريػ حؼق  الؿصطػكب لؾؼاضل عقاض )( 2)
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إلك غقر ذلؽ مؿا سطرتف يف ،ذا ب اتخاذ مراد يإماا يدلفؿ عؾك الطريؼ الصحقح

 : يفقؿا يؾل أيرد شعض أققالفا الدالة عؾك ذلؽ مـ شطقر كّ فاب ال اب

شؾ ُتؼدا ب شذكر إك قاء آ تؽاد تذكر يف ع اراهتا لػظ إيلقاء إٓ مؼريكً ,

إيلقاء يإك قاء شلر كّاب اهلل --- يلؿا قاع »: مـ ذلؽ ققلفاب إيلقاء شالذكر

 -(1)«كاٍج ياٍج ااٍج لؿ كصد 

الحؽؿاء يإيلقاء يإك قاء يحد،ؿ يحدهتؿ »: يتؼقع يف مقضع آخر

 -(2)«مقدقلة شالع ؼ ا لفل ،ذا ،ق الّقحقد--

كار ،ـاك اقخ ك قر يمعريج شا يؿار-- يكار الـاس »: يمؿا ديكّف ققلفا

ب إلك الؿقاعظ يالػّايى الثؿقـة الّل كار يعطقفايجّؿعقر مـ حقلف يي ّؿعقر 

يا : ييف يقا مـ إياا كار يف حالة اغػ يع ؼ ييدؾ ف ؿع اهلل يحايره فؼاع

 ًٓ مميقـ ال اعات ما ذا : اهلل أكت ك قر يقادر يي،اب يأريد أر أسللؽ سما

 ت ايي عـدك؟

 لحظة-: قاع اهلل

 يمميقـ الديٓرات ماذا ت ايى عـدك؟ : ال قخ

 قريش- :قاع اهلل

  أعطقـل كؿ قرش مـ رحؿّؽ القاسعة-: ال قخ

                                                 

 (-46ر )فـجار قفقة شللؿ ا ك ا( 0)

 (-98أسرار مريؿ كقر )( 2)
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 - (1)«اكّظْر َكْؿ لحظة: اهلل

ب ي،ذه الؼصة مػاد،ا أر إيلقاء أي ال ققخ يقحك إلقفؿ ييحاير،ؿ اهلل

 -اك قرً  اتعالك اهلل عؿا يؼقلقر عؾقً 

حقـ تصؾ إلك الم،قت العؾقي ،ق الؿؽار الذي تذكره إديار »: يتؼقع

أكثر الـاس حقـ يحؾؿقر شإك قاء ب شققا القدؾ (2)يالعرفارب الؼقامة شققا

أي ٓحظقا الصقر لفمٓء إيلقاء ب يإيلقاء يؼقلقر إهنؿ كاكقا محا قـ شـقر

،ذه حؼقؼة: ٕهنؿ يظفرير لؾـاس شلج امفؿ ب تقضع ،الة مـ كقر حقلفؿ

 -(3)«فؿإذر ،ذا الـقر ي ع مـ أج امب ال ادسة أي ال اشعة

أي ب أي يادؾب يلفا أققاع أخرى تّدعل فقفا يجقب ال حث عـ مراد

ما عرفت  ,يف زعؿفا,أي الرجؾ الحؽقؿب أي الؿعؾؿ: ٕكف لقٓ الؿرشل ب عارج

 -(4)الربب يمـ ٓ مراد لف كار ال قطار مراده

شؾ ب (5)فؼقع مريؿ كقر يف إيلقاء يما تعّؼده ،ق عقـ عؼقدة الصقفقة فقفؿ

                                                 

 (-86مذكرات شقت ال ما )( 0)

 تريد شالعرفار الّصقج-( 2)

(- يقد شدأت حديثفا شلر لؽؾ إك ار س عة أج ااب يشقـت أر 74مذكرات شقت ال ما )( 4)

 الج ؿ ال ادس يف الم،قت ال ػؾل يال اشع يف الم،قت العؾقي )كقر(-

 (003ب 21(ب يأسرار مريؿ كقر)79ا )اكظر: مذكرات شقت ال م( 3)

(ب يعقارج الؿعارج 2.71اكظر: عؾك س قؾ الؿثاع: ققت الؼؾقب ٕشل  ال  الؿؽل )( 5)

(ب يجؿفرة إيلقاء لؾؿـقيف 0.023(ب يا ك ار الؽامؾ لؾجقؾل )27لؾ فريردي )

(ب يقد 461(ب يخّؿ إيلقاء لؾحؽقؿ الرتمذي )55(ب يالّصقج لؾؽمشاذي )0.266)

ا  جؿؾة مـ ،ذه العؼائد شالّػصقؾ ال قخ إح ار ظفقر يف كّاشف: الّصقج الؿـ ل س

 (ب ي،ق جدير شآ مع-078,256يالؿصادر )
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يمـ ذلؽ عؾك س قؾ الؿثاع ققع أشل يزيد ب ؿاهتا مع كؾؿاهتؿتؽاد تّطاشؼ كؾ

 -(1)«مـ لؿ يؽـ لف أسّاذ فنمامف ال قطار»: ال  طامل

o الرد طؾقفا : 

 -(2)الؼرب يالؿح ة: القٓية يف الؾغة

 :قاع اقخ ا سما اشـ تقؿقةب يالقٓية يف ال رع ،ل ا يؿار يالّؼقى

 -(3)«أيلقاء اهلل ،ؿ الؿممـقر الؿّؼقر»

ب أر هلل أيلقاء مـ الـاس ملسو هيلع هللا ىلصيف كّاشف يسـة رسقلف  ▐يقد شقـ اهلل 

: فؼد قاع تعالكب أيلقاء الرحؿـ يأيلقاء ال قطار *فػر  شقـب يلؾ قطار أيلقاء

ڀ ڀ ٺ  *ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

ڦ ڄ ﴿: - يذكر أيلقاء ال قطار فؼاع تعالك[62,64: ]يقكس ﴾ٺ

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 

 -[76: ]الـ اء ﴾ڌ ڌ ڎ

يعؾك ،ذا فالّؼ قؿ الصحقح لؾـاس يف ،ذه الحقاة الدكقا ،ق أهنؿ يـؼ ؿقر 

يإما أر يؽقكقا أعداء هللب يلق ت القٓية ب إما أر يؽقكقا أيلقاء اهلل: إلك ق ؿقـ

محصقرة يف أاخاص معقـقـ كؿا تزعؿ مريؿ كقر يق ؾفا الصقفقةب شؾ إر كؾ 

ع أيامر اهلل ييجّـ  كقا،قف ففق يلل مـ أيلقاء اهلل م ؾؿ يممـ شاهلل يشرسقلف ييّ 

▐- 

                                                 

 (-96(ب يعقارج الؿعارج لؾ فريردي )2.745اكظر: الرسالة الؼ قرية )( 0)

 (-3.310اكظر: الؼامقس الؿحقطب لؾػقريز آشادي مادة )ي ع ي( )( 2)

 (-06أيلقاء الرحؿـ يأيلقاء ال قطار ) الػرقار شقـ( 4)
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الّل ٓ تؾقؼ ب أما إيداج الّل أ ؾؼت عؾك إيلقاء كؿا أيردهتا مريؿ كقر

جؾ فا الؿّصقفة مـ الطقائػ ب ففل معّؼدات فاسدة دخقؾة عؾك ا سماب هبؿ

 القثـقة الضالة الّل تع د ال  ر مـ دير اهلل-

إذ ب ؿ كقر سارت عؾك مـفج الصقفقة يف الر إيلقاءيمؿا ٓاؽ فقف أر مري

يلؿ يؼصديا هبا معـا،ا ب يعديا م حث القٓية أ،ؿ م احث الصقفقةب غؾقا فقفؿ

اشّدعقه ثؿ حؿؾقا عؾقف الـصقص ال رعقة  اإكؿا قصديا هبا معـك جديدً ب ال رعل

درجات  فؼد ادَّعقا أر القٓية ،ل شؾقغ الؽؿاع يفب القاردة يف الر إيلقاء

 يمرت ة القؼقـ-ب ييدقع ال الؽ إلك الحؼقؼةب الّصقج

يإخ ار،ؿ ب يإحا ّفؿ شعؾؿ ما كار يما يؽقرب يأما ا معفؿ عؾك الغق 

ي،ذا مـ خادة رب ب فؽّ  الؼقا مؾقةة هبذه الؿخّؾؼاتب شؽؾ ما ظفر يشطـ

عـ  ▐حقث أخرب ب فم يعؾؿ الغق  إٓ اهلل تعالكب ال ؿايات يإرض

يأمر ب [024: ]،قد ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿: ذلؽ فؼاع

ں ں ﴿: لف شذلؽ اأر يـػل عـ كػ ف عؾؿ الغق  حقث قاع تعالك آمرً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ك قف 

 -(1)[51: ]إكعاا ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

يإذا كار اهلل تعالك لؿ يمت الرسؾ ما لؿ يمت غقر،ؿ مـ أس اب الّصرج يف 

الؼدرة الذاتقة يعؾؿ الغق  يكار كؾ مـ الّصرج شب الؿخؾققات يمـ عؾؿ الغق 

فؿـ أيـ جاءت دعقى الّصرج يف ب ي ّحقؾ أر ي اركف غقره فقفب شف  اخاًد 

الؽقر يعؾؿ الغق  لؿـ ،ؿ دير الرسؾ مـزلة يكرامة عـد اهلل تعالك مـ الؿ ايخ 

                                                 

 (-218,219اكظر: الّصقج الؿـ ل يالؿصادرب إح ار إلفل ظفقر )( 0)
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 ؟(1)الؿعريفقـ يغقر الؿعريفقـ

 يعـ  ريؼ ،ذا آدعاء يالزعؿ ال ا ؾ اؽؽقا الـاس يف مصادر ال رع

يارعقا لفؿ ارائع أخرى زاعؿقـ ب ملسو هيلع هللا ىلصي،ل كّاب اهلل يسـة رسقلف ب الصحقحة

عـ اهلل خادة هبؿ دير غقر،ؿ مـ  اييّؾؼقر عؾقمً ب شلهنؿ يطؾعقر عؾك الغق 

 إمة ا سممقة-

-- »: يمـ ذلؽ ققع مريؿ كقر شعد ارحفا لؽقػقة تحؼقؼ يحدة القجقد

 -(2)«دقت الؼؾ  ،ق الدرب إلك الرب

ففق الؿقجف لف إلك الطريؼ ب لدلقؾ يالؿعّقع عؾقف ،ق قؾ  ا ك ارثؿ تجعؾ ا

ما ،ق الصح يما ،ق الغؾط؟ ٓ تؼرأ أي كّاب مـ »: فؼالتب الذي يج  أر ي ؾؽف

اسّؿع شندغاء ب «أكا قؾ ل دلقؾل»قؾ ؽ كّاشؽ يدلقؾؽ ب أي عؾقؿ أي حؽقؿ

الؼؾ  ب  --يلقؽـ الخالؼ ،ق داح  ،ذا الؼؾب يشصػاء يا ؾ  الحؽؿة مـ اهلل

إر فـ ا ك اكقة ،ق ا دغاء إلك ب يقحد ييعرج آتجاه ال ؾقؿ شدير أي اؽ

كعؿ ب ياسّ ؾؿ لف شثؼة تامة كؿا ي ّ ؾؿ الـفر إلك ال حرب الؼؾ  شاكّ اه يشقعل

كضؾ يكـحرج عـ  اسـقاجف شعض إلؿ يلؽـ ٓ يٓدة شدير ألؿ-- يأحقاكً 

أخرى  ايأحقاكً  اسـؼع أحقاكً ب لؾّعؾؿ--- االصراط الؿ ّؼقؿ ي،ذه العمقة ،ل أيًض 

 - (3)«سـصؾ إلك الطريؼ الؿ ديد--- ،ذا ،ق الّقحقد يالدمج

ب فؾؼد تركت مريؿ كقر يق ؾفا الصقفقة مصادر ال رع ي،ل الؽّاب يال ـة

                                                 

 (-7.325تػ قر الؿـارب محؿد راقد رضا )( 0)

 (-51مذكرات شقت ال ما )( 2)

 (-087أسرار مريؿ كقر )( 4)
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 ياعّؿديا عؾك ما تؾؼقف عؾقفؿ قؾقهبؿ الػاسدة الؿؾقةة شال  فات-

رفة الؿلمقر شف يالؿـفل قد جعؾ  ريؼ مع ▐يمـ الؿعؾقا أر اهلل 

حّك ٓ تّػر  هبؿ ب يلؿ يرتك لؾـاس آجّفاد شؼؾقهبؿ لؿعرفة ذلؽب عـف ال رع

كؿا فعؾ الصقفقة يمـ اكخرط تحت لقائفؿ ب ال  ؾ ييضؾقر سقاء ال  قؾ

 فلد حقا يف كؾ ياٍد يفقؿقر-

يٓ يخػك ما يف الـص ال اشؼ الذي أيردتف مريؿ كقر مـ ف اد ياضطراب 

ي،ق مـ تؾ ق ات ب ضح يعارض دحقح الؿـؼقع يدريح الؿعؼقععؼدي يا

أحدثق،ا لقـػذيا مـفا إلك إحداث كثقر مـ ال دع ب الصقفقة يأشا قؾفؿ

معّديـ عؾك حؼ  ,ااءيا أا أشقا,فؽاكقا شذلؽ ب يآكحرافات يإلصاقفا شالديـ

 ة-اهلل يف الّ ريع شاسؿ الؽ ػ الذي يحصؾ لفؿ يما تؿؾقف عؾقفؿ قؾقهبؿ الضال

حدثـل قؾ ل عـ »: حقث قاعب يقد س ؼ مريؿ كقر إلك ،ذا آّدعاء اشـ عرشل

 -(1)«رشل---

لؽؾ مـ  ايشؼاء شاهبا مػّقًح ب ي،ق ادعاء يمدي هبؿ إلك الؼقع شعدا خّؿ الـ قة

: يذلؽ ٕر عؼقدة خّؿ اخطقرً  اعؼديً  اي،ذا يعّرب اكحرافً ب يدعل الّؾؼل عـ اهلل

يقد يردت كصقص قرآكقة ب ؿعؾقمة مـ الديـ شالضريرةالـ قة تعّرب مـ إمقر ال

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿: قاع تعالكب تدع دٓلة قا عة عؾك خّؿ الـ قة

فؽؾ مـ يدعل شلكف تـزع عؾقف ب [31: ]إحزاب ﴾ۆئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ًٓ  ▐عؾقا مـ اهلل  يج  ب عؾك اهلل امػرتيً  شعد ،ذا الدلقؾ الؼا ع يعد دجا

حّك ٓ يػّـ الؿ ؾؿقـ يف ب   أر تؼطع عـؼففنر تاب يإٓ فقجب أر ي ّّاب

                                                 

 قلة-( حقث أيرد عـ اشـ عرشل ،ذه الؿؼ0.035لطائػ الؿــب لؾ عراين )( 0)
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: يذلؽ ٕر ادعاء الّؾؼل عـ اهلل يمدي إلك آتقار شلحؽاا يعؼائد (1)ديـفؿ

عـ رشف يإذا  ملسو هيلع هللا ىلصجديدة تخّؾػ مع عؼقدة ا سما الّل جاء هبا رسقع اهلل 

اعرتض عؾقف معرتض ي ّطقع أر يؼقع شؽؾ سفقلة أكف تؾؼاه عـ اهلل كؿا يزعؿ 

لؾعؼقدة ا سممقة  ايتؼقيًض  اي،ذا يعّرب ،دمً ب عفؿ مريؿ كقر ذلؽالصقفقة يم

 -ايالؼضاء عؾقفا هنائقً 

ي،ل عؾؿ ب يقد أد ح ياضًحا لؾعقار ت ا،ؾ الـاس يف ،ذه الؿ للة الخطقرة

شؾ ب فقـ  قهنا لؽؾ مـ ،  يدب مـ أيلقاء يكفـة يسحرة يعؾؿاء أشراجب الغق 

 ث ال حر يالدجؾ لؾـاس عـ  ريؼفا ل (2)دارت ،ـاك قـقات فضائقة مّخصصة

يما ذاك إٓ لؼؾة العؾؿ ال رعل ياكّ ار الجفؾ يال عد يا عراض ب عؾك الفقاء

 -ملسو هيلع هللا ىلصعـ إدلة ال رعقة الّل مصدر،ا كّاب اهلل يسـة رسقلف 

يقد سجؾت مريؿ كقر اعرتاففا شؿ اركة ك ار عؾؿاء إشراج يف شرامجفا يف 

 -(3)الّلمؾ يالغذاء الط قعل

ا ٓ شد مـ يققج العؾؿاء ي مب العؾؿ لؾّصدي لفذه العؼائد الػاسدة ي،ـ

 الّل تريد ،دا عؼقدة ا سما-

يقد اكؼؾ ت إحقاع يف ،ذه إزمار شنتقار ---»:   قاع الؼر  ل 

                                                 

 (204اكظر: ا رااد إلك دحقح آعّؼادب لؾ قخ دالح الػقزار )ص( 0)

 ايكذلؽ شعض شرامج قـاة الؿرأة العرشقةب حقث تعرض أرقامً « افرزاد»يقـاة « كـقز»مثؾ قـاة ( 2)

ؿ أمف ي دأ الدجاع يف إخ ار ال خص يشعد إعطائفؿ اسؿ ال خص ياسلمتصاع هبؿب 

 عؾؿاء ،ذه إمة فّصديا لذلؽ يمـعقا آتصاع هبؿ يشقـقا شؿ ّؼ ؾف يحقاتفب يقد ققض اهلل

 لؾـاس كذهبؿ يدجؾفؿ-

 (-58اكظر: أسرار مريؿ كقر )( 4)
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شؾ اكخدع كثقر مـ الؿـّ  قـ لؾػؼف يالديـ فجاؤيا إلك ب الؿـجؿقـ يالؽفار--

ؾقفؿ شالؿحاع ياسّخرجقا مـفؿ إمقاع ،مٓء الؽفـة يالعرافقـ ف فرجقا ع

فحصؾقا مـ أمقالفؿ ال راب يأع يمـ أدياهنؿ عؾك الػ اد يالضمع يكؾ ذلؽ 

فؽقػ شؿـ  (1)«لؿ تؼ ؾ لف دمة أرشعقـ يقما  » :♠مـ الؽ ائر لؼقلف 

 -(2)«عؾك أققالفؿ ااتخذ،ؿ يأكػؼ عؾقفؿ معّؿدً 

الذيـ ادعقا عؾؿ  ,قريمعفؿ مريؿ ك,إر الؿّصقفة : يكخؾص إلك الؼقع

فقج  عؾقفؿ أر يّقشقا مـ ب الغق  لأليلقاء قد يقعقا يف اكحراج عؼدي خطقر

الذي ،ق أر عؾؿ الغق  ب ييرجعقا إلك الؿعّؼد الصحقحب ،ذا الؿعّؼد الػاسد

 دير سقاه- ▐خاص شاهلل 

مـ جؿؾة أغم فؿ  اأما م اياة القلل لؾـ ل يتػضقؾف عؾقف ففق أيًض 

فؼد ظـقا أر القحل ال قطاين ب ،ق م ـل عؾك أي،اا ٓ عؾك حؼائؼيب ياكحرافاهتؿ

يتق،ؿقا أر العؾؿ شقحدة القجقد ،ق العؾؿ ب ارحؿاكقً  االـازع عؾك أيلقائفؿ يحقً 

ًٓ ب ياعّؼديا أر الـ قة ،ل دؾة شقـ الـ ل يأمّفب الحؼقؼل شاهلل تعالك  يإكؿا ،ل أي

يشّؾغفؿ الرسالة لؿ يػار  يالرسقع إذا خا   الخؾؼ ب دؾة شقـ الـ ل يرشف

ثؿ إر ب كؿا ،ق يلل اهلل يف سائر أحقالفب شؾ ،ق يلل اهلل يف تؾؽ الحاعب القٓية

 -(3)أفضؾ ما عـد القلل ،ق ما يلخذه عـ الرسقع

يشّقـ ب يقد رّد ال قخ إح ار إلفل ظفقر عؾك تؾؽ العؼقدة الؽػرية ال ا ؾة

 ب ءضمع الصقفقة يف م اياهتؿ لأليلقاء شإك قا
ّ
أر تػضقؾفؿ إيلقاء عؾك ب يشل

                                                 

 (-3.68م ـد أحؿد )( 0)

 (-7.4تػ قر الؼر  ل )( 2)

 (-01.303( )3.70,072مجؿقع فّايى اشـ تقؿقة )( 4)
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يلؿ يؼّصر الؼقا عؾك مثؾ ،ذه »: فؼاعب إك قاء ما ،ق إٓ سخافة يهبّار

حقث فضؾقا القٓية عؾك الـ قة ب شؾ زاديا يف غؾقائفؿب ال خافات يإشا قؾ

 -(1)«يإيلقاء عؾك إك قاء يالؿرسؾقـ---ب يالرسالة

يعؾك ب يف رسائؾف يف ،ذا ال اب ش دة كؿا رد عؾقفؿ اقخ ا سما اشـ تقؿقة

يك   كممفؿ إلك الؽػر الذي تؽاد ب مـ هنج مـفجفؿ يسؾؽ م ؾؽفؿ

 -(2)اال ؿايات يّػطرر مـف يتـ ؼ إرض يتخر الج اع ،دًّ 

يمـ إققاع الّل ذكرهتا مريؿ كقر ،ل أكف ٓ شد مـ اتخاذ مراد يإماا يمعرفّف 

يقد س ؼفا إلك تؾؽ ب كزع اهلل هبا مـ سؾطارييدػّف شليداج يأسؿاء ما أب يات اعف

يتراجؿ  ملسو هيلع هللا ىلصمع العؾؿ شلر كّاب اهلل يسـة رسقلف ب إيداج لأليلقاء الصقفقةُ 

يلؽـ ب خالقة عـ مثؾ ،ذه الخرافات يالفػقات يال ركقات ملسو هيلع هللا ىلصأدحاب رسقع اهلل 

ب شدع الؽّاب يال ـةب الصقفقة اسّؼقا م ادئفؿ يأفؽار،ؿ يمعّؼداهتؿ مـ ال قعة

 -(3)لقا يف أيلقائفؿ كػس ما قالف ال قعة يف أئؿّفؿ يأيدقائفؿفؼا

ب يقد رد ال قخ إح ار إلفل ظفقر عؾقفؿ يف ،ذا ال اب شؿا ٓ مزيد عؾقف

 -(4)ييطقع شـا الؿؼاا لق أردكا كؼؾف فؾقراجع يف مظاكف

ب ملسو هيلع هللا ىلصيالقاج  عؾك الؿ ؾؿ آلّزاا شؿا جاء يف كّاب اهلل يسـة رسقلف 

چ ﴿،ل تغـل عؿا سقا،ؿا فقـ غل الّزاا دراط اهلل الؿ ّؼقؿ فػقفؿا الؽػاية ي

                                                 

 (-209,2الّصقج الؿـ ل يالؿصادر )( 0)

 (-3.57رسائؾ يالؿ ائؾ )اكظر: مجؿقع ال( 2)

 (-0.080اكظر: عؾك س قؾ الؿثاع: الؽايف لؾؽؾقـل )( 4)

رديد اشـ أشل العز الحـػل يف  ا( ياكظر: أيًض 250,259اكظر: الّصقج الؿـ ل يالؿصادر )( 3)

 (-2.733ارح الطحايية )
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چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

 -[054: ]إكعاا ﴾ڈ ژ ژ ڑ

ي،ذه شعض أققاع مريؿ كقر العؼدية يف إيلقاء كؼؾّفا شؽؾ تجرد مـ كّ فا 

يأيردت ما أمؽـ يتق ر مـ كصقص القحل يكما العؾؿاء الؿػـد ب الؿقثؼة

ييذكر هبا ب  اع اعّـاقف لفذه العؼائد لعؾ اهلل أر ُيػقد هبا جا،ًم ب لؿزاعؿفا ال ا ؾة

ييلخذ شليديـا يأيديفا ب لؿ ي ّقع  كؾ مقاضع الخطقرة يف ،ذه العؼائد غافًم 

 إلك درا ف الؿ ّؼقؿ-

يخمدة الؼقع أر مريؿ كقر لؿ تقافؼ مذ،  الصقفقة فقؿا س ؼ عرضف مـ 

ـ خمع قراءيت ل عض كّ فا الّل يقػت عؾقفا عؼائد فؼطب شؾ قد ظفر لل شالّّ ع م

ب أهنا أحد دعاة ،ذا الؿذ،  يف العصر الحاضرب يالؿّ ـقـ لف ,شّقفقؼ اهلل  ,

يالـؼؾ عـ ب يذلؽ مـ خمع جفقد،ا يف ارح أدقلف يأحقالف يأس ف ي رقف

أئؿّف الغمة الذيـ ااّفريا شّصقففؿ يدعقة الـاس إلقفب لقس ،ذا فح  : شؾ 

أعممف الؿـّ  قـ إلقف يتػّخر شّ ـل تدريس أدقع الّصقج يم ادئف تثـل عؾك 

ي ؼقسف يف مدرسّفا الّل ت عك شؽؾ ما أيتقت مـ ققة لّلسق فا يف كؾ شمد 

يإكـا شنلؼاء كظرة سريعة عؾك ما دّيكّف يف ،ذا ب حؿا،ا اهلل مـ ار،اب الؿ ؾؿقـ

عؼقدة الؿ ؾؿقـ يف ال لر ك ّطقع أر كدرك مدى خطقرة مريؿ كقر يآرائفا عؾك 

العصر الحاضرب خادة ي،ل تؿّؾؽ أسؾقب الجذب لعؼقع الؽثقر مـ أشـاء 

يآسّحقاذ عؾقفا شؿا تؾ س عؾقفؿ شف مـ ذكر،ا ٔيات مـ الؼرآر ب الؿ ؾؿقـ

يلؽـفا يف حؼقؼة إمر تػ ر،ا يت رحفا عؾك ب الؽريؿ يأحاديث مـ ال ـة الـ قية
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 . (1)شؾ عؾك معاٍر مـاقضة لؾ رعب يالعقاذ شاهللب غقر معـا،ا الؿراد

يمـ كظر إلك  ريؼ أ،ؾ ال دع يف آسّدٓع عرج أهنا ٓ تـض ط: ٕهنا »

سقالة ٓ تؼػ عـد حدب يعؾك كؾ يجف يحايع كؾ زائغ يكافر أر ي ّدع عؾك 

زيػف يكػره: حّك يـ   الـِّحؾة الّل الّزمفا إلك ال ريعةب يذلؽ شات اع 

 .(2)«ـا اتب يالّؿ ؽ شإخ ار القا،قاتالؿّ اهباتب يتحريػ الؿ

يلفؿ جفقد ب ل اهلل عؾؿاء أ،ؾ ال ـة لؾقققج يف يجف الصقفقةيلؼد ،قّ 

م ؽقرة يف الّحذير يرد شدعفؿ يك ػ عقار أققالفؿب فجا،ديا يف اهلل حؼ 

لؾ قار إٓ سؾؽقهب يتآلقػفؿ يف ذلؽ م فقرة يأقاييؾفؿ  يما تركقا س قًم ب جفاده

ييفؼ اهلل عؾؿاء ب فجزا،ؿ اهلل عـ أمة ا سما خقر الجزاء---فقفا م ثقثةب 

الؿ ؾؿقـ ي مب العؾؿ الققا لؾّصدي لدعاة الصقفقة يف ،ذا العصر أمثاع مريؿ 

 لؾؿـفج الصحقح- ايشقاكً ب كقر كصرة لؾحؼ

مـ أققاع أ،ؾ ال ـة يف  اي قرً  ايلعؾ مـ الؿـاس  يف ،ذا الؿؼاا أر أيرد  رفً 

 ة يشدعفؿ- الرد عؾك الصقفق

ب يرحؿؽ اهللب مذ،  الصقفقة شطالة يجفالة يضملة»:   قاع الؼر  ل 

 .(3)«يما ا سما إٓ الؽّاب يسـة رسقلف

                                                 

 ب002,023(ب يأسرار مريؿ كقر )007,021ب 99ب 06ب 03اكظر: مذكرات شقت ال ما )( 0)

275,277) 

 (-0.285اكظر: آعّصاا لؾ ا  ل )( 2)

 (-00.247,248الجامع ٕحؽاا الؼرآر )( 4)
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 -(1)«افعاد عؼؾف أشدً  اما لزا أحد الصقفققـ أرشعقـ يقمً »:   يقاع ال افعل 

الؼقاا عؾك ،مٓء مـ أعظؿ »:   يقاع اقخ ا سما اشـ تقؿقة 

ف ديا العؼقع يإديارب عؾك خؾؼ مـ الؿ ايخ يالعؾؿاء القاج اتب ٕهنؿ أ

ب ييصدير عـ س قؾ اهللب ايالؿؾقك يإمراءب ي،ؿ ي عقر يف إرض ف ادً 

فضرر،ؿ يف الديـ أعظؿ مـ ضرر مـ يػ د عؾك الؿ ؾؿقـ دكقا،ؿب ييرتك ديـفؿ 

ب يي ؼقر لفؿ ديـفؿب كؼطاع الطر  يكالّّارب الذيـ يلخذير مـفؿ إمقاع

 -(2)«لفؿ يإضملفؿ أعظؿ مـ أر يقدػ--- فضم

خص ب «تؾ قس إشؾقس»سؿاه  اكّاشً    يقد أّلػ ا ماا اشـ الجقزي 

يشقَّـ تؾ قس ال قطار عؾقفؿ ما جعؾفؿ يّخ طقر يف ب الصقفقة شؿعظؿ فصقلف

 الظؾؿات- 

يغقر ذلؽ مـ أققالفؿ مؿا يطقع الؿؼاا لق أردكا جؿعف يف ،ذا ال حث 

 القجقز- 

أفضؾ الجزاء لجفد،ؿ يف الدفاع ب يحؿاة الديـب  عؾؿاء ا سمافجزى اهلل

يق ؾ أر كخّؿ ،ذا الؿ حث كقرد ققع ب يجفاد،ؿ لؾؿ ّدعة يالزكادقةب عـ الؿؾة

إر ،ذه الطر  الصقفقة »: أحد الؿّصقفة الذيـ رأيا الحؼ فات عقا ال ـة حقث قاع

يتعؿؾ جا،دة لّللقف ب الؿـّ رة يف الـاس الققا تريج الؽػر يالقثـقة يالدجؾ

ب الدجالقـ ياعّصار دماء الجؿا،قر: لّّضخؿ جققب اققخفا أيلقاء ال قطار

يتحارب اهلل يرسقلف يهتقئ إمة ب يتـّ ر يف الـاس ظؾؿات الجا،ؾقة إيلك

                                                 

 (- 470تؾ قس إشؾقسب ٓشـ الجقزي )( 0)

 (-2.042الػّايى )( 2)
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،ذه الطر  الصقفقة ،ل الؿعقع الذي ،دا ب ا سممقة هبذه الجا،ؾقة العؿقاء---

،ذه الطر  الصقفقة ،ل القد إثقؿة الّل ب اشف القفقد يالػرس درح ا سم

مـفؿ يعرفت دخائؾ أمقر،ؿ  ايلؼد كـت ياحدً ب مزقت رقعة الديلة ا سممقة---

يخ ايا زيايا،ؿ يسقئ مؽر،ؿ يخ ث قصد،ؿب فالحؿد هلل الذي أكؼذين ي،داين 

إلك ا سما الحؼ الذي شعث اهلل شف رسؾف لقخرجقا الـاس مـ الظؾؿات إلك 

عؾقفؿ يٓ  ايإين شؽقد،ؿ يكػر،ؿ ييثـقّفؿ أعرجب يلذلؽ أكا أاـ حرشً الـقرب 

 اشرشل يحدهب مّلسقً  ام ّعقـً ب عؾقفؿ ما شؼل يفَّ عر  يـ ض شالحقاة اأزاع حرشً 

عؾك كؾ ما يؽقد شف أعداء أكػ فؿ مـ حزب  اداشرً ب ملسو هيلع هللا ىلصشالرسقع الؽريؿ محؿد 

يأر اهلل مع الذيـ اتؼقا ب شلر العاق ة لؾؿّؼقـ امممـً ب أعداء الرحؿـب ال قطار

 -(1)«يالذيـ ،ؿ مح ـقر

 املبحح الجالح

خطْرٗ آراٛ مرٓه ىْر علٙ عكٔدٗ املصلنني ّّشاٜل 

 مْاجَتَا 

شعد عرض ل عض آراء مريؿ كقر يتّ ع الؽثقر مـ كّاشاهتا أسّطقع الؼقع شلر 

 ر يالب خطر،ا عؾك عؼقدة الؿ ؾؿقـ يف ،ذا العصر ظا،ر يشقِّـب يفّـّفا عظقؿة

يإثر ال قئ ٓكحرافاهتا ياضح ٓ يخػك ب الذي تجؿعف يتدع عؾقف كثقر يمّ ع 

عؾك عاقؾب فؽؾ ما اكّ ر مـ آثار سقةة يف العالؿ ا سممل كّقجة الّصقج تجدد 

شلسؾقب ماكر تؾ س فقف عؾك الـاس الحؼ شالؽثقر مـ شا ؾفا ب ك ره مريؿ كقر أر

                                                 

( عؾك عما يالدعاة الؽراا يف الصقفقةاكظر: مققع دقد الػقائد )يمضات مـ كما إئؿة إ( 0)

 http://saaid.net/feraq/sufyah/01/htmاشط : ال  ؽة العـؽ قتقة عؾك الر
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 : إذ فقف غـك عـ الّطقيؾيمـ ذلؽ عؾك س قؾ الّؿثقؾ ب يضملفا

إلك  ,مـ خمع عؿؾفا يف مقدار الط  ال ديؾ,تدعق شؿا ت ثف مـ أفؽار  ,

كػؽرة الطاقة الؽقكقة ب يعقدة الػؾ ػات ال ا ؾةب ك ر القثـقة يال رك مـ جديد

 الّل هتدا إلق،قة الحؼة يغقر،ا مؿا س ؼ ذكره- 

سماب ،ادمة ٕدقع يحدة القجقد الّل تدعق إلقفا عؼقدة مـاقضة لإل ,

ي،ل كػر يارك شاهلل تعالك يف ب مخالػة لؾؿعؾقا مـ الديـ شالضريرةب ا يؿار

 يأسؿائف يدػاتف- ب رشقشقّفب يألق،قّف

ب ي،ذا يؿفد الطريؼ لفدا عؼقدة الؿ ؾؿقـب تدعق إلك يحدة إديار ,

س قؾ  يخادة القفقدب يمريؿ كقر تجا،د يفب يسقطرة أعداء إمة ا سممقة عؾقفا

إقـاع أشـاء الؿ ؾؿقـ شضريرة الّؼري  شقـ إديار ييحدهتاب يهتدا عؼقدة القٓء 

 يالرباء عـد الؿ ؾؿقـ- 

يذلؽ مـ ب تدعق إلك اتخاذ أ،ؾ الضمع يرؤيس ال ا ؾ أئؿة يمراديـ ,

ب يراده إلك ال  قؾ اخمع تلكقد،ا أكف ٓ حقاة لؾؼؾقب ما لؿ يّخذ الؿرء مرادً 

 ل قطار الذي سؾؽف ق ؾفا م ّدعة الصقفقة- ي،ذا ،ق س قؾ ا

يذلؽ شؿا ت ثف مـ آراء كاذشة تؿجد يتثـل عؾك ب تغرر شؽثقر مـ الؿ ؾؿقـ ,

يأكف تؼقيؿ ب يأدحاشف ملسو هيلع هللا ىلصس قؾ الرسقع  ,مـفا يافرتاءً  اكذشً ,يتجعؾف ب الّصقج

يهتذي  لؾـػس كحق الػضقؾةب يف حقـ أكف مذ،  فاسد ظا،ر ال طمر ب لألخم 

 ا شريء مـف يمـ الؿـّ  قـ إلقفب ي،ق ،دا لألخم  يتؼقيض ل ـقاهنا- يا سم

ب إك اء جقؾ م ؾؿ يعظؿ الغـاء يالؿقسقؼك يالجـس يالع ؼ يالح  ,

يجعؾف أساس الحقاةب فؼد سطرت ما تـزه ب حقث امّألت كّ فا شالدعقة إلك ذلؽ
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خطره ي،ذا ب قؾؿل عـ كؼؾف مـ ت جقع الجـس يالؿجقر يالرقص يما إلك ذلؽ

ك لع اهلل أر يجـ  أمّـا الػّـ ما ظفر ، عظقؿ عؾك عؼقدة الؿ ؾؿقـ خادة ا اهبا

 مـفا يما شطـ- 

هتقيـ الر الع ادات يف كػقس الؿ ؾؿقـب شؾ يأخطر مـ ذلؽ تجقيز  ,

 فؽؾ الء مـ اهلل يكؾ الطر  سالؽة إلك اهلل- ب ع ادة كؾ الء يف الؽقر

اء مدارس تّ ع لفا يتدرس دعقهتا الصريحة يسعقفا الحثقث  ك  ,

مـا،جفا الصقفقة يالقثـقة يف كؾ أكحاء ال مد ا سممقةب تحت م ؿقات جذاشة 

ك قت الحؼب يشقت ال ماب يشقت ال ػاءب يقد ذ،  إلك ،ذه ب ياعارات مزيػة

 ال ققت كثقر مـ أشـاء الؿ ؾؿقـ يتّؾؿذيا عؾك مـا،جفا الػاسدة- 

ب شرأيفا ملسو هيلع هللا ىلصلؽريؿ يأحاديث الؿصطػك تّجرأ عؾك تػ قر آيات الؼرآر ا ,

ي،ذا أدى إلك ترسقخ ففؿ خا ئ ب فّّؼقع عؾك اهلل يرسقلف شم عؾؿب يٓ ،دى

ب لؿعاين أيات الؽريؿة يإحاديث ال ريػة يف عؼقع كثقر مـ أشـاء الؿ ؾؿقـ

 عـ ك ر،ا لؾؽثقر مـ إحاديث الؿقضقعة-  فضًم 

يإٓ فنر ب يف إف اد عؼائد الؿ ؾؿقـ ي،ذه أمثؾة قؾقؾة عؾك أثر آراء مريؿ كقر

يأفؽار القثـقة ب القاقع الذي تؿثؾف مريؿ كقر مـ ترسقخ لعؼائد الصقفقة الػاسدة

يغقر ذلؽ مـ آعّؼادات الػاسدةب الّل لفا آثار،ا الخطقرة ب ال رققة يأسالق فا

الذي أساس ققتف يهنضّف ،ق دػاء العؼقدة ب يالؿدمرة لؾؿجّؿع ا سممل

اب فإمة يف حاجة ٕر تعرج أدقع ا يؿار يالعؼائد إساسقة الّل ييضقحف

جاءت يف الؽّاب يال ـة ش  ا ّفا يسفقلّفا ٓ الدخقع يف تػصقمت يضمٓت 

 لؿ يرد هبا ال رع يما أكزع اهلل هبا مـ سؾطار- 



   آزاء ًسيٍ ُىز اهعكديُ وعالقتها باهتصىف: عسض وُكد 327
 

يف  اإر الؿـا،ج ال دعقة لؿ تػؾح يف إدمح إمة يف الؿاضلب يلـ تػؾح أيًض 

يلـ يصؾح آخر ،ذه إمة إٓ شؿا دؾح شف أيلفاب يإذا أردكا دمح ،ذه  الحاضرب

يلــ ذ ال  ؾ يالطر  الّل حذركا اهلل ب إمة يفمحفا فؾـعد إلك الؿـفج الرشاين

ڇ ڇ ڍ  ڇچ چ چ چ ڇ﴿ :مـفا فؼاع عز مـ قائؾ

 -[054: إكعاا]  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

 : ما يؾل اعؼدية أيًض يمـ يسائؾ مقاجفة ،ذا الخطر ٓكحرافات مريؿ كقر ال

يتحري ب ياسّ ػاءً  اياسرتاادً  ايتط قؼً  اا ق اع عؾك الؽّاب يال ـة تعؾؿً  ,

 مّاشعّفا يآلّزاا شؿا جاء فقفؿاب فػل تعالقؿفا سعادة الدكقا يأخرة- 

ب كدياا الدعاء شّذلؾ يخضقعب إخذ شإس اب ال رعقة لؾـجاة مـ الػّـ ,

ب يارزقـل ات اعف االؾفؿ أرين الحؼ حؼً » :كؼقلفب ملسو هيلع هللا ىلص ل يآلّزاا شالؿلثقر عـ الـ

 - «يارزقـل اجّـاشف يأرين ال ا ؾ شا ًم 

الّل زيـت ب الحذر مـ مخالػة الؽّاب يال ـة يمّاشعة الُ  ؾ الػاسدة ,

يلؼد حذركا مـ ب اسّ داع الطر  الرشاكقة شالحقؾ ال قطاكقة يالػؾ ػات ا لحادية

ب فقسائؾ مريؿ كقر الّل تدعق إلقفا فقفا ملسو هيلع هللا ىلصك قـا ،ذه الّ عقة إلك جحر الض  

تمدي إلك عدا آفّؼار إلك اهلل يالّذلؾ الذي ،ق ب اتؽاع عؾك الؼدرات ا ك اكقة

 - (1)ل  الع قديةب فّحرا مـ ال عادة الحؼقؼقة

فم تجعؾ قؾ ؽ لإليرادات يال  فات مثؾ ال ػـجة فقّ رهباب فم يـضح »

ب اجة الؿصؿّةب تؿر ال  فات شظا،ر،اب يٓ ت ّؼر فقفايلؽـ اجعؾف كالزجب إٓ هبا

يإٓ فنذا أارشت قؾ ؽ كؾ ا فة تؿر عؾقف دار ب ييدفعفا شصمشّفب فقرا،ا شصػائف
                                                 

 ي،ذه القسائؾ م ّػادة مـ كما د. فقز كردي يف لؼائفا مع مجؾة أسرتـا- ( 0)
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 -(1)«لؾ  فات امؼرً 

ا ق اع عؾك مـا،ج الرتشقة الذاتقة يتزكقة الـػقسب يمـا،ج الرتشقة  ,

إلك مصدر الؿعرفة الحؼ  يالرجقعب آجّؿاعقة يإخمققة مـ الؿعقـ الصايف

 الؼرآر الؽريؿ يال ـة الـ قية ال ريػة- 

الّصدي لؿا تريج لف شعض الؼـقات الػضائقة يا عما مـ إكرتكت يغقره  ,

مثؾ الّلمؾ ب مـ رياضات يفؾ ػات تحت م ؿقات مخّؾػةب يشع ارات شراقة

 الّل ،ل يف إدؾ  ؼقس يع ادات يثـقة لدياكاتب يكؼاء الـػس يغقر،ا

يفؾ ػات دقفقةب لفا تصقراهتا ال ا ؾة عـ الخالؼ يا ك ار يالؽقرب فّعرضفا 

يسائؾ ا عما دير تؿققز شقـ ما ،ق حؼ يشا ؾب فّ ؾؾت إلك شققت الؿ ؾؿقـ 

مّؾػعة مّؾقكة عؾك حقـ غػؾة مـ جـد الحؼب فم شد مـ يؼظة عؾؿاء إمة ي مب 

 العؾؿ لؽ ػ ذلؽ الـاس يشقاكف- 

فلدعق إلك اتخاذ الخطقات ب ال  ققمل عؾك أفؽار مريؿ كقريإكـل أرى تؽ

 : أتقة

لؾ قار ب تػعقؾ دير الؿرأة الؿّحصـة شالعؾؿ ال رعل يف الؿقاقع الـ ائقة ,0

يلقس مـ مريؿ كقر ب يتقضقح الحؼ لؽؾ إفؽار القافدة مـ دعاة الط  ال ديؾ

 فؼط- 

الّخصص  مـ العؾؿاء أدحاب اإك اء ،قةة مّخصصة تضؿ عددً  ,2

ال رعل: لؾقققج عؾك الديرات الّل تعؼد تحت م ؿقات الط  ال ديؾ يالطاقة 

خادة يقد ب  يؼاج ما يّعارض مع عؼقدتـا الصافقةب يالربمجة العص قة يالّلمؾ
                                                 

 (ب دار الؽّ  العؾؿقة-0.031مػّاح دار ال عادة ٓشـ الؼقؿ)( 0)
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كثرت ،ذه الديرات يف شمدكا ياغرت هبا الؽثقر مـ الـاس ال احثقـ عـ سراب 

 ال عادة- 

يذلؽ ب لؾـاس يكؼد ،ذه إفؽار القافدة تؽثقػ الجفقد يف شقار الحؼ ,4

شعؼد الؿحاضرات يالـديات يف دير العؾؿ يالؿ اجد يالؿدارس يالجامعات 

 ف ر،ا م ّطقر- ب يالّحذير مـفا

مـع كّ  مريؿ كقر يمـ ي اهبفا مـ دخقع إسقا : يذلؽ حّك ٓ تؼع  ,3

كؿا ب دية خطقرةفقؼع كثقر مـفؿ يف مػا،قؿ خا ةة ياكحرافات عؼب يف أيدي الـاس

 ،ق ياقع الققا يف عالؿـا ا سممل- 

يال ؼاء يمقت الؼؾقب يف ب فال عادة يحقاة الؼؾقب يف ات اع س قؾ الؿممـقـ

 ات اع س قؾ الؿـحرفقـ الزائػقـ- 

 ك لع اهلل أر يعصؿـا مـ الزلؾ ييحػظ أمة ا سما مـ تػر  ال  ؾ- 
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 اخلامتـــ٘

يالصمة يال ما عؾك ك قـا محؿد ب شـعؿّف تّؿ الصالحاتالحؿد هلل الذي 

  -ملسو هيلع هللا ىلص

ر لل آكّفاء مـ إعداد ،ذا ال حث الذي ب أما شعد: فنين أحؿد اهلل أر ي َّ

شذلت فقف قصارى جفديب يأفدت مـف فقائًدا كثقرًةب يخرجت شـّائج  ق ةب يذلؽ 

  حث- مـ خمع قراءيت لؽثقر مـ كّ  العؼقدة يما يّعؾؼ شؿقضقع ،ذا ال

ي،ذا عرض مقجز ٕ،ؿ الـّائج يالّقدقات الّل تقدؾت إلقفا مـ خمع 

  :عؿؾل يف ،ذا ال حث

ت فد شذلؽ ب إر مريؿ كقر أحد رؤيس ال دعة يالػّـة يف ،ذا العصر ,0

كّ فا يأققالفا الؿؾقةة شآكحرافات يال دعب ي،ل مؿـ ت ـقا الػؽر الصقيف 

 سؾقب يالّضؾقؾ-شؾ تػققت عؾقف يف إب يعؼائده يأدقلف

يقد غررت الـاس ب مصاشة شداء الُعج ب إر مريؿ كقر مـ أدعقاء العؾؿ ,2

فؾؿ تػؼف ب مع أهنا محريمة مـ الػفؿب شؿا حػظّف مـ شعض إحاديث يأيات

يكّ فا فقفا كثقر مـ الّؾػقؼ مـ الػؾ ػات القثـقة يالصقفقة ب الديـ ا سممل

ا م ّؼاة مـ كّ  أئؿة الصقفقة أي عؾؿاء ال عقدة عـ الّحؼقؼب فلغؾ  ع اراهت

 الػؾ ػات القثـقة مـ شقذية يغقر،ا- 

إر ك اط مريؿ كقر يا مؽاكات الفائؾة الّل لديفا يمكد يجقد أيٍد خػقة  ,4

 تدعؿفا- 

يضؾت يف مح ة اهللب ب قالت شقحدة يالقجقد يدعت لقحدة إديار ,3

 يأيلت معاكقفا الحؼقؼقة-  بيغؾت يف إيلقاءب يأسؼطت الّؽالقػ ال رعقة
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الذي تـادي شف مريؿ كقر  «الطاقة الؽقكقة»اكخدع كثقر مـ الـاس شػؽر  ,5

لؿ أجد دراسة كاقدة  –يرغؿ خطقرة ،ذا الػؽر ب الذي ،ق عقـ ا لحادب يغقر،ا

 يمـ ،ـا أيدل شضريرة يجقد دراسة يافقة لفذا الػؽر- ب لف م قـة لخطقرتف

دير أدعقاء الط  ال ديؾ يف العالؿ ا سممل يف يأيدل شدراسة يافقة ل ,6

 إف اد عؼائد الؿ ؾؿقـ الققا- 

يج  عؾك الؿ ؾؿقـ يف كؾ مؽار الحذر يالّحذير مـ أفؽار مريؿ كقرب  ,7

ياحّ اب الـصح ٕت اعفا ب يمـ القققع يف ح ائؾفا تحت أي اسؿ أي اعار

 يالؿخديعقـ هباب يشقار ف اد أفؽار،ا يعؼائد،ا- 

ر ما تق ر لل ت طقره عـ شعض آراء مريؿ كقر العؼدية يعمقّفا ،ذا آخ

أي ضقؼ ب شالّصقجب يإكـل ألّؿس العذر فقؿا ددر مـل مـ أخطاء لغػؾٍة أي ،ػقة

 شاع يف العؾؿب أي غقره- 

يأر يرد كقد ب ييصؾح أحقالفؿب يأسلع اهلل أر يفدي ضاع الؿ ؾؿقـ

 الؽائديـ يف كحقر،ؿ- 
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 املراجعأٍه 

 املصادر املطبوعة: أواًل : 

ب ،د0481ط. ب ع دالحؾقؿ محؿقد ي ف سرير: تحؼقؼب لؾطقسلب الؾؿع (0)

 مصر-ب دار الؽّ  الحديثة

إدارة ب ،د0316. 0طب إح ار إلفل ظفقرب الّصقج الؿـ ل يالؿصادر (2)

 شاك ّار-ب ترجؿار ال ـة

ار إدارة ترجؿب ،د0319. 0طب إح ار إلفل ظفقرب دراسات يف الّصقج (4)

 شاك ّار-ب ال ـة

ب دار  قيؼب ،د0325. 0طب د- عدكار شاجاشرب مـ يحؿل مـ ٓ يا مريؿ كقر (3)

 الرياض-

 شقريت-ب دار الخقاعب ،د0325. 0طب مريؿ كقرب أسرار مريؿ كقر (5)

 شقريت-ب دار الػؽرب ،د0326. 0طب مريؿ كقرب فـجار قفقة شللؿ ا ك ار (6)

 شقريت-ب لعرشقةدار الؽّ  اب ا2115. 0طب مريؿ كقرب الخػايا (7)

 دم ؼ-ب دار الؿط قعات يالّقزيعب ا2115. 0طب مريؿ كقرب سر إسرار (8)

 ل ـار-ب دار الـفضةب ا2115. 0طب مريؿ كقرب الثقرة (9)

ب الدار ال ؾػقةب ،د0314ب 4طب محؿد اؼػفب الّصقج شقـ الحؼ يالخؾؼ (01)

 الؽقيت-

ب ةمعفد أداب ال رققب عثؿار يحقك: تحؼقؼب لؾرتمذيب خّؿ إيلقاء (00)
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 شقريت-

 شقريت-ب دار الؿعرفةب ،د0498ط. ب ٓشـ الـديؿب الػفرست (02)

 شقريت-ب دار الؿعرفةب عؾل ال جايي: تحؼقؼب لؾذ، لب مقزار آعّزاع (04)

الؿؽّ ة ب ،د0304. 2طب محؿقد الؼاسؿب الؽ ػ عـ حؼقؼة الصقفقة (03)

 َعّؿار-ب ا سممقة

ب رشلدار الؽّاب العب ،د0314. 2طب لؾ فريرديب عقارج الؿعارج (05)

 شقريت-

 الؼا،رة-ب مط عة الحؾ لب ا0964ط. ب عؾل حرازا شرادةب جقا،ر الؿعاين (06)

دار ب ا0969ب محؿد أشق ريارب أدقع الػؾ ػة ا اراققة عـد ال فريردي (07)

 الطؾ ة العرب-

 لجـة الّللقػ يالرتجؿة يالـ ر-ب 6طب يقسػ كراب تاريخ الػؾ ػة الققكاكقة (08)

ب ممس ة الحؾ لب ،د0487. 0طب محؿقد الؿـقيفب جؿفرة إيلقاء (09)

 الؼا،رة-

 شاك ّار-ب ضقاء ال ـةب ٓشـ تقؿقةب حؼقؼة مذ،  آتحاديقـ (21)

ب الؽردي: تحؼقؼب ٓشـ عرشلب ذخائر إعم  ارح ترجؿار إاقا  (20)

 شدير شقاكات ك ر-

ب ع دالرحؿـ شديي: تحؼقؼب لع دالحؼ اشـ س عقـب رسائؾ اشـ س عقـ (22)

 الدار الؿصرية-

يمحؿقد ب ع دالحؾقؿ محؿقد: تحؼقؼب لؾؼ قريب يةالرسالة الؼ قر (24)
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 الؼا،رة-ب دار ال ع ب ،د0319ط. ب ال ريػ

ب مؽّ ة مصطػك الحؾ لب ،د0486. 2طب لؾؼاااينب ارح فصقص الحؽؿ (23)

 مصر-

يكالة ب ا0976. 2طب ع دالرحؿـ شدييب احطات الصقفقة (25)

 الؽقيت-ب الؿط قعات

ب ،د0316. 4طب  ةكقر الديـ اري: تحؼقؼب لؾ ؾؿلب   ؼات الصقفقة (26)

 الؼا،رة-ب مؽّ ة الخاكجل

 شقريت-ب دار الجقؾب ،د0318ط. ب لؾ عراينب الط ؼات الؽربى (27)

ب ،د0315. 2طب عثؿار يحقك: تحؼقؼب ٓشـ عرشلب الػّقحات الؿؽقة (28)

 الؼا،رة-ب الفقةة الؿصرية لؾؽّاب

ب دار الؽّاب العرشلب أشل العم عػقػل: تعؾقؼب ٓشـ عرشلب فصقص الحؽؿ (29)

 ت-شقري

ع دالرحؿـ محؿد قاسؿ : جؿع يترتق ب ٓشـ تقؿقةب مجؿقع الػّايى (41)

 مؽة-ب الرئاسة العامة ل مير الحرمقـب ياشـف

دار ب ،د0317. 0طب كجاح الغـقؿل: تحؼقؼب لؾجقؾلب الؿـاظر ا لفقة (40)

 الؼا،رة-ب الؿـار

لؾـدية العالؿقة ب الؿقسقعة الؿق رة يف إديار يالؿذا،  الؿعادرة (42)

 الرياض-ب ،د0319. 2طب سممللؾ  اب ا 

الؿعفد الػرك ل ب شؽري عمء الديـ: تحؼقؼب لؾـاشؾ لب القجقد الحؼ (44)
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 دم ؼ-ب ا0995ط. ب لؾدراسات العرشقة

دار الؽّ  ب ط.شديرب لؾؼاضل عقاضب ال ػا شّعريػ حؼق  الؿصطػك (43)

 شقريت-ب العؾؿقة

 .2طب ع دالرحؿـ ع دالخالؼب الػؽر الصقيف يف ضقء الؽّاب يال ـة (45)

 الؽقيت-ب مؽّ ة اشـ تقؿقةب ،د0313

 يشعض الجرائد-ب مجؾة أسرتـا (46)

مػّاح دار ال عادةب لؿحؿد شـ أشل شؽر الؿ فقر شاشـ الؼقؿب دار الؽّ   (47)

 العؾؿقة-

 املصادر اإللكرتوىية: ثاىًيا : 

 : يت ؿؾ شعض الؿقاقع ا لؽرتيكقة الخادة شؿريؿ كقر يمقاقع أخرى

 شقت إرض :www.paytallhaq.com 

 شقت الـقر :www.paytalnour.com 

 شقت إرض :www.paytalardh.com 

 شقت ال ػاء :www.paytalshifaa.com 

  -مـّدى الّقحقدwww.eltwhed.com/vb 

  -مققع دقد الػقائدwww.saaid.net 

  -مققع الػؽر العؼدي القافد يمـفجقة الّعامؾ معفwww.alfowz.com 

  

http://www.alfowz.com/
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 ملدص البحح 

 

مـ الؿػا،قؿ أخذة يف آكّ ار يف العصقر  "تجديد الديـ"يعّرب مػفقا 

مصطؾح ارعل: فنكف قد يقعت مؿارسات عؾؿاكقة الؿّلخرةب يحقث إر الّجديد 

لفا يف محايلة ت ديؾ الديـب  اعؾك ،ذا الؿػفقاب تّخذ مـ الحضارة الغرشقة مـطؾؼً 

يذلؽ شّجايز الـص ال رعل يالرتاث ا سممل الؿعّرب شآلقات كؼدية غرشقة إلك 

 "الّجديد"مخرجات معارضة لؾؽّاب يال ـة: شغقة الؾحا  شالغربب يحقث إر 

مػفقا إسممل جاء شف الـص ال رعل: فنكف لّجديد الػؽر ا سممل ٓ شد مـ 

آكطم  مـ داخؾ ا سما كػ فب يذلؽ شاعّؿاد كصقدف يققاعده يأدقلف 

 -االؿعّربة ارعً 

 د- خالد شـ ع د العزيز ال قػ أ-

kasaif@gmail.com 
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﷽ 

 املكدمـــ٘

ك ّغػره يكعقذ شاهلل مـ ارير أكػ ـا يمـ إر الحؿد هلل كحؿده يك ّعقـف ي

سقةات أعؿالـاب مـ يفده اهلل فم مضؾ لفب يمـ يضؾؾ فم ،ادي لفب يأافد أٓ إلف 

  - ملسو هيلع هللا ىلصع ده يرسقلف  اإٓ اهلل يحده ٓ اريؽ لفب يأافد أر محؿدً 

 اأّما شعد: فنكف مـ ق قؾ الّجـل يسقء الػفؿ احّ اب الػؽر ا سممل فؽرً  

لؾّجديد يالّطقر يالّلقؾؿ مع مّغقرات الظريجب كقػ ي،ذا  ا،ًض مـا امّؽّؾً  

يـ يف الزمار يالؿؽارب فؼد أقر ا سما  الػؽر م َّؿدٌّ مـ كقر القحققـ الؿؿّدَّ

العؿؾ شؿ دأ الّجديد يآجّفادب يي فد لذلؽ الـصقص الؿـثقرة يف القحققـب 

ارة ا سممقة يف أيائؾ الّجرشة الّاريخقة الّل مرت هبا الحض ايي فد لذلؽ أيًض 

ك قئفاب يلعؾ مـ أس اب دؿقد ا سما يف يجف الؿّغقرات الّل عصػت شف: 

 م دأ الّجديد يآجّفاد- ا قاعقة ،ذا الػؽر لؾّلقؾؿ يالؿقاءمة أخذً 

إر اهلل ي عث لفذه إمة »يالّجديد مصطؾح ارعل جاء ذكره يف الحديث: 

ب ي،ق يضؿـ لؾػؽر ا سممل (1)«عؾك رأس كؾ مائة سـة مـ يجدد لفا ديـفا

حديد الزمار يالؿؽارب ،ذا إذا ُأح ـ اسّخداا ،ذا  اآسّؿرار يآكّ ار مّخطقً 

الؿصطؾح يف ضقء الضقاشط ال رعقةب أما إذا أسلء اسّخدامف أي شؼل اسّخدامف 

 مـ ققؿّف ال رعقة ف قحؾ الّغققر يالّ ديؾ يالّحريػ شدع الّجديد- امػّرغً 

غ ،ذا الؿصطؾح ال رعل مـ محّقاه ال رعل ،ق الّقارات الّل يأكثر مـ فرّ 
                                                 

( يقد دححف 3290ح) ما يذكر يف قرر الؿةةشاب: ( أخرجف اشق دايد يف كّاب الؿمحؿ 0)

 -214خاييب اكظر الؿؼادد الح ـة صال 
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يف ،ذه إزمار الؿّلخرةب سقاء  اتدعل العؼمكقة الّل اشّؾقت هبا إمةب يخصقًد 

,مـفا العؾؿاكقة الصريحةب أي العؾؿاكقة الؿّؾ  ة شالؾ قس الديـلب الّل أّدت 

الؿعطقات  دير الؿ ّ رققـ يف ت قيف ا سما يتػ قره ح   ,يلألسػ

الؿاديةب مّلثرًة يف ذلؽ شؿا خؾػّف الحضارة الغرشقة مـ فؾ ػات يمـا،ج يأديات 

 شحثب يتركت الؼقاعد يالؿـا،ج الّل أس فا العؾؿاء يالؿ ّؿدة مـ القحل- 

مـ خمع  ايلؾعؼمكقة دقر مّداخؾة يصع  الػصؾ شقـفاب يتّػايت أيًض 

آر يال ـةب فؿـ الصقِر العؼمكقُة مققػ كؾ مـفا مـ الـص الديـل الؿّؿثؾ شالؼر

يتعّؼد أر ققاا العؼمكقة مر،قر شّحطقؿ  االغالقُة الّل تّعارض مع ا سما تؿامً 

الؿرجعقة الديـقة يالـص الديـل: ٕر الـص الديـل يعقؼ العؼؾ ال  ري عـ 

الحركة يآكػعاعب ي،ذه الصقرة مـ العؼمكقة ت ؾؽ عدة م الؽ تجاه الـص 

افر ،ذه الؿ الؽ ،ق آلّػاج عؾك ،ذه الـصقص دير مصادمة الديـلب يأ

جؾقة لفاب يإر كاكت الغاية رفض ،ذه الـصقصب كؿـ يدرس كص القحل شصػّف 

 شؿـفج عؼمين يشلديات مـ الػؽر الغرشل- اتراثقً  اكًص 

يمـ العؼمكقة دقرة أخػ درجة مـ الصقرة ال اشؼةب ي،ذه الصقرة لؿ 

كإيلكب يلؽـفا تممـ شالقحل اشّداًءب يتّؿثؾ عؼمكقّفا  اتّؼا ع مع القحل تؿامً 

يف تـظقؿ العمقة شقـ العؼؾ يالـؼؾ يتقزيع حؼقع الؿعرفة شقـفاب ي،ذه الصقرة 

تّؿثؾ يف لػقػ مـ الؿػؽريـ ذيي الّخصصات الؿخّؾػة يف مققلفا ياتجا،اهتاب 

لجامديـب ييجؿعفؿ كؼد الػؽر ا سمملب ياهتامف شّزايد كػقذ الـصقدققـ ا

 -(1)يتدين جرعة العؼمكقة فقفب ييرتايحقر يف ذلؽ

                                                 

 ( يمـ الؿ ؿقات الّل تطؾؼ عؾك ،ذه الصقرة: الػؽر الؿ ّـقرب الػؽر الّؼدمل لإلسما يغقر،ا-0)
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ي،ذه الصقر مـ العؼمكقة لقس شقـفا تؿايز شالؿعـك الحريف لؾؽؾؿةب شؾ قد 

يقجد تداخؾ ك قر شقـفاب شؾ قد تّداخؾ دقر ،ذه العؼمكقة يف كات  ياحدب ي،ذه 

 ا-  قعة الؿذا،  ال ا ؾة يف كثرة اخّمففا يتـقع دقر،ا يتذشذهب

يف تجديد الديـ جعؾت  اإر ،ذه الصقر مـ العؼمكقة الؿّداخؾة قدمت مـفجً 

 االعؼؾ ،ق الؼقؿة إيلك يف خط ،ذا الؿـفجب يعؾك أساسف ت ؽؾت مـا،جفا ت عً 

يف  ارئقً   العؼقع مـظريفاب يلؿا كار الجامع شقـفا ،ق اعّؿاد العؼؾ شاعّ اره مصدرً 

،ذا آتجاه العؼؾل يف جاك  ما  رحف  م ريع الّجديد كار ،ذا ال حث لدراسة

 مـ أفؽار حقع تجديد الديـ-

يتظفر أ،ؿقة دراسة ،ذا آتجاه يف ما يطرحف مـ فؽر حقع تجديد الديـ 

 فقؿا يؾل: 

 الخطقرة يف تقّجف ،ذه الؿدرسةب ياكعؽاس أثر،ا يف فؽركا ا سممل- -

شقة الفالة الّل يحظك هبا دعاة ،ذا آتجاه لدى الجامعات العر -

يا سممقة يالعالؿقةب يلدى يسائؾ الـ ر الؿّخصصةب مـ كّ  يمجمت 

–يشرامج إذاعقة يتؾػزيقكقةب يتلثقر يف يسائؾ الّقادؾ آجّؿاعلب مؿا يجعؾفؿ 

 الـا ؼقـ شاسؿ الػؽر ا سممل الؿعادر- ,اأحقاكً 

شحؽؿ الخربة الجامعقة يإلؼاب لفمٓء فنر لفؿ أثًرا ك قًرا يف الّؽقيـ  -

العؾؿل لطمب الجامعات يتقجقففؿب مؿا يـعؽس عؾك آتجاه العاا لألجقاع 

 الؼادمة- 

يمـ ،ذا الؿـطؾؼ ٓ شد مـ الـفقض شجفقد إسممقة سؾػقة تؼقا شّعرية ،ذا 

آتجاهب يشقار اكحراففب يتؼديؿ مادة إسممقة دافقة تغـل إجقاع عـ فّات 
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 يَف معالؿف-،مٓء الذيـ جؿعقا إلك عدا ففؿ الديـ ت ق

 : يقد سرت يف ،ذا ال حث عؾك الخطة الّالقة

خر آم احث يخاتؿةب يففرس لؾؿراجع ي يخؿ ةق ؿت ال حث إلك مؼدمة 

 : شقار الؿ احث فقؿا يؾليب لؿقضقعات ال حث

  -أدحاب دعاة الّجديد اتجا،اتاخّمج الؿبحث إول: 

 -الّجديد قةقضيف  لمتجاه العؾؿاين: ال اعث إساسل الؿبحث الثاين

 -مجؿؾ الؼضايا الّل أثار،ا آتجاه العؾؿاين: الؿبحث الثالث

 العؾؿاين-إدقع العامة لؾّجديد الؿبحث الرابع: 

 -: أيلقية العؼؾالؿطؾب إول

 -: تؼ قؿ ال ـة إلك ت ريعقة يغقر ت ريعقةالؿطؾب الثاين

 -إحاديث الصحقحة الطعـ يف: الجرأة عؾك الؿطؾب الثالث

 -: عدا حجقة أحاديث أحادب الرابعالؿطؾ

 -: ال ؽ يف مـا،ج الؿحدثقـ يعؿؾفؿ يف ال ـةالؿطؾب الخامس

 -: الـظرة الديكقة لؾرتاث الػؼفلالؿطؾب السادس

 العؾؿاين-: يقػات كؼدية مع دعاة الّجديد الؿبحث الخامس

 -الؿصطؾحإاؽالقة : الؿطؾب إول

 الـص ال رعل-: الؿطؾب الثاين

 -: الرتاثالثالؿطؾب الث

 .الخاتؿة
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 .قائؿة الؿراجع

 .ففرس الؿوضوطات

 

 مـ الّق قر يالّ فقؾ
َّ
َـّ شف عؾل ,لف ليأسب يأحؿد اهلل ت ارك يتعالك عؾك ما م

لقجفف  اب يأر يجعؾ ،ذا العؿؾ خالًص الخطل يالزلؾأر يّجايز عـ  ,جؾ يعم

ك اهلل يسؾؿ عؾك يدؾ بيقا العرض عؾقفب إكف يلل ذلؽ يالؼادر عؾقف االؽريؿب كافعً 

 ك قـا محؿد يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ-
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 املبحح األّل

 اختالف اجتاٍات أصحاب دعاٗ التجدٓد

أدحاب دعقة الّجديد العؼمين لق قا سقاًء يف مـزعفؿ تجاه الطرح 

الّجديدي الذي يـادير شفب فؿـفؿ مـ يصدر يف كّاشاتف عـ كقة دريحة يف ،دا 

شلفؽار ققمقة عؾؿاكقة أي ي ار اققعلب يمـفؿ مـ يحايع إثارة  الثرً ا سماب مّ

آرت اك يف أفؽار ا سممققـ عـ  ريؼ اغؾفؿ شادطمحات م ّدعة دع ة 

الض ط ض اشقة الؿعـكب أي عـ  ريؼ قؾ  مقاقػ الرتاثب فقجعؾ أ،ؾ آكحراج 

ؾ جحقد يالضمع أدحاب عدالة يثقرةب يف حقـ أكف يجعؾ عؾؿاء ا سما أ،

ب يمـفؿ مـ يصدر يف معالجّف لؼضايا الػؽر ا سممل عـ مصؾحة (1)يرجعقة

إلك  اسقاسقة يعؿؾ مـ أجؾفاب يمـفؿ مـ يصدر عـ غقر ذلؽب يلؽـف شؼل م ديدً 

تصقرات الؿـا،ج الغرشقة الّل تؾؼا،ا يف الغرب فققع يف آضطراب يالخؾؾ 

 سممل يتلييؾ الـص الديـلب ب كؿحايلة أركقر يف قراءة الرتاث ا(2)يالّـاقض

إل ـقةب  اإذ ُيعّرب أركقر أكثر مـ تقسع يف اسّخداا الؿـا،ج الحديثةب يخصقًد 

عـ كقػقة ففؿ ا سماب أي شع ارة أد   يف ,يف عؿقا م ريعف الّحديثل,ي حث ي

 ايأحقاكً ب كقػقة ففؿف عؾك ضقء الؿـفجقات الحديثة يعمقة القحل شالّاريخ

 ريحات أإدخاع العؾؿـة إلك ال احة ا سممقة مـ خمع تؼديؿ  ي حث يف كقػقة

 تجديديةب يٓ تعارض ا سما ح   ففؿف-

ي،ق ,ة أركقر يف الدراسات الّحديثقة فح   تع قر ،ااؿ دالح قّ يأما أ،ؿِّ 

                                                 

 -يغقر،ا 233ب 224اكظر عؾك س قؾ الؿثاع ص  -( كحاع أديكقس يف كّاشف الثاشت يالؿّحقع0)

جقات الحديثة مثؾ ال ـققية تط قؼ الؿـف حقع 214مـ الرتاث إلك آجّفاد ص: ( اكظر2)

 -يالّػؽقؽقة يإل ـقة يمـا،ج العؾقا آجّؿاعقة
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يعّرب دير م الغة أي تحقز أيع مثؼػ يؿارس "أكف:  ,الؿرتجؿ الرسؿل ٕعؿالف

 .(1)"لحديثة عؾك الظا،رة ا سممقة شؽؾ تؿؽـ ياقّدارتط قؼ الؿـا،ج الـؼدية ا

يإذا كار أركقر يـطؾؼ مـ تط قؼات مـا،ج كؼدية غرشقة عؾك ال ما: فنر 

محؿد عاشد الجاشري يحايع الّجديد مـ داخؾ الؿـظقمة ا سممقة كػ فا ح   

 زعؿفب ييرى أر الؿ ريع الّجديدي الذي يـادي شف يرتؽز عؾك أمقر: أ،ؿفا: 

إعادة تلدقؾ إدقعب يٓ سقؿا أدقع الػؼفب يإعادة شـاء مـفجقة ٕول: ا

الؿطؾقب الققا ،ق إعادة شـاء مـفجقة يف ال ريعة "الّػؽقر يف ال ريعةب فقؼقع: 

مـ مؼدمات جديدة يمؼادد معادرة- يشع ارة أخرى: إر الؿطؾقب الققا  ااكطمقً 

الػريع شؾ يف إعادة تلدقؾ  ،ق تجديد يـطؾؼ ٓ مـ مجرد اسّةـاج آجّفاد يف

 -(2)"إدقع

يمـ الؼقاعد إدقلقة الّل يريد الجاشري تغققر،ا لّ ديا مقافؼة لؾعصر: ما 

ب لقؽقر الحؽؿ ايعدمً  اقرره معظؿ الػؼفاء مـ أر الحؽؿ يدير مع عؾّف يجقدً 

: شنشاحة الػقائد ب ييضرب لذلؽ مثًم ايعدمً  ايدير مع الؿصؾحة يالحؽؿة يجقدً 

ية الؿرتت ة عؾك شعض الؿعاممت ال ـؽقة الّل ٓ يجقد لمسّغمع فقفا: ٕر الرشق

 -(3)مـع آسّغمع ،ق الحؽؿة مـ تحريؿ الرشا

تلسقس معؼقلقة إحؽاا ال رعقةب يذلؽ شاتخاذ الؿؼادد يالؿصالح الثاين: 

لؾّ ريعب يرشط إحؽاا ال رعقة شلس اب كزيلفاب فقؼقع فقؿا يّعؾؼ  اأساًس 

                                                 

 -053ص  ( خاتؿة ،ااؿ دالح ٕحد أشحاث كّاب: الػؽر ا سممل قراءة عؾؿقة0)

 -59يجفة كظر ص : ( اكظر2)

  -63يجفة كظر ص : ( اكظر4)
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ش لر  ,الؿجّفد,ٓ شد مـ تلسقس معؼقلقة إحؽاا الّل يصدر،ا "ؼقلقة: شالؿع

الـقازع يالؿ ّجداتب يٓ شد أر تؽقر ،ذه الؿعؼقلقة م ـقة عؾك تؾؽ الّل 

تمسس إحؽاا ال رعقة القاردة يف الؽّاب يال ـةب يشؿا أر ،ذه إخقرة غقر 

ؾ عؾك شـائفا يعؾك مـصقص عؾقفا يف الغال : فنكف ٓ مـاص لؾؿجّفد مـ العؿ

 -(1)تلدقؾفا شقضع أدقع يمؼدمات ترجع إلقفا

يالجاشري هبذا الّـظقر لؿعؼقلقة إحؽاا ال رعقة يرى أكف إذا تحؼؼت ،ذه 

الؿعؼقلقة شلي اؽؾ يـاس  الظرج الزمـل فقمخذ هباب فقؿؽـ تغّقر حؽؿ قطع يد 

عؼقلقة يف ،ذا إلك أي عؼاب إذا كار يحؼؼ ،ذه الؿ ,عؾك س قؾ الؿثاع,ال ار  

 الزمـ الؿّغقر-

فنر كصر حامد أشق  ,كؿا كادى شف الجاشري,لؾّجديد مـ الداخؾ  ايامّدادً 

زيد كادى إلك أر الّجديد إكؿا يؽقر شالرجقع إلك الرتاث يتـؼقّف مـ الدخقؾب 

كؿا ,يتصػقّف مؿا لحؼف مـ دراعات سقاسقة يفؽرية أّثرت يف مخرجاتف العؾؿقة 

ب اأر الّجديد ٓ شد أر ي دأ مـ الرتاث يإعادة دراسّف مجددً ب لذلؽ يمكد ,يؼقع

يخادة الرتاث الديـل مـفب ي،ذه الدراسة عـده هتدج إلك إعادة الـظر يف كؾ تؾؽ 

إلك تحرير الؿ ريع الػؽري لؾـفضة مـ ُشعده الّؾػقؼل  االؿ ؾَّؿاتب سعقً 

ـ شعض الؿ ميع عـ حالة العجز القاضحة الّل ك ػت الفزيؿة ال امؾة ع

 -(2)أشعاد،ا

ٓ زلـا كّـػس الغزالل يكعقش مع اشـ "يعؾك حد ققع كصر أشق زيد أكـا: 

                                                 

 -61يجفة كظر ص : ( اكظر0)

 -06قا الـص دراسة يف عؾقا الؼرآر ص ب مػف228الخطاب يالّلييؾ ص : ( اكظر2)
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 -(1)"تقؿقة رغؿ الػادؾ الزمـل يالفقة الّاريخقة

 الرؤى حديثة ٓ َيفؼً  اإلك إعادة تصـقػ الرتاث َيفؼً  اييـادي أشق زيد أيًض 

داثل يؼقا شّطقير لرؤى يتؼ قؿات تؼؾقديةب يالرؤى الحديثة تـطؾؼ مـ مـظقر ح

 -(2)الرؤى يالؿـا،ج الّل شدأ،ا الؽقاك ل ي ف ح قـ

يأما الدكّقر ح ـ حـػل فقرى يف مـفجف أر الّجديد ،ق آخّقار شقـ 

 اال دائؾب ييف إعادة كؾ آحّؿآت يف الؿ ائؾ الؿطريحةب يإعادة آخّقار   ؼً 

حاجات العصر يإكثر عـ  الحاجات العصرب ي،ذا آخّقار قد يؽقر أكثر تع قرً 

قد كرفضف  اب يما ق ؾـاه قديؿً اقد كّؼ ؾف حديثً  اتؾ قة لؿطال فب يما رفضـاه قديؿً 

ب فؽؾ آحّؿآت أمامـا مّ ايية كؿا كار الحاع عـد الؼدماءب فؼ ؾقا مـفا احديثً 

ما عرب عـ حاجات عصر،ؿب يخطمكا أكـا كلخذ كػس آخّقار شالرغؿ مـ تغقر 

عؾك الّقحقد  ا: ٕكف كار خطرً افؼد ُرفض الؿذ،  الط قعل قديؿً حاجات العصر- 

إيا،ا  ا: ٕر فقف عقدة ا ك ار إلك الط قعة مـّظرً ايفاعؾقّفب يلؽـف قد يؼ ؾ حالقً 

ًٓ  افقفا يمؽّ ػً  يفاعًم  مـ فصؿ كػ ف عـفاب يإسؼا فا مـ ح اشف  لؼقاكقـفا شد

 -(3)شالرتكقز عؾك الّقحقد الؼديؿ

ـػل أر الّجديد ،ق إعادة كؾ آحّؿآت الؼديؿةب شؾ يمؾخص فؽرة ح

                                                 

ب يقد قاا كصر حامد أشق زيد يف دراسّف لعؾقا الؼرآر شطريؼة مخّؾػة 240( الؿصدر ال اشؼ ص 0)

يذلؽ يف كّاشف: مػفقا الـص دراسة يف ب عؿا كّ  يف م احث عؾقا الؼرآر الؿعريفة اتؿامً 

 عؾقا الؼرآر-

 -242( الؿرجع ال اشؼ ص 2)

مراجعات تؼقيؿقة-  220ب الػؽر ا سممل الؿعادر ص 20ث يالّجديد ص الرتا: ( اكظر4)

 مجؿقعة شاحثقـ-
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ييضع احّؿآت جديدةب ياخّقار أك  فا لحاجات العصرب يٓ يقجد مؼقاس 

دقاب يخطل يف كظره لؾحؽؿ عؾقفاب يإكؿا الؿؼقاس ،ق الؿؼقاس العؿؾلب 

 فاخّقار الؿـّج الػعاع الؿجق  لؿطال  العصر ،ق آخّقار الؿطؾقب-

إر اهلل ي عث لفذه إمة مـ يجدد »العميؾل فؼد اكطؾؼ مـ حديث يأما ع د اهلل 

يالحديث الؽريؿ ،ذا ،ق يف كظري دسّقر كامؾ لحركقة "ب فؼاع: (1)«لفا ديـفا

ال ريعة يديـامقّفا يف مجاع ضريرة الزمـب ففل تجديد دائؿ يديس أدـاا الصقغ يف 

شؾ ت دلقة عامة دائ ةب يكؾ م ار  قيؾ---ب فم ققال  يٓ أكؿاط يٓ مـا،ج ثاشّةب 

تققػ يف الّؽقػ داخؾ أ ر يصق  إفراد يالجؿاعات شّحجرب يميع إلك حّؿقة 

،ل مـ الؾقار  افال ريعة العؿؾقة إذً ": اب ييؼقع أيًض (2)"تخؾػب شؾ اكحدار ذريع

 -(3)ايمّعذرً  اشحقث تغدي  قع ال ـار إزاء الظرج الؿقج ب مفؿا شدا مّع رً 

ق إلقف العميؾل يف تجديد ال ريعة يتطقير،ا: الدعقة إلك يمـ غرائ  ما يدع

أكف يف "دفر الؿذا،  الػؼفقة الؿخّؾػة يف شقتؼة ياحدةب يفائدة ذلؽ كؿا يؼقع: 

حاع ما إذا ياجفّـا م ؽؾة مـ الؿ اكؾ الققاب أي كازلة مـ الـقازعب كلخذ الحؾ 

شّغقر الظريج يّغقر مـ ،ذا الؿـجؿ الػؼفٍلب شؼطع الـظر عـ قائؾف أي دلقؾفب ي

ح إذا ،ق الظرج فؼطب ما دمـا قد سؾؿـا شلققالفؿ  الحؽؿ الؿعّؿد---ب فالؿرجِّ

ب فؿا ،جركاه الققا مـ ققع يف م للة ما ثؿ اقّضاه الظرج ايق ؾـا،ا جؿقعً  اجؿقعً 

 -(4)"شعد حقـ كعؿد إلك ترجقحف يإخذ شف

                                                 

 -( س ؼ تخريجف0)

 -06,07أيـ الخطل ص اكظر: ( 2)

 -08( الؿرجع ال اشؼ ص 4)

 -99( الؿرجع ال اشؼ ص 3)
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ل فقرى أر الّجديد أما ع د الجقاد ياسقـ ي،ق مـ الؿفّؿقـ شالػؽر ال قاس

ٓ شد أر يؼقا شالػصؾ شقـ الـص يالّاريخب يأر الخطل إكؿا يقع شالخؾط شقـفؿا 

يعدا تؿققز أحد،ؿا عـ أخرب فلما إيع: ففق إسما الـص الثاشت شالقحل 

أي سـةب يثاكقفا: إسما القاقع الّاريخل الؿّؿثؾ يف أكظؿة الحؽؿ الؿّعاق ة  اكّاشً 

 ,مع اسّثـاءات  ػقػة,ا سما ياكّ  ت إلقف عادة  الّل قامت عؾك أرض

يالؿّؿثؾ كذلؽ يف ققاعد الػؼف آجّفادية الّل تصح ك  ّفا إلك أدحاهباب يلقس 

شؼداسة القحل أي فرضقة الـص: ٕر ،ذه  امّؿّعً  اأشديً  الفا أر تؽقر مصدرً 

ف الؼقاعد لؿ تؽـ يف معظؿفا أكثر مـ اكعؽاس ٓحؼ عؾك القاقع الذي فرض

 -(1)الحؽاا معربًة لف أي اارحة لف

فؿفؿة الّجديد عـده يف الػصؾ شقـ الـص يالّاريخ يشقـ الػؼف يال ريعةب 

 يأر الحجة يف ا سما لق ت يف الء سقى الـص-

ييقجد مـ الؽّاب الؿح قشقـ عؾك الصػ ا سممل مـ قد أداشّفؿ 

يالّصحقح  شعض ،ذه الؾقثات فصارت تّصقد،ؿ زيايا الصحػ شؿ ؿك الـؼد

 يالؿراجعة-

 املبحح الجاىٕ

  لالجتاِ العلناىٕ يف قضٔ٘ التجدٓد األشاشٕالباعح 

مع تـقع أسالق  الؿـاديـ شالّجديد عؾك الطريؼة العؼؾقةب إٓ أر ال اعث 

إساسل ياحد يف الجؿؾةب ي،ق أر العصر لظريفف يأحقالف يعؾقمف يمعارفف 

 االّؼؾقدي الؼديؿب الذي ك ل يتؽقر مّلثرً الػؽر الديـل  فيتؼدمف يتطقره ٓ يـاس 

                                                 

  03ب 04ال ؾطة يف ا سما العؼؾ الػؼفل ال ؾػل شقـ الـص يالّاريخ ص : ( اكظر0)
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لذلؽ الزمار: فنكف لـ  اشظريج عصره ال ائدة فقفب يإذا كار ذلؽ الػؽر دالحً 

لفذا العصرب فم شد مـ إيجاد الؿقاءمة شقـف يشقـ الظريج الجديدة  ايؽقر دالحً 

الؿّغقرةب يقد تؽقر ،ذه الؿقاءمة شنعادة تػ قر يتلييؾ شعض تعالقؿ الديـب 

رفض الّػ قرات الؼديؿة لفاب يقد تؽقر شاّ راح شعض الّعالقؿ الّل لؿ تعد ي

 ب أي غقر،ا-(1)مـاس ة

يآتجاه كحق الّجديد هبذه الـظرة كاتج عـ جعؾ العصر الؿّؿثؾ   

شالحضارة الغرشقة ،ق الؿؼقاس يف الّؼقيؿب فقـظر لؾديـ يلؾػؽر مـ خمع الـظارة 

 ضقء الضقاشط الغرشقةب فّؽقر الحضارة الغرشقة الغرشقةب يعؾك ،ذا يػ ر الديـ يف

 ،ل إدؾ-

يٓ ري  يف أر الديـ الصحقح ٓ يّعارض مع الؿعرفة ال  رية الصحقحة   

يف ات اعفاب يٓ يّـاقض مع اكّ افات العؾقا الجديدة مفؿا تؽاثرت يتعددتب 

ب يلؽـ الّعؿقؿ الذي يـادي شف أدحاب دعقة الّجديد يحّاج إلك إعادة كظر

يذلؽ أر مػفقا ثؼافة العصر شالؿػفقا القاسع لؽؾؿة ثؼافة ٓ يؼقا كؾف عؾك أمقر 

 عؾؿقةب شؾ شعضف يؼقا عؾك أذيا  يأ،قاء ٓ دؾة لفا شالعؾؿ-

شاعرتاج الؿّخصصقـ يذيي ,فالؼؾقؾ مـ معارج العصر يعؾقمف  ايأيًض 

قؼقـقة الّل ٓ تؼ ؾ ،ق مـ الحؼائؼ العؾؿقة الثاشّة يإمقر ال ,الخربة يف ،ذه العؾقا

الـؼضب ييف الؿؼاشؾ ف عض معارج العصر شػريعفا يأق امفا ٓ تؼقا عؾك 

حؼائؼ مجردة معّؿدة عؾك الؿ ا،دة يالّجرشة يآسّـّاجب شؾ قد داح فا 

                                                 

 -216مػفقا تجديد الديـ ص  :( اكظر0)
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 -(1)تصقرات يتػ قرات يكظريات ت قطر عؾقفا الريح الؿادية ا لحادية

الّجديد يالثؼافة الّجديدية يلذلؽ فنر ،ـا سؿّقـ أساسقّقـ مقزتا دعقى  

  (2)العؼؾقة ش ؽؾ عاا: ،ؿا:

ال ؿة إيلك: ياقع آسّمب الحضاري تجاه الغرب يمعّؼداتف يفؾ ػاتف 

يعؾقمف يكظؿف آجّؿاعقة يال قاسقةب يلفذا فنر ،ذه الدعقى يإر كاكت ت ّـد 

مقةب إٓ يف إث ات ضريريّفا يأ،ؿقّفا إلك إاؽآت ياقعقة يف حقاة إمة ا سم

 عـدما ت دأ شّؼديؿ إجقشة- اأهنا ت َخص ش صر،ا كحق الغرب دائؿً 

الّل ٓ تصؾ إلك حد إلغاء الديـ:  (3)"الّجديػقة"ال ؿة الثاكقة: ال ؿة 

لّح قه شؿضامقـ جديد قاشؾة  ,شعضفا أي كؾفا,يلؽـفا تػرغف مـ مضامقـف 

 لؾّقظقػ ضؿـ آسرتاتقجقة العامة لدعقى الّجديد ،ذه-

 املبحح الجالح

 دلنل الكضآا اليت أثارٍا االجتاِ العلناىٕ

ت ايـت دعقات أدحاب الّجديد العؼؾل تجاه تجديد الديـ أي الػؽر 

ا سمملب فؿـفا الدعقات الصارخة الؿّطرفةب يمـفا الؿّحػظةب يشعض ،ذه 

الدعقات ما يركز عؾك جاك  دير جاك  آخرب يمـفا ما ،ق عؿقملب يمجؿؾ 

                                                 

 -202ص  : الؿرجع ال اشؼ( اكظر0)

شحث ب 044اسرتاتقجقة الّجديد الخؾػقات الـػ قة يالػؽريةب محؿد عادع اريح ص: ( اكظر2)

 ضؿـ كّاب خطاب الّجديد ا سممل-

( ت ّخدا كؾؿة تجديػ يف الؽّاب الؿؼدس شؽثرةب يتعـل: رفض كعؿة اهلل يتقجقف ا ،اكة 4)

ب يالؿؼصقد هبا يف ال قا  العاا 3قامقس معجؿ مصطؾحات العفد الجديد ص: اكظر -إلقف

 يّؿحقر حقع ازدراء إديار- ,ي،ل م ّعارة مـف,يف الخطاب الـصراين 
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 قات يـّظؿ يف أيت: ،ذه الدع

الّجديد يف ال ـةب يذلؽ يف تؼ قؿفا إلك ت ريعقة يغقر ت ريعقةب ياعّ ار  ,

مـ الـقع الثاينب إضافة إلك الـظرة الّجديدية يف  ملسو هيلع هللا ىلصأغؾ  ما ريي عـ الـ ل 

 م للة الّصحقح يالّضعقػ-

الدعقة إلك الـظر يف أدقع الػؼف ا سممل يالؼقاعد الػؼفقة الؿعّؿدة  ,

 عؾؿاء الؿ ؾؿقـ- لدى

 االدعقة إلك تغققر إحؽاا ال رعقة يف شاب الؿعاممت يالعؼقشات ت عً  ,

 لّغقر الزمار-

اعّؿاد الؿصالح يمؼادد ال ريعة يريح الديـب يالـظر إلك أس اب  ,

 الـزيع يف تقجقف عؾؾ إحؽاا- 

يف الدعقة إلك الّؿققز شقـ ال ريعة يالػؼفب شاعّ ار أر ال ريعة تّؿثؾ  ,

 الع ادات ي،ل ثاشّة ٓ تّغقرب يأما الػؼف ففق مّغقر ييضع ش ري-

 اساذًج  اشقدػف مـفجً  –يف مجاع الّ ريع خادة–إّ راح الؿـفج ال ؾػل  ,

 يّؼقد شحرفقة الـصقص دير ففؿ لؿعاكقفا يدٓٓهتا يٓ يفّؿ شالعؼؾ يأدلّف-

فؿ يف تؼرير،اب أشرز دعقات الّجديد العؼؾلب يقد اخّؾػت مـا،ج ا،ذه تؼري ً 

فؿـفؿ مـ ركز م اريعف الثؼافقة يف ذلؽب يتطر  لفذه الؿ ائؾ مـ أشقاب عدة 

يشطر  مخّؾػةب يمـفؿ مـ لؿ تؽـ م للة الّجديد م للّف إساسقةب يلؽـف 

 تعرض إلقفا يف كثقر مـ كّ ف-

 يقد ارت ط الؿـفج الّحديثل ش عض إسؿاءب فعؾك س قؾ الؿثاع: 
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ب يع د اهلل (3)ب يح ـ الرتاشل(2)ب يففؿل ،قيدي(1)جدأحؿد كؿاع أشق الؿ

ب (7)ب يع د الجقاد ياسقـ(6)ب يح ـ حـػل(5)ب يمحؿد عاشد الجاشري(4)العميؾل

ب يغقر،ؿ (10)ب يمحؿد رضا الؿحرا(9)ب يكصر حامد أشق زيد(8)يمحؿد أركقر

 كثقر- 

ؼمينب يسلحايع يف ،ذه إسطر الؼادمة شقار إدقع العامة لؾّجديد الع 

مـا،جفؿ مـ خمع عرض ٔرائفؿ عؾك أهنا كؿاذج يف تؼرير ،ذه الدعقات  امقردً 

قدر الؿ ّطاعب تعرب يف الحؼقؼة عـ الّجديد العؼمين مع يقػات كؼدية لفذه 

 الدعقات-

                                                 

 ( مـ إ ريحات الّل كاقش فقفا الّجديد كّاب: حقار ٓ مقاجفة-0)

 ،ا-( كاقش شعض مقاضقع الّجديد يف كّاشف الؼرآر يال ؾطار يغقر2)

( أافر ما كّ  حقع مقضقع الّجديد كّاب: تجديد أدقع الػؼف ا سممل يكّاب: مـفجقة 4)

 الػؽر يالّ ريع ا سممل ي كّاب: تجديد الػؽر ا سممل-

 (  رح مقضقعات الّجديد يف كّاشف: أيـ الخطل-3)

ؼد العؼؾ يأغؾ فا مـثقرة يف م ريعف يف كب ( كاقش مقضقعات الّجديد يف الؽثقر مـ كّ ف5)

 ييف كّاشف: يجفة كظر كحق إعادة شـاء قضايا الػؽر العرشل الؿعادر-ب العرشل

يف كّاشف: الرتاث  ئف( كذر كػ ف  عادة دقاغة العؾقا يف دقرة جديدةب يدّير مخؾص آرا6)

 -يالّجديد

: ماه يف كّاشف: ال ؾطة يف ا سء( ركز يف مقضقع الّجديد عؾك ال ؾطة يف ا سماب يدّير آرا7)

 العؼؾ الػؼفل ال ؾػل شقـ الـص يالّاريخ-

 -تاريخقة الػؽر العرشل ا سممل يغقر،اه يف الّجديد يف كّاشف: ء( دير آرا8)

قراءة يف خطاب الؿرأةب يكّاب مػفقا : كّاب الخطاب يالّلييؾب يكّاب ديائر الخقج أّلػ( 9)

 -,كؿا يذكر,شرؤية جديدة  دراسة يف عؾقا الؼرآرب ييعّرب محايلة لؼراءة الرتاث: الـص

 ه يف شعض م ائؾ الّجديد يف كّاشف: تحديث العؼؾ ال قاسل ا سممل-ء( دير آرا01)
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 املبحح الرابع

 األصْل العام٘ للتجدٓد العلناىٕ

 املطلب األول

 أولوية العكل

ّجديدي العؼؾل ،ق إشراز العؼؾ عؾك أكف إر أ،ؿ أدؾ مؼدا يف الؿـفج ال

مـفج معريف ي ريؼ مقدؾ لؾحؼقؼة الؿـ قدةب يعؾك ضقئف ُكػ ر الـص الديـلب 

يما خالػ العؼؾ يج  اّ راحفب يم للة آ راح ،ذه يخّؾػ فقفا ،ذا آتجاه 

ب فؿـفؿ مـ يؽّػل شّلييؾ الـص الديـل إذا خالػ اشقـ مّطرج فقف يأقؾ تطرفً 

 فؿ مـ يضّعػ الدلقؾ الـصلب يقد ي الغ شعضفؿ شالرد يآ راح-العؼؾب يمـ

-- االؿعرفة الديـقة لق ت مؿؽـة كظريً "ر يؼقع عادع ظا،ر عـ أيلقية العؼؾ: إ

فم -ب  ة عؾك القحل لؿعايقر العؼؾ--الؿمسَّ  آدعاءاتإٓ إذا أخضعـا القحل أي 

أر يػرتضفا كؿصدر  القحل يٓ الحدس يٓ أية يسقؾة أخرى قد يحؾق لقاحدكا

أي عؾك أهنا حّك م ّؼؾة ب لؾؿعرفة يؿؽـ أر ُتّخذ عؾك أهنا ذات أيلقية عؾك العؼؾ

عـ العؼؾب كؾ ادعاء معريف يؼقا عؾك حدس أي يحل مزعقا يـ غل أر يقضع تحت 

 ,تع قر عادع ظا،رحد عؾك ,يٓ يقجد ب (1)"محؽ العؼؾب يإٓ ي ؼك مجرد ادعاء

مـ مـظقركا كحـ الذيـ كؼع خارج دائرة ": ييف ذلؽ يؼقع بأحؽاا ساشؼة عؾك العؼؾ

 -(2)"القحلب فنر ممذكا إخقر ،ق العؼؾ ٓ القحل

                                                 

 -462ب 460إسس الػؾ ػقة لؾعؾؿاكقةب ص: ( اكظر0)

 -426ص الؿرجع ال اشؼ( 2)
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يقد أدت الؿغآة يف الجاك  العؼؾل عـد كثقريـ مؿـ اكّاهبؿ غرير العؼؾ 

القضعل إلك الدعقة إلك اسّؼالة الـ قةب يأر العؼؾ حؾ محؾ الـ قةب يأر خّؿ 

شعد اكّفاء "حرب أكف:  للؽؿاع العؼؾ ال  ريب حقث يمكد عؾ االـ قة كار إعمكً 

لؽل يـفض شديره  :زمـ الـ قة ياكؼطاع القحل الُؿقحك: يعقد إمر إلك العؼؾ

ييؿارس ك ا ف يي دع إشداعفب فق حث ييعؾؾب ييحؾؾ ييـظرب ييجادع ييدافعب 

العؼؾ ،ق يلؿا اكّؿؾ القحل فنر ": اييؼقع ح ـ حـػل أيًض ب (1)"يي ّت ييػصؾ

الّطقر الط قعل لفب مـفج العؼؾ إذر ،ق آسّؿرار الط قعل لؾـ قة يالّطقر 

 -(2)"الط قعل لفا

ييف سقا  إحمع العؼؾ محؾ الـ قة يؼقع ع د الؿجقد ال ريف عـ خّؿ 

لضريرة اعّؿاد ا ك ار عؾك مصدر يف  اهنائقً  اأي أر ،ذا الخّؿ يضع حدً "الـ قة: 

يـ مـ غقر مم،متف الذاتقةب إكف إيذار شاكػّاح الؿعرفة يمعقار يف ال ؾ قكب م ّؿدَّ

عفد جديد يف يجف ال  رية قا  ةب إكف تداقـ لؿرحؾة جديدة يف الّاريخب ٓ يحّاج 

إلك مـ يؼقده يإلك مـ يّؽئ عؾقف يف كؾ  ,يقد شؾغ سـ الراد,فقفا ا ك ار 

 ا سما يف ،ذه الحالة إرا
ّ
اد ا ك ار إلك دغقرة يك قرةب يتؽقر يظقػة ك ل

 -(3)"م ميلقّف الجديدة يتحؿقؾف ت عات اخّقاراتف

يالؿغآت يف جاك  العؼؾ ،ذه جعؾت الـظرة إلك الـص ال رعل تّدكك    

إلك أشعد م ّقى عـد شعض أدحاب ،ذا الػؽر الّجديديب فقذ، قر إلك إعادة 

تدرس ": إهنا قراءة الؼرآر قراءة كؼديةب فقؼقع محؿد أركقر عـ العؿؾقة الّجديدية

                                                 

 -74ص ( كؼد الحؼقؼة0)

 ب-مـ كػس الؽّا 0.476: اياكظر أيًض ب 0.480 ( مـ العؼقدة إلك الثقرة2)

 -90( ا سما شقـ الرسالة يالّاريخ ص4)
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شنخضاع ب (1)كجاز ا كرتشقلقجقا الديـقةا سما ضؿـ مـظقر الؿ ا،ؿة العامة  

الؼرآر لؿحؽ الـؼد الّاريخل الؿؼاررب يالّحؾقؾ إل ـل الّػؽقؽلب يالّلمؾ 

الػؾ ػل الؿّعؾؼ شنكّاج الؿعـك يتقسعاتف يتحقٓتفب ي،ذه العؿؾقة ،ل تجديد 

 -(2)"لؾػؽر الديـل ش ؽؾ عاا

يحؿؾ ،ذا  اب يأددر كّاشً "كؼد العؼؾ ا سممل"يقد قاا أركقر شعؿؾقة 

آسؿب ي،ق أافر كّاب لفب يلؽـف غّقر عـقاكف عـد ترجؿّف إلك الؾغة العرشقة إلك 

 -(3)"تاريخقة الػؽر العرشل ا سممل"

يي رح الؽات  عؾل حرب فؽرة أركقر ،ذه شلهنا تعـل: الّعامؾ مع الػؽر 

معـاه كزع ،الة الؼداسة عـ ذلؽ الػؽر: أي  اتاريخقً  اكاتجً  ا سممل شقدػف

تؿزيؼ الحجاب ي،ّؽ ال رت ،ذا ،ق دؾ  الؼضقة: كقػ كؼرأ الرتاث يالؼرآر 

---ب يقد فّح أركقر شاب الـؼاش عؾك مصراعقف شصدد الؼرآر يال ريع يف اتحديدً 

دتف شف ثؼافّف شذلؽ كؾ الجفاز الػؽري الذي زي اقراءتف قراءة تاريخقةب م ّخدمً 

 ا- ي،ذه الؿغآة يف جاك  العؼؾ جعؾت الـص الؼرآين خاضعً (4)الحديثة

 لؾؿؿارسات الـؼدية يف ضقء العؼؾب يخرجت شف عـ مػفقا الؼداسة--

ييّعدى شعضفؿ إلك تـحقة الـص الؼرآين لّؼديؿ الؿصؾحة الؿّحؼؼة شالعؼؾب 

                                                 

ا كرتشقلقجقا الديـقة: معـك ٓ،قيت: أي فعؾ الؽما ال  ري عؾك أمقر إلفقة- اكظر: مقسقعة ( 0)

 - 0.73ٓٓكد الػؾ ػقة 

 -58ب 57ب 56اكظر: تاريخقة الػؽر العرشل ا سممل ص( 2)

ؿة: ،ااؿ دالحب يالؽات  يؽّ  أشحاثف ( مـ إددارات الؿركز الثؼايف العرشلب الؿغرب- ترج4)

 شالؾغة الػرك قة-

 -76ب 71كؼد الـص ص : ( اكظر3)
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ت إلفقة دادرة عـ أحؽاا الؿعاممت لق ت فرماكا"يؼقع ففؿل ،قيدي: حقث 

الذات العؾقا ٓ يؿؾؽ الـاس إزاء،ا إٓ الّؾؼل يآمّثاعب يإكؿا تط قؼ الـصقص 

لف اري ف الؿقضقعقة الّل يـ غل أر تّقفرب يلف مصالح مـ قدة يـ غل أر تّحؼؼب 

يعـد أ،ؾ إدقع: فنكف إذا لؿ تّقفر تؾؽ ال ريطب أي إذا حدث الّعارض شقـ 

لح الـاس الؿّغقرةب فم محؾ لؾّط قؼ يف إيلكب الـصقص يشقـ أي مـ مصا

 -(1)"يتغؾ  الؿصؾحة عؾك الـص يف الثاكقة

يعـدما تؽقر مؼاركة شقـ حجة العؼؾ يحجة الخرب: فنر الخرب مـّحك مـ 

،ذه الؿعادلةب حقث ٓ سؾطة إٓ لؾعؼؾب ييف ،ذا يؼقع ح ـ حـػل عؾك س قؾ 

ب عؾك عؽس ما ،ق سائد يف ااقةً  الخرب يحده لقس حجة يٓ يث ت"الؿثاع: إر 

الحركة ال ؾػقة الؿعادرةب مـ اعّؿاد،ا ا ف الؿطؾؼ عؾك )قاع اهلل( ي)قاع 

الرسقع( ياسّ فاد،ا شالحجج الـؼؾقة يحد،ا دير إعؿاع لؾحس أي لؾعؼؾ: 

يكلر الخرب حجةب يكلر الـؼؾ شر،ارب يأسؼطت العؼؾ يالقاقع مـ الح ابب يف 

ب يلذلؽ تؽقر (2)"يأر الؼدح يف العؼؾ قدح يف الـؼؾ حقـ أر العؼؾ أساس الـؼؾ

الحجج الـؼؾقة كؾفا ظـقةب حّك لق تضافرت يأجؿعت "الـّقجة عـد حـػل أر: 

 -(3)"عؾك الء أكف حؼ: لؿ يث ت أكف كذلؽ إٓ شالعؼؾ

ي،ذه الؿغآة يف الجاك  العؼؾل أدت إلك تحقيؾ العؼؾ ل ؾطة مرجعقة 

                                                 

: ال ـة الّ ريعقة يغقر الّ ريعقةب شحث يف مجؾة ا- ياكظر أيًض 076( الّديـ الؿـؼقص ص0)

ب 37- حقار ٓ مقاجفةب ص4،د ص0493العدد آفّّاحلب اقاع ب الؿ ؾؿ الؿعادر

 يغقر،ا- 

 -469ب 0.468إلك الثقرة  ( مـ العؼقدة2)

 -0.472 ( مـ العؼقدة إلك الثقرة4)
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العؼؾ "ب يأر (1)"ٓ سؾطار إٓ لؾعؼؾ"ػل شلكف: مطؾؼةب عؾك حد تع قر ح ـ حـ

يف "ب شؾ إر تحؽقؿ الـص ُيعّد عـد ال عض: (2)"قادر عؾك إث ات كؾ الء يكػقف

ٓسّؼملقة ا ك ار عؾك الؿ ّقى  اخطقرً  اجؿقع إمقر الريحقة يالزمـقة هتديدً 

 -(3)"الخؾؼل يال قاسل---ب يعؾك آسّؼملقة ا ش ّؿقلقجقة لؾعؼؾ

الّعارض الؿقجقد شقـ العؼؾ يالـؼؾ يف الػؽر العؾؿاين ،ق يف الحؼقؼة إر 

تعارض شقـ مـظقمّقـ: الؿـظقمة ا سممقة يالؿـظقمة العؾؿاكقةب يكؾ مـظقمة 

لفا أدقلفا إساسقة يف الؽ ػ عـ الحؼقؼةب فالعؼؾ يف الػؽر العؾؿاين الؿعادر 

ك  الح ل الؿادي يـ ـل عؾك مـظقمة مـ إسس يالؼقاعد يجؿعفا الجا

يـا،ض القحلب  م ّؼًم  الّجري لب ي،ذه الؿـظقمة تـ ل فقؿا شقـفا م ّؽؾة عؼًم 

ٓ  ايضعقً  القحل الذي ُيـّج الؿعرفة يإمقر الغق قة عؼًم ش أر ي ّ دعييحايع 

 يعرتج إٓ شالحس يالّجرشة يالقاقع-

لعؼؾ الغرشل العؼؾ يـطؾؼ مـ مػردات ا فالخطاب العؾؿاين يف ت ـقف أس ؼقةَ 

أر العؼؾ الغرشل يـطؾؼ مـ  ,شؼصد أي شدير قصد,ييّجا،ؾ ب شصقرتف القضعقة

شـاء عؾك رؤاه الؽؾقة لؾقحل يا ك ار يالغق  ب مؼدمات أساسقة جق،رية

يلؾقجقد ش ؽؾ عااب ي،ذه الؿؼدمات تّعارض ش ؽؾ كؾل مع الرؤية ا سممقة 

الؿقافؼ لؾقحل تصقر  الّل يصقغفا القحلب إلك جاك  أر تصقر،ا لؾعؼؾ

أدى إلك اسّ عاد الؿػفقا الصحقح لفذا العؼؾب ييرجع ال    يف ،ذا ب كاقص

 يعّؿد عؾكالّصقر الـاقص إلك الؼصقر العاا يف تصقر الرتاثب فؾقس كؾ عؼؾ 

                                                 

 -52( الرتاث يالّجديدب ح ـ حـػل ص0)

 -0.474( مـ العؼقدة إلك الثقرةب ح ـ حـػل 2)

 -49إسس الػؾ ػقة لؾعؾؿاكقة ص: ( اكظر4)
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يؿثؾ الجاك  الصحقح مـ العؼؾ ا سممل الؿـض ط- يٓ يصح تجايز  الرتاث

ؾ الؽممل أي العؼؾ ال ا ـل أي الػؾ ػل العؼؾ ا سممل الؿـض ط لػ ؾ العؼ

 -لحؾ م ؽؾة تعارض الـص مع العؼؾ

 املطلب الجاىي

 تكطيه الطية إىل تػسيعية وغري تػسيعية 

ال ـة ،ل الؿصدر الثاين يف الّ ريع ا سمملب فؿا جاء يف ال ـة يدح 

ففق يف مـزلة الّ ريع كالؼرآرب ي،ذا معريج عـد أ،ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصك  ّف إلك الرسقع 

عؾؿب يلؽـ ،ذا آتجاه الّجديدي العؼؾقة كظر إلك ال ـة الـ قية مـ زايية ال

أخرىب يس   ،ذه الـظرة الؿّطرفة ،ق تعارض هنج ،ذا آتجاه مع الصحقح 

ب يلذلؽ كار ٓ شد مـ مققػ لفذا آتجاه تجاه ملسو هيلع هللا ىلصالثاشت مـ سـة الؿصطػك 

ضريرات القاقع ال ـة ٓ يّعارض مع ما أدؾف مـ قضايا تجديدية يرى أهنا 

 يالعصر-

أر مـ  ييعـل أدحاب ،ذا آتجاه شّؼ قؿ ال ـة إلك ت ريعقة يغقر ت ريعقة:

ال ـة ما يمخذ شف يف مجاع إحؽاا ال رعقة كالصمة يشؼقة الع اداتب يقضايا 

العؼقدة إساسقةب يمـ ال ـة ما لقس شّ ريع فم يؾزا إخذ شف إٓ ضؿـ اريطب 

ب يمـ ،ذا ال اب ي رع ايلقس ك قً  امجّفدً  اشقدػف ش رً  ملسو هيلع هللا ىلصي،ق ما فعؾف الرسقع 

أدحاب ،ذه الدعقات يف تػ قر أشقاب ال ـة عؾك أهنا غقر ت ريعقة يغقر مؾزمةب 

 ييّػايتقر يف ،ذا الصرج-

أكف يج  أر كػفؿ أققاع الرسقع "ييذكر كصر حامد أشق زيد يف ،ذا ال قا : 

أققالف يأفعالف ال ارحة يالؿ قـة لؿا  الخادة شقجقب ات اع سـّف شلر الؿؼصقد هبا
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يف تعالقؿ الؼرآرب يما سقى ذلؽ مـ إققاع يإفعاع يج  أر يدرج  يرد مجؿًم 

يف سقا  القجقد آجّؿاعل لؾ خص الّاريخلب شؿعـك أهنا أققاع يأفعاع غقر 

مؾزمة لؾؿ ؾؿ يف العصقر الّالقةب ي،ذه الّػرقة شقـ سـة القحل يسـة العادات 

تؿثؾ كؼطة الخمج شقـ أ،ؾ الرأي يأ،ؾ الحديثب حقث أدر الػريؼ كاكت 

 -(1)"إيع عؾك الّؿققز شقـفؿاب شقـؿا أدر الػريؼ الثاين عؾك الّقحقد شقـفؿا

ا فق الغ يف تؼ قؿ ال ـة إلك ت ريعقة يغقر يأما الدكّقر محؿد سؾقؿ العقّ 

ين فقؼقع: مـ الـقع الثا ملسو هيلع هللا ىلصت ريعقةب ييرى أر أغؾ  الؿريي عـ الرسقع 

ييمحظ كقر أغؾ  تصرفات الرسقع م ـاه عؾك الّ ؾقغ ققع قد يصؾ ال احث 

ب شؾ الذي يغؾ  ملسو هيلع هللا ىلصإلك خمفف عـد إمعار الـظر يف الصحقح مـ سـة رسقع اهلل 

خارج كطا  الع ادات ,يف امير الدكقا  ملسو هيلع هللا ىلصعؾك الظـ أر أغؾ  الؿريي عـف 

 -(2)"لقس مـ ال رع المزا ,يالؿحرمات

ـة إلك ت ريعقة يغقر ت ريعقة ققع مـاقض لؾحؼقؼة: فنر ال ـة يتؼ قؿ ال 

مـ ققع أي فعؾ أي تؼرير أي دػة أي سقرةب سقاء كار ق ؾ  ملسو هيلع هللا ىلص،ل: ما أثر عـ الـ ل 

 -(3)ال عثة أي شعد،ا

يعؾك ،ذا فال ـة كؾفا ت ريعقة إٓ ما دع الدلقؾ عؾك خمففب مثؾ ما فعؾف 

ّف أكؾ لحؿ الض ب ي،ذا مـصقص شػعؾ الج ؾة يالط قعةب كؽرا، ملسو هيلع هللا ىلصالرسقع 

عؾقفب يهبذا فال ـة حجة معّربةب يقد جاءت آيات الؼرآر الؽريؿ الؿّـاثر 

                                                 

 -07( الـص يال ؾطة يالحؼقؼة ص0)

العدد آفّّاحلب اقاع ب ؿ ؾؿ الؿعادرشحث يف مجؾة الب ( ال ـة الّ ريعقة يغقر الّ ريعقة2)

 -4صب ،د0493

 -37تعريػ ال ـة: ال ـة يمؽاكّفا يف الّ ريع ص: يف ( اكظر4)
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يالّؿ ؽ ش ـّف يآحّجاج هباب  ملسو هيلع هللا ىلصتلمر شطاعة الرسقع  ملسو هيلع هللا ىلصيأحاديث الرسقع 

 إضافة إلك ما يرد مـ إجؿاع إمة عؾك ذلؽب فؿـ ذلؽ: 

ې    ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿ققلف تعالك:  

ب يقد [65: الـ اء] ﴾ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

ك  ف الـاس أي ك   كػ ف إلك العؾؿ يخالػ  الؿ أسؿع أحدً "قاع إماا ال افعل: 

لؿ  يالّ ؾقؿ لحؽؿف شلر اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصات اع أمر الرسقع  يف أر فرض اهلل 

اب اهلل أي سـة يجعؾ ٕحد شعده إٓ ات اعفب يأكف ٓ يؾزا ققع شؽؾ حاع إٓ شؽّ

ب يأر ما سقا،ؿا ت ع لفاب يأر فرض اهلل عؾقـا يعؾك مـ شعدكا يق ؾـا ملسو هيلع هللا ىلصرسقع اهلل 

يف ق قع الؿخرب عـ رسقع اهلل ياحدب ٓ يخّؾػ يف أر الػرض يالقاج  ق قع 

 -(1)"ملسو هيلع هللا ىلصالخرب عـ رسقع اهلل 

 : (2)،ق مـ أمقر الديـ اقةار ملسو هيلع هللا ىلصيمؿا يمكد أر كؾ ما شقَّـف الرسقع 

ف شقـ أمقر الدكقا يأمقر  ملسو هيلع هللا ىلصر الـ ل إيع: أ لؿ ي قـ لـا فرًقا ياضًحا يف ُسـَّّ

الديـب يلق كار مثؾ ،ذا الّؼ قؿ حؼقؼة قائؿة ٕيضح لـا كقػ كؿقز شقـ الؼ ؿقـ 

ثؾ ،ذا الّؿققزب فؾؿا إلك مماسة  ,ٓ اؽ,تؿققًزا ٓ كؼع معف يف ل س: ٕر الحاجة 

اجة إلقف تلكدكا أر الّؼ قؿ إلك ُسـَّة مع ققاا الح ملسو هيلع هللا ىلصلؿ كجد شقاًكا عـ الرسقع 

تؼ قؿ ٓ يجقد لف- يحّك أيلةؽ  خادة شلمقر الديـ يُسـَّة خادة شلمقر الدكقا

الذيـ يقع يف ي،ؿفؿ ،ذا الّؼ قؿ لؿ ي ّطع أحد مـفؿ أر يؼدا معقاًرا دحقًحا 

ؿققز ٓ ٕر ،ذا الّ :لؾّؿققز شقـ ما ظـقه ُسـَّة ت ريعقة يغقر ت ريعقةب يلـ ي ّطقعقا

                                                 

 -7.274( إا 0)

 -236اكظر: مػفقا تجديد الديـ ص( 2)
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 يؼقا إٓ يف أذ،اهنؿ فؼط-

ئؿة الؿجّفديـ يالػؼفاء يقادة الرأي إيالثاين: أر الصحاشة يالّاشعقـ ي

يالػؽر خمع أرشعة ع ر قرًكاب لؿ يعرج عـ أحد مـفؿ أكف رد ُسـَّة مـ ُســ 

شحجة أهنا خادة شلمقر الدكقاب مع كثرة اخّمففؿ يرد شعضفؿ عؾك  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقع 

 إدلة-شعض عـد تعارض 

يالغرض مـ تؼ قؿ ال ـة إلك ت ريعقة يغقر ت ريعقة حؾُّ م للة مصادمة 

 الـصقص لؾػؽر الّجديدي الؿطريح-

ييدػ شعض قضايا ال ـة شلهنا مـ الؼ ؿ غقر ت ريعل يعّؿد عؾك فذلؽة  

داح  الػؽر يمدى اسّطاعّف يف الريغار يالؾع  يف الؿصطؾحات: لؾّؿقيف 

 ؿ غقر مؾزا يٓ يّعارض مع الػؽر الّجديدي-عؾك الؼارئ شلر ،ذا الؼ 

 املطلب الجالح

 اجلسأة على الطعً يف األحاديح الصحيحة

كثقر مـ قضايا الّجديد الؿطريحة مـ ق ؾ ،ذا الّقار تصطدا شأثار الـ قية 

شالؼ ؿ الّ ريعل مـفا ح   تؼ قؿفؿب ييف ،ذه الحالة يؾجل  االصريحةب يأيًض 

يف  اأي  عـً  ام اارً  الطعـ يف إحاديثب سقاء كار  عـً أدحاب ،ذا آتجاه إلك ا

 ألقة الّل يؼقا عؾقفا عؿؾ الؿحدثقـ يف الّصحقح يالّضعقػ- 

حقث ب ما يّعؾؼ شالقحل قي،ب مقرأ،ؿ إيف إر الخطاب العؾؿاين يؽذب شؾ 

فنر قصة الغار يما ت عفا اخّم  "يؼقع ، اا جعقط: ب ييف ،ذا يؽذب قصة الغار

يتعؽس آراء يتصقرات ب ؽـفا ترمز ش ؽؾ م رحل إلك أمقر جدية ،امةشحتب ل
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 -(1)"ظفرت يف الضؿقر ا سممل

ييؿّد ،ذا الّؽذي  لألحاديث الذي تّحدث عـ شعض الؿغق اتب حقث 

شعض الؿغق ات  ؾكيطعـ محؿد حؿزة يف شعض أحاديث ال خاري الّل تّؽؾؿ ع

 قع دلقؾ ياضح عؾك الثؼايف الذي إر ،ذا الؼ"شلهنا تحؿؾ شـقة أسطقريةب فقؼقع: 

تـ جؿ  (2)ذلؽ أر ،ذه إحاديث ذات ال عد الؿقثلب يـضح مـ اريط الؿحدثقـ

يلؿ تؽـ مضامقـفا تثقر يف كػقسفؿ أي ري  ب مع ال ـقة الذ،ـقة يالـػ قة لؾؼدامك

يلذلؽ ق ؾق،اب يلؿ يؽـ شقسع معايقر،ؿ أر تؼصقفا مـ الؿديكة ب يف الهنا

 -(3)"عّدت دحقحةالحديثقة الّل 

ييف مقضقع الػؼف ال قاسل كجد دعاة الّجديد الرافضقـ لػؽرة تعققـ 

ب (4)الحاكؿ الؿ ؾؿ شال ريط الؿعّربة يف كّ  الػؼف يؾؿزير يف أحاديث الؼراقة

حقـ كؼرأ "يشعضفؿ يصرح شلهنا مـ يضع ال ؾطةب فقؼقع ع د الجقاد ياسقـ: 

يف  ,ق كػ ف ممرخ سـل ذي كزعة سؾػقةي،,يقائع ال ؼقػة كؿا أيرد،ا اشـ قّق ة 

كّاشف )تاريخ الخؾػاء( الؿعريج شد)ا مامة يال قاسة( كجد أر أشا شؽر لؿ يحّج 

ب يإكؿا تؽؾؿ عـ س ؼ الؿفاجريـ ملسو هيلع هللا ىلصعؾك إكصار شـص مـ قب إلك الـ ل  امطؾؼً 

إلك قريش- إاارة مـ يعرض  ملسو هيلع هللا ىلصلإلسما يشمئفؿ فقفب يقرب مققعفؿ مـ الـ ل 

                                                 

 -49( القحل يالؼرآر ص0)

 ( الؿقثل تعـل عرض فؽرة أي مذ،  يف دقرة اعرية يريائقة مؼصقدةب حقث ي قد الخقاع2)

ب عؾك الحؽاية الخرافقة ال ع قة إدؾ ايتخّؾط الؿّخقمت شالحؼائؼ الؽامـةب يتطؾؼ أيًض 

 -ييؽقر ٕفعالفا يمغامراهتا معـك رمزيب الّل تّؿثؾ فقفا ققى الط قعة كائـات اخصقة

 -2.851مقسقعة ٓٓكد الػؾ ػقة : اكظر

 -226( الحديث الـ قي يمؽاكّف يف الػؽر ا سممل ص4)

   ،ذه إحاديث يف الصحقحقـ-( غال3)
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إاارة مـ يحّج شـص مرفقع شاعّ ار،ا الؼقة ال قاسقة القحقدة الؿم،ؾة ب ٓ ارأيً 

 -(1)"لحؽؿ العرب

فالؽات  يرى أر أحاديث الػؼف ال قاسل قد مقرس عؾقفا عؿؾقات جراحقة 

شغرض ت ؽقـ الحقادث يت قيغ فؼفل لؾ ؾطة الؼائؿةب يشؿا أر )أحاديث 

ث الصحقحقـ يف ،ذا شلحادي االؼراقة( جاءت يف الصحقحقـ فنكف يؾؿز أيًض 

إر الؿ ؽؾة الرئق قة الّل كقاجففا يف ،ذا الؿقضقع ،ل "ال قا ب حقث يؼقع: 

تؾؽ )الحصاكة ا ضافقة( الّل ت  غ عؾك الريايات لؿجرد يريد،ا يف 

الصحقحقـب أما الحصاكة فـعـل شذلؽ الحؽؿ الؿ  ؼ شصحة الحديث مـ جفة 

عـ  لة يالض ط يف حؼ رياتفب فضًم سـده: إذ يف رياية ال قخقـ لف إقرار شالعدا

لدى الجؿفقر عؾك مّـ  ااتصاع الرياة شقـفؿب إمر الذي يـ ح  عؿؾقً 

 -(2)الحديث

ييف سقا  تؽذي  أحاديث الؼراقة فنر محؿد احرير أكثر دراحة يف 

إر كؾ ما ريي مـ أحاديث ك قية "ذلؽب حقث يؼقع عـ أحاديث الؼراقة: 

ّ   إلك الؾحظة الّاريخقة الّل ققؾ فقفا دحقحة تّعؾؼ شلكؿاط الحؽؿ يـ

 (إئؿة مـ قريش)الحديثب أما إذا كاكت تّعؾؼ شلكؿاط م ّؼ ؾقة لؾحؽؿ مـ مثؾ 

ب تخالػ الـ قة كعؼقدة إهنا تط قؼً  :ففل أحاديث مؾقّية يمقضقعة يمرفقضة

كار  ملسو هيلع هللا ىلصيتخالػ الرسالة ك ؾقكب يافرتاض دحّفا يمدي إلك افرتاض أر الـ ل 

 -(3)"يفدا أسس رسالّف يك قتف شـػ ف ,حااا هلل,

                                                 

 -421ال ؾطة يف ا سما ص : ( اكظر0)

 -292 : الؿرجع ال اشؼ ص( اكظر2)

 -058ص( الديلة يالؿجّؿع 4)
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،ذا شالـ  ة لؿققػ دعاة الّجديد لؾحديث الـ قي ش ؽؾ عاا: أما حديث 

 أحاد فقّجؾك الؽما عؾقف يف الـؼطة الّالقة-

 املطلب السابع

 عدو حذية أحاديح اآلحاد

تعرضت أحاديث أحاد أكثر مـ غقر،ا لؾطعـ يا كؽار مـ دعاة الّجديد 

يذلؽ شحجة أهنا أحاديث ٓ ترقك إلك م ّقى الؼطع يالقؼقـب ييف ،ذا  العؼؾلب

يإذا كار خرب القاحد ٓ يػقد القؼقـ لؼقاا الدلقؾ "ال قا  يؼقع محؿد حؿزة: 

يالزيادة يالـؼصارب يشلر الصحاشة لؿ يجؿعق،اب يلؿ ي ؾغق،ا إلك غقر،ؿ شالّقاترب 

إٓ لضريرةب فلي فائدة مـفا مع عؾؿفؿ شلر ات اع الظـ غقر جائز يف ا سما 

ب يإذا كاكت أحاديث أحاد ٓ تػقد القؼقـ: (1)"ترجكب يكقػ يؼ ؾفا الؿ ؾؿقر

يمػاد ذلؽ ": عؾك حد تع قر الع ؿاييب الذي يؼقع افنر مـ أكؽر،ا ٓ يؽقر آثؿً 

ب يأر مـ يـؽر اديـقً  اأر أحاديث )سـة( أحاد لق ت فريضة ديـقةب يٓ ياج ً 

مـ الديـب  اث ات الػريض أي القاج ات الديـقة ٓ يؽقر قد أكؽر اقةً اسّؼملفا شن

 -(2)"اأي كافرً  اأي عادقً  ايٓ يؽقر آثؿً 

يما عؾقف الخطاب العؾؿاين يف رد أحاديث أحاد ،ق امّداد ل عض الػر  

الؽممقة الّل لؿ تلخذ شخرب أحاد شـاء عؾك أهنا ٓ تػقد القؼقـب ي،ذا الرد 

اد مخالػ لؿا عؾقف الؿ ؾؿقرب ي،ـاك ع رات إدلة عؾك أهنا ٕحاديث أح

حجف شـػ فاب فؼد حقع الصحاشة ق ؾّفؿ شحديث آحاد كؿا يف حديث تحقيؾ 

                                                 

 -402( الحديث الـ قي يمؽاكّف يف الػؽر ا سممل الحديث ص0)

 97( حؼقؼة الحجاب يحجقة الحديث ص2)
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معاذ شـ ج ؾ يعؾل شـ أشل  ال  إلك القؿـ ي،ؿ  ملسو هيلع هللا ىلصب يأرسؾ الـ ل (1)الؼ ؾة

ى  ائ    ې  ى﴿آحاد لقعؾؿقا الـاس ا سماب يقد قاع تعالك: 

ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ    ەئ  وئ  وئ   ەئائ

 -(2)ب يالطائػة آحاد[022]الّقشة:  ﴾ىئ  ىئ   ی   ی

يؼقع ا ماا اشـ الؼقؿ حقع خطل تؼ قؿ ال ـة إلك مّقاتر يآحاد شـاء عؾك أر  

ي،ذا الّػريؼ شا ؾ شنجؿاع إمةب فنهنا لؿ تزع "أحاديث أحاد ٓ يمخذ هبا: 

حّج هبا يف الطؾ قات يات العؾؿقات كؿا يُ تحّج هبذه إحاديث يف الخرب

يلؿ تزع الصحاشة يالّاشعقر يتاشعق،ؿ  -العؿؾقاتب يٓ سقؿا يإحؽاا العؿؾقة-

يأ،ؾ الحديث يال ـة يحّجقر هبذه إخ ار يف م ائؾ الصػات يالؼدر يإسؿاء 

 -(3)"يإحؽاا

 املطلب اخلامظ

 الػك يف مياٍر احملدثني وعنلَه يف الطية

دعاة الّجديد العؼؾل يف كؼد،ؿ لعؿؾ الؿحدثقـ يف ال ـة الـ قيةب  تطايع

فؿـفؿ الؿصرح يمـفؿ الؿؾؿحب يكؼد الؿحدثقـ درجة مـ درجات كؼد الحديث 

ذاتف الؿعارض لؾّجديدب حقث كار كؼد الؿحّدثقـ يال ؽ يف مـفجقّفؿ شلهنؿ ٓ 

قةب ييف ذلؽ يعّؿدير عؾك مـا،ج محّؽؿةب يإكؿا عؿؾفؿ مجرد مـ أي آلقة عؾؿ

                                                 

شاب تحقيؾ الؼ ؾة مـ الؼدس إلك  ( اكظر دحقح م ؾؿ كّاب الؿ اجد يمقاضع الصمة0)

 (525الؽع ة ح )

 -57يما شعد،اب أدؾ آعّؼاد ص  20( اكظر حجقة أحاد يف العؼقدة ص 2)

 -591( اكظر مخّصر الصقاعؼ ص4)
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شحؽؿ غؾ ة الطاشع الـؼؾل الّقثقؼل ,يلؿ يؽـ عؾؿاء الحديث "يؼقع أشق زيد: 

 ,عؾك عؿؾفؿب يشحؽؿ آرت اط شقـ أغؾ فؿ يشقـ جفاز ال ؾطة يف أكثر العصقر

يّؿّعقر شات اع إفؼ العؼؾل الؼاشؾ لؾخمج يالـؼاش مثؾ الؿّؽؾؿقـ أي الػؼفاء 

ب إلك القعاظ يف تصقر الحؼقؼة ييف الّعص  ضد شؾ كاكقا أقرب أي عؾؿاء الؼرآر

يف كّ  عؾؿ الرجاع أر  اأي اجّفاد لقس لف سـد م اار مـ الـؼؾب لذلؽ لقس غري ً 

ي،ق ب ي ّ عد مـ مجاع الرياة العديع كؾ مـ كار مـ أدحاب الؿؼآت

 -(1)"ا تؾؽ الّل تعا ػ معفا الؿحدثدتقدقػ لؽؾ الػر  ع

ثقـ ا،ّؿقا شا سـاد دير كؼد الؿّـ يؼقع ع د ييدعل العؾؿاكققر أر الؿحد

فنر عؿؾقة الجؿع يالّصـقػ يالّدييـ ،ل يف حد ذاهتا عؿؾقة "الؿجقد ال ريف: 

اخّقارب يآخّقار معـاه آحّػاظ شلاقاء يإقصاء أخرىب يٓ يّصقر ذلؽ إٓ شـؼد 

يـؼد  شالقسائؾ العؼؾقةب يلق ذ،  ظـ الؿحدث أكف ٓ اضؿـقً  امّـ الحديث كؼدً 

 ًٓ : فؿا احّػظ شف ،ق ما كار يعؽس الّؿثؾ ال ائد اأي مجرًح  سقى ال ـد معد

ل خص الرسقع يف فرتة مّلخرة عـ زمـ القحلب ي رأت فقفا تحقٓت جذرية 

لؾؼقؿ الّل ااعت يف أيساط الؿحدثقـ دير  اإلك حد ماب مثؾؿا يعؽس إسؼا ً 

 -(2)"سقا،ؿ مـ العؾؿاء

 عؿؾ الؿحدثقـ عؾك سّؾؿ الفرا ي،ؿ الصحاشةب ييرتكز كؼد دعاة الّجديد يف

فؿـ الؿعريج مـ أساسقات عؾؿ الحديث اعّؿاد م دأ عدالة الصحاشةب ي،ذا ما 

لؿ يؼ ؾف دعاة الّجديدب يإذا ُ،دمت ،ذه الؼاعدة ف ق ؼط غال  إحاديث 

الـ قيةب ييف سقا  كػل عدالة الصحاشة الّل اعّؿد،ا الؿحدثقر يؼقع محؿد 
                                                 

 -028ص ( كؼد الخطاب الديـل0)

 -080( ا سما شقـ الرسالة يالّاريخ ص2)
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لذي يج  أر يفؿـا ،ق أر كدرك أر تصرفات الصحاشة تصرفات ا"احرير: 

إك اكقة اجّفادية شحّة غقر مؼدسةب يأر الصحاشة ش ر مثؾـاب تصرفقا ح   

يعـدما كّؽؾؿ عـ الصحاشة فـحـ كّؽؾؿ ب درجات يعقفؿ يففؿفؿ يمصالحفؿ---

عـ أكاس مممـقـ شاهلل يرسقلفب يعق قر الجدع ا ك اينب يتـط ؼ عؾقفؿ كؾ 

يالدمثب يالصريح يالؽّقاب الزا،د  ػات آك ار يف كؾ مجّؿعب فقفؿ الػظّ د

يالطامعب الؿاكر يال اذجب يالؿؼ ؾ عؾك الدكقا يالؿعرض عـفاب يال ديد الؼاسل 

 -(1)"يالؾقـ الؿ اير

ي،ـاك مـفج جديد يف كؼد ال ـةب يزعؿ أكف شاسّطاعّف تؿققز إحاديث 

   القاقع ال قاسل أي آجّؿاعل أي غقرهب الصحقحة مـ إحاديث الؿـحقلة ش 

يمؿـ اقرتحف  ,كؿا يزعؿقر,ي،ذا الؿـفج أعؾك كػاءة مـ مـا،ج إقدمقـ 

تّؿثؾ يف تحديد  اكؼطة ال دء مـفجقً "الدكّقر كصر حامد أشق زيدب فقؼقع يف ذلؽ: 

اخصقة الراييب يعـ  ريؼ تحديد ،ذا الرايي يّحدد العصر الذي ااعت فقف 

اكّ رتب كؿا يّحدد الؿؽار إدؾل يال قةة الّل اكّ رت فقفاب ييؾل الرياية ي

ذلؽ دراسة تاريخقة تّ عقة ل ؾ ؾة ا سـاد الّل ترشط ،ذا الرايي إدؾل 

الؿ رتك شؿـ يريي عـفؿب يما كقع الريايات إخرى الّل ريا،ا عـفؿب 

د يؿؽـ يشاسّؿرار عؿؾقة الّّ ع تؾؽ يما يصاح فا مـ تػؽقؽ ل مسؾ ا سـا

 -(2)"تؿّقز الرياية إدؾقة مـ تؾؽ الؿـحقلة شدرجة أعؾك دقة

ي،ذا الّقجف مـ دعاة الّجديد العؼؾل تجاه كؼد عؿؾ الؿحدثقـ يف تصحقح 

ال ـة يتضعقػفا كاشع عـ قؾة دراية يف ،ذا الؿـفج يعدا إلؿاا شؼقاعده يآلقاتفب 
                                                 

 -061الديلة يالؿجّؿع ص: ( اكظر0)

 -265ب يالّلييؾ ص الخطا: ( اكظر2)
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 شعد،ؿ عـ ال ـة يي  ف حالفؿ ،ذا حاع الؿعّزلة إيائؾ يأ،ؾ الؽما يف

 يأخطائفؿ يف تصقر عؿؾ الؿحدثقـ الّل ٓ يؼع فقفا دغار  مب الحديث-

 املطلب الطادع

 اليظسة الدوىية للرتاخ الفكَي

إر الـظرة ال ائدة لدعاة الّجديد تجاه الرتاث الػؼفل أكف فؼف أدى ديره يف 

أر يّـحك  الؿاضل مـ حقث معالجّف لؾققائع الؿاضقةب أما يف ،ذا العصر فقج 

،ذا الػؼف لقحؾ محؾف فؼف مّطقر مقاك  لؿ ّجدات الزمار يالؿؽارب يشعض 

دعاة الّجديد ي الغ يف تطرفف فقؾؿز آراء الػؼفاء شلر أدحاهبا جعؾق،ا اريعة مع 

 اريعة الؼرآر- 

أكف يكثقر مـ أدحاب الّجديد العؾؿاين يـظرير إلك الرتاث الػؼل شـاء عؾك 

ب لفا شعد،ا العرقل أيب قـ أ راج لفا شعد،ا ال قاسلسقاء كار شب دراع كّاج

يمـ الط قعل يالؿـطؼل أر يقضع فؽر "ييؼقع كصر حامد أشق زيد يف ذلؽ: 

كّجف مـ جفةب ييف سقا  الؿجاع أال افعل يف ال قا  الػؽري العاا لؾعصر الذي 

 ال افعل أ ريحات أخرىب إر جفة مـ ,الػؼف أدقع مجاع–الؿعريف الخاص 

شقـ أ،ؾ  اعزع عـ الصراع الػؽري الذي كار محّدمً شؿ الػفؿ حؼقؼة ؿتػف ٓ

الرأي يأ،ؾ الحديث يف مجاع الػؼف يال ريعةب يٓ يؿؽـ لفذا الصراع شديره أر 

يػفؿ حؼ الػفؿ إٓ يف سقا  الصراع الػؽري عؾك م ّقى العؼقدة شقـ الؿعّزلة 

ؾ مـ داخؾف إلك يخصقمفؿ مـ الؿ  فة يالؿرجةةب ي،ذا الصراع الؿرك  يحق

يدير عؾك م ّقيقـ: م ّقى ظا،رب ي،ق م ّقى الصراع  اخر مرك  أيًض آدراع 

كت لف أشعاده الثؼافقة يالػؽرية اال عقشل شقـ العرب يالػرس خادةب ي،ق دراع ك
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عـ تجؾقاتف الضؿـقة يف أاؽاع الصراع الػؽري الؿ ار إلقفاب  القاضحةب فضًم 

الذي  ,ّصادي ال قاسلآق–آجّؿاعل  يالؿ ّقى أخر ،ق م ّقى الصراع

كار يّخذ يف الغال  اؽؾ الصراع الػؽري الديـلب ييرتكز يف الـفاية حقع تلييؾ 

 -(1)"الـصقص الديـقة

ي،ذا الّػ قر لؾػؼف ا سممل مـ ق ؾ كصر أشق زيد ،ق تػ ر مارك ل مادي  

ديـقة لؾؿـظقمة لـ لة الػؼف ا سمملب يي ّ عد أي جقاك  عؾؿقة أي أخمققة أي 

الػؼفقةب يإكؿا يركز فؼط عؾك ال    الؿادي يراء إكّاج الػؼف ا سمملب يٓ 

عـ الصقابب يلؿ تـظر إلك أي جقاك   ااؽ أر ،ذه الـظرة الؿادية شعقدة جدً 

ديـقة أي عؾؿقة افد لفا الّاريخ لفذا الرتاث الضخؿ الذي أكّجّف الحضارة 

 ا سممقة- 

اه الحداثل مـ يطرح م ريع إعادة تلدقؾ إدقع يمـ أدحاب ،ذا آتج

لّجديد ال ريعةب شـاًء عؾك أر الػؼف شـل عؾك أدقع ترجع إلك عصر الّدييـب 

إر "ي،ذه إدقع ٓ تـاس  العصر الحديث- يؼقع الجاشري يف ،ذا الصدد: 

مـ مؼدمات جديدة  االؿطؾقب الققا ،ق إعادة مـفجقة الّػؽقر يف ال ريعة اكطمقً 

ؼادد معادرةب يشع ارة أخرى: الؿطؾقب الققا تجديد يـطؾؼ ٓ مـ مجرد يم

 -(2)"اسّةـاج آجّفاد يف الػريعب شؾ مـ إعادة تلدقؾ إدقع: مـ إعادة شـائفا

إر الؼقاعد إدقلقة الّل يـ ـل عؾقفا الػؼف ا سممل لحد ": اييؼقع أيًض 

ب يكثقر مـفا يرجع إلك ما أر ترجع إلك عصر الّدييـ )العصر الع اسل إيع(

                                                 

 -53ال افعل يتلسقس إيديقلقجقة القسطقة صا ماا ( 0)

  31,30( يجفة كظر ص 2)
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شعده- أما ق ؾ عصر الّدييـ ،ذا فؾؿ تؽـ ،ـاك ققاعد مرسقمة تم ر الّػؽقر 

آجّفادي شؿثؾ ما حدث شعدهب يالػؼفاء الذيـ يضعقا تؾؽ الؼقاعد قد ددريا 

يف عؿؾفؿ آجّفادي ذاك عـ الـظاا الؿعريف ال ائد يف عصر،ؿب يعـ الحاجات 

ل كاكت تػرض كػ فا يف ذلؽ العصرب يشؿا أر عصركا يالضريرات يالؿصالح الّ

سقاء عؾك م ّقى الؿـا،ج أي ,عـ عصر الّدييـ ذلؽ  اجذريً  ايخّؾػ اخّمفً 

فنكف مـ الضريري مراعاة ،ذا آخّمج يالعؿؾ عؾك آسّجاشة لؿا  ,الؿصالح

 -(1)"يطرحف ييػرضف

مؿا كص عؾقف  ذكر الجاشري كػ ف عـ الؼقاعد إدقلقة أهنا لق ت ايأيًض  

 -(2)ال ارعب يأهنا مـ يضع إدقلققـب يٓ الء يؿـع مـ اعّؿاد ققاعد أخرى

يكؼد الجاشري ،ذا لألدقع الّل شـك عؾقفا الػؼفاء مذا، فؿ الػؼفقةب شـاء  

عؾك أر ،ذه إدقع ي،ذا الرتاث الػؼفل ٓ يـ غل آعّؿاد عؾقف يف ،ذا العصر 

حاجات العصر الرا،ـةب يلذلؽ ٓ يـ غل الـظر  الرا،ـب مـ جفة أكف لؿ يعد يؾ ل

 إلقف كظرة إعمء ياحرتاا-

 املبحح اخلامض

 ّقفات ىكدٓ٘ مع دعاٗ التجدٓد العلناىٕ

عدة لؾدخقع إلك مـاق ة فؽرة تجديد  اسؾؽ دعاة الّجديد العؼؾل أشقاشً 

الديـب يمـ ،ذه الؿداخؾ شدأ الّـظقر العؼؾل لػؽرة الّجديدب مع اخّمج 

فؿ يرؤا،ؿ يدرجة جرعة العؼمكقة الّل تخّؾػ مـ مػؽر ٔخرب يقد مـا،ج

                                                 

  64ص الؿرجع ال اشؼ ( 0)

  62ص  : الؿرجع ال اشؼ( اكظر2)
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اخرتت أشرز ثمثة مداخؾ أرى أهنا أ،ؿ ما ي رتكقر فقف: لقؽقر الـؼاش معفؿ يف 

 ضقء تؾؽ الؿداخؾب ي،ل: إاؽالقة الؿصطؾحب يالـص ال رعلب يالرتاث-

 املطلب األول

 إغكالية املصطلح 

يف الثؼافة العرشقةب مـ حقث ،ممقة  إاؽالقة الؿصطؾحات إاؽالقة قائؿة

شعض ،ذه الؿصطؾحات يض اشقّفاب حّك أد حت ،ذه الؿصطؾحات لغة ٓ 

يؿؽـ أر تح ؿ معاكقفا ش ؽؾ هنائلب يكثرت ،ذه الؿصطؾحات كثرة حّدت مـ 

لغة مصطؾحقة خادة ش عض  االػفؿ الؽؾل لؾؼارئ العاديب حّك يجدت أحقاكً 

 -(1)الؽّابب ٓ ي اركفا فقفا غقر،ؿ

عـ أر  ب فضًم ي،ذه الؿصطؾحات الّل ٓ ترجع إلك جذير عرشقة أدًم 

 تؽقر مصطؾحات ارعقة أدت إلك تؿرير كثقر مـ الؿػا،قؿ الػاسدة مـ خملفا-

ي،ذه الؿصطؾحات تّؽاثر شصقرة غري ة يتّػ ك عرب أجفزة ا عما 

شؾ إر ا لحاح لؽثقر مـ إففااب  ايمـّديات الثؼافة العامةب مؿا يجعؾفا مزلؼً 

( لؾحقار الديـل االؿؽّثػ عؾك إشراز ،ذه الؿصطؾحات يالرتكقز عؾك جعؾفا )قط ً 

يدير حقلفا ييّػرع حديثف مـ دٓٓهتا   أدى إلك تقريط شعض الدعاة يف ت ـل 

،ذه الؿصطؾحاتب يلق شطريؼة غقر م اارةب كؿصطؾح )الثاشت يالؿّغقر( أي 

 يغقر،ؿا- (2))الثاشت يالؿّحقع(

                                                 

 ( كؿصطؾحات محؿد أركقر يف كّاشاتف عؾك س قؾ الؿثاع-0)

 -57تجديد الػؽر ا سممل لجؿاع سؾطار ص : ( اكظر2)
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   ذلؽ تغقق  الؿصطؾح ال رعل العؾؿلب فنذا غاب الؿصطؾح ال رعل يس

 العؾؿل أي ُغق  تقسع الؿجاع لؾؿصطؾحات الّل تضقع مػا،قؿ ا سما-

عؾك أر شعض مـ يدعل آسّـارة يصؾ إلك درجة الؾع  شالؿصطؾحاتب 

مع تػريغف مـ محّقاه ال رعلب ي،ذا كثقرب  افق ّخدا الؿصطؾح ال رعل إجرائقً 

 صطؾح )الّجديد( الذي كحـ شصدده مـ ،ذا ال اب-يم

إر اهلل ي عث »فؿصطؾح )الّجديد( مصطؾح ارعل جاء شف الحديث الـ قي 

 -(1)«لفذه إمة عؾك رأس كؾ مائة سـف مـ يجدد لفا ديـفا

يالؿراد شالّجديد الّـؿقة مـ الداخؾ يآحّػاظ شالجق،ر يا شؼاء عؾك  اشعف 

لخصائص إدؾقة يترمقؿ ما شؾل مـفب يتؼقية ما يخصائصفب مع آحّػاظ شا

ضعػ مـف- فالّجديد ا سممل يليت مـ داخؾ مػا،قؿ ا سما يتعالقؿفب يلقس 

مـ خارجفب فؾقس مـ الّجديد محايلة شعض الؽّاب الؿعادريـ إسؼاط كظريات 

إسؼاط شعض الؼقاكقـ الغرشقة عؾك  اغرشقة عؾك ا سماب يلقس مـ الّجديد أيًض 

ب يلقس مـ الّجديد آسّخػاج شؽؾ قديؿب يفّح إشقاب لؽؾ جديد ؼف مثًم الػ

 -(2)شدعقى أر الجديد يؿثؾ الرقل يالّؼداب يالؼديؿ يؿثؾ الّخؾػ يآكحطاط

شالؿػفقا  ايما يـادي شف دعاة الّجديد العؼؾل لقس يف الحؼقؼة تجديدً 

 ايف القاقع لقس تجديدً ال رعلب يإكؿا يصد  أر يطؾؼ عؾقف تغققر أي ت ديؾب ٕكف 

 لؾديـ شؼدر ما ،ق تغققر ل عض معالؿ الديـب يقد س ؼ شقار كؿاذج مـ ذلؽ- 

 اإر مصطؾح الّجديد كؿا يػفؿ مـ تراث الػؼف ا سممل خادة كار مـضقيً 

                                                 

 خريجف-( س ؼ ت0)

 -97الػؼف ا سممل شقـ إدالة يالّجديد ص : ( اكظر2)
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تحت مصطؾح  اتحت مصطؾح )آجّفاد(ب يمػفقا )الؿجدد( كار مـضقيً 

لّجديد فؼد عالجق،ا يف القاقع )الؿجّفد(ب يعـدما عالج إدقلققر قضقة ا

يالحؼقؼة مـ خمع مقضقعف )آجّفاد(ب شؾ إر مػفقا آجّفاد يؿؽـ اعّ اره 

 أحد الؿػا،قؿ الّل اشّؽرهتا الؿـظقمة ا سممقة ياكػردت شف الحضارة ا سممقة-

يقد أد ح مصطؾح )الّجديد( يثقر الؼؾؼ يالري ة يالّقجس يف كػقس كثقر مـ 

 بالّقارات العؼمكقة اسّطاعت احّملف يتػريغف مـ محّقاه ال رعل الؿ ؾؿقـ: ٕر

 عؾك تجايز ال ريعة يتخري  الديـ- ايتع ةّف شؿضامقـ يتقجفات جعؾّف رمزً 

لقحؿؾ ذلؽ الؿعـك  ,اشاعّ اره معـك أي مصطؾحً ,يلؿ يؽـ الّجديد يف ذاتف 

ه شاعّ اره معـك الؿري  أي الؿـحرج لقٓ الع ث العؾؿاين فقفب يمحايلة اسّثؿار

ًٓ  لقؽقر شديًم  اجديدً   -(1)لف امـ أر يؽقر مرادفً  عـ مػفقا آجّفادب شد

يالّجديد يآجّفاد يف الػؽر ا سممل يخضع لضقاشط ضريريةب تعطل 

يؼقده  اأي اكحرافً  اأي تغققرً  لذلؽ الّجديد ارعقّفب يتؿـعف مـ أر تؽقر ت ديًم 

 : (2) ريع شلمقر: ،لالعؼؾ- يتّؿثؾ ققاعد الّجديد الؿ

  ًٓ : عدا ا خمع شالـصقص الثاشّةب يذلؽ أر الػؽر ا سممل يخّؾػ أو

يف خصائصف عـ الػؽر القضعل مـ حقث الؿصادر: فالػؽر القضعل فؽر ش ري 

يخضع لؾعؼقع الؿجردة يلمجّفادات الػؽرية مـ غقر ضقاشط أي قققدب شخمج 

 إساسقة- الػؽر ا سممل: ففق فؽر يؾّزا شؿصادره

                                                 

 -276ب مـ الرتاث إلك آجّفاد ص 60تجديد الػؽر ا سممل لجؿاع سؾطار ص : ( اكظر0)

مـفج الّجديد يف الػؽر ا سمملب فاري  الـ فارب شحث ضؿـ كّاب تجديد الػؽر : ( اكظر2)

 -096ص ب تجديد الػؼف ا سممل 54ا سممل ص 
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آلّزاا شالؿعـك الؾغقي الذي أقره عؾؿاء الؾغةب يمراعاة الؿصطؾحات : اثاكقً 

ال رعقة الّل أخرجفا ال ارع مـ معـا،ا الؾغقي العاا إلك معـك خاص دع عؾقف 

الـص عـ  ريؼ أدلة قطعقةب مع آعّ ار يف ففؿ الـصقص شالذيـ كزلت عؾقفؿ 

 ا  قـ شالـص-يعؿؾقا هباب ي،ؿ الصحاشة أيع الؿخ

تحديد عمقة الؾػظ شالؿعـك الؿ ّػاد مـفب عـ  ريؼ مراعاة الؼقاعد : اثالثً 

عـ معـك أراده  االؿؼررة عـد عؾؿاء إدقعب شحقث يؽقر اسّعؿاع الؾػظ معربً

 ال رع-

احرتاا الؼقاعد آجّفاديةب يتعّرب الؼقاعد آجّفادية مـ أ،ؿ : ارابعً 

يف مـطؾؼاتفب كالؼقاعد الؿـصقص عؾقفا يف  ضقاشط الػؽر لؽل يؽقر أدقًم 

الؼقاس يالؿصالح الؿرسؾة يالؿصؾحة يغقر،اب مؿا دلت عؾقف عؿقمات 

ما ي ّخدمفا أدحاب الّجديد العؼؾل شدير الـظر إلك  اال ريعةب الّل كثقرً 

 ضقاشطفا يققاعد،ا-

 املطلب الجاىي

 اليص الػسعي 

ؿؾقة الّجديد العؾؿاينب مـ يعّرب الـص ال رعل ،ق الؿحّؽ إساسل يف ع

كاحقة ما يؿارس عؾقف مـ إسؼا ات تزيحف عـ مراد ال ارعب سقاء كاكت تؾؽ 

 -(2)ب أي كظريات تلييؾقة لظا،ره(1)ا سؼا ات كظريات كؼدية م ّؼاة مـ الػؽر الغرشل

                                                 

كّاشف: تاريخقة الػؽر العرشل  اكظر مثًم  -( يؿثؾ ،ذا آتجاه محؿد أركقر يف م ريعف الـؼدي0)

 -ا سممل يغقره

كّاشف: الخطاب يالّلييؾ  اكظر مثًم  -( يؿثؾ ،ذا آتجاه كصر حامد أشق زيد يف م ريعف الـؼدي2)

= 
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فالـص ال رعل مرجعقة كؾ ك اط فؽري تجديدي يف ا سماب يكؾ جفد 

سممل ي،ق يؿارس عؿؾقة إسؼاط الـص أي تجايزه ففق يزعؿ الّجديد يف الػؽر ا 

فؽر مـحرجب يٓ يـّؿل إلك الجفد الّجديدي يفؼ الؿـفج ا سممل ياري فب 

فالديـ الؿطال  شّجديده ،ق ديـ اهللب ي،ق ياضعف يضاشطف يمحددهب يالطريؼ 

ؾ القحقد لؿعرفة ،ذا الديـ ،ق القحل الؿّؿثؾ يف الـصب فنذا أسؼط الـص فؼد حص

 : (1)تجايز ل لء مـ الديـب يعؾك ،ذا ٓ شد مـ شقار أمقر تجاه الـص

 األول: عربية اليص: 

يذلؽ أر الـص الؼرآين يالـ قي أتقا يفؼ لغة العرب يشقاهنؿب فؽؾ ففؿ 

شؼقاعد العرشقة يأدقلفا يمػرداهتاب إضافة  الؾـص أي اسّدٓع شف يؽقر محؽقمً 

ئؾ الذيـ كزع عؾقفؿ القحلب ي،ؿ إلك اسّحضار ففؿ الؿخا  قـ شف إيا

 -╚الصحاشة 

 الجاىي: مكاصد الشريعة واليص: 

يذلؽ أر معارضة الـص شؿا ادطؾح عؾقف شؿؼادد الديـ أي ريح ال ريعة 

يف ث قتف ييف  ا،ق كقع مـ تجايز الـص أي الّحايؾ عؾك إسؼا فب ما داا الـص قطعقً 

ال ريعة أي مؼادد الديـ ،ق دٓلّفب إذ إر تحديد معـك ما شلكف مّقافؼ مع ريح 

كقع مـ آجّفاد يإعؿاع العؼؾ الؿ ّفدي شالقحلب يإذا اتػؼ إدقلققر عؾك 

ب يٕكف إكثر افنر الـص يف ،ذه الحالة يؽقر مؼدمً  "ٓ اجّفاد مع الـص"أكف 

                                                 
= 

 يكّاب ديائر الخقج قراءة يف خطاب الؿرأة غقره-

 -63تجديد الػؽر ا سممل لجؿاع سؾطار ص  :( اكظر0)
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يدقة يم اارة يف م للّفب يف حقـ أر )ريح ال ريعة( ي)الؿؼادد( معاٍر  اتحديدً 

غقر م اارةب ،ذا شا ضافة إلك أر أي مصؾحة ٓ ي فد لفا فضػاضة يعامة ي

 -(1)الـص ،ل مصؾحة غقر معّربةب يقد قرر ذلؽ عؾؿاء أدقع الػؼف

فإحؽاا الؿعؾقمة مـ الديـ شالضريرةب أي الّل ث ّت شدلقؾ قطعل   

ب مثؾ يجقب الصؾقات الخؿس يالصقاا يالزكاةب (2)الث قت قطعل الدٓلة

كؾ  ارقة يارب الخؿر يالؼّؾ يعؼقشاهتا الؿؼدرة لفاب يأيًض يتحريؿ الزكا يال 

 العؼقشات يالؽػارات الؿؼدرة   فنكف ٓ مجاع لمجّفاد فقفا-

ٓ ب [2الـقر: ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ    ٿ﴿فػل ققلف تعالك: 

 ﴾ڤ  ڤ﴿يّلتك آجّفاد يف عدد الجؾداتب يكذلؽ تحريؿ الرشا يف آية الرشا 

ٓ يجّفد يف م دأ الّحريؿب يقد أشاكت ال ـة تحريؿف يف الـؼديـ  ب[275]ال ؼرة: 

 -(3)يالؿطعقمات ال ّة

أما إذا كار الـص غقر قطعل الدٓلة أي الث قتب أي قامت الؼرائـ عؾك 

اخّصادف شزمار معقـ أي حآت معقـف أي ياقع معقـب ففـا يؽقر إمر يف سعةب 

يؼقا شديره الؿطؾقب يف شقار يجف يمـ حؼ العؼؾ ا سممل شؾ مـ ياج ف أر 

 -(4)مـ شقار أمر الديـ ملسو هيلع هللا ىلصالحؼ يتؼري  الؿعـكب شؿا يّقافؼ مع ما كار عؾقف الـ ل 

يإذا كاكت الحادثة ٓ كص فقفا يٓ إجؿاع فؿجاع آجّفاد فقفا ،ق ال حث 

                                                 

 -48ب 2.47 الؿقافؼات يف أدقع ال ريعة: ( اكظر0)

آخر لؿعـاه-  ا،ق الذي ٓ اؽ يف دحة سـده يٓ يحّؿؾ يجفً : قطعل الث قت قطعل الدٓلة( 2)

 - 313عؼقدة الؿقحديـ يالرد عؾك الّضمع يالؿ ّدعقـ ص: اكظر

 -091ل ص تجديد الػؼف ا سمم: ( اكظر4)

 -58ب ا سما يال قاسة ص 66تجديد الػؽر ا سممل لجؿاع سؾطار ص : ( اكظر3)
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عـ حؽؿفا شلدلة عؼؾقة ٓ تخرج عـ ققاعد ال ريعةب كالؼقاس أي آسّح ار أي 

ؿرسؾة أي العرج أي آسّصحابب يكحق،ا مـ إدلة الّل لفا أدؾ الؿصالح ال

 -(1)ارعلب يمض ق ة شؼقاعد ال ريعةب يإر ُيجد اخّمج فقفا شقـ العؾؿاء

يعـد الحديث عـ الـص يثقر شعض دعاة الّجديد العؼؾل مصطؾح )تاريخقة 

اب يإٓ الـص(ب شؿعـك أر الـص ٓ يّحؼؼ العؿؾ شف إٓ شّقفر الظريج الّل كزع هب

ٓ يصؾح لؾعؿؾ يف عصر الؿّغقراتب يٓ يممـقر شؼدرة الـص  اتاريخقً  ادار كًص 

 ال رعل عؾك تجايز الزمار يالؿؽارب ففق كص إلفل يؿّؾؽ الؿعجزة الرشاكقة- 

ي،ـاك يجف مـ يجقه إعجاز الؼرآر يّؿثؾ يف فـ الّطاشؼ شقـ الزمـ يالؿعـك 

الّطاشؼ إٓ مـ يعؾؿ كؾ الظريج ي،ق  الؿـاس  لفب إذ ٓ يؼدر عؾك إحؽاا ،ذا

اهلل س حاكفب فؼد كّزع تعالك يفّصؾ مةات أيات الّل فرقت شقـفؿا ظريج 

الزمارب يجؿع شقـفؿا أر كؾ ياحدة مـفا كزلت عؾك س  فا يأكؿؾت ما س ؼفا 

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ﴿يأس ت لؿا شعد،اب قاع تعالك: 

ّـزيؾ مـ ال ؿاء قد كؿؾ يخّؿ: فؼد شؼل ب يمع أر ال[016]ا سراء:  ﴾ٿ

الّـزيؾ مـ الؿصحػ الؿحػقظ عؾك القاقع الؿقجقدب فلفؽار ال  ر تّؼادا أما 

 -(2)اجديٌد أشدً  االـص ففق معجٌز أشدً 

يالػر  شقـ فؽر كاجح يآخر غقر كاجح ُيرى شقضقح يف قدرة إيع عؾك 

ثاين عـ الّػاعؾ مع الـص إدراك يقائع عصره ثؿ سقا  الـص يف مـاس ّفب يعجز ال

 ياهتامف شالّاريخقة-
                                                 

 -092تجديد الػؼف ا سممل ص : ( اكظر0)

مـفج تجديد الػؽر ا سممل ع د اهلل ع د الؿح ـ الرتكل شحث ضؿـ كّاب: تجديد : ( اكظر2)

 -29الػؽر ا سممل ص 



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  380

 املطلب الجالح 

 الرتاخ

إر مـ أ،ؿ ما يدعق إلقف دعاة الّجديد العؼؾل يف دعقهتؿ لّجديد الديـ أي 

تجديد الخطاب الديـل ،ق الؿطال ة شـؼد الرتاثب أي إعادة قراءة الرتاثب مع 

إعادة قراءتفب ي،ذه الدعقة  اخّمففؿ يف الؿـفجقة الّل يؼقا عؾقفا كؼد الرتاث أي

م ـقة عؾك احّقاء الرتاث عؾك الجقد يالرديءب يا شداع يآشّداعب يالغث 

يال ؿقـب فنعادة الؼراءة يالـؼد تؿحص يتـؼل الرتاث مؿا ٓ يصح آعّؿاد 

عؾقفب ي،ذه الدعقة مؼ قلة يف الجؿؾةب يلؽـ كّائجفا عـد كثقر مـ دعاة الّجديد 

لؼ قع- يق ؾ ال داءة يف تؿحقص ،ذه الدعقة ٓ شد مـ معرفة ما العؼؾل لؿ تحَظ شا

 ،ق الرتاث-

فالرتاث ،ق ما تركف الؿ ؾؿقر الذيـ س ؼقكا مـ حضارة يثؼافة يعؾقا 

يدـاعاتب يالقحل لقس مـ الرتاث: ٕكف مـ عـد اهلل يلقس مـ كّائج عؼقع 

 - (1)الؿ ؾؿقـب ففق مّعاٍع عؾك الزمـ

الرتاث يـ غل أر تـصرج إلك  قراءةؾؿاكققـ يرى إعادة يإر كار الؽثقر مـ الع

يالخريج شػفؿ جديد لفذه ب إعادة قراءة الرتاث الؿػّ ر لؾـصقص ال رعقة

سايت شقـ الـص ال رعل  فؼد :اتطرفً  الـصقص: إٓ أر  ائػة مـ العؾؿاكققـ أادُّ 

ا ُيؼرأ يف الرتاث يـ غل قراءتف كؿ ب ياعّربت الـص ال رعل داخًم يالـص ال  ري

ٓ فر  شقـ الـص "كؿا يعرب عـ ذلؽ ح ـ حـػل شؼقلف: أي كص ش ري آخرب 

                                                 

 -014ل ص دراسات يف الػؽر ا سمم: ( اكظر0)
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ب (1)"يالـص الػؾ ػلب يالـص الؼاكقينب يالـص الّاريخلب يالـص إدشلب الديـل

مـ فق ب يإكؿا  اآتقً  اأر كعّرب الؼرآر كممً "ٓ يـ غل : يكؿا يؼقع أركقر يف ذلؽ

قزياء يال ققلقجقا الّل يّؽؾؿ عـفا كققائع الػب افؼط كحدث ياقعل تؿامً 

يلذلؽ ت ايـت مقاقػفؿ مـ الرتاث يالـصقص ال رعقة ما شقـ  -(2)"العؾؿاء

 يف ذلؽ- امّطرج يأاد تطرفً 

 : (3)يإذا أخرجـا الـص ال رعل مـ الرتاث: فنر الرتاث كقعار

كقع مـ ثؼ عـ العؼقدة ا سممقةب ي،ذا الـقع ي ؿؾ الحضارة الـوع إول: 

ثؼافةب يذلؽ مثؾ: الػؼف يالّػ قر يعؾؿ الّقحقدب يكؾ ما كّج عـ كظاا يال

 ا سما-

كقع كاتج عـ ك اط عؼؾل محضب شطريؼة الّجرشة يالؿمحظة الـوع الثاين: 

عـ العؼقدة ا سممقةب يذلؽ مثؾ: عؾقا الػؾؽ  ايآسّـّاجب يلقس كاتجً 

 ـ ،ذه العؾقا-يالرياضقات يالػقزياء يغقر،اب يكالصـاعات الـاتجة ع

يما يطال  شف دعاة الّجديد العؼؾل ،ق الـقع إيع مـ الرتاثب ي،ذه 

عؾقفا  االدعقة يؾػفا الء مـ الغؿقضب مـ حقث إهنا لؿ تعّؿد مـا،ج مّػؼً 

عـد ,يمرجعقات يرجع إلقفا عـد الّـازع يف أثـاء العؿؾقة الـؼديةب يلذلؽ آع الـؼد 

أخذ ما يّـاس  مع أ ريحات ،ذا الؿػؽر أي  إلك آكّؼائقة مـ جفة ,كثقر مـفؿ

ذاك- مع أر كؼد الرتاث أمر مؼ قع يف مجؿؾفب يلؽـ يفؼ ضقاشط ارعقة أساسفا 

                                                 

 - 3ب 4ب عدد 9اب مجؾد 0990( قراءة يف مػفقا الـصب ح ـ حـػلب مجؾة فصقعب فرباير 0)

 - 283( تاريخقة الػؽر العرشل ا سمملب محؿد أركقر ص2)

 - 76فؾ ػة الّجديد ا سممل ص  013دراسات يف الػؽر ا سممل ص : ( اكظر4)
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اعّؿاد الدلقؾ ال رعل يف الـؼد يالّؼقيؿب ي،ذا الذي عؿؾ شف عؾؿاء الؿ ؾؿقـ يف 

كؼد تراثفؿب يأشرز مـ يؿثؾ ذلؽ ا ماا اشـ تقؿقة الذي يعد مـ أشرز مـ كؼد 

 الؿدارس الػؽرية-

يقد شقـ الدكّقر ع د الرحؿـ الزكقدي شعد أر اسّعرض الؿقاقػ الؿّ ايـة 

ب شلر آتجاه ال ؾػل يف عمقّف شالرتاث ذي مـفج مّغقرب مـ قراءة يكؼد الرتاث

ففق اكّؼائل يف تعامؾف مع الرتاثب ي،ق كاقد لؾرتاثب يمـػعؾ شف يف الققت "

يف م ّقاه مـ حقث قرشف  ادد يمخّؾػ يلقس ياحدً يشؿا أر الرتاث مّعب (1)"ذاتف

أي شعده لؿقافؼة الـصقص ال رعقةب ففـا تليت الحاجة إلك كؼده يتؿحقصفب لؽـ 

يف الؽقػقة الّل عؾك أساسفا كؼرأ يكـؼد الرتاثب يقد أجاب  اي ؼك ال ماع مفؿً 

ّقارات ،ـا يّػرد آتجاه ال ؾػل عـ ال"عؾك ،ذه الّ اؤع الؿفؿ الزكقدي شؼقلف: 

أي ,إخرىب شلر يجعؾ أساس الـؼد لفذا الرتاث ،ق ذاتف إساس الذي قاا عؾقف 

الؼرآر الؽريؿ يال ـة : الرتاث ا سممل كؾف ي،ق القحل ,،ؽذا يػرتض

 الؿطفرة-

 ,  حركة اشـ تقؿقة ,ييف ،ذا الؿ ار قامت الحركة ال ؾػقة ال فقرة 

يف مجآت العؼقدة يالع ادة يالـظؿ  شؿراجعة اامؾة لؿا أكّجف الؿـّ  قر لإلسما

يف ضقء الـصقص ال رعقةب لق ـل ب آجّؿاعقة يالؼقؿ يمـا،ج الؿعرفة يغقر،ا

عؾك ثؿرة ،ذا الـؼد ققاعد الؿـفج الػؽريب يثقاشت آعّؼاد يالؼقؿ 

يآجّفادات الؿـض طة يف مجآت الع ادة يالؿعاممت يغقر،اب الّل يـ غل 

 عؾقفا حقاتف يهنضّف الحضارية-عؾك الؿ ؾؿ أر ي ـل 

                                                 

 -493ر الحاضر ص( مـا،ج ال حث يف العؼقدة ا سممقة يف العص0)
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ي،ؽذا فال ؾػل يـؼد الرتاث شـصقص القحل ثؿ يـدمج شالرتاث الؿّعالل 

 -(1)"عـ الزمـقة يالؿزكك مـ ،ذه الـصقص لق ـل مـ خملف ياقعف يم ّؼ ؾف

يالـؼد الصحقح لؾرتاث ،ق الؿّؿ ؽ شالـظرة ا جؿالقة يالّؽامؾقة لؾرتاثب 

إدؾقةب يلقس الؿـؼقلةب مع اسّ عاد الـظرات  مع اسّخداا القسائؾ الـؼدية

 -(2)الّجزيةقة لؾرتاث

يغال  دعاة الّجديد العؼؾل الذيـ أراديا ال حث يف الّجديد مـ شاب كؼد 

مـ الـؼاد: ٓعّؿاد،ؿ مـا،ج يآلقات لؿ  االرتاث لؿ تؽـ محايٓهتؿ محؾ رًض 

 تؽـ محؾ اتػا  أي ق قع-

الدعقة إلك مراجعة كثقر مـ  اتّضؿـ أيًض  يالدعقة إلك كؼد الؿراجع الؼديؿة

الؿملػات يال عارات الػؽرية ا سممقة الّل أّلػت يرفعت يف ،ذا العصرب 

 -(3)اعؾؿقً  اأي ك  ً  افؽريًّ  ادير أر تحؼؼ كصرً  فل،اجت ياسّػزت ققى كثقرةً 

 

         

                                                 

 -493( مـا،ج ال حث يف العؼقدة ا سممقة يف العصر الحاضر ص0)

يدّير محايلّف تؾؽ ب يف كؼد الرتاث ا( يعّرب الدكّقر  ف ع د الرحؿـ مـ أفضؾ مـ قدا مـفجً 2)

يف كّاب: تجديد الؿـفج يف تؼقيؿ الرتاثب مـ إددارات الؿركز الثؼايف العرشل- يالؽّاب 

 - "كؼد العؼؾ العرشل"د عؾك الجاشري يف م ريعف لؾر ألػف أدًم 

شحث ضؿـ كّاب: ب ع د اهلل ع د الؿح ـ الرتكلب مـفج تجديد الػؽر ا سممل: ( اكظر4)

 -45تجديد الػؽر ا سممل ص 
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 اخلامتـــ٘

سلسجؾ أ،ؿفؿا  تؼدا يف ،ذا ال حث الؽثقر مـ الـّائجب ييف ،ذه الخاتؿة

 مؿا يرد يف ،ذا ال حث: 

دعاة الّجديد العؼؾل مخّؾػقر يف كزعاهتؿ تجاه تجديد الديـب فؿـفؿ مـ  -

شالػؽر الغرشلب يمـفؿ مـ لؿ يصؾ  ايصدر عـ كقة دريحة يف ،دا ا سماب مّلثرً 

يف ففؿ الديـب ييجؿعفؿ اعّؿاد  اإلك ،ذه الدرجةب يإر شؼل مـفجف يؿثؾ ارت اكً 

 صػّف أداة أيلقة يف الؼ قع يالرد-العؼؾ ش

 ,يف الجؿؾة,ال اعث إساسل لدعاة الّجديد العؾؿاين يف أ ريحاهتؿ  -

،ق أر الػؽر الديـل )الؼديؿ( ك ل يف ظريج خادة ٓ تـاس  ،ذا العصر شّطقره 

 يتؼدمفب يلذلؽ ٓ شد مـ الؿقاءمة شقـ الظريج الجديدة يالػؽر الديـل-

ير شالغربب يلذلؽ جعؾقا ،ذا العصر غال  دعاة الّجديد م فقر -

الؿّؿثؾ شالحضارة الغرشقة ،ق الؿؼقاس يف الّؼقيؿب فقـظر لؾديـ مـ خمع الـظارة 

 الغرشقةب ي،ل إدؾ-

 أشرز دعايى دعاة الّجديد العؾؿاين تّؿثؾ شؿا يؾل:  -

الّجديد يف ال ـة يتؼ قؿفا إلك ت ريعقة يغقر ت ريعقةب ياعّ ار أر  -0

مـ الـقع الثاينب إضافة إلك مققػفؿ ال ؾ ل مـ مـفج  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل أغؾ  ما ريي عـ 

 الؿحدثقـ يمـ الحديث الـ قي-

الدعقة إلك إعادة الـظر يف أدقع الػؼف ا سممل يالؼقاعد الػؼفقة  -2

 الؿعّؿدة لدى عؾؿاء الؿ ؾؿقـ-
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 االدعقة إلك تغققر إحؽاا ال رعقة يف شاب الؿعاممت يالعؼقشات ت عً  -4

 لّغقر الزمار-

 اعّؿاد الؿصالح يعؾؾ إحؽاا يتؼديؿفا عؾك الـص ال رعل- -3

 اساذًج  اشقدػف مـفجً  ,يف مجاع الّ ريع خادة,اّ راح الؿـفج ال ؾػل  -5

 يّؼقد شحرفقة الـصقص دير ففؿ لؿعاكقفا يدٓٓهتا يٓ يّفّؿ شالعؼؾ يأدلّف-

الّجديد مصطؾح ارعل ٓ يـ غل تػريغف مـ محّقاهب يتّؿثؾ ققاعد  -

د الؿ ريع شآكطم  مـ داخؾ الؿـظقمة ا سممقةب يذلؽ شاعّؿاد الّجدي

الـصقص ال رعقة يشػفؿ ال ؾػب مع اعّ ار الؼقاعد يالضقاشط الّل أّدؾفا 

 عؾؿاء ال ريعة- 

كؼد الرتاث أمر مؼ قع يف مجؿؾفب يلؽـ يفؼ ضقاشط ارعقة أساسفا  -

عؾقف عؾؿاء الؿ ؾؿقـب  اعّؿاد الدلقؾ ال رعل يف الـؼد يالّؼقيؿب ي،ذا الذي عؿؾ

كؿا أر الـؼد الصحقح لؾرتاث ،ق الؿّؿ ؽ شالـظرة الّؽامؾقة يلقس الؿـؼقلةب مع 

 اسّ عاد الـظرات الّجزيةقة لؾرتاث-
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 فَرط املصادر ّاملراجع

اسّقراتقجقة الّجديد الخؾػقات الـػ قة يالػؽريةب محؿد عادع اريحب  -

دار الػؽرب دم ؼب ب "سممل إزمـة يإسةؾةخطاب الّجديد ا "شحث ضؿـ 

 ،د-0325الط عة إيلكب 

إسس الػؾ ػقة لؾعؾؿاكقةب عادع ظا،رب دار ال اقلب شقريتب الط عة  -

 ا-0998الثاكقةب 

ا سما شقـ الرسالة يالّاريخب ع د الؿجقد ال ريفب دار الطؾقعةب شقريتب  -

 ا-2110الط عة إيلكب 

الحركات ا سممقة يف دقغ الؿجاع ال قاسلب ا سما يال قاسة دير  -

 ا-2110ع د ا لف شؾؼزيزب الؿركز الثؼايف العرشلب الدار ال قضاءب الط عة إيلكب 

ب عؿر شـ سؾقؿار إاؼرب الدار ال ؾػقةب الؽقيتب الط عة أدؾ آعّؼاد -

 ه-0315الثالثةب 

دار  تصحقح مػا،قؿ يكظرة تجديدب ع د اهلل العميؾلب ؟أيـ الخطل -

 ا-0992الجديدب شقريتب الط عة الثاكقةب 

إاب محؿد شـ إدريس ال افعلب دار الؿعرفةب شقريتب الط عة الثاكقةب  -

 ،د-0494

تاريخقة الػؽر العرشل ا سمملب محؿد أركقرب ترجؿة: ،ااؿ دالحب  -

 ا 0998مركز ا كؿاء الؼقمل شقريتب الط عة الثالثةب 

قة يي، ف الزحقؾلب دار الػؽرب دم ؼب تجديد الػؼف ا سمملب جؿاع عط -
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 ،د-0322الط عة إيلكب 

تجديد الػؽر ا سمملب جؿاع سؾطارب دار الق ـب الرياضب الط عة  -

 ،د-0302إيلكب 

الّديـ الؿـؼقصب ففؿل ،قيديب دار ال ري ب الؼا،رةب الط عة إيلكب  -

 ،د-0303

الؿمس ة  الرتاث يالّجديد مققػـا مـ الرتاث الؼديؿب ح ـ حـػلب -

 ،د-0322الجامعقة لؾدراسات يالـ ر يالّقزيعب شقريتب الط عة الخام ةب 

الثاشت يالؿّحقع شحث يف ا شداع يا ت اع عـد العربب أديكقسب دار  -

 ا-2112شقريتب الط عة الثامـةب ب ال اقل

حجقة أحاد يف العؼقدةب يرد ا فات الؿخالػقـب محؿد ع د اهلل  -

 ،د-0305الرياضب الط عة إيلكب الق،ق لب دار الؿ ؾؿب 

ب محؿد حؿزةب الؿركز الحديث الـ قي يمؽاكّف يف الػؽر ا سممل -

  ا-2115الثؼايف العرشلب ل ـارب الط عة إيلكب 

يحجقة الحديثب محؿد سعقد ع ؿاييب مدشقلل  حؼقؼة الحجاب -

 ه-0305الصغقرب الط عة الثاكققةب 

دار ال ري ب الؼا،رةب  حقار ٓ مقاجفةب أحؿد كؿاع أشق الؿجدب -

 ا- 0989،دب 0318

الخطاب يالّلييؾب كصر حامد أشق زيدب الؿركز الثؼايف العرشلب الدار  -

 ا-2111ال قضاءب الط عة إيلكب 
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دراسات يف الػؽر ا سمملب محؿد ح قـ ع د اهللب دار ال قار ب  -

 -شقريتب

 الديلة يالؿجّؿعب محؿد احريرب دار إ،اللب دم ؼ-  -

لخقج قراءة يف خطاب الؿرأةب كصر حامد أشق زيدب الؿركز الثؼايف ديائر ا -

 ا-2111العرشلب الدار ال قضاءب الط عة الثاكقةب 

ال ؾطة يف ا سما العؼؾ الػؼفل ال ؾػل شقـ الـص يالّاريخب ع د  -

 ا-2111الجقاد ياسقـب الؿركز الثؼايف العرشلب الدار ال قضاءب الط عة الثاكقةب 

محؿد سؾقؿ العقاب شحث يف مجؾة ب ة يغقر الّ ريعقةال ـة الّ ريعق -

 -،د0493العدد آفّّاحلب اقاع ب الؿ ؾؿ الؿعادر

ا سمملب مصطػك ال  اعلب الؿؽّ   ال ـة يمؽاكّفا يف الّ ريع -

 ه-0315ا سمملب شقريتب الط عة الراشعةب 

 ا ماا ال افعل يتلسقس إيديقلقجقة القسطقةب كصر حامد أشق زيدب دار -

 ا-0992سقـاب الؼا،رةب الط عة إيلكب 

ِجْ ّاينب تحؼقؼ: اَعق  ب ســ أشل دايد - أشق دايد سؾقؿار شـ إاعث ال ِّ

 -،د 0341إركميطب دار الرسالة العالؿقةب الط عة إيلكب 

دحقح م ؾؿب م ؾؿ شـ الحجاج الؼ قريب تحؼقؼ: محؿد فماد ع د  -

 -ال اقلب دار إحقاء الرتاث العرشلب شقريت

عؼقدة الؿقحديـ يالرد عؾك الّضمع يالؿ ّدعقـب ع د اهلل شـ سعدي  -

 ه-0309الع دللب دار الطرفقـب الطائػب الط عة إيلكب 
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الػؽر ا سممل قراءة عؾؿقةب محؿد أركقرب ترجؿة: ،ااؿ دالحب مركز  -

 ا- 0996ا كؿاء الؼقملب شقريتب الط عة الثاكقةب 

اب مجؾد 0990مجؾة فصقعب فرباير  قراءة يف مػفقا الـصب ح ـ حـػلب -

 -3ب 4ب عدد 9

ب ففؿل ،قيديب دار ال ري ب الؼا،رةب الط عة الخام ةب الؼرآر يال ؾطار -

 ه-0324

الػؽر ا سممل الؿعادر مراجعات تؼقيؿقةب مجؿقعة شاحثقـب دار  -

 ،د-0320الػؽرب دم ؼب الط عة إيلكب 

 محؿد الج قريب دار الػؽر ا سممل شقـ إدالة يالّجديدب ع د اهلل -

 ،د0325الـػائسب إردرب الط عة إيلكب 

فؾ ػة الّجديد ا سممل كؿقذج ال قخ ال  قر ا شرا،قؿلب محؿد  -

 ،د- 0309زرمارب دار الصحقةب الؼا،رةب 

مخّصر الصقاعؼ الؿرسؾة عؾك الجفؿقة يالؿعطؾةب اشـ ققؿ الجقزيةب  -

 شدير شؼقة الؿعؾقمات-

عؾقا الؼرآرب كصر حامد أشق زيدب الؿركز الثؼايف  مػفقا الـص دراسة يف -

 ا-2111العرشلب الدار ال قضاءب الط عة الخام ةب 

مػفقا تجديد الديـب ش طامل محؿد سعقدب دار الدعقةب الؽقيتب الط عة  -

 ،د-0315إيلك 

ب الؿؼادد الح ـة يف شقار كثقر مـ إحاديث الؿ ّفرة عؾك إل ـة -
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الرحؿـ ال خاييب تحؼقؼ: محؿد عثؿار الخ تب اؿس الديـ محؿد شـ ع د 

 ،د  0315ب شقريتب الط عة إيلكب دار الؽّاب العرشل

مـ الرتاث إلك آجّفاد الػؽر ا سممل يقضايا ا دمح يالّجديدب   -

 ا-2113زكل الؿقمدب الؿركز الثؼايف العرشلب الدار ال قضاءب الط عة إيلكب 

ـػلب الؿركز الثؼايف العرشلب الدار مـ العؼقدة عؾك الثقرةب ح ـ ح -

 ا- 0988ال قضاءب الط عة إيلكب 

مـا،ج ال حث يف العؼقدة ا سممقة يف العصر الحاضرب ع د الرحؿـ  -

 ه-0308الزكقديب دار إا قؾقاب الرياضب الط عة إيلكب 

مـفج الّجديد يف الػؽر ا سمملب فاري  الـ فارب شحث ضؿـ كّاب:  -

ممل أعؿاع كديةب ممس ة الؿؾؽ ع د العزيز الؿركز الثؼايف تجديد الػؽر ا س

 ا-0989العرشلب الط عة إيلكب 

مـفج تجديد الػؽر ا سمملب ع د اهلل شـ ع د الؿح ـ الرتكلب شحث  -

ب ممس ة الؿؾؽ ع د العزيز الؿركز (كدية) "تجديد الػؽر ا سممل"ضؿـ كّاب 

 ا-0989الثؼايف العرشلب الط عة إيلكب 

لؿقافؼات يف أدقع ال ريعةب أشق إسحا  ال ا  لب ارح: ع د اهلل درازب ا -

 دار الؽّ  العؾؿقةب شقريت-

مقسقعة ٓٓكد الػؾ ػقةب أكدرية ٓٓكدب ترجؿة: خؾقؾ أحؿد خؾقؾب  -

 ا-2110مـ قرات عقيداتب شقريت يشاريسب الط عة الثاكقةب 

ب كصر حامد أشق الـص يال ؾطة يالحؼقؼة إرادة الؿعرفة يإرادة الفقؿـة -

 ا-2116الؿركز الثؼايف العرشلب الدار ال قضاءب الط عة الخام ةب زيد 
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كؼد الـصب عؾك حربب الؿركز الثؼايف العرشلب الدار ال قضاءب الط عة  -

 ا-2111الثالثةب 

كؼد الخطاب الديـلب كصر حامد أشق زيدب دار سقـاب الؼا،رةب الط عة  -

 ا-0992إيلكب 

شـاء قضايا الػؽر العرشل الؿعادرب محؿد عاشد  يجفة كظر كحق إعادة -

 ا-0992الجاشريب الؿركز الثؼايف العرشلب الدار ال قضاءب الط عة إيلكب 

القحل يالؼرآر يالـ قةب ، اا جعقطب دار الطؾقعةب شقريتب الط عة  -

 -ا2111الثاكقةب 
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 بحح الملدص 

الحؿد هلل تعالك يال ؽر لف ي،ق لؾحؿد يلؾ ؽر أ،ؾ يالصمة يال ما عؾل 

 :ك قـا محؿد يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ يشعد

عـل ،ذا ال حث شدراسة أخر )غقر القفقدي( يف مصدر مفؿ مـ مصادر 

 ."الّؾؿقد "الػؽر القفقدي ي،ق 

ثؿ  ب يقد أجاب ال حث عـ أسةؾة مفؿة عـ ما،قة الّؾؿقد يتدييـف يمؽقكاتف

شقـ مؽاكّف عـد القفقد ثؿ شقـ كؼطة مفؿة عـ تعريػ إغقار مـ حقث الـ لة 

يالّطقر الدٓلل يمامعـل إغقار يف الّؾؿقد  يما معـك الؿصطؾحات الّ ع الّل  

ا الّاريخقة ثؿ شقـ   ؼات الّؾؿقد يمققػف مـفؿ يطؾؼفا عؾقفؿ مع اخّمج دٓٓهت

مـ خمع ال قا،د الّل تؿت ترجؿّفا مـ العربية لؾعرشقة يخّؿ ال ث شعد شقار 

دػات إغقار مـ خمع كصقص الّؾؿقد  شل،ؿ ماتقدؾت القف يف ،ذا ال حث 

 لقجف الؽريؿ يدؾك اهلل يسؾؿ يشارك عؾك ك قـا محؿد اياهلل أسلع آر يؼ ؾف خالًص 

 -يعؾك آلف يدح ف أجؿعقـ

 

 أ- د- حؿقد شـ غزاي شـ غازي الحرشل

hamod.net@gmail.com 
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﷽ 

 مكدم٘

َّْغِػُرهُ  َِّعقـُُف َيَكْ  ـْ ب إرَّ اْلَحْؿَد لِؾِف َكْحَؿُدُه َيَكْ 
ـْ ُاُريِر َأْكُػِ ـا َيمِ

 مِ
ِ
َيَكُعقُذ شِاهلل

ـْ َيْفِدِه اهللُ ب َسقِّةاِت َأْعؿالِـا ـْ ُيْضؾِْؾ َفمَ ،اِدَى َلفُ ب  َفمَ ُمِضؾَّ َلفُ َم َٓ ب َيَم َيَأْاَفُد َأْر 

َٓ َاِريَؽ َلفُ  َّٓ اهلُل َيْحَدُه  ًدا َعْ ُدُه َيَرُسقُلفُ ب إَِلَف إِ  -َيَأْاَفُد َأرَّ ُمَحؿَّ

]آع  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴿

 -[012: عؿرار

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿

 ﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ         ٺ

 -[0: ]الـ اء

ے   ے  ۓ  ۓ   *ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿

 - [70 – 71: ]إحزاب ﴾﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮴﮲    ﮳

د لؾؼراءة ي،ل امّداب : ففذه قراءة تحؾقؾقة لـظرة الّؾؿقد لغقر القفقدَأما َشْعدُ 

لّؽّؿؾ الصقرة الحؼقؼة عـ  "أخر يف القفقدية: العفد الؼديؿ كؿقذًجا"إيلك 

 الّل ُت ؽؾ ال خصقة القفقدية قديًؿا يحديًثا-ب أخر يف مصادر الػؽر القفقدي

لؽـ الجديد يف ،ذا ال حث ،ق ب (1)يقد ُعـقت دراسات ساشؼٌة هبذا الؿقضقع

                                                 

عؾك س قؾ الؿثاع ٓ الحصر: )أخر يف الّؾؿقد( اقؿاء مجدي ح ـب لؽـف اقّصر عؾك ( 0)

جـ قةب يكّاب )مػفقا أخر يف القفقدية يالؿ قحقة( لرققة أخر يف شاب الع ادات إ

مـ الؿـظقر الديـل  4العؾقاين يآخريـب لؽـف عااب يكّاب )أخر يف الػؽر القفقديب ج 

يالػؾ ػل( لؿجؿقعة مـ ال احثقـ يال احثات-



  « اهتوٌىد منىذًجا»اآلخس يف اهًهىديُ  397
 

ب يمعرفة دٓٓتف يتطقر مصطؾحاتفب ي إغقارتحؾقؾ مصطؾح أخر أي الجقيقؿ أ

فؼط إضافة إلك أحؽاا ب كؿا أكف عرج شط ؼات إغقار يدػاهتؿ مـ خمع الّؾؿقد

 غقر القفقد يف الّؾؿقد-

 ث تيب يخاتؿةب يفصؾقـب يتؿفقدب مؼدمة: ييّؽقر ،ذا ال حث مـ 

سقاء العرشقة يا كجؾقزية يالعربية- راجعصادر يالؿالؿش

 -وقد تؼدمت الؿؼدمة

: يّؽقر مـي: التؿفقد

 ًٓ  الّؾؿقد: ما،قّف يتدييـف يمؽقكاتف-: أي

 مؽاكّف عـد القفقد-: ثاكًقا

ب تعريف إغقار يف التؾؿود: الـشلة والتطور الدٓلي وصبؼاتفم: الػصل إول

 : يي ّؿؾ عؾك م حثقـ

 إلػاظ الدالة عؾك إغقار يف الّؾؿقد-: الؿ حث إيع

   ؼات إغقار-: ينالؿ حث الثا

 : يي ّؿؾ عؾك م حثقـب موقف التؾؿود من إغقار: الػصل الثاين

 دػات إغقار-: الؿ حث إيع

أحؽاا غقر القفقد يف الّؾؿقد-: الؿ حث الثاين

 ثؿ الخاتؿة يقائؿة شالؿصادر يالؿراجع يففرس الؿقضقعات-
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 التنَٔد

 التلنْد؛ مأٍتُ ّتدّٓيُ ّملْىاتُ: أّاًل 

( ָלַמד)َٓمْد يف الؾغة العربية م ّؼة مـ الػعؾ  "ַתְלמוד تؾؿود"كؾؿة إر 

ييف ال رياكقة ب (ַּתְלמּוָדאييؼاشؾف يف أرامقة )َتْؾُؿقدا ب تعؾَّؿ أي َدَرَس : شؿعـك

  :عؾك الـحق الّالل (1)ب(- ييحؿؾ ،ذا الؾػظ ثمثة معارּתּוְלָמָדא)ُتْؾؿادا 

-- -يالّقراة تؼّـك": يذلؽ يف مثؾب َشْحث( بِدراَسةب شؿعـك )َتَعؾُّؿ: إول 

: يكذلؽ (2)(-5: 6)م حث أشاء  "(ְּבַתְלמּוד... ִנְקֵנית ְוַהתֹוָרה) بالتعؾم

 ְוַתְלמּוד... ָוֵאם ָאב ִּכּבודالّقراة يعادلفا جؿقًعا ) وتعؾم-- -احرتاا إب يإا"

 (3)(-0: 0)م حث زايية الحؼؾ  "(ֺּכָּלם ְּכֶנֶגד תֹוָרה

ي،ق مجؿقعة الّػاسقر يال ريح ب فُقراد شف الّْؾُؿقدب لثاينالؿعـى اأما 

ال ػا،قة الديـقة الؿـؼقلة الّل تضؿ الؿ ـا كػ فا يا ضافات الػؼفقة- ييعد مـ 

يمـ ": يذلؽ يف مثؾب أ،ؿ ال رائع يال ــ القفقدية شعد الؽّاب الؿؼدس كػ ف
                                                 

دار - أيراؾقؿ يتؾ أشق : 4ط  دافقد سجقػ- -الؿعادرة العربية لؾغة عرشل –( قامقس عربي 0)

 ומעודכן מחודש ,שושן-אבן מילוןيكذلؽ:  -0893ب ص 2ج  ا-0991اقكـب 

, 7 כרך .3004, החדש המילון; ירושלים. שושן-אבן אברהם .האלפיים לשנות

معجؿ إيػقـ اقاارب محدث يمطقر لأللػقة الثاكقة- أفرا،اا إيػقـ اقاار- ) .3009 'עמ

 (-2118ص ب 6ا- مجؾد 2114الؼدس: دار ك ر الؿعجؿ الجديدب 

الجقزة: مؽّ ة الـافذةب  -ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- مصطػك ع د الؿع قد سقد مـصقر( 2)

 ب الػصؾ(أشاء –الراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث الّاسع )آفقت ا- الؿجؾد 2118

 -427(ب ص د،) ال ادسب فؼرة

 زايية.  ركـ –اه إيع )ق ؿ الزريع(ب الؿ حث الثاين )شقةالؿجؾد الؿرجع ال اشؼ- ( 4)

 -67 ب ص(أ) إيعب فؼرة ب الػصؾ("الحؼؾ"
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 ֶעְׂשֵרה ֲחֵמׁש ֶּבן... ְלִמְׁשָנה ֶעֶׂשר ֶּבן) لؾتؾؿود-- يمـ خؿس ع رة -ع ر لؾؿ ـا

دريس يف  ַּבַּתְלמּוד ִׁשעוִרים: يأيًضا (1)ب(20: 5م حث أشاء ) "(ְלַתְלמוד

 -التؾؿود

ي،ل اريح يتػاسقر لؾؿ ـا ب تحديًدا الجؿارا "تؾؿقد"تعـل كؾؿة  وأخقًرا 

أي ب شاشؾل تؾؿودتؾؿقد شافؾل(   ) ָּבְבִלי ַּתְלמּוד: مثؾ أر تؼقعب )مّـ الّؾؿقد(

 فؾ طقـل أي مؼدسل- = تؾؿود تؾؿقد يرياآيؿل() רוַׁשְלִמייְ  ַּתְלמּוד

ي،ق ب ييعد الّؾؿقد الؿصدر الثاين لؾدياكة القفقدية م اارة شعد العفد الؼديؿ

إذ يعّؼد جؿفقر القفقد أر  (2)مصدر اارح لؾعفد الؼديؿ يمػ ر لؿادتف الديـقة:

راة أي الؿؼرا اريعة مؽّقشة )ي،ل الّق: اريعّقـ ♠اهلل قد أيحك إلك مقسك 

ياريعة اػقية غقر مؽّقشة تػ ر ما يرد يف ال ريعة ب عؾك اخّمج أسؿائفا(–

ياك ح ت كؾؿة ال ريعة ال ػقية حّك  (3)الؿؽّقشة )ي،ل الؿ ـا: مّـ الّؾؿقد(-

ًٓ : يذلؽ لعدة أس ابب دارت ُتطؾؼ عؾك الّؾؿقد عؿقًما لّؿققزه عـ أسػار : أو

ٕهنؿ كاكقا يّعؾؿقكف : وثاكًقاب اسؿ ال ريعة الؿؽّقشة العفد الؼديؿ الّل ُيطؾؼ عؾقفا

ٕهنؿ ُكفقا عـ تدييـف اسّـاًدا إلك ما جاء يف تػ قر سػر : وثالًثاب ييعؾؿقكف م اففة

: مقسك قائًم  –ت ارك–أمر الؼديس ": (00: 37الخريج )مدراش اؿقت راشا 

ر أسػار الّقراة يإك قاء يالؿؽّقشات الؿرييات يالّؾؿقد أما الّػاسقر يب ديِّ
                                                 

 ب الػصؾ(أشاء –الراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث الّاسع )آفقت الؿجؾد الؿرجع ال اشؼ- ( 0)

 -423 ب ص(ش) الخامسب فؼرة

-3الؿرجع ال اشؼ- مؼدمة الؿجؾد إيع )ق ؿ الزريع(- ص ( 2)

(4 )"Talmud in Modern Judaism. Abner Weiss & Glenda Abramson" in 

"Encyclopedia of Modern Jewish Culture. Glenda Abramson (ed.). 

London and New York: Routledge, 2005. Vol. 2. pp. 506 – 508- 
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 (1)-"فّؽقر اػا،ة

(   الّعؾؿ أي ִמְׁשָנהالؿ ـا ): إول: ييّؽقر الّؾؿقد أساًسا مـ جزأيـ

ع ارة عـ مقاد ت ريعقة يضعفا عدة أجقاع مـ العؾؿاء ب ي،ق مّـ الّؾؿقدب الّؽرار

 ارة ي،ق عب (   الِخّاا أي ا تؿااְגָמָראالجؿارا ): والجزء الثايني ؿقر )تـائقؿ(- 

يضعفا يف مرحؾة ٓحؼة أجقاع أخرى ب عـ سجؾ ضخؿ لؾـؼااات حقع الؿ ـا

 (2)مـ العؾؿاء ي ؿقر )أمقرائقؿ(-

( شلهنا مجؿقعة إحؽاا يالّعالقؿ يالّػاسقر يالػّايى الؿشـاُتعرج )

 ♠يالقدايا الّ ريعقة الّل تـاقؾت عرب إجقاع م اففة مـذ عفد مقسك 

كؿا ب ريًحا يتػاسقر مػصؾة لؾّقارة يأحؽامفايتّضؿـ اب حّك يقت تدييـفا

ُّـ طت ققاًسا ب ت ّؿؾ عؾك أحؽاا يققاكقـ لؿ ترد يف الّقراة عـ  ريؼ –يإكؿا اس

لّقافؼ ظريج القفقد يأحقالفؿ   ًؼا لط قعة العصر الذي يعق قر  –الحاخامات

كاكت محايلة مـ العؾؿاء لّجديد  ,كؽّاب,ي،ذا يعـل أر الؿ ـا  (3)فقف-

: لؽل ُيؽّ  لفا ال ؼاء يآسّؿرار ♠ اب الديـل يتطقير اريعة مقسكالخط

أماا رياح الّغققر يالّطقر الّل ، ت عؾك شـل إسرائقؾ شعد احّؽاكفؿ يتلثر،ؿ 

شالثؼافات إجـ قة عـد هتجقر،ؿ إلك شاشؾ يف الؼرر الخامس  -ا: ٓ سقؿا أر 

فظفرت الحاجة الؿاسة لدى ب ةالقفقد كاكقا قد شدأيا يف آكػصاع عـ أققاع الّقرا

                                                 

مدخؾ إلك دراسة الّؾؿقدب مع ترجؿة فصقع مخّارة- لقؾك إشرا،قؿ أشق الؿجد- الؼا،رة: الدار ( 0)

 -4ا- ص 2101ـ رب الثؼافقة لؾ

إسرائقؾ ااحاك )ترجؿة: ح ـ خضر(- الؼا،رة:  -( الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القفقد2)

 -64ا- ص 0993سقـا لؾـ رب دار 

-9 – 8ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- الؿجؾد إيع )ق ؿ الزريع(- ص ( 4)
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ييرد عؾك ت اؤٓهتؿ ب القفقد لؽّاب ت ريعل ي اير ما  رأ عؾك حقاهتؿ مـ تغققر

يكقػ يّعامؾقر ب ياسّػ اراهتؿ عـ الؿ ّجدات يالؿ ّحدثات يف ،ذا العصر

  (1)معفا-

شدأ عؾؿاء القفقد شجؿع ،ذه ال ريعة ال ػقية مـذ عصر العالؿ ب يمـ ثؿ

)عؼق ا(  (2)ثؿ أسفؿ كؾ مـ الرشلب ♠ق قؾ مقمد الؿ قح القفقدي )،ؾقؾ( 

لؽـفا لؿ تؽّؿؾ يتدّير إٓ يف ب يشعده الرشل )مةقر( يف إتؿاا جؿع ال ريعة ال ػقية

الذي كار حريًصا عؾك أر  (3)بالؼرر الثاين الؿقمدي عؾك يد الرشل )يفقدا ،ـاسل(

قرب إلك لغة العصر الذي ُكّ ت ُتؽّ  الؿ ـا شعربية ش قطة ك  قًّا: إذ كاكت لغّفا أ

كؿا لؿ يؼّصر عؿؾف عؾك مجرد ت قي فا  (4)فقف مـفا إلك لغة العفد الؼديؿ-

اسّ عد شؿقج فا ب شؾ إكف أكؿؾ الؿرييات يقاا شعؿؾقة تؿحقص يتدققؼب يتـظقؿفا

الربايّا . الؿ ـا "الّل ي ؿقفا القفقد  "الّـائقؿ"مـ الؿ ـا مجؿقعة مـ أققاع 
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يف مملػات  "يفقدا ،ـاسل"يُجؿعت ٓحًؼا عؾك يد تممقذ  (1)ب"الخارجقة

 (2)الّل تعد شؿـزلة إضافات إلك كص الؿ ـا- "الّقِسْػّا"مـ شقـفا ب مـػصؾة

 ִמְׁשָנה ִסְדֵרי ִׁשָּׁשה: الؿ ـا إلك سّة أق اا ُت ؿك "يفقدا ،ـاسل"يقد ق ؿ 

 (3):اللعؾك الـحق الّب )اق ا ِسدِرْي مِْ ـا(   أق اا الؿ ـا ال ّة

يّـايع : )سقِدر ْزراطقم( = قسم الزروع أو البذور ְזָרִעים ֵסֶדר: الؼسم إول

ب سقاء ما يّعؾؼ شالحؼؾ أي الؿزريعاتب الؼقاكقـ ال رعقة الخادة شالزراعة

يي رح الؼقاعد يإكظؿة الؿّعؾؼة شالػمحة يالحراثة يزراعة الحؼقع يال  اتقـ 

 ا الؼ ؿ أحد ع ر م حًثا-يأحؽاا ال ـة ال  ّقة- يي ؿؾ ،ذ

يعرض : )سقِدر موطقد( = قسم الؿواسم وإطقاد מֹוֵעד ֵסֶדר: الؼسم الثاين

كؿا يـاقش مخّؾػ الؿـاس ات الديـقة يققاعد الطؼقس ب أحؽاا ال  قت يإعقاد

كؿا ا،ّؿ ش رح ب الّل تـظؿ آحّػآت الديـقة الخادة شؽؾ عقد أي مـاس ة ديـقة

يؿ العرباين لّحديد إافر الؼؿرية مـ ال ـة ال ؿ قة لّعققـ كقػقة معرفة الّؼق

 إعقاد القفقدية- ييضؿ ،ذا الؼ ؿ اثـل ع ر م حًثا-

يعالج إحؽاا : سقِدر كاشقم( = قسم الـساء) ָנִׁשים ֵסֶדר: الؼسم الثالث

ييقضح إجراءات ب يالؼقاكقـ يالقدايا الؿّعؾؼة شإسرة يالعمقات الزيجقة

يأحؽاا إرمؾة يا جراءات الّل ب يأحقاع الطم  ياري فب لزياجالخطقشة يا

يج  أر تّ عفا إذا مات زيجفا يلؿ تـج  مـف- ييحّقي ،ذا الؼ ؿ عؾك س عة 
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 م احث-

ي ؿؾ إحؽاا : )سقِدر كزيؼقن( = قسم إضرار ְנִזיִקין ֵסֶדר: الؼسم الرابع

ييّؽقر مـ ع رة ب فاالخادة شالخ ائر يإضرار يالّعقيضات الؿرتت ة عؾق

 م احث-

يخّص : )سقِدر قداشقم( = قسم الؿؼدسات ָקָדִׁשים ֵסֶדר: الؼسم الخامس

شؿقضقعات الؼراشقـ يالّضحقات الؿّعؾؼة شالفقؽؾ يما يخص الؽفـة مـ ،ذه 

ي ؼقس ياعائر تؼديؿفا- كؿا يـاقش إحؽاا الخادة شالذشائح ب الؼراشقـ

يما يحؾ أكؾف يما ٓ يحؾ ب ا شعؿؾقة الذشحيال ريط الّل يج  تحؼؼفا فقؿـ يؼق

 مـ الذشائح- ييضؿ ،ذا الؼ ؿ أحد ع ر م حًثا-

يخّص : )سقِدر صفاروت( = قسم الطفارات ְטָהרֹות ֵסֶדר: الؼسم السادس

ب شإحؽاا يالّ ريعات الخادة شالـجاسات يالطفارات يف الّ ريع القفقدي

ف: يخادة ما يرد يف سػر المييقـ مّخًذا مؿا يرد يف الّقراة مرجعقة ت ريعقة ل

 (- ييّـايع ،ذا الؼ ؿ تؾؽ إحؽاا يف اثـل ع ر م حًثا-05 – 00)ا دحاحات 

 "يفقدا ،ـاسل"حؼؼت الؿ ـا ما كار يرمل إلقف ب يف إجقاع المحؼة لذلؽ

ًٓ شقـ الجؿقع القفقدية الّل  ا معّربًا ٓقك ق ق عـد جؿعفا: إذ دارت كصًّ

 احث الؿ ـا ش ؽؾ مـّظؿ يف الؿدرااقؿ )الؿدارس الديـقة اضطؾعت شدراسة م

شاشؾ يفؾ طقـ- دارت شّؾؽ الؿدرااقؿ كؼااات : ،ؿاب القفقدية( شؿؽاكقـ رئق قـ

مّعؿؼة حقع أققاع الؿ ـا شقـ مجؿقعة مـ عؾؿاء القفقدية: هبدج ففؿ الؿغزى 

الذيـ فّ ريا  مـ يراء الّ ريعات الؿقجزة القاردة هبا- يقد ُعرج ،مٓء العؾؿاء
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يُعرج تحؾقؾفؿ  (1)ب"إمقرائقؿ"الؿ ـا يالّقسػّا يف ذلؽ الققت شاسؿ 

- يقد اؽؾ كؾ مـ الؿ ـا يالجؿارا مًعا "جؿارا"يارحفؿ لؾؿ ـا شاسؿ 

 -"الّؾؿقد"

 : لديـا ك خّار مـ الجؿاراب ييف القاقع 

 خادة شؿدارس فؾ طقـ- إولى 

 خادة شؿدراس شاشؾ-  والثاكقة

تـؼقح الجؿارا مدفقًعا شآعّ ارات ذاهتا الّل أكّجت الط عة  يقد كار

فاكّ رت ب تؿّع القفقد ديـقًّا شاسّؼرار ك  لب بابلفػل  (2)الؿؽّقشة مـ الؿ ـا-

ل ـقات  قيؾة الؿدارس الديـقة الّل اضطؾعت شّعؾقؿ أق اا الؿ ـا ال ّة 

عؾك  تؾؿود البابؾياليتػ قر،ا: ٓ سقؿا يف دقرا يشقم اديثا- يقد ُأ ؾؼ اسؿ 

تقؿـًا شؿؽار تللقػف ب جؿقع الّػ قرات يال ريح الّل ُجؿعت خمع مةات ال ـقـ

شا ضافة إلك  "الؿ ـا"يف شاشؾ- ي،ذا يعـل أر الّؾؿقد ال اشؾل كار ع ارة عـ 

مدارس شاشؾ- يشدأت عؿؾقة تحرير الّؾؿقد ال اشؾل كؿملَّػ شقاسطة  "جؿارا"

ياسّؿر ذلؽ العؿؾ مـ شعد ذلؽ شقاسطة ب (ا327 –ا 452) "أال"الراج 

يذلؽ شعد مرير ب ا511- يتؿ آكّفاء مـ الّؾؿقد ال اشؾل يف عاا "رافقـا"الراج 

ثمثؿائة عاا عؾك الـؼااات يال ريحات الّل دارت يف كؾ مدارس شاشؾ- ييف 

كاكقا يدرسقر أق اا الؿ ـا كذلؽ يف ب الققت الذي درست فقف الؿ ـا يف شاشؾ
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يشإخص يف مـطؼة الجؾقؾ- يعؾك عؽس الجالقة القفقدية يف شاشؾ الّل ب نفؾسطق

فنر الجالقة القفقدية يف ب كاكت تّؿّع  قاع غال قة مدة إمقرائقؿ هبديء ك  ل

فؾ طقـ عاكت مـ دعقشات ك قرة يف ظؾ الحؽؿ الريماين- يعـدما اعر 

ا فقًرا يف تحرير شدأيب حاخامات فؾ طقـ شلر يضع القفقد الديـل يزداد سقًءا

يكّج عـفا ب الّػاسقر يإققاع الؿ ّحدثة الّل دارت يف الؿدرااقؿ يف فؾ طقـ

أي  "التؾؿود الؿؼدسي"ُعرفت فقؿا شعد شاسؿ ب "جؿارا شاشؾ"مخّؾػة عـ  "جؿارا"

ب - يمـ ثؿ"الّؾؿقد إيراؾقؿل"أي كؿا يعرفف القفقد شاسؿ ب "التؾؿود الػؾسطقـي"

لّؾؿقد الؿؼدسل ق ؾ سـقات كثقرة مـ ال دء يف تحرير شدأت عؿؾقة تحرير ا

يلذلؽ فنر آكّفاء ب يكار ذلؽ عؾك يد رشل يقحـار يتممقذهب الّؾؿقد ال اشؾل

مـ كّاشة الّؾؿقد الؿؼدسل قد س ؼ آكّفاء مـ كّاشة الّؾؿقد ال اشؾل شـحق مائة 

ا شالؼدس ية: حقث الؿؽار شؾ شؿديـة  ربب عاا- يلؿ ُيحرر الّؾؿقد الؿؼدسل حؼًّ

يلؽـ ب يرشل اؿعقر شـ لؼقش يأقراهنؿب رشل يقحـار: الذي كار ُيؼقؿ فقف كؾ مـ

 (1)-بالتؾؿود الؿؼدسيشحؽؿ ما تّؿّع شف مديـة الؼدس مـ قدسقة فؼد ُسؿل 

 ًٓ ًٓ ب يأفضؾ تحريًراب ييعد الّؾؿقد ال اشؾل أكثر اكّؿا يأكثر مقثقققة ياؿق

ب يمـ ثؿ (2)ّؾ مرت ة أدكك شصػّف مرجًعا لؾّ ريع-مـ الّؾؿقد الػؾ طقـل الذي يح

فؼد أد ح الّؾؿقد ال اشؾل ،ق إساس الذي اسّـدت إلقف الدراسات يالّطقرات 

يّعؾؿ القفقد الّؾؿقد ال اشؾل ش ؽؾ أكرب: ب يشصقرة عامة (3)الّؾؿقدية المحؼة-
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مؾ مع ّعااليمـ ال فؾ ب يأققالف مػصؾة يمػ رة ش ؽؾ أكربب ف فؾ ففؿي ٕكف

القضع آجّؿاعل الذي كار يعق ف يفقد فؾ طقـ الذيـ  - ييرجع ذلؽ إلكلغّف

إلك  مضطريـ الحاخامات القفقديكار ب يعدا آسّؼرارالعقز  كاكقا يعاكقر

قارد أراديا تحرير الّؾؿقد لؿ يؽـ لديفؿ الققت يٓ الؿ ؿايحقـ -أققالفؿ إيجاز

ة الّؾؿقد الؿؼدسل مقجزة يدع ة لذلؽ فنر لغ -شاشؾ حاخامات لدى تكاك الّل

ا تممقذ سقى  ي ّطقع الّعامؾ مع ما يرد يف الّؾؿقد الؿؼدسل لؿ يؽـيب جدًّ

الذيـ درسقا الّؾؿقد ال اشؾل يلديفؿ الخربة يف ففؿ خػايا ب الحاخامات

 (1)-الؿ ائؾ

 ّٔا  :ملاى٘ التلنْد عيد الَْٔد: ثاى

جعؾّف ب ؽر الديـل القفقدييحّؾ الّؾؿقد مؽاكة ك قرة يخطقرة يف تؽقيـ الػ

يّ ايى أحقاًكا يف إ،ؿقة الديـقة يالّ ريعقة مع العفد الؼديؿ: إذ يعد أيع محايلة 

مـ جاك  حاخامات القفقد لّػ قر العفد الؼديؿ شؿا يّـاس  مع يضع القفقد 

كؿا كار مػ ًرا لؿا يرد يف العفد  (2)بشصػّفؿ أقؾقات تجارية مّـاثرة يف العالؿ

محدًدا لؿضؿقكف الؿعقاري يالػؾ ػل يإخمقل- يشـاء عؾك ،ذه الؼديؿ ي

فؼد دار كؾ إدب الديـل القفقدي المحؼ عؾك العفد الؼديؿ يالّؾؿقد ب إ،ؿقة

  (3)امّداًدا أي تػصقًم أي تط قًؼا لؿا يرد فقفؿا-
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يتظفر أ،ؿقة الّؾؿقد يف أكف كار يٓ يزاع مصدًرا يمـطؾًؼا يمؽقًكا داغ مـ 

يامّزجت فقف ال قاسة ب لف الػؽر القفقدي كظرتف هلل يالؽقر يا ك ارخم

شإخم  يالديـل شالدكققي يالؿخقؾة ال عرية شؿّطؾ ات القاقع العؿؾل- 

فالّؾؿقد ،ق مجؿقعة الؼقاعد يالقدايا يال رائع الديـقة يإدشقة يالؿدكقة 

الؿ  قؾة ألػ سـة مـ يال ريح يالّػاسقر الّل تعرب عـ الـظرة القفقدية إلك الع

  (1)الزمـ-

يتلثقره ال ارز يف حقاهتؿ ب عؾك أر إدلة كثقرة عؾك مؽاكة الّؾؿقد لدى القفقد

أر  "يع ديقراكت"يرى ب الّ ريعقة يالؿدكقة- فػل أ،ؿقة الؿ ـا مّـ الّؾؿقد

 –تعالك–قدسقة الؿ ـا ترجع إلك كقهنا دقاغة اػقية لؾؼقاكقـ الّل أيحا،ا اهلل 

لخؾػائف: لذلؽ فنر ما فقفا مـ  ♠ثؿ عؾؿفا مقسك ب ♠سك إلك مق

ت ّقي يف ،ذا مع ما جاء يف الؽّاب الؿؼدس- ب إيامر يالـقا،ل ياج ة الطاعة

يمـ أح ار القفقد مـ يجعؾقر الؿ ـا مرجًعا أققى حجة مـ ": ييؼقع كذلؽ

  (2)-"ٕهنا دقرة مـ ال ريعة معدلة جاءت مّلخرة عـفاب الؽّاب الؿؼدس

يف أ،ؿقة  "إسرائقؾ ااحاك"ي فد لفذه الؿؽاكة لؾّؾؿقد عـد،ؿ ما قالف ي

مصدر الّ ريع لؽؾ مؿارسات القفقدية الؽمسقؽقة "إر : الّؾؿقد عؿقًما إْذ يؼقع

يإذا تقخقـا ب )يإرثقذك قة حالًقا( يإساس الؿؼرر ل ـقّفا الّ ريعقة ،ق الّؾؿقد

قة إدب الّؾؿقدي )شؿا فقفا ما يدعك ٕر شؼب الدقة ما يدعك شالّؾؿقد ال اشؾل

                                                 

 -20ب ص 0ا- ج 2100كز دراسات ال ر  إيسطب الّؾؿقد ال اشؾل- عؿار: مر( 0)

الؿـظؿة تقكس:  –قصة الحضارة- يع ديقراكت )ترجؿة: محؿد شدرار(- شقريت: دار الجقؾ ( 2)

ا- الجزء الثالث مـ الؿجؾد الراشع )عصر ا يؿار(ب 0988ب العرشقة لؾرتشقة يالثؼافة يالعؾقا

-08ص 



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  408

 (1)-"الّؾؿقد الؿؼدسل أي الػؾ طقـل( مجرد ت ريعات تؽؿقؾقة

ب يٓ يؼّصر ذكر أ،ؿقة الّؾؿقد عؾك ما يرد عؾك أل ـة ال احثقـ يالؿػؽريـ

يدراسة الؿ ـا ب شؾ إر كصقص الّؾؿقد ذاهتا تمكد أ،ؿقة دراسّف عؿقًما

قدسقة الّقراة- فؼد يرد يف م حث ]شاشا  مؿا يزيد مـ قدسقّف فق ب خصقًدا

]إر أيلةؽ[ الذيـ يـفؿؽقر يف ": يجف أ[: 44مّ قعا )  ال اب إيسط( ص 

]فنكؿا قد فعؾقا[ فضقؾة يلؽـفا لق ت فضقؾة ]كامؾة[- ]أما ب ]دراسة[ الّقراة

ييمَجرير ب ]فنكؿا قد فعؾقا[ فضقؾةب أيلةؽ[ الذيـ يـفؿؽقر يف ]دراسة[ الؿ ـا

فؾقس لؽ فقفا فضقؾة أكرب مـ ذلؽ- ب اسّفا- ]أما دراسة[ الجؿاراعؾك در

]يلذلؽ[ ي عك ]الـاس[ دائًؿا إلك ]دراسة[ الؿ ـا أكثر مـ ]سعقفؿ لدراسة[ 

 -"الجؿارا

فقجدت كػقًسا ب يقد ُترجؿت ،ذه إ،ؿقة لدى القفقد عؾك أرض القاقع

ي  ؼّفا يف جؿقع ب يفقدية خص ة تّؾؼػ ما يرد يف الّؾؿقد مـ أحؽاا يت ريعات

ياسّؿرت ب يذلؽ مـذ الؼرر الّاسع حّك هناية الؼرر الثامـ ع رب مـاحل حقاهتا

حّك يقمـا ،ذا: ٓ سقؿا مـ خمع القفقدية إرثقذك قة الّل تؿثؾ الّع قر 

الؿعادر لؾقفقدية الّؼؾقدية الرشاكقة الّل ترتؽز عؾك الّؾؿقد يف شـاء تصقراهتا 

أغؾ قة يفقد العالؿ ييفقد إسرائقؾ- كؿا كار لؾّؾؿقد أثر  ييؿثؾ ،مٓءب يسؾقكفا

مّؿثًم يف الّلثقر يف آتجا،ات الديـقة الحزشقة ب شالغ يف القاقع القفقدي يف إسرائقؾ

يتعدى ذلؽ لق ؿؾ ال ـقة الػؽرية يإيديقلقجقة لؾعديد مـ ب أي غقر الحزشقة

ؾ إر أثر الّؾؿقد قد ترس  شب آتجا،ات يالؼقى ال قاسقة يف إسرائقؾ يخارجفا

                                                 

 -64 – 62- ص قد( الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القف0)
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يأد ح ب يف الميعل القفقدي حّك عـد العديد مـ العؾؿاكققـ يالق اريقـ القفقد

 (1)شؿـزلة قاكقر اػقي يسؾقك عػقي يف الؿجّؿع ا سرائقؾل-

يمؿا يّ قـ معف يف العصر الحاضر ما لؾّؾؿقد مـ مؽاكة لدى القفقد يف العالؿ 

الّل ك لت فؽرهتا عاا  "الصػحة الققمقة"ة م ادرب عؿقًما ييف فؾ طقـ خصقًدا

آجّؿاع العالؿل الثاين الّل  رحفا عؾك  "مةقر ااشقرا"ا عؾك يد رشل 0922

عؾك القفقد  فنرب الؿ ادرةا لفذه   ؼً ي -شؿديـة فققـا اكعؼدالذي ب لمتحاد القفقدي

مـ عقد  اشدءً ب يف كؾ أكحاء العالؿ أر يّعؾؿقا كؾ يقا دػحة مـ الّؾؿقد ال اشؾل

 يّؿثؾ يفؿ الصػحة الققمقة الفدج مـ تعؾُّ كار ي ا-0922س ال ـة لعاا أر

دراسة الّؾؿقد ياجّؿاع القفقد عؾك ذلؽ: مؿا يجعؾفؿ يرت طقر الّ جقع عؾك 

 عمية عؾك كزع ما يف قؾقهبؿ مـ يح ة حقاع م احثب يجداكقًّا حّك مع ت ّّفؿ

ًٓ شقـ تل كاكّالّؾؿقد ال اشؾل ال ػؽرة ،ذه ال يلؼد ققشؾت -دارسل الّقراة أقؾ ق ق

أٓج مـ القفقد  مةات يحّك يقمـا ،ذا يحرص يمـذ ذلؽ الحقـب ّليقد ك قرش

ُّـ خت  شؽؾ أكحاء العالؿ عؾك تعؾؿ الّؾؿقد ال اشؾل يف إ ار الصػحة الققمقة- ياس

فصار ،ق أخر ُيدرس مـ ق ؾ يفقد ب ا0981الػؽرة لؾّؾؿقد الؿؼدسل عاا 

 (2)العالؿ-

يالحؼقؼة أر الدراسة الققمقة ا ف العالؿقة لصػحة الّؾؿقد مـ ق ؾ 

تعد تطقًرا حديًثا ك  قًّا: مؿا يدع عؾك ب مجؿقعات مـ إاخاص العاديقـ

ال ع قة القاسعة الحالقة لؾدراسة الّؾؿقدية- يقد عزز ،ذا إمر ما ألػف الحاخاا 

                                                 

 -21 – 09ب ص 0الّؾؿقد ال اشؾل- ج ( 0)

معجؿ الؿػا،قؿ إساسقة: مائة ) .50 – 47' עמ. ביהדות מושגים מאה; יסוד הנחת( 2)

 (-31 – 46مصطؾح يف القفقدية- ص 
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ة عربية مقّ رة تخا   يترجؿف يارحف مـ الّؾؿقد شؾغ "عاديـ اّايـزلّس"

دار لؾّؾؿقد مؽاكة أكرب ب فػل العصر الحاضرب عؼقع عقاا القفقد- يش ؽؾ عاا

(1)يدارت دراسّف أكثر اكّ اًرا-ب مـ أي يقت مضك

فم شد لـا مـ ا اارة إلك ب يمع ما يحؿؾف الّؾؿقد مـ مؽاكة شقـ غال قة القفقد

شؾ رفضّف شعض ،ذه ب القفقدية أر تؼديس الؿ ـا يالّؾؿقد لؿ تؼ ؾف جؿقع الػر 

يمـفا مـ لؿ يؽّػ أت اعفا شالرفض فح  : يإكؿا ،اجؿقا يكؼديا ب الػر  الديـقة

فرقة : كؾ ما يّعؾؼ هبؿا مـ اريح يإضافات- يمـ أمثؾة ،ذه الػر  قديًؿا

فرقة : يحديًثاب فرقة الؼرائقـ: ييسقًطاب ال امريقـ يفرقة الصديقققـ

كة الّـقير القفقدية )الف ؽآه( الذيـ يجفقا سفاا يدعاة حر (2)با دمحققـ

ياعّربيا أكف ٓ أمؾ ُيرجك يف تطقر القفقد إٓ شا  احة ش ؾطة ب كؼد،ؿ لؾّؾؿقد

يلؽـ الحاخامات إرثقذكس يكؾ دعاة ال قطرة عؾك الجؿا،قر ب الّؾؿقد

ًّا عـ الرتاث الّؾؿقدي- ذيـ قدسقا أما ال (3)القفقدية يعؼقلفا تدافع دفاًعا م ّؿق

الؿ ـا يالّؾؿقد يأحؽامفؿا يجؿقع تعالقؿفؿا يرفعق،ؿا إلك مـزلة القحل 

 –خادة–الذيـ عؾؾقا تؼدي فؿ لؾؿ ـا ب فقليت عؾك رأسفؿ الرشاكققرب يمرت ّف

شاحّقائفا عؾك كؾ ما يفؿ القفقدي مـ ارائع ديـف الّل تـظؿ شدير،ا أمقر دكقاه 

 (4)ياميهنا شؿا يـػعف يف ُأخراه-

                                                 

(0 )Talmud in Modern Judaism. pp. 506 – 508- 

-01ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- ص ( 2)

 -09ب ص 0ل اشؾل- ج الّؾؿقد ا( 4)

-01ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- ص ( 3)
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 صل األّلالف

 يف التلنْد؛ "األغٔار"تعرٓف 

 اليشأٗ ّالتطْر الداللٕ

 املبحح األول

 األلفاظ الدالة على األغياز يف التلنود

ييظفر ب أّدى حاخامات القفقد ديًرا ك قًرا يف   قعة مققػ القفقدية مـ أخر

آثريا آتجاه العـصري يف  : إذعؾك الؿ ّقي الّ ريعلذلؽ ش ؽؾ خاص 

أكقاع شجؿقع غقر القفقد- يأد حت إحؽاا يالّ ريعات الؿّعؾؼة  الّعامؾ مع

 (1)م اارة مـ تعالقؿ الحاخامات يآرائفؿ- ك ّؼالؿعاممت مع غقر القفقد تُ 

يلؿ يؽـ مققػ الحاخامات ش عقد عـ الؿصدر الؿؼدس إيع لؾقفقد: أٓ 

ب ـ سائر ال  ري،ق العفد الؼديؿ الذي يّ ـك مػا،قؿ تؿققز شـل إسرائقؾ يالقفقد ع

: (: حقث يرد26 – 22: 21يف سػر المييقـ ) –عؾك س قؾ الؿثاع–يكجد ذلؽ 

َّْحَػُظقَر َجِؿقَع َفرائِِضل َيَجِؿقَع َأْحؽامِل" َٓ َتْؼِذَفُؽُؿ إَْرُض ب َف  
ْ
َيَتْعَؿُؾقَكفا لَِؽل

َّْ ُؽـُقا فِقفا ِّل َأكا آٍت شُِؽْؿ إَِلْقفا لِ َٓ َتْ ُؾُؽقَر فِ - الَّ ـَ َأكا َي ِذي ُعقِب الَّ ل ُرُسقِا ال ُّ

ـْ َأمامُِؽْؿ- َٕكَُّفْؿ َقْد َفَعُؾقا ُكؾَّ ،ِذهِ 
ُُّفؿْ ب  اِرُدُ،ْؿ مِ ُّْؿ : َيُقْؾُت َلُؽؿْ - َفَؽِرْ، َتِرُثقَر َأْك

َِّرُثق،اب َأْرَضُفؿْ  بُّ ب َيَأكا ُأْعطِقُؽْؿ إِّيا،ا لِ إِلُفُؽُؿ َأْرًضا َتِػقُض َلَ ـًا َيَعَ ًم- َأكا الرَّ

ُعقِب  ـَ ال ُّ
ِذي َمقََّزُكْؿ مِ ـَ اْلَ فائِِؿ الّطاِ،َرِة يالـَِّجَ ةِ - الَّ َُّؿقُِّزيَر َشْق ُققِر ب َف ـَ الطُّ َيَشْق

                                                 

ت ريعات- مصطػك ع د الؿع قد سقد مـصقر- الؼا،رة:  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد ( 0)

 -40ا- ص 2105دار الثؼافة العرشقةب 
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ُققرِ  َٓ شُِؽؾِّ ما َيِدبُّ َعَؾك ب الـَِّجَ ِة يالّطاِ،َرِة- َفمَ ُتَدكُِّ قا ُكُػقَسُؽْؿ شِاْلَ فاِئِؿ يالطُّ َي

بُّ - َمقَّْزُتُف َلُؽْؿ لَِقُؽقَر َكِجً اإَْرِض مِّؿا  يٌس َأكا الرَّ ـَ َٕكِّل ُقدُّ يِ ق دِّ
ب َيَتُؽقُكقَر لِل قِ

ُعقِب لَُِّؽقُكقا لِل ـَ ال ُّ
-"َيَقْد َمقَّْزُتُؽْؿ مِ

عفد الؼديؿ يمـ شعده الؿ ـا ر الع ّ ب ياكطمًقا مـ ،ذا آتجاه العـصري

ك ػت عـ مققػ كّ   الّلب صطؾحاتالؿشؿجؿقعة مـ  إغقارعـ يالّؾؿقد 

شـل يالّػريؼ شقـ  ػصؾتحؿؾ يف  قاهتا معاين اليالّل ب القفقد الؿؼدسة مـ إغقار

تؾؽ الؿعاين الّل ألؼت شظملفا عؾك   قعة تعامؾ القفقد مع ب إغقاري إسرائقؾ

 : الؿصطؾحات فقؿا يؾل ،ذه أ،ؿأخريـ يف عصركا الحاضر- ييؿؽـ حصر 

 خري(   غري  أي أجـ ل-كق) ָנְכִרי (0)

 ْكـَْعـِل(   كـعاين-) ְּכַנֲעִני (2)

 )جقي(   يثـل أي غقر يفقدي- גֹוי (4)

د-) ֵגר (3)  جقر(   غري  أي مّفقِّ

 زار(   غري  أي أجـ ل-) ָזר (5)

 أشقؼقريس(   أشقؼقرّي أي مؾحد أي زكديؼ-) ַאִפיקֹורֹוס (6)

 ب عاشد الـجقا أي إيثار)عؽقا(    ם"ַעּכו (7)
ّ
 -أي ُأَمِؿل

قت ،اُعقٓا(   اعقب العالؿ- ָהעֹוָלם ֺאֹות (8)  )ُأمُّ

 )مقـقؿ(   زكادقة أي مارققر أي كػار- ִמיִנים (9)

عؾك أكـل سلتـايع ،ذه الؿصطؾحات مـ حقث ظفقر،ا الّاريخل يف الؾغة 

ثؿ أت ع ذلؽ شّ قار مدلقلفا ب العربية: فلذكر مدلقلفا إذا ما يردت يف العفد الؼديؿ



  « اهتوٌىد منىذًجا»اآلخس يف اهًهىديُ  413
 

مدى اكّ اب ،ذه الؿصطؾحات مدلقٓت  يف الؿ ـا يالّؾؿقد: لـؼػ عؾك

 يما،قة ،ذه الؿدلقٓت-ب جديدة

ت ًعا لؾدٓٓت الّاريخقة الّل تحؿؾفا إلك  ،ذه الؿصطؾحات يؿؽـ تؼ قؿي

 : ثمثة أق اا

يتؿثؾف الؿصطؾحات الّل اسّعؿؾفا ب إقدا تاريخقًّا الؼسم إول -أ 

لقة: شؿعـك أهنا احّػظت يلؿ ُيدخؾ عؾقفا الحاخامات تغققرات دٓب العفد الؼديؿ

،ا العفد الؼديؿ ييّؿثؾ ،ذا الؼ ؿ يف ب شدٓلّفا الّاريخقة الؼديؿة كؿا أقرَّ

 -ْكـَْعـِل(   كـعاين) ְּכַנֲעִניب كقخري(   غري  أي أجـ ل) ָנְכִרי: مصطؾحل

ب الذي تؿثؾف الؿصطؾحات الّل يردت يف العفد الؼديؿ الؼسم الثاين -ب 

شعض الّغققرات الدٓلقة لّعطل معـك جديًدا يّػؼ  يلؽـ أدخؾ عؾقفا الحاخامات

يالؿرحؾة الّاريخقة الّل يؿر هبا القفقد: شؿعـك أهنا قد اكّ  ت دٓلة جديدة عؿا 

)جقي(   يثـل أي غقر  גֹוי: مثؾ مصطؾحاتب كاكت عؾقف يف العفد الؼديؿ

د) ֵגרب يفقدي  (1)زار(   غري  أي أجـ ل-) ָזרب جقر(   غري  أي مّفقِّ

ييّؿثؾ يف الؿصطؾحات إحدث تاريخقًّا: إذ لؿ يؽـ  لؼسم الثالثا -ج 

اسّحدثفا الحاخامات كّقجة يإكؿا ب لفا يجقد تاريخل يف عصر العفد الؼديؿ

ب فقؿا شعد: فقردت يف الؿ ـا يالّؾؿقد لؾظريج ال قاسقة يالثؼافقة الّل يؿرير هبا

ب أي مؾحد أي زكديؼ أشقؼقريس(   أشقؼقرّي ) ַאִפיקֹורֹוס: يذلؽ يف مصطؾحات

 ب عاشد الـجقا أي إيثار)عؽقا(    ם"ַעּכוو
ّ
)مقـقؿ(   زكادقة  ִמיִניםوب أي ُأَمِؿل

 أي مارققر أي كػار-

                                                 

-42الؿرجع ال اشؼ- ص ( 0)
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عؾك أر ،ذه الؿصطؾحات جؿقًعا تدع عؾك غقر القفقد شؿعـل إغراب أي 

( ،ق ما ساد الػؽر   يثـل أي غقر يفقدي "جقي" גֹויغقر أر مصطؾح )ب إجاك 

يـل القفقدي خادة يف مرحؾة الؿ ـا يالّؾؿقد: ،ذا مع يجقد الؿصطؾحات الد

 إخرى كذلؽ لؾدٓلة عؾك غقر القفقد-

 الكطه األّل: 

 : كوخري( = غريب أو أجـبي ָנְכִריكؾؿة ) (1)

تحؿؾ ،ذه الؽؾؿة يف الؾغة العربية العديد مـ الدٓٓت الّل تدير حقع 

أي غقر ب ـ ل.دخقؾ.أعجؿلغري .أج": معـك إغقار: حقث ترد شؿعـك

: مـب يذلؽ يف جؿقع دقر،اب ( مرة35يقد يردت يف العفد الؼديؿ ) (1)-"يفقدي

 (2)يغقر ذلؽ-ب   يإضافة يتعريػ يتـؽقرإ م

ب يف العفد الؼديؿ "اشـ اع  غري  أي أجـ ل"يمـ إمثؾة الدالة عؾك معـك 

ِذي َلْقَس  إَْجـَبِيُّ َؽ َيَكذلِ ": (: حقث يرد30: 8ما يرد يف سػر الؿؾقك إيع ) الَّ

ـْ َاْع َِؽ إِْسرائِقَؾ ُ،َق )
يترد  -"(הוא ִיְׂשָרֵאל ֵמַעְָך-לֹא ֲאֶׁשר ַהָּנְכִרי-ֶאל ְוַגםمِ

يذلؽ يف سػر إمثاع ب "غري  أي أجـ ل( –زار ) ָזר"،ذه الؽؾؿة مرادفة لؽؾؿة 

                                                 

الؼدس يتؾ أشق : دار  عرشل(- دافقد سجقػ- –عربيب عربي  –قامقس سجقػ )عرشل ( 0)

 -847ا- ص 2118اقكـب 

 חדשה קונקורדנציהراجع يف ذلؽ الؿعجؿ الؿػفرس لؾعفد الؼديؿ الصادر شالؾغة العربية: ( 2)

; ירושלים. רביעית מהדורה(. עורך) שושן אבן אברהם. וכתובים נביאים לתורה

الّقراة الؿعجؿ الؿػفرس الحديث لؾّـاخ )) .874 – 873' עמ. 2:93, ספר קרית

- الؼدس: دار ك ر كريات 3يإك قاء يالؿؽّقشات(- أفرا،اا إيػقـ اقاار )محرر(- ط 

 (-764 – 762ا- ص 0982سقػرب 
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َٓ َفُؿَؽ ": (2: 27) , ִפיָך-ְולֹא ָזר ְיַהֶּלְלָךَٓ َاَػّاَك ) إَْجـَبِيُّ ب لَِقْؿَدْحَؽ اْلَغِريُ  

 -"(ְׂשָפֶתיָך-ְוַאל – ָנְכִרי

 (  يثـل أي غقر يفقدي "جقي" גֹוי)كؿا ترد ،ذه الؽؾؿة مرادفة لؽؾؿة 

يلؽـ يف مرحؾة ٓحؼة عؾك العفد الؼديؿ: حقث ترد يف الؿ ـا ب شؿعـا،ا الحديث

 لؾغريب قعقا ]اقًةا[ ٓ يجقز أر ي": [8 – 7: 0يف م حث ]ااشات )  ال  ت( 

الغريب يٓ ثقاًشا لغ ؾفا لدى ب -- ٓ يجقز أر يعطقا جؾقًدا لدشغفا-"غقر القفودي"

 ֵּכִלים ְולֹא ְלַעְּבָדן עֹורֹות נֹוְתִנין ֵאין... ְלָנְכִרי מֹוְכִרין ֵאין) "غقر القفودي"

 :[0: 7يكذلؽ يف الؿ ـا يف م حث ]شراخقت )  الربكات(  (1)-"(ָנְכִרי ְלכֹוֵבס

والغريب ب --- يخادا الفقؽؾ الذي أكؾ ) عاًما( أقؾ مـ )حجؿ( ح ة الزيّقر"

 ְוַהַּׁשָׁשفنهنؿ ٓ يج  عؾقفؿ أر يؼرأيا شركة الطعاا )---  – )غقر القفودي(

 -(2)"(ֲעֵליֶהם ְמַזְִנין ֵאין, ְוַהָּנְכִרי, ִמַּכַזִית ָפחֹות ֶׁשָאַכל

: مثؾب ضع يف الّؾؿقد شالؿعـك ذاتفعمية عؾك أهنا يردت يف أكثر مـ مق

ٕحد كاكت ،ـاك حادثة أخرى ": يجف أ[: 40م حث ]ااشات )  ال  ت( ص 

 בנכרי מעשה שובاجعؾـل يفقديًّا ): يقاع لفب الذي أتك اؿاي إغقار/الغرباء

 -"(גיירני ל"א שמאי לפני שבא אחד

 : ْكـَْعـِي( = كـعاين ְכַנֲעִניكؾؿة ) (2)

                                                 

 –الؿجؾد الثاين )ق ؿ إعقاد(ب الؿ حث إيع )ا ات  ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(-( 0)

 -45 – 43ح(ب ص  –ال  ت(ب الػصؾ إيعب الػؼرتار )ز 

الربكات(ب  –الؿجؾد إيع )ق ؿ الزريع(ب الؿ حث إيع )شراخقت  ل اشؼ-الؿرجع ا( 2)

 -54الػصؾ ال اشعب الػؼرة )أ(ب ص 
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فؼد يردت يف العفد ب - ييفًؼا لؾؿعجؿ الؿػفرس(1)َكـْعاين: تعـل ،ذه الؽؾؿة

ب   يإضافة يتعريػ يتـؽقرإ م: مـب يذلؽ يف جؿقع دقر،اب ( مرة73الؼديؿ )

يدير ب ييذكر الؿعجؿ الؿػفرس أهنا ترد يف العفد الؼديؿ شثمث معار يغقر ذلؽ-

 (2)ع-يأخر شؿعـك تاجر أي شائع مّجقب معـقار حقع أرض كـعار يسؽاهنا

: 01ما كجده يف سػر الّؽقيـ )ب الدٓلة إولىيمـ الؿقاضع الّل تظفر فقفا 

ـْ َدْقُديرَ  اْلَؽـْعاكِيِّ َيكاَكْت ُتُخقُا ": (09
, ַהְכַנֲעִני ְגבול ַוְיִהי-- )-مِ

: (23: 40فقؿؽـ القققج عؾقفا يف سػر إمثاع ) الدٓلة الثاكقةأما . "..(.ִמִציֹדן

, ַוִתְמֹּכר ָעְׂשָתה ָסִדין) اْلَؽـْعاكِيِّ َيَتْعِرُض َمـا َِؼ َعَؾك ب ْؿصاًكا َيَت ِقُعفاَتْصـَُع قُ "

 -"(ַלְכַנֲעִני ָנְתָנה ַוֲחגֹור

يرد يف الؾغة العربية يف مرحؾة تاريخقة ٓحؼة ب يعمية عؾك ،اتقـ الدٓلّقـ

الع د "عـ تؿققًزا  "ع د كـعاين"الذي يعـل  "ְּכַנֲעִני ֶעֶבד"الرتكق  الؾغقي 

يلف أحؽامف الخادة يف ال ريعة القفقدية: حقث يرد يف الؿ ـا يف م حث ب "العربي

ب يشقثقؼة )ال قع(ب شالـؼقد العبد الؽـعاينُيؼّـك ": [4: 0]ققدياقـ )  الِخط ة( 

 (3)-"(וַבֲחָזָקה, וִבְׁשָטר, ַבֶּכֶסף ִנְקֶנה ְכַנֲעִני ֶעֶבדيشالحقازة )

                                                 

 -666عرشل(- ص  –عربيب عربي  –قامقس سجقػ )عرشل ( 0)

الؿعجؿ ) .663 – 662' עמ. וכתובים נביאים לתורה חדשה קונקורדנציהراجع: ( 2)

 (-552 – 550ك قاء يالؿؽّقشات(- ص الؿػفرس الحديث لؾّـاخ )الّقراة يإ

 –ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- الؿجؾد الثالث )ق ؿ الـ اء(ب الؿ حث ال اشع )ققدياقـ ( 4)

 -424الِخط ة(ب الػصؾ إيعب فؼرة )ج(ب ص 

ؾقكف  يالع د الؽـعاين ،ق الع د الغري  الذي اقّـاه ا سرائقؾل- يعـدما يؼّـقر كـعاكقًّا يخّـقكف ييغ ِّ

ؾقهنا- يمـ يقّةذ ُيؾزا الع د شالقداياب يُيعد مـّؿًقا شصقرة ما  ٕجؾ الع قديةب يالجارية يغ ِّ

  سرائقؾ-
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يف الّؾؿقد شالدٓلة إيلك الّل تحؿؾ يف  قاهتا  كؿا تظفر ،ذه الؽؾؿة

: 004يذلؽ يف م حث ]شاشا قاما )  ال اب إيع( ص ب الدٓلة عؾك غقر القفقد

 וגזלم ؿقحة؟ ) الؽـعاين )غقر القفودي(يلؽـ ،ؾ ال رقة مـ ": يجف أ[

 -"(כנעני

 ٕالكطه الجاى: 

 : جوي( = وثـي أو غقر يفودي גויكؾؿة ) (1)

طؾح شل،ؿقة ك قرة تـ ع مـ تدخؾ الحاخامات يف تخصقص يحظك ،ذا الؿص

ب دٓلة ،ذا الؿصطؾح عؾك غقر القفقد شصقرة مطؾؼة يف مرحؾة الؿ ـا يالّؾؿقد

مؿا أك   ،ذا الؿصطؾح   قعة تـطقي عؾك  (1)يما تم،ا مـ مراحؾ حّك أر:

 يعؾك أكقاع مـ اسّحؼار إمؿ إخرىب كؾ أاؽاع الػصؾ يالّؿققز العـصري

 شؾ يإشادهتؿ عؾك َشْؽرة أشقفؿ-ب ياسّ احة أمقالفؿ

يلؽـفا شعد ب يقد كاكت الؽؾؿة تـط ؼ يف شادئ إمر عؾك القفقد يغقر القفقد

ُّخدمت لإلاارة إلك إمؿ غقر القفقدية دير سقا،ا يمـ ،ـا كار ب ذلؽ اس

ب يقد اكّ  ت الؽؾؿة إيحاءات شالذا يالؼدح -"إغقار"الؿصطَؾح العرشل 

 (2)-"أخر"أي  "الغري "د ح معـا،ا يأ

 - "גֹוִייםجقيقؿ "يف الؾغة العربية ُتجؿع عؾك  "גֹויجقي "عؾك أر كؾؿة 

يلفذه الؽؾؿة ثمث دٓٓت معجؿقة تعؽس ما مرت شف ،ذه الؽؾؿة مـ 
                                                 

 -42ت ريعات- ص  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد ( 0)

 ا-0999دار ال ري ب الؼا،رة:  -ع د الق،اب الؿ قري -مقسقعة القفقد يالقفقدية يالصفققكقة( 2)

 -231سب ص الؿجؾد الخام
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تغقرات دٓلقة مـذ ظفقر،ا يف العفد الؼديؿ: حقث يّضح مـ ال حث الؿعجؿل 

 (1):ٔتقةأر الؽؾؿة تحؿؾ الؿعاين ا

 يرد ،ذا الؿعـك يف العفد الؼديؿ-: أمة أو شعب أو قوم (أ )

يرد ،ذا الؿعـك يف مصادر ٓحؼة عؾك العفد : غريب أو غقر يفودي (ب )

 : مثؾب الؼديؿ

ق ؿ ب )الّقسػّا "الغري  الذي شاع محصقع قص ف لؾقفقد": التوسػتا 

ؿ يجعؾـل -- الذي ل-م ارك الرب": (- يكذلؽ9: 2ب م حث زايية الحؼؾب الزريع

 (-87ب م حث الربكاتب ق ؿ الزريعب )الّقسػّا "غقر يفقدي

ب تقجد حؽؿة لدى إغقار: لق قاع لؽ إك ار": مدراش أجاداه 

  ْ َُّصدِّ فم ُتَصدِّ  ذلؽ )مدراش ب تقجد اريعة لدى إغقار: -- يلق قاع-َفؾ

 (-2ب مراثل إرمقاب أجاداه

ى يف كظر إغقار لؿ يظفريا كقهنؿ أغقاًرا سق": شولحان طاروخ 

                                                 

 ُيراجع يف ذلؽ الؿعاجؿ أتقة: ( 0)

  246ب ص 0عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي- 

 ב"תשכ, מסדה; ירושלים. כנעני יעקב. השונות לתקופותיה העברית הלשון אוצר .

معجؿ الؾغة العربية عؾك مر عصقر،ا- يعؼقج كـعاين- ). 536 – 535' עמ(, ב) כרך

 (-325 – 323ب ص 2ا- ج 0962الؼدس: م ادةب 

 מקור; ירושלים. יהודה בן אליעזר .והחדשה הישנה העברית הלשון מילון ,

معجؿ الؾغة العربية الؼديؿة يالحديثة- إلقعقزر شـ ) .:82 – 829 'עמ, 3 כרך. 2:90

 (-709 – 708ب ص 2ا- ج 0981يفقدا- الؼدس: دار ك ر ماققرب 

 معجؿ . )862 'עמ, 1 כרך. האלפיים ותלשנ ומעודכן מחודש ,שושן-אבן מילון

 (-248ب ص 0إيػقـ اقاارب محدث يمطقر لأللػقة الثاكقة- ج 
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 -"فح  

 التوسػتاي،ذه الؿصادر مـ الؽّ  الديـقة المحؼة عؾك العفد الؼديؿ: إذ إر 

يتؼقا يف مقاضع ك قرة شّػ قر ارائع الؿ ـا ب ممحؼ الؿ ـا )مّـ الّؾؿقد(": ،ل

 (1)-"غقر القاضحة

ييّللػ مـ ب الذي كّ ف اراح العفد الؼديؿ": ففق مدراش إجاداهأما  

يات عقا فقفا إسؾقب إجادي أي ال رح ب عظ الّل ألؼق،ا يف الؿعاشدالؿقا

 (2)-"الؼصصل عؾك س قؾ القعظ

ًٓ عؾك أحؽاا ال ريعة ": ،قشولحان طاروخ يف حقـ أر   كّاب ي ّؿؾ إجؿا

 (3)-"القفقدية يف إمقر الؿ رتكة شقـ ا ك ار يرفقؼف أي شقـف يشقـ الرب

القفقدي الذي ٓ يؾّزا شل،داب  ُيقدػ شف: وصف مستفجن لؾقفودي (ج )

 الديـ- ي،ق يدػ لؿ يظفر كذلؽ يف حؼ ة العفد الؼديؿ-

جقي ِاؾ ) ַׁשָּבת ֶׁשל גֹוי: يُيضاج إلك ،ذه الؿعاين الرتكق  الؾغقي

عؾك حؼ ة العفد الؼديؿ-  ي،ق كذلؽ تركق  ٓحؼ، َاّ ات(   غري  يقا ال  ت

ا عؾك القفقد  ييقدػ شف ال خص غقر القفقدي الذي يؼقا شإعؿاع الّل ُحرِّ

سقاء يف الؿعاشد القفقدية أي يف ب كنيؼاد الـار يإ ػائفاب أداؤ،ا يف يقا ال  ت

 الؿـازع الخادة-

                                                 

مقسقعة الؿصطؾحات الديـقة القفقدية- رااد ال امل- الؼا،رة: الؿؽّ  الؿصري لّقزيع ( 0)

 -413ا- ص 2112الؿط قعاتب 

 -085الؿرجع ال اشؼ- ص ( 2)

 -293الؿرجع ال اشؼ- ص ( 4)
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فؼد يرد يف العفد الؼديؿ ب العفد الؼديميف  "جقي"أما عـ يضع مصطؾح 

يغقر ب إ م  يإضافة يتعريػ يتـؽقر: مـب يذلؽ يف جؿقع دقرهب ( مرة556)

 قر ،ذا العدد إلك اسّعؿاع الؽؾؿة خمع العصقر الؿخّؾػة لؾغة يي (1)ذلؽ-

أهنا ُكّ ت  الؿعؾقاب العربية: حقث يرد ،ذا الؾػظ يف إق اا الثمثة لؾعفد الؼديؿ

ييذكر الؿعجؿ الؿػفرس أهنا ترد يف العفد الؼديؿ  (2)يف عصقر تاريخقة مخّؾػة-

إاارة إلك الؼطقع : الثاينالؼقا- كناارة إلك ال ع  أي إمة أي : إول: شؿعـققـ

 (3)مـ الحققاكات أي الطققر أي الفقاا-

: إولى: فنكـا كجد أهنا ت قر إلك ثمث فةاتب بالدٓلة إولىيفقؿا يّعؾؼ 

يمـ دير ب مـ دير تؿققز شقـ جـس يآخر الدٓلة طؾى جؿقع إمم والشعوب

َِٓء ": (5: 01قيـ )الّؽ: اسّثـاء شـل إسرائقؾ مـ شقـفؿ- يمـ أمثؾة ذلؽ ـْ ،ُم
مِ

َقْت َجزائُِر   ֵמֵאֶּלה) بُِلَمِؿِفمْ ُكؾُّ إِْك اٍر َكؾِ اكِِف َحَ َ  َق ائِؾِِفْؿ ب شَِلراِضقِفؿْ  إَُممِ َتَػرَّ

: الثاكقة- "(ְּבגֹוֵיֶהם, ְלִמְׁשְפֹחָתם--ִלְלֹׁשנֹו, ִאיׁש, ְּבַאְרֹצָתם, ַהּגֹוִים ִאֵיי ִנְפְרדו

الّثـقة : ذا الرب ل ـل إسرائقؾ: يمـ أمثؾة ذلؽ بـي إسرائقل أكػسفم.الدٓلة طؾى 

ةٌ إِكَُّفْؿ ": (28: 42) َٓ َشِصقَرَة فِقِفْؿ ) ُأمَّ ْأِي َي , ֵעצֹות ֹאַבד גֹוי-ִּכיَعِديَؿُة الرَّ

الدٓلة طؾى إمم والشعوب غقر بـي : الثالثة- "(ְתבוָנה, ָּבֶהם ְוֵאין ;ֵהָה

                                                 

الؿعجؿ ) .340 – 339' עמ. וכתובים נביאים לתורה חדשה קונקורדנציה راجع:( 0)

 (-241 – 228الؿػفرس الحديث لؾّـاخ )الّقراة يإك قاء يالؿؽّقشات(- ص 

 الؿ ر ب مج رسالة مجؾة- الرحؿـ ع د محؿد العربية- آماع الؾغة يف "جقي" مصطؾح( 2)

 – 74 ص- ا2115ال رققةب  الدراسات مركز –الؼا،رة  الؼا،رة: جامعة(- 3 – 4) ب ع(06)

011- 

الؿعجؿ ) .340 – 339' עמ. וכתובים נביאים לתורה חדשה קונקורדנציהراجع: ( 4)

 (-241 – 228الؿػفرس الحديث لؾّـاخ )الّقراة يإك قاء يالؿؽّقشات(- ص 
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الّثـقة : القعقد ا لفل شّ ؾقط إمؿ عؾك شـل إسرائقؾ: مثؾة ذلؽيمـ أ إسرائقل.

بُّ َعَؾْقَؽ  ": (39: 28) ةً َيْجؾُِ  الرَّ ـْ َشِعقدٍ  ُأمَّ
ـْ َأْقصاِء إَْرِض َكؿا َيطِقُر ب مِ

مِ

ةً ب الـَّْ رُ   ֲאֶׁשרּכַ , ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ֵמָרֹחק ּגֹוי ָעֶליָך ְיהָוה ִיָּׂשאَٓ َتْػَفُؿ لِ اَكفا ) ُأمَّ

 -"(ְלֹׁשנֹו ִתְׁשַמע-לֹא ֲאֶׁשר, ּגֹוי: ַהָּמֶׁשר ִיְדֶאה

يف : إيع: فقذكر الؿعجؿ الؿػفرس أهنا تظفر يف مقضعقـ الدٓلة الثاكقةأما 

ةٌ إِْذ َقْد َدِعَدْت َعَؾك َأْرِضل ": (6: 0سػر يقئقؾ ) ٌة شِمَ َعَددٍ  ُأمَّ َأْسـاُكفا َأْسـاُر ب َقِقيَّ

ْ َقةِ )َيلَ ب إََسدِ   ִׁשָּמיו ;ִמְסָפר ְוֵאין ָעצום, ַאְרִצי-ַעל ָעָלה גֹוי-ִּכיفا َأْضراُس الؾَّ

َّْرُشُض فِل ": (03: 2يف سػر دػـقا ): - يالثاين"(לֹו ָלִביא וְמַתְּלעֹות, ַאְרֵיה ִׁשֵּמי َف

-ַחְיתֹו-ָּכל, יםֲעָדִר  ְבתֹוָכה ְוָרְבצוاْلَحَققاِر- ) َصواِئِف ُكؾُّ ب َيَسطِفا اْلُؼْطعارُ 

 -"(גֹוי

عؾك أر  الؿخّؾػة قد أجؿعت الؿعاجؿ العربيةيّضح أر ب مؿا س ؼ عرضف

 خمع أي أي كقع مـ العـصريةب محددة لؿ تحؿؾ أية دٓلة ديـقة "جقي"كؾؿة 

ب لؽـفا شدأت تلخذ ذلؽ ال عد يف عصر الؿ ـا يالّؾؿقديب العفد الؼديؿحؼ ة 

يتمكد ذلؽ الؿقسقعة الؿؼرائقة  -مؼاشؾ القفقدي يف ف اتت تدع عؾك غقر القفقدي

ييخطئ أيلةؽ ال احثقر الذيـ يؼقلقر إر أي ": )الّقراتقة(: حقث يرد فقفا

،ذا آسّعؿاع  : إذ إرإسرائقؾ مـف ُت ّثـك–مقضع يردت فقف لػظة )جقيقؿ( 

ش    معارضة معظؿ إغقار  لؾػظ )جقيقؿ( لؿ يلِت إٓ شعد مرحؾة العفد الؼديؿ

 (1)-"سرائقؾ 

                                                 

 של הידיעות אוצר; מקראית אנציקלופדיה; ב" ליונשטאם אפרים שמואל .גוי"( 0)

; ירושלים. רביעית הדפסה. (ב) כרך(. עורך) קאסוטו דוד משה .קופתוות המקרא

 "مصطؾح جقي- اؿقئقؾ إفرايؿ لققك طاا") .569 – 568' עמ. 2:89 ,ביאליק מוסד
= 
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أسػار العفد الؼديؿ  عؾكيـط ؼ أيًضا ييذ،  شاحث آخر إلك أر إمر ذاتف 

 الذي جرى تللقػف يف عصر أكطققخقس الراشعب الؿّلخرة حّك آخر سػر مـفا

كؿا ذ،  إلك أر  - -ا(: حقث يمكد عؾك عدا تطقر دٓلّفا063 – 205)

يدع دٓلة  "جقي"شدأ مصطؾح يب يف العصر الفقؾقـل الّػرقة الدٓلقة أخذت تـ ل

 (1)-: أي غقر القفقديةجـ قةإ عقب م اارة عؾك ال

يعؾك الرغؿ مـ أكـل أتػؼ عؾك ما يرد يف الؿصادر يالؿراجع الّل رجعـا 

: يإكؿا أ ؾؼف شـل إسرائقؾالعفد الؼديؿ لؿ يؼصر الؿصطؾح عؾك غقر  مـ أرب إلقفا

 ،ؿثؿ عؾك غقرب أكػ فؿ سرائقؾشـل إيعؾك ب عؾك ال عقب الؿخّؾػة شصػة عامة

ب يغقر،ؿ شـل إسرائقؾالـزاعات يآضطفادات شقـ  : لقجقديف مرحؾة مّلخرة

شـل عؾك غقر  "جقي"مصطؾح  أر دٓلةممكًدا ب فنكـل ُأشدي تحػظل مـ ذلؽ

،ذه الحاخامات ثؿ تؾؼػ ب قد شدأت إر،اداهتا يف العفد الؼديؿ ذاتف إسرائقؾ

مـ خمع تضققؼ دٓلة ،ذا  غقر القفقدرة عؾك يجعؾق،ا تدع م اا الدٓلة

ب - ييذ،  إلك ذلؽ غقر ياحد مـ ال احثقـعؾك الؿ ّقي الؾغقي الؿصطؾح

                                                 
= 

- 3يف: الؿقسقعة الؿؼرائقة: معجؿ الؿؼرا يعصره- مقاقف دافقد لقت اتق )محرر(- ط 

 (-358 – 357ا- ص 0978الؼدس: ممس ة شقالقؽب 

 ;ומיסטיקה ריטואל, מיתוס; ב" צבי-רוזן ישי. ל"חז בספרות הגוי הופעת"( 0)

 מרגולין ורון בוהק גדעון, צבי-רוזן ישי. גרינולד איתמר' פרופ לכבוד מחקרים

ظفقر )" .549 – 472' עמ. 3025, אביב-תל אוניברסיטת; אביב-תל .(עורכים)

سطقرةب يالطؼقسب يف: إ "ت ػل,مصطؾح جقي يف أدب الحاخامات- ي اي ريزيـ

ت ػلب يجدعقر ,يالّصقج: دراسات تؽريًؿا لؾربيفق قر إيّامار جريـػؾد- ااي ريزيـ

 – 460ا- ص 2103شق،اكب يرير مارجقلقـ )محررير(- تؾ أشق : جامعة تؾ أشق ب 

348-) 
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ممكديـ أر ،ذا الؿصطؾح قد خصصف الحاخامات: فلد ح يف الؿخزير الػؽري 

ف ؿجرد سؿاع ،ذا الؿصطؾح ب رأ إلكأساس الػؽر الديـل القفقدي ي لؾقفقد

ب القفقدية إحؽاا يالّ ريعات كافة الؿّعؾؼة شغقر القفقد تّداعك يف العؼؾقة

يخدا ،دج يشؿا ب لؼديؿايف العفد مـ دٓلة الؿصطؾح ما يرد  إلكاسّـاًدا 

 (1)الحاخامات الؼقمل يالعـصري-

يي ّـد الرأي ال اشؼ إلك أر إر،ادات تخصقص الؿصطؾح عؾك غقر 

ما يرد يف ب ما ،ق غقر يفقدييما لحؼف مـ إيحاءات شالذا يالؼدح لؽؾ ب القفقد

إيع ما يرد يف سػر : يسلكّػل ،ـا شذكر مثالقـب غقر مقضع يف العفد الؼديؿ

بُّ إِلُفَؽ ": (9: 08الّثـقة ) ِّل ُيْعطِقَؽ الرَّ َّك َدَخْؾَت إَْرَض الَّ ََّعؾَّْؿ َأْر َتْػَعَؾ ب َم َٓ َت

-ָלְך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ֶאל ָּבא ַאָתה ִּכי) ِرْجِس ُأولئَِك إَُممِ مِْثَؾ 

- يكذلؽ ما يرد يف سػر الّثـقة "(ָהֵהם ַהּגֹוִים ְכתֹוֲעֹבת, ַלֲעׂשֹות ִתְלַמד-לֹא-

َأغاُظقكِل شَِلشا ِقؾِِفْؿ- َفَلكا ُأِغقُرُ،ْؿ شِؿا ب ُ،ْؿ َأغاُريكِل شِؿا َلْقَس إِلًفا": (20: 42)

ٍة ب َلْقَس َاْعً ا  ַוֲאִני ;ְּבַהְבֵליֶהם ִּכֲעסוִני ,ֵאל-ְבלֹא ִקְנאוִני ֵהםُأِغقُظُفْؿ ) َغبِقَّةٍ بُِلمَّ

 -"(ַאְכִעיֵסם ָנָבל ְּבגֹוי ,ָעם-ְּבלֹא ַאְקִניֵאם

 فقّ قـ مؿا يرد فقف مـ مقاضعب دٓلة الؿصطؾح يف الؿشـا والتؾؿودأما عـ 

خصقص الحاخامات شـاء عؾك تب أكف دار يؼّصر عؾك الدٓلة عؾك غقر القفقد

: 06لدٓلّف- يمـ أمثؾة ذلؽ ما كجده يف الؿ ـا يف م حث ]ااشات )  ال  ت( 

                                                 

مػفقا الجقيقؿ - يكذلؽ: 44 – 42ت ريعات- ص  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد ( 0)

يف ال عر العربي الحديث مع تلدقؾ لؾؿصطؾح يف العفد الؼديؿ- ع د الخالؼ ع د  "إغقار"

 الدراسات الؼا،رةب مركز جامعة(- 3 – 0(ب ع )6مجؾة رسالة الؿ ر ب مج ) -اهلل ج ة

 -239 – 085ص  -ا0997ال رققةب 
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يإذا كار قد ب فقجقز لإلسرائقؾل أر ي ّخدمفب إذا أاعؾ الغري  الؿص اح": [8

–الجوي -- يإذا أقاا -فنكف يحُرا ]عؾقف اسّخدامف[ب مـ أجؾ ا سرائقؾلأاعؾف 

فقجقز لإلسرائقؾل أر يـزع ب ؾقفا ]مـ ال ػقـة[ ريًؼا: لقـزع ع –غقر القفودي

 ָנְכִריفنكف يحُرا ]الـزيع هبا[ )ب يإذا كار قد أقامفا مـ أجؾ ا سرائقؾلب شعده

.. .ָאסור, ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשִביל ְוִאם, ִיְׂשָרֵאל ְלאֹורֹו ִמְׁשַתֵׁש, ַהֵּמר ֶאת ֶׁשִהְדִליק

, ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשִביל ְוִאם, ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו דיֹוֵר , ּבֹו ֵליֵרד ֶּכֶבׁש גֹוי ָעָׂשה

 (1)-"(ָאסור

كؿا يرد شالدٓلة ذاهتا يف الّؾؿقد يف م حث ]شاشا قاما )  ال اب إيع( ص 

مـ أيـ ك ّـّج : يلؽـ ألقس مذكقًرا ]يف الربايّا[ أر َرشِّل مةقر يؼقع": يجف أ[: 48

يف ]دراسة[ الّقراة شؿـزلة الؽا،ـ  الذي يـفؿؽ إمؿي )غقر القفودي(أكف حّك 

 שהוא בתורה ועוסק גוי שאפילו מנין אומר מאיר רבי והתניא ולאإكرب؟ )

 -"(גדול ככהן

د ֵּגרكؾؿة ) (2)  -جقر( = غريب أو متفوِّ

 : لفذه الؽؾؿة معـقار يف الؾغة العربية

 )مـ جاء لق ّق ـ شؾًدا غقر شؾده(- غري  أي كزيؾ أي جار أي مؼقؿ: إول

د: أي: لثاينا َّفقِّ   (2)مـ اعّـؼ الدياكة القفقدية-: ُم

يذلؽ يف ب ( مرة92فؼد يردت يف العفد الؼديؿ )ب ييفًؼا لؾؿعجؿ الؿػفرس

                                                 

 –ات الؿجؾد الثاين )ق ؿ إعقاد(ب الؿ حث إيع )ا  ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(-( 0)

 -73ال  ت(ب الػصؾ ال ادس ع رب الػؼرة )ح(ب ص 

 -395عرشل(- ص  –عربيب عربي  –قامقس سجقػ )عرشل ( 2)
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  يغقر ذلؽ-ب   يإضافة يتعريػ يتـؽقرإ م: مـب جؿقع دقر،ا

 : ييذكر الؿعجؿ الؿػفرس أهنا ترد يف العفد الؼديؿ شؿعـققـ

أي الؿؼقؿ أي الـزيؾ غقر الدائؿ )مـ جاء  ا اارة إلك الغري : إول 

ييرد ذلؽ يف أغؾ  ب خمًفا لؾؿقا ـ الؿ ّؼرب لق ّق ـ شؾًدا غقر شؾده(

 الؿقاضع- 

 (1)ففق إاارة إلك شـل إسرائقؾ الؼا ـقـ يف أرض الرب- الؿعـى الثاينأما 

ما كجده يف ب يف العفد الؼديؿ الدٓلة إولىيمـ الؿقاضع الّل تظفر فقفا 

فِل  َغرِيًبااْعَؾْؿ َيِؼقـًا َأرَّ َكْ َؾَؽ َسَقُؽقُر »: َفؼاَع َْٕشرااَ ": (04: 05ػر الّؽقيـ )س

 לֹא ְּבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר-ִּכי ֵתַדע ָיֹדעַ , ְלַאְבָרם ַויֹאֶמרَأْرٍض َلْقَ ْت َلُفْؿ )

: ؾك الـحق الّالليف ثمثة مقاضع يف العفد الؼديؿ ع الدٓلة الثاكقة- يترد "(ָלֶהם

َّّةً ": (24: 25سػر المييقـ ) َٓ ُت اُع َش  إَْرَض ب يإَْرُض 
َ
ُّْؿ ب َٕرَّ لِل  ُغَرباءُ َيَأْك

َُٓء ِعـِْدي )  ֵגִרים-ִּכי: ָהָאֶרץ, ִלי-ִּכי-ִלְצִמֺתת ִתֵָכר לֹא, ְוָהָאֶרץَيُكَز

 -"(ִעִָדי, ַאֶתם ְותֹוָׁשִבים

يف مرحؾة ٓحؼة  غقر القفود،ذه الؽؾؿة عؾك  تظفر دٓلةب إلك جاك  ذلؽ

شػضؾ الحاخامات الذيـ عّ ريا عـفا يف الؿ ـا يالّؾؿقد- يترد يف الؿ ـا يف 

دينيإذا كار اشـ ": [01: 3م حث ]شاشا مّ قعا )  ال اب إيسط(  فم ب متفوِّ

 ֲעֵׂשהמַ  ְזֹכר לֹו יֹאַמר לֹא, ֵּגִרים ֶבן הוא ִאםاذكر أعؿاع آشائؽ ): يؼاع لف

                                                 

الؿعجؿ ) .354 – 353' עמ. וכתובים נביאים לתורה חדשה קונקורדנציהراجع: ( 0)

 (-234 – 232الؿػفرس الحديث لؾّـاخ )الّقراة يإك قاء يالؿؽّقشات(- ص 
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 (1)-"(ֲאבֹוֶתיָך

مثؾ ما يرد يف م حث ب فرتد يف أكثر مـ مقضع شالؿعـك ذاتف التؾؿودأما يف 

]إلك  متفودأتك : قاع الحاخامات": يجف أ[: 37]يػامقت )  إرامؾ( ص 

 בזמן להתגייר שבא גר רבנן תנו-- )-الؿحؽؿة حّك[ يّفّقد يف عصركا ،ذا

 -"(הזה

امات قد اسّعؿؾقا ،ذا الؿصطؾح الذي كار يف يمؿا ُيمحظ ،ـا أر الحاخ

فجعؾقه يؿّد لق ؿؾ مـ اعّـؼ ب إساس ي قر إلك الغرشة يعدا آسّؼرار

القفقدية مـ غقر القفقد- يكلهنؿ شذلؽ يعربير عـ عـصريّفؿ الّل تقضح أر غقر 

لـ يؽقر شؿـزلة القفقدي  ,يٓ اؽ,فنكف ب القفقدي حّك لق اعّـؼ القفقدية

 ،ذا ما سقّ قـ حقـ الحديث عـ   ؼة الؿّفقديـ-يب إدؾل

فنر ،ذه الؽؾؿة ترد يف تع قرات َتجؿع مـ الدٓٓت ب يعمية عؾك ما س ؼ

 : يذلؽ عؾك الـحق الّاللب شقـ الؼديؿ يالحديث

د إيؿاًكا مـف شالدياكة القفقدية: شؿعـك "جقر دقِد  ֶצֶדק ֵגר" َّفقِّ لّؿققزه عـ ب ُم

)يف الّقراة( مؼقؿ غقر : إول: الذي يحؿؾ معـققـ "جقر تقااج תֹוָׁשב ֵגר"

مـ ترك ع ادة إيثار يلؽـف لؿ يؼ ؾ : والثاين (2)بمقا ـ أي مؼقؿ ذي حؼق  جزئقة

ي،ؿ الؿّؿ ؽقر ب سقى يدايا أشـاء كقح ال  ع )كـاية عـ القفقد يف الّؾؿقد

  شقدايا اهلل الّل فرضت عؾك غقر القفقد(-

                                                 

 –ؾؿقد )الؿ ـا(- الؿجؾد الراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث الثاين )شاشا مصقعا ترجؿة مّـ الّ( 0)

 -83ال اب إيسط(ب الػصؾ الراشعب فؼرة )ي(ب ص 

 -395عرشل(- ص  –عربيب عربي  –قامقس سجقػ )عرشل ( 2)
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شؿعـك مّفقدي ال  اع  "جقري أرايقت ֲאָריֹות ֵריגֵ "ييقجد تركق  آخر ي،ق 

ديا خقًفا مـ ال  اع الّل اكؼضت عؾقفؿ يفًؼا لؿا يرد ب )ي،ؿ ال امريقر الذيـ هتقَّ

 (1)(-"25: 07"يف سػر الؿؾقك الثاين 

 -زار( = غريب أو أجـبي ָזרكؾؿة ) (3)

: الثاينغري - : إول: تحؿؾ ،ذه الؽؾؿة يف الؾغة العربية خؿ ة معار

: الرابعمجفقع أي كؽرة أي غقر معريج- : الثالثأجـ ل أي دخقؾ أي أعجؿل- 

ييفًؼا  (2)غقر ارعل أي لقس ح   ال رع-: الخامسلقس مـ ك ؾ كق،قـ- 

يذلؽ يف جؿقع ب ( مرة70فؼد يردت يف العفد الؼديؿ )ب لؾؿعجؿ الؿػفرس

 ييذكر الؿعجؿ يغقر ذلؽ-ب   يإضافة يتعريػ يتـؽقرإ م: مـب دقر،ا

كناارة إلك الغري  أي : إول: الؿػفرس أهنا ترد يف العفد الؼديؿ شلرشعة معار

إجـ ل أي ال لء . ال خص الذي ٓ يـّؿل إلك ال ع  أي إسرة أي ال خص- 

غقر ارعل أي : الثالثإاارة إلك ال خص الذي لقس مـ ك ؾ كق،قـ- : الثاين

 (3)مجفقع أي كؽرة-: الرابعلقس ح   ال رع- 

: 25ما كجده يف سػر الّثـقة )ب الدٓلة إولىالؿقاضع الّل تظفر فقفا يمـ 

ـٌ ": (5 ـَ إِْخَقٌة َمًعا َيماَت ياِحٌد مِـُْفْؿ َيَلْقَس َلُف اْش َفمَ َتِصِر اْمَرَأُة اْلَؿْقِت ب إِذا َسَؽ

--לֹו-ֵאין וֵבן םֵמהֶ  ַאַחד וֵמת, ַיְחָדו ַאִחים ֵיְׁשבו-ִּכי) َأْجـَبِي  إَِلك خاِرٍج لَِرُجؾ 

يف مقاضع الدٓلة الثاكقة - يتظفر "(ָזר ְלִאיׁש, ַהחוָצה ַהֵת-ֵאֶׁשת ִתְהֶיה-לֹא

                                                 

 -270ب ص 0عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي ( 0)

 -518ب ص 0الؿرجع ال اشؼ- مج ( 2)

الؿعجؿ الؿػفرس ) .449' עמ. וכתובים נביאים לתורה חדשה קונקורדנציהراجع: ( 4)

 (-448الحديث لؾّـاخ )الّقراة يإك قاء يالؿؽّقشات(- ص 
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ـْ َجَعَؾ مِـُْف َعَؾك ": (44: 41سػر الخريج ): مـفاب عديدة َ  مِْثَؾُف َيَم ـْ َركَّ ُكؾُّ َم

ـْ َاْع ِِف ) َأْجـَبِي  
--ָזר-ַעל ִמֶּמו ִיֵתן ַוֲאֶׁשר, ָּכֹמהו ִיְרַקח ֲאֶׁשר ִאיׁשُيْؼَطُع مِ

سػر الخريج : فقؿؽـ العثقر عؾقفا فقؿا يؾل الدٓلة الثالثة- أما "(ֵמַעָיו, ְוִנְכַרת

َٓ ُمْحَرَقًة َأْي َتْؼِدَمةً  َغرِيًبآَ ُتْصِعُديا َعَؾقِْف َشُخقًرا ": (9: 41) َٓ َتْ ُؽُ قا َعَؾْقِف ب َي َي

- "(ָעָליו ִתְכו לֹא, ְוֵנֶסְך ;וִמְנָחה ְוֹעָלה, ָזָרה ְקֹטֶרת ָליועָ  ַתֲעלו-לֹאَسؽِقً ا )

َأكَُّف ": (20: 28سػر إاعقاء ): يف الؿقاضع الّالقة الدٓلة الرابعةفنكـا كجد ب يأخقًرا

بُّ  َؾ َيَكؿا فِل اْلَق اِء ِعـَْد ِجْ ُعقَر َيْ َخُط لَِقْػعَ ب َكؿا فِل َجَ ِؾ َفراِدقَؿ َيُؼقُا الرَّ

, ְיהָוה ָיקום ְפָרִצים-ְכַהר ִּכיَعَؿَؾُف اْلَغِريَ  )ب َيلَِقْعَؿَؾ َعَؿَؾفُ ب اْلَغرِيَب َفْعَؾُف ب َفْعَؾفُ 

 ָנְכִרָיה, ֲעֹבָדתֹו ְוַלֲעֹבד, ַמֲעֵׂשהו ָזר, ַמֲעֵׂשהו ַלֲעׂשֹות--ִיְרָגז ְּבִגְבעֹון ְּכֵעֶמק

 -"(ֲעֹבָדתֹו

شخص من غقر شؿعـك  الؿشـا والتؾؿوديف تظفر الؽؾؿة ب مـ كاحقة أخرى

]إذا[ ": [6: 9يذلؽ يف م حث ]سـفدريـ )  الؿحؽؿة العؾقا( ب كسل كاهن

يالحاخامات ب ]يحاكؿ[ شالخـؼ: فنر َرشِّل عؼق ا يؼقعب شالفقؽؾ غريبااّغؾ 

 ֲעִקיָבא ַרִּבי, ַּבְִקָדׁש ֶׁשִּׁשֵׁש ָזר]شؾ إر مقتف يؽقر[ شؼضاء الرب ): يؼقلقر

يمـ الؿمحظ أر الدكّقر  (1)-"(ָׁשָמִים ִּביֵדי, אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים. ְּבֶחֶנק, אֹוֵמר

يقد تؽقر ترجؿة مـض طة ب (غريب)ع د الؿع قد( قد ترجؿ ،ذه الؽؾؿة شؿعـك )

مع ضريرة ا اارة إلك أر الؿؼصقد شؽؾؿة غري  ،ق ال خص الذي لقس مـ 

يف م حث ]سـفدريـ )   التؾؿود ك ؾ كا،ـ- يترد الؽؾؿة شالؿعـك كػ ف يف

 يجف ب[-: 84الؿحؽؿة العؾقا( ص 

                                                 

 –ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- الؿجؾد الراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث الراشع )سـفدريـ ( 0)

 -080ص الؿحؽؿة العؾقا(ب الػصؾ الّاسعب فؼرة )ي(ب 
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يف إ ار ارح كصقص العفد  التؾؿودفنكؿا ترد يف  "غريب"أما الدٓلة عؾك 

يجف ب[ : 015ص  "  ال  ت"يذلؽ مثؾ ما يرد يف م حث ]ااشات ب الؼديؿ

ـْ فِقَؽ إِلٌف ": (01: 80حقـ الحديث عـ تػ قر الؿزامقر ) َٓ ب يٌب َغرِ َٓ َيُؽ َي

( 
 
يكذلؽ ب "(ֵנָכר ְלֵאל ִתְׁשַתֲחֶוה ְולֹא ָזר ֵאל ְבָך ִיְהֶיה לֹאَتْ ُجْد ِ لٍف َأْجـَ ِل

: (09: 05يجف ب[ حقـ تػ قر أيقب ): 7م حث ]سق اه )  الخائـة( ص 

ـَ َلُفْؿ َيْحَدُ،ْؿ ُأْعطَِقِت إَْرُض " ِذي  ִנְתָנה ְלַבָדם ֶהםלָ ) َغرِيٌب َيَلْؿ َيْعُ ْر َشْقـَُفْؿ ب الَّ

 -"(ְּבתֹוָכם ָזר ָעַבר ְולֹא ָהָאֶרץ

يمـ الؿصطؾحات الّل اسُّحدثت شقاسطة الحاخامات يف الؿ ـا يالّؾؿقد 

)عػقداه زاراه( الذي يدع عؾك  ָזָרה ֲעבֹוָדהمصطؾح ب شاسّعؿاع ،ذه الؽؾؿة

ؾع ادة  ضػاء القثـقة شاعّ ار،ا دياكة إغقار- يمـ الؿمحظ أهنا ترد ،ـا كـعت ل

يتحؿؾ يف  قاهتا ع ادة مع قد ب يإظفار كقهنا أجـ قة ٓ أدؾقةب دػة الغراشة عؾقفا

 غقر إلف القفقد-

كـاية عـ القثـقة أي ع ادة : إيع (1):يلفذا الؿصطؾح يف العربية ثمثة معار

ْرك شف ُي ار : يالثالثب اسؿ أحد م احث الؿ ـا يالّؾؿقد: يالثاينب إدـاا أي ال ِّ

ْجس- يشالـ  ة إلك  ففق مـّ ر  الؿعـى إولإلك العؿؾ الُؿزِري أي الؿفقـ أي الرِّ

فقراد شف الؿ حث الثامـ ضؿـ  الؿعـى الثاينأما ب يف دػحات الؿ ـا يالّؾؿقد

ي،ق ع ارة ب ق ؿ كزيؼقـ )  إضرار( الذي يّـايع أحؽاا تحريؿ ع ادة إيثار

إلك العؿؾ الؿزري الذي  عـاه الثالثمعـ خؿ ة فصقع- يي قر الؿصطؾح يف 

                                                 

-אבן מילון- يكذلؽ: 0286ب ص 2عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي ( 0)

معجؿ إيػقـ ) .2445 'עמ, 5 כרך .האלפיים לשנות ומעודכן מחודש ,שושן

 (-0443ب ص 3اقاارب محدث يمطقر لأللػقة الثاكقة- مجؾد 
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يكجد ذلؽ يف الّؾؿقد يف م حث ]شاشا شاترا ) ال اب إخقر( ص ب ي ؿةز مـف ال  ر

مـ أر يؿد يديف إلك  طؿاًل مزرًياخقر لؾؿرء إلك إشد أر يعؿؾ ": يجف أ[: 001

 -"(יֹותַלְּבִר  ִיְצָטֵרְך ְוַאל ָזָרה ַלֲעבֹוָדה ַעְצמֹו ָאָדם ַיְׂשִּכיר ְלעֹוָלםالخؾؼ )

 الكطه الجالح : 

يإكؿا ب يضؿ ،ذا الؼ ؿ الؿصطؾحات الّل لؿ يؽـ لفا أدؾ يف العفد الؼديؿ

اسّحدثف الحاخامات تؿااًقا مع الظريج ال قاسقة يالثؼافقة الّل كاكقا يؿرير 

: خ قة أر ي طش هبؿ ال عقب الذيـ كار القفقد يعق قر شقـ ظفراكقفؿ: أي إر هبا

تؼقًة مـفؿ يخقًفا ب صطؾحات معقـة لؾدٓلة عؾك غقر القفقدالقفقد كاكقا يّخذير م

مـ رد فعؾ غقر القفقد عؾك إيداج الّل ترد يف الّؾؿقد يتحط مـ الر غقر 

 القفقد-

أاار الدكّقر ع د الق،اب الؿ قري إلك أر الحؽقمات ب ييف ،ذا ال قا 

ّطرج كاكت تػرض عؾك الجؿاعات القفقدية حذج شعض الػؼرات الّل تظفر ال

يقد يصؾ إمر إلك تغققر الؿعـك الحؼقؼل لؾـص حّك يّؿااك ب يالعداء لألغقار

يُيمَحظ أر الرقاشة الحؽقمقة كاكت تػرض عؾك ": مع العصر: ييف ،ذا يؼقع

أي أر ب القفقد أحقاًكا أر يحذفقا شعض الػؼرات الّل ُتظفر عداًء مّطرًفا لألغقار

-- يكار -ؿات يالع ارات العـصرية الؿّطرفةُيضقِّؼقا الؿجاع الدٓلل ل عض الؽؾ

ر أر ققاكقـ الّؾؿقد  ؾ يف م ّفؾ كؾ دػحة مـ الّؾؿقد إعمر رسؿل يؼرِّ ُي جَّ

 (1)-"ضد القثـقة ٓ تـط ؼ عؾك إمؿ الّل يعقش القفقد شقـ ظفراكقفا

يكّقجة لذلؽ اسّ دع الحاخامات الؿصطؾحات الّل فقفا حط مـ الر 
                                                 

 -029الؿجؾد الخامسب ص  -( مقسقعة القفقد يالقفقدية يالصفققكقة0)
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أشقؼقريس( ) ַאִפיקֹורֹוס: مثؾب شقـفؿ يشقـ شطش إمؿأخر شؿصطؾحات تحقع 

عاشد الـجقا أي إيثار أي )عؽقا(    ם"ַעּכוيب   أشقؼقرّي أي مؾحد أي زكديؼ

 
ّ
قت ،اُعقٓا(   اعقب العالؿ- يتػصقؾ تؾؽ  ָהעֹוָלם ֺאֹותيب ُأَمِؿل )ُأمُّ

 : الؿصطؾحات كؿا يؾل

 -د أو زكديقأبقؼوروس( = أبقؼورّي أو مؾح) ַאִפיקֹורֹוס (1)

أشقؼقريس( إلك الػقؾ قج الققكاين الؼديؿ ) ַאִפיקֹורֹוסُيـ   مصطؾح 

( داح  الؿدرسة إشقؼقرية الّل  -ا Epicurus "  341)– 270أشقؼقر"

ييف الؾغة العربية يحؿؾ  (1)كادى فقفا شعدا الخقج مـ ألفة أي الؿقت-

ب ج الققكاين أشقؼقر(أشقؼقرّي )ك  ة لؾػقؾ ق: إول (2):الؿصطؾح معـققـ

 
ّ
أي داح  آراء مّحررة يف الديـ يالعؼقدة- أما ب زكديؼب مؾحدب كافرب ،ر ققل

فق ار شف عؾك س قؾ الؿجاز إلك ال خص الُؿـؽِر أي الؽافر ش لء  الؿعـى الثاين

 معقـ-

ما يرد يف الؿ ـا يف م حث ]آفقت )   الؿعـى إوليمـ الـؿاذج الدالة عؾك 

يتعؾؿ ما ترد شف ب اجّفد يف تحصقؾ الّقراة: إلعازارَرشِّل يؼقع ": [03: 2أشاء( 

 ֶּׁשָתִׁשיב ַמה ְוַדעب תֹוָרה ִלְלמֹוד ָׁשקוד ֱהֵוי, אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ַרִּבי) الؿؾحدعؾك 

                                                 

لؾؿزيد حقع حقاتف يمدرسّف الػؾ ػقةب اكظر: أشقؼقر: الرسائؾ يالحؽؿ )دراسة يترجؿة: ( 0)

 ا-0990جمع الديـ سعقد(- شقريت: الدار العرشقة لؾؽّابب 

-אבן מילון- يكذلؽ: 017ب ص 0عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي ( 2)

معجؿ إيػقـ اقاارب ) .207 'עמ, 2 כרך .האלפיים לשנות ומעודכן מחודש ,שושן

 (-016ب ص 0محدث يمطقر لأللػقة الثاكقة- مجؾد 
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]سـفدريـ )  الؿحؽؿة العؾقا( يكذلؽ ما يرد يف م حث  (1)-"(ְלֶאִפיקֹורֹוס

ٓ يقجد ذكر : مـ يؼقع: يف أخرةي،مٓء ،ؿ الذيـ لقس لفؿ كصق  ": [0: 01

ـْ يؼقع[ لق ت الّقراة مـ ال ؿاءب ل عث الؿقتك يف الّقراة  وإبقؼوريب ي]َم

 ,ַהתֹוָרה ִמן ַהִֵתים ְתִחַית ֵאין ָהאֹוֵמר, ַהָּבא ָלעֹוָלם ֵחֶלק ָלֶהם ֶׁשֵאין ְוֵאּלו)

فقؿؽـ ب بالؿعـى الثاينفقؿا يّعؾؼ  أما (2)-"(ְוֶאִפיקֹוֶרס, ַהָּׁשָמִים ִמן תֹוָרה ְוֵאין

يف تػ قره  "إيػقـ اقاار"ففؿف مـ خمع الؿثاع أيت الذي أيرده معجؿ 

: ييعـل וַמָתן ַהַָּׂשא תֹוְצאֹות ְלַגֵּבי ָגמור ֶאִפיקֹורֹוס ֲהֵריִני: لؾؽؾؿة: حقث ذكر

 تؿاًما ش لر كّائج الؿػايضات- متشؽكإكـل 

 ثان أو ُأَمِؿّي.طابد الـجوم أو إو)طؽوم( =  ם"ַעכּו (2)

)عقفقد  "וַמָזלֹות ּכֹוָכִבים עֹוֵבד"إر ،ذا الؿصطؾح اخّصار لؾع ارة العربية 

أي ،ق اخّصار ب عاشد الـجقا يإشراج: ُكقخافِقؿ ُأي َمّزالقت( يتعـل حرفقًّا

)َعُػقدات ُكقخافِقؿ ُأي َمّزالقت(  "וַמָזלֹות ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת"لؾع ارة العربية 

 ادة الـجقا يإشراج- يت قر كم الع ارتقـ العربيّقـ إلك ع ادة ع: يتعـل حرفقًّا

ما ذ، ـا إلقف مـ أر ،ذا  "إيػقـ اقاار"ييمكد معجؿ  (3)إيثار أي إدـاا-

الؿصطؾح كار شديًم اكّ ر اسّعؿالف يف شعض   عات الّؾؿقد ييف إدب المحؼ 

يأر ،ذا ب ار ع دة إيثارشاعّ اره دٓلة عؾك إغقب عؾك حؼ ة الؿ ـا يالّؾؿقد

                                                 

 –الراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث الّاسع )آفقت - الؿجؾد ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(( 0)

 -418(ب ص رب فؼرة )الثاين ب الػصؾ(أشاء

الؿحؽؿة  –اشع )سـفدريـ الؿرجع ال اشؼ- الؿجؾد الراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث الر( 2)

 -084العؾقا(ب الػصؾ العاارب فؼرة )أ(ب ص 

 -0423ب ص 2عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي ( 4)
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الؿصطؾح كار مـ تعديمت الرقاشة الحؽقمقة عؾك   عات الّؾؿقد الّل ددرت 

 "جقي   غقر يفقدي"يذلؽ شديًم لؿصطؾحل ب يف ال ؾدار الّل عاش فقفا القفقد

 (1)-"عػقداه زاراه   ع ادة يثـقة"أي 

وت) ָהעֹוָלם ֺאּמֹות (3)  .هاُطوٓم( = شعوب العالم ُأمُّ

ؾحات الّل اسُّعؿؾت يف شعض   عات الّؾؿقد الّل خضعت مـ الؿصط

يتعد كـاية عـ إمؿ إخرى مـ غقر القفقد- يمـ إدلة عؾك ب لؾرقاشة الحؽقمقة

قاع راج ": يجف أ[: 4م حث ]شراخقت )  الربكات( ص ،ذا الؿعـك ما يرد يف 

ّّفؿ شقـ -:يّ حا  شار اؿقئقؾ كؼًم عـ راج َّّ  רב אמר) "شعوب العالم-- يا

 -"(העולם אומות לבין והגליתים.. .דרב משמיה שמואל בר יצחק

 .( = زكادقة أو مارقون أو كػارمقـقم) ִמיִנים (4)

أحد الؿصطؾحات المحؼة عؾك عصر العفد الؼديؿ: إذ لؿ يرد يف أسػار 

ييّ ايى يف الدٓلة مع مصطؾح ب يي قر إلك إمؿ غقر القفقديةب العفد الؼديؿ

( جؿع ִמיִנים- يكؾؿة )أشقؼقريس(   أشقؼقرّي أي مؾحد أي زكديؼ) ַאִפיקֹורֹוס

يقد  (2)زكديؼ-ب كافرب مار ب م ركب مؾحدب ماكقي: ( العربية الّل تعـلִמיןكؾؿة )

 ַהִיִנים ִּבְרַּכתدخؾت ،ذه الؽؾؿة يف الصمة القفقدية ضؿـ ما ُيعرج شاسؿ )

قـِقؿ( يتعـل الثاين ع ر يف  ؾحديـ: ي،ق الدعاءدعاء الؾعـات عؾك الؿ: شِْرَكْت َ،ؿِّ

 دمة الثؿاكقة ع ر الصامّة الّل يّؾق،ا القفقدي يقمقًّا-

                                                 

معجؿ ) .2484 'עמ, 5 כרך .האלפיים לשנות ומעודכן מחודש ,שושן-אבן מילון( 0)

 (-0474ب ص 3إيػقـ اقاارب محدث يمطقر لأللػقة الثاكقة- مجؾد 

 -930ب ص 0عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي ( 2)
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تدخؾ يف جؿقًعا  تّ قـ لـا حؼقؼة أر ،ذه الؿصطؾحاتب مؿا س ؼ عرضف

ب فايحّك الّع قرات الؿرك ة مـب معاين الؿػرداتفؽؾ  :معـك ياحد ي،ق إغقار

ؿققًزا لف عـ جؿاعة شـل إسرائقؾ- كؿا ظفر تب تدع عؾك معـك الغقر أي أخرإكؿا 

الدير الذي أّدتف الرقاشة الحؽقمقة يف الديع الّل كاكت فقفا الجؿاعات القفقدية 

ب يف إحمع مصطؾحات جديدة محؾ مصطؾحات يف الّؾؿقد: خ قة ال طش هبؿ

ي،ل مصطؾحات تدع يف ذاهتا عؾك مزيد مـ العـصرية يآسّعمء الذي يّ ـاه 

 -"آخّقار"اكطمًقا مـ عؼقدة ب القفقد

عؾك أر ما تعرض لف كص الّؾؿقد ُيعد ظا،رة لغقية اجّؿاعقة ُتعرج شاسؿ 

هتدج إلك اسّ داع كؾؿة أي ع ارة غقر : "Euphemism"الّؾطقػ أي الّ ؿقؾ 

م ّح ة شلخرى تّجـ  الؿ اارة- ييفدج الّؾطقػ إلك الّع قر عـ الّلدب 

يقد يؽقر الّؾطقػ إج اريًّا كّقجة لؾضغقط أي يالدماثة يف الّقادؾ ال  ري- 

الّطقرات آجّؿاعقة يال قاسقة الّل تمدي إلك إخػاء الحؼقؼة شاسّخداا تؼـقات 

 (1)مـ مجاز يأضداد ياقرتاض يحذج يققل ة يم الغة يغقر،ا-ب الؾغة

يقد أسػرت ،ذه الظا،رة عـ حذج الرقاشة الؿ قحقة لعدة كؾؿات يإشداع 

ًٓ مـ  "جؿارا"كّاشة كؾؿة  مثؾب غقر،ا هبا )  مـ  "دديقل"يكؾؿة ب "تؾؿقد"شد

يـّؿل إلك  ائػة القفقد الصديقققـ الّل ٓ تممـ ش عض ما جاء يف ال ريعة 

ًٓ مـ  "أشقؼقري"ال ػقية( أي   "فارس"أي  "آراا"يب )  مفر ؼ أي كافر( "مقـ"شد

ًٓ مـ  ب غقر يفقدي( )  "جقي"يحار الرقق  الؿ قحل أماا كؾؿة - "ريما"شد

                                                 

يف: أخر يف الػؽر القفقدي- مجؿقعة مملػقـ-  "أخر يف الصمة القفقدية- سؾقى كاظؿ"( 0)

الجزء الثالث: أخر مـ الؿـظقر الديـل يالػؾ ػل- الؼا،رة: دار العؾقا لؾـ ر يالّقزيعب 

 -08 – 9ا- ص 2116
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غقر أكف لؿ يؽـ ي ؿح شعؿؾقة ب سالػ الذكر– "عؽقا"فلشدلفا شآخّصار 

الّؾطقػ: إذ إر الؿّـصريـ القفقد أيعزيا لؾرقاشة شلر ،ذا آخّصار يؿؽـ تػ قره 

مـ يع د الؿ قح يإلفف: فؽري ّقس : : أي"عقفقد كري ّقس أي ماريف"عؾك أكف 

يف  "إلف"يتعـل ب ي،ل آرامقة "ماريف"فؼد تؽقر أما ماريف ب كـاية عـ ال قد الؿ قح

ب يتعـل إثؿ أي عصقار "مرّيا"يقد تؽقر ب "إلفف"حالة إضافة إلك ضؿقر الغائ  

 "جقي"فؼد ُأشدلت كؾؿة ب أي مريؿ- يمـ ثؿ "ماريا"يقد تؽقر اسؿ عؾؿ ممكث 

يقد ُحذفت كؾ ب أي ح  ل أي زكجل "كقال"أي  "سامري"أي  "كقيت"شؽؾؿة 

كؿا ُحذج اسؿ ال قد الؿ قح مـ ب قفا اسّخػاج شالؿ قح أي شالؿ قحقةإاارة ف

 (1)كؾ الؿقاضع-

يققاا أدحاب الؿطاشع ب يعؾك الرغؿ مـ محايٓت الّ ؿقؾ الؿّّالقة

إيريشقة يف حؼ ات ٓحؼة شّ ري  الػؼرات الّل حظرهتا الرقاشة الؿ قحقة إلك 

د الّل تعد كؿقذًجا ُيحّذى يف فنر معظؿ   عات الّؾؿقب مّـ الّؾؿقد تدريجقًّا

كؿا ب تعد   عاٍت خاضعًة لؾرقاشة: محذيًفا مـفا الؽثقر مـ فؼراهتا–العصر الحالل 

أر هبا تعديمت يإضافات فرضفا الرقق - يُت ذع يف الط عات إخقرة مـ الّؾؿقد 

محايٓت جادة  عادة الّؾؿقد لصقرتف إدؾقة الّل كار عؾقفا ق ؾ خضقعف 

يقد تؿ ذلؽ شالػعؾ شالـ  ة إلك ك خة الّؾؿقد ا لؽرتيكقة الؿقجقدة  بلؾرقاشة

عؾك ا ؽة الؿعؾقمات الديلقة )ا كرتكت(: إذ ظفرت الػؼرات الّل حذفّفا 

يحؾت الؿصطؾحات إدؾقة محؾ الؿصطؾحات الّل اسّ دلّفا ب الرقاشة

 (2)الرقاشة-

                                                 

-21سة الّؾؿقدب مع ترجؿة فصقع مخّارة- ص مدخؾ إلك درا( 0)

-20الؿرجع ال اشؼ- ص ( 2)
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 املبحح الجاىي

 بكات األغيازط

تـّ ر فقف  يسط يف يعق قر القفقد كار حقـ الؼديؿ العفد تػ قر عؿؾقة شدأت

 حادة إغقار ش لر إيلك الحاخامقة يال ريح الػّايى كربة جعؾ القثـقة: مؿا

 شاشؾققـ ثؿ كـعاكققـ)رافضة: حػاًظا عؾك القفقد مـ ال عقب القثـقة الؿخّؾػة 

مات فلسفؿت الـصقص الّؾؿقدية يأققاع الحاخاب (1)(يريمار ي،قؾقـققـ يفرس

يف تؽريس اتجاه اكػصاع القفقد عـ إغقار: يمـ ثؿ كجد عدًدا ك قًرا مـ 

الـصقص الّؾؿقدية ي فؿ يف ،ذا الػصؾ يآكعزاع ييعززه مـ خمع اسّصدار 

ب الّل تمكد الّعارض شقـ القفقد يإغقارب العديد مـ إحؽاا يالّ ريعات

ييف  (2)الّؾؿقدية يغقر،ا-لّص ح تؾؽ الـصقص أساًسا يعّؿد عؾقف يف الؽّاشات 

 كؿاب يالؿ قحققـ إيثار ع دة شقـ الخؾط حدثب ظؾ ،ذا آتجاه آكػصالل

 (3)-الذي أاركا إلك احّؿآت تػ قره "عؽقا" إاؽالقة تػ قر آخّصار يف يظفر

ب فنر الؿطالع لؾـصقص الّؾؿقدية يما ت عفا مـ أدب الحاخاماتب يمع ذلؽ

ب العؽقا أدكا،ا: يإكؿا ،ؿ درجاتب لق قا سقاء ٕغقارا يخرج شـّقجة مػاد،ا أر

الؿ قحققر : أيب إيثار ع ادة تركقا الذيـ أيلةؽ يأعم،اب إيثار ع دة أي

: أيب "الجقريؿ"إغقار: أٓ ي،ؿ  مـ يسقط م ّقى أيًضا ي،ـاك- يالؿ ؾؿقر

                                                 

 -031- ص 5مج مقسقعة القفقد يالقفقدية يالصفققكقة- ( 0)

يف: مػفقا أخر يف القفقدية  "مػفقا أخر لدى الجؿاعات القفقدية الحديثة- رققة العؾقاين"( 2)

ررتار(- دم ؼ: دار الػؽرب يالؿ قحقة- مـك أشق الػضؾ يكادية محؿقد مصطػك )مح

 -77 – 29ا- ص 2118

 -031- ص 5مج مقسقعة القفقد يالقفقدية يالصفققكقة- ( 4)
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 (1)الؿّفقدير-

: شجؿقع   ؼاهتؿ يحقث إرَّ ،ذا ال حَث ُيعـك شؿققػ الّؾؿقد مـ إغقار

يحقُث إر ا سما لؿ ب ي  ؼة ع دة إيثارب ي  ؼة الؿّفقديـب   ؼة الـصارى

شؾ كار مادة ب يمـ ثؿ لؿ ُيّـاَيع يف دػحاتفب يؽـ قد ظفر يف مرحؾة كّاشة الّؾؿقد

لؾـؼد يف الؿرحؾة المحؼة عؾك الّؾؿقد: يتحديًدا يف إدب الحاخامل: يشـاء عؾك 

ث يف ال طقر الؼادمة عؾك إاارة سريعة إلك الط ؼات الثمث ذلؽ سقؼّصر الحدي

ثؿ ُأت ع ذلؽ يف الػصؾ ب الّل تؿثؾ جؿقعفا إغقار مـ يجفة الـظر الّؾؿقدية

 الؼادا ش قار مققػ الّؾؿقد مـ ،مٓء إغقار-

 ًٓ  صبؼة الـصارى.: أو

يأيضحت الدير الذي ب الظريَج الّل ك لت فقفا الؿ ـا ,مـ ق ُؾ ,ذكرت 

يذلؽ إلك ب أي الؿعؾؿقر مـ الحاخامات يف تعؾقؿ القفقد ديـفؿ "الّـائقؿ"أّدتف 

ب يتؽػؾقا ش رح كصقص الؿ ـاب الذيـ أعؼ ق،ؿ "إمقرائقؿ"جاك  ال راح أي 

م سقيًّا الّؾؿقد-ب فظفرت الجؿارا  ياؽَّ

فنر ما تركف ،مٓء الحاخامات ب يفقؿا يّعؾؼ شؿققػ القفقدية مـ الؿ قحقة

يعد مـ إ،ؿقة شؿؽار ب ُيعرج شإدب الحاخاملب ئقؿ يإمقرائقؿ( مـ أدب)الّـا

أكف مصدر مفؿ يف شقار مققػ ال ريعة القفقدية مـ الؿ قحقة: ٓ : إول: ل   قـ

سقؿا أر ،مٓء الحاخامات عااقا يف الؼرير الّل ك لت فقفا الؿ قحقة كدياكة: إذ 

 السبب أخريتممقذه يشقلس- أما  ♠إيائؾ ك ل اهلل عق ك  "الّـائقؿ"عادر 

فقّجؾك يف أر إدب الحاخامل قد حظل شؿؽاكة ك قرة يف ال ريعة القفقدية ييف 

                                                 

 -231- ص 5مج - الؿرجع ال اشؼ( 0)
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ًٓ إلك العصر الحاضر-ب الرتاث القفقدي عؾك مر العصقر  (1)يدق

 –سقاء يف الّؾؿقد ييف أعؿالفؿ–يي دي مؿا تركف الحاخامات مـ كصقص 

الؿ قحقة: إذ يّ قـ مـ الـصقص الؽثقرة مـ إدب  أهنؿ كاكقا يف مقاجفة دائؿة مع

الحاخامل ت ـقفؿ مققًػا سؾ قًّا عؿقًؼا- يٕر القفقد يـظرير شّؼدير شؾ ييؼدسقر 

يات عقا مققػفؿ مـ الؿ قح يالؿ قحقة حّك ب فؼد احّذيا حذي،ؿب الحاخامات

ذه يممـقر هب ,خادة يف إسرائقؾ,يٓ يزاع الؽثقر مـفؿ ب الؼرر الّاسع ع ر

ا يف ت ؽقؾ مققػ القفقد مـ الؿ قحقة-  الـصقص: ٕهنا أّدت ديًرا مفؿًّ

 : أر ،ذا الؿققػ ال ؾ ل العؿقؼ يؼقا عؾك عـصريـ "ااحاك"ييذكر 

 ًٓ يما خالط ذلؽ مـ ب الؽرا،قة يآفرتاءات الحؼقدة ضد الؿ قح: أو

ذ يعرتج ح   زعؿفؿ غقر الؿ ّـد إلك الدلقؾ الّاريخل: إ– "قّؾف"م ميلقة عـ 

معظؿ الدارسقـ الؿحَدثقـ لّؾؽ الحؼ ة أر غقاب الريايات إدؾقة الؿعادرة 

ٓ تؿؽـ أحًدا مـ ب يالّدييـ الؿّلخر لألكاجقؾ يالّـاقضات شقـفاب لؾحدث

 تؽقيـ معرفة تاريخقة دققؼة شظريج إعداا الؿ قح- 

ح   – قحقة ت ّـد الؽرا،قة أيًضا إلك أس اب ٓ،قتقة: إذ ُتَصـَّػ الؿ: ثاكًقا

ييـظر إلك جؿقع الرمقز الديـقة الؿ قحقة ب عؾك أهنا يثـقة –الّعالقؿ الحاخامقة

 -(2)شاعّ ار،ا أيثاًكا

 ♠مـ اسؿ الؿ قح  –شادئ ذي شدء–فقّضح ب العـصر إولأما عـ 

                                                 

ذلؽ الرجؾ: ي قع الؿ قح يف الؿصادر القفقدية- أشقجدير اـةار )ترجؿة: عؿري زكريا خؾقؾ(- ( 0)

 -39 – 38ا- ص 2107لّقزيع )إمدكق(ب - الؼا،رة: الؿمس ة الؿصرية لؾّ قيؼ يا2ط 

 -077- ص الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القفقد( 2)
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 ♠كػ ف يف الّؾؿقد: إذ عادة ما ي قر الّؾؿقد شجؿقع أق امف إلك الؿ قح 

يفًؼا لؿا يرد يف م حث ]سـفدريـ )  ب "شـديرا اشـ"أي  "اشـ سطادا"شاسؿ 

يفًؼا لؿا ب "ي ق الـادري"يجف أ(- عمية عؾك اسؿ : 67الؿحؽؿة العؾقا( ص 

يجف أ(- يقد أسف  : 34يرد يف م حث ]سـفدريـ )  الؿحؽؿة العؾقا( ص 

يف تحؾقؾ ،ذه الـعقت الّل يطؾؼفا الّؾؿقد عؾك  "زياد مـك"الدكّقر 

يما يفؿـا أر أيع كعّقـ مـ ثمثّفا ب محؾ  رحفا يلقس ،ذاب ♠الؿ قح

يـطقيار عؾك معاين الذا يالّحؼقر يالّ فقر الّل أراد القفقد إلصاقفا شالؿ قح 

 -(1)عؾقفؿا ال ما–يأمف 

عؾك أر آسؿ الثالث )ي ق( يف العربية يؽّـػف شعض الغؿقض: إذ يؿؽـ أر 

ي قع( لؾدٓلة عؾك يؽقر اخّصاًرا شحذج آخر حرج مـ اسؿ )ي قع( أي )

)يِقُ ق(- ييقجد احّؿاع آخر شلر ،ذا  ֵיׁשוلّؽقر الؽؾؿة العربية ب ♠الؿ قح 

ْح ْاُؿق ْفِزْخُري( الّل تعـل ְוִזְכרֹו ְׁשמֹו ִיַחآسؿ اخّصار لؾع ارة العربية  : )يِؿَّ

: 01ثاع )الّل ُيعّؼد أر أدؾفا يف سػر إمب (2)محا اهلل اسؿف يذكَرُه أي قاَتَؾُف اهلل

يِؼ لِْؾَ َرَكةِ ": (7 دِّ  ְרָׁשִעים ְוֵׁשם ִלְבָרָכה ַצִדיק ֵזֶכרياْسُؿ إَْاراِر َيـَْخُر )ب ِذْكُر الصِّ

 الّل ُيراد هبا د  الؾعـات عؾك إارار يأعداء الديـ-ب "(ִיְרָקב

ْح ْاُؿق ْفزِ  ְוִזְכרֹו ְׁשמֹו ִיַחأر ،ذه الع ارة  (3)"ااحاك"يقد ذكر  ْخُري( )يِؿَّ

يأر القفقد ب إكؿا ُت ّعؿؾ شاعّ ار،ا اؽًم مـ أاؽاع ال ّائؿ الؿّطرفة

                                                 

اكظر: تؾػقؼ دقرة أخر يف الّؾؿقد: ي قع الؿ قح يالعرب يالؿ قحققـ يإمققـ- زياد ( 0)

 -91 – 85ا- ص 2113- شقريت: َقْدُمسب 4مـك- ط 

 -719ب ص 0- مج عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة –قامقس عربي ( 2)

 -077- ص الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القفقد( 4)
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إرثقذكس الذيـ يعادير الصفققكقة )مثؾ كا قري كارتا( ي قرير أحقاًكا إلك 

كؿا ُعثرت يف كّاشات ديـقة دفققكقة عؾك ب ي ق( –شّع قر )،رت ؾ  "،رت ؾ"

ييراد هبا جؿقًعا الدعاء عؾك ب ي ق( –)عرفات ب ي ق( –)كادر : مثؾب تع قرات

 -"ياسر عرفات"يب "جؿاع ع د الـادر"يب "تققدير ،رت ؾ"

فقؿؽـ القققج يف الّؾؿقد عؾك  –عؾقفؿا ال ما–أما عـ ذكر الؿ قح يأمف 

ب تـعؽس مـ خملفا الصقرة ال ؾ قة الّل رسؿفا الّؾؿقد لؾؿ قحب ثمثة مقاضع

 يأمف مريؿ الصّديؼة-

شلر الؿ قح كار مـ الؿرتدديـ عؾك الؿدارس  الؿوضع إوليعرتج 

: يذلؽ كؿا (1)لؽـ تػققف كار شصػّف تؾؿقًذا حاد عـ الطريؼ الؿ ّؼقؿب الديـقة

--- أٓ يؽقر لـا يلد ": وجه ب[: 17]براخوت )= البركات( ص يرد يف م حث 

 או בן לנו יהא שלאأي تؾؿقذ يحر   عامف عمكقة مثؾ ي قع الـادري )--- 

 -"(הנוצרי ישו כגון ברבים תבשילו קדיחשמ תלמיד

يلقس ثؿة اتػا  شقـ ": شؼقلفب عؾك ،ذه الػؼرة "زياد مـك"ييعؾؼ الدكّقر 

الزممء مـ أ،ؾ آخّصاص الذيـ شحثقا يف الؿقضقع يف رأي مقحد شخصقص 

ب الؿرتد: يحر   عامف عمكقة- ففـاك مـ يرى أر الؿؼصقد ،ـا: الؿؼصقد شالؼقع

العقش الػاسد أي ققادة حقاة مخالػة : ير أر الؿؼصقد شالؼقعيف حقـ يرى آخر

ثؿ يرجح الؼقع إيع الذي ي قر عؾك ما ي دي إلك مـ يحر   (2)-"لؾ ريعة

 الّؼدمات لأليثار عمكقة-
                                                 

 -54 – 52ذلؽ الرجؾ: ي قع الؿ قح يف الؿصادر القفقدية- ص ( 0)

اكظر: تؾػقؼ دقرة أخر يف الّؾؿقد: ي قع الؿ قح يالعرب يالؿ قحققـ يإمققـ- ص ( 2)

011 – 010- 
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شزعؿفؿ: شـاء عؾك الحؽؿ الديـل –يحؽل عـ رجؿف يقّؾف  والؿوضع الثاين

يثار: حقث يرد يف م حث ييحرض عؾك ع ادة إب فقؿـ يؼقا شلعؿاع ال حر

أعَدمقا ي قع اـًؼا يف ع قة ": وجه أ[: 43]سـفدرين )= الؿحؽؿة العؾقا( ص 

ي قع[ : يقد كار مـاٍد يـادي ق ؾ ذلؽ شلرشعقـ يقًما ]معؾـًا[ أكف ]أيب عقد الػصح

–يأر كؾ مـ لديف ما يربئف ب سقج ُيرجؿ ٕكف سحر إسرائقؾ يأغقا،ا يفّـفا

يأعدمقه اـًؼا ع قة عقد الػصح- ب ؽـ لؿ يّؼدا أحد لّربئّففؾقّؼدا يلقربئف- يل

ياهلل ب ،ؾ كار ،ـاك مجاع لّربئّف؟ فؼد كار محرًضا ]عؾك الؽػر[: يقاع عقٓ

[- لؽـ حالة ي قع 9: 04]الّثـقة  "ٓ ي ػؼ قؾ ؽ عؾقف يٓ ترتأج شف"يؼقع 

 הפסח בבער התניאمخّؾػة ٕكف كار مؼرًشا مـ الؿؾؽ يشحثقا لف عـ تربئة )

 והסית שכישף על ליסקל יוצא ישו יום 'מ לפניו יוצא והכרוז לישו תלאוהו

 זכות לו מצאו ולא עליו וילמד יבא זכות לו שיודע מי כל ישראל את והדיח

 הוא מסית הוא זכות הפוכי בר ותסברא עולא אמר. הפסח בערב ותלאוהו

 ישו שאני אלא עליו תכסה ולא תחמול לא( ט, יג דברים) אמר ורחמנא

 -"(הוה למלכות דקרוב

ب أغقى الجؿقع القفقدية يقاد،ؿ لؾضملة –يفًؼا لؾّؾؿقد–فنر الؿ قح ب إذر

عمية عؾك مؿارسّف ال حر: مؿا أدى يف هناية الؿطاج إلك أر ددر شحؼف حؽؿ 

 شالؼّؾ-

عـ ساشَؼقف الؾذيـ يدعقار أر الؿ قح دعا إلك فقخّؾػ  الؿوضع الثالثأما 

ع ادة إيثار- ييّـايع ،ذا الؿقضع قصة م فؿة عـ حقاة الؿ قح ترت ط شحاخاا 

ب  -ا( 67ي 014عاش يف عصر الؿؾؽ يـاي )الذي جؾس عؾك العرش شقـ عامل 

يّ قـ مـفا محايلة مـع ازد،ار الؿ قحقة يف ذلؽ العصر- ييظفر مـ ،ذا الؿقضع 

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.13.9
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ثؿ شالقثـقة يرفضف ب لؿ قح ُيّفؿ شال ؾقك غقر إخمقل مـ الـاحقة الجـ قةأر ا

]سـفدرين )= الؿحؽؿة  : حقث يرد يف م حث(1)العقدة إلك الصراط الؼقيؿ

يفقاقاع شـ شراحقا الؿؾؽ يـاي َرشِّل عـدما قّؾ ": وجه ب[: 117العؾقا( ص 

إلك ا سؽـدرية يف مصر- يفقاقاع يي قع ]تؾؿقذه[ َرشِّل فرَّ ب  -ا[ 82 – 92]

ب يعـدما ساد ال ما ثاكقة يف ال مد أرسؾ إلقف اؿعقر شـ اطاح ]مـ أيراؾقؿ

مـ أيراؾقؿ الؿديـة الؿؼدسة إلقؽ ": يفقاقاع شـ شراحقا[ قائًم َرشِّل رسالة إلك 

]يتؾؽ  "يف ا سؽـدرية شؿصر- زيجل ي ؽـ يف الداخؾ يأكا أسؽـ شؿػردي؟

يفقاقاع[ يذ،  إلك َرشِّل قاع شالعقدة إلك أيراؾقؿ[- قاا ]يفقاَرشِّل دعقة إلك 

ًٓ حافًم- قاع  ما أجؿؾ ": يفقاقاع لق قعَرشِّل مؽار لؾؿ قت ياسّؼ ؾقه اسّؼ ا

يا : إر عقـقفا ضقؼّار- فؼاع ]شـ شراحقا[ لفب سقدي: قاع لف ]ي قع[ "،ذا الؿؽار!

  أرشعؿةة مرة يقا عف- يفقاقاع يف ال قَرشِّل - كػخ "أ،ذا ما يفؿؽ؟ب لخ ثؽ

اسّؼ ؾـل لؽـف لؿ : يزاره ]ي قع[ مرات عدة لؽـف لؿ ي ّؼ ؾف- فؼاع لف ي قع

فلراد ]شـ شراحقا[  "اؿاع"يفقاقاع يّؾق دمة َرشِّل كار ب يؾّػت إلقف- يذات مرة

الّمية[- ياعّؼد ي قع أكف اسّؼ الف لؽـف أاار إلقف شقده ]شلر يـّظره حّك يـّفل مـ 

: ف شالرفض فذ،  ييضع حجًرا يسجد لف- قاع ]ي قع[ لف ]شـ شراحقا[ي قر إلق

لؼد عؾؿّـل أر مـ يرتؽ  الخطقةة ييغقي أخريـ ٓ يؿـح فردة الّقشة- فؼاع 

ي قع ]الـادري[ مارس ال حر يالغش يقاد إسرائقؾ إلك : الؿعؾؿ ]شـ شراحقا[

 אזל לרבנן מלכא ינאי כדקטלינהו הוא מאי פרחיה בן יהושע רביالضملة )

 שלח שלמא הוה כי מצרים של לאלכסנדריא ו"ויש פרחיה בן יהושע רבי

 מצרים של 'אלכסנדרי ליכי הקודש עיר ירושלים מני שטח בן שמעון 'לי

                                                 

 -52لقفقدية- ص ذلؽ الرجؾ: ي قع الؿ قح يف الؿصادر ا( 0)
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 ליה ואתרמי אתא קם. שוממה יושבת ואנכי בתוכך שרוי בעלי אחותי

 ליה אמר זו אכסניא יפה כמה אמר טובא יקרא ליה עבדו אושפיזא ההוא

 שיפורי מאה ארבע אפיק עוסק אתה בכך רשע ליה אמר טרוטות עיניה רבי

 יומא ביה משגח קא הוי לא קבלן ליה אמר זמנין כמה לקמיה אתא. ושמתיה

 הוא בידיה ליה אחוי לקבולי סבר לקמיה אתא שמע קריאת קרי קא הוה חד

 אמר בך הדר ליה אמר לה והשתחוה לבינתא זקף אזל ליה דחי מידחא סבר

 בידו מספיקין אין הרבים את ומחטיא החוטא כל ממך מקובלני כך יהל

 -"(ישראל את והדיח והסית כישף ו"יש מר ואמר תשובה לעשות

فؿا شالـا شلمف ب كار يقاَجف شؽثقر مـ الّ فقر يالذا ♠يشؿا أر الؿ قح 

ٹ  ﴿: قاع تعالكب الصديؼة الّل لؿ ت ؾؿ مـ أق ك آفرتاءات يالطعقر

يمـ إدلة عؾك ذلؽ مـ الّؾؿقد - [056: ]الـ اء ﴾ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

--- قاع ": وجه أ(: 116]سـفدرين )= الؿحؽؿة العؾقا( ص ما يرد يف م حث 

ثؿ دارت مقمً ا مع كجار ب كاكت تـحدر مـ سملة الؿؾقك يالحؽاا: راج شاشا

- "(נגרי לגברי אייזן הואי ושילטי מסגני אינשי דאמרי היינו פפא רב אמר)

 الـجار ،ـا ُيؼصد شف يقسػ الـجار-  دي أريي

الذي اسّـد إلقف الؿققػ ال ؾ ل العؿقؼ الذي  بالعـصر الثاينيفقؿا يّعؾؼ 

: إذ عرض يف "مقخائقؾ أفرا،اا"فؼد تـايلف الحاخاا الدكّقر ب ت ـاه الحاخامات

: رىشحثف إققاع الؿخّؾػة يأراء الؿّ ايـة يف الػؽر الديـل القفقدي ش لر الـصا

يي ري عؾقفؿ إحؽاا كافة الخادة شآكػصاع ب ،ؾ ُيـظر إلقفؿ كع دة أيثار

عـفؿ؟ أا ُيـظر إلقفؿ كلدحاب ديـ ييّؿّعقر شؿ ّقى أخمقل يإك اين ي ّؾُّفؿ 

 أي يـزع عـفؿ ا  ار القثـل؟
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مثؾ )مـاحقؿ ،امةقري ب إر شعض حاخامات العصر القسقط: يخمدة الؼقع

Menachem Meiriا( قد ت ـقا 0401 – 0239ي عاش خمع إعقاا )( الذ

يرأيا أر إيامر الديـقة الّل تحض عؾك اجّـاب ب اتجاً،ا مّ امًحا مع الـصارى

إغقار ٓ ت ري عؾقفؿ مطؾًؼا- كؿا ذكر أر مـ الحاخامات مـ اتخذ مققًػا مغايًرا 

ب ،ذا ال لريغامًضا شعض ال لء: لدرجة أكف ٓ يؿؽـ القققج عؾك ما،قة رأيف يف 

( الذي عاش Hayim David Halevyيذلؽ مثؾ الحاخاا )حايقؿ دافقد َ،ؾقػل 

 -(1)ا(0998 – 0923خمع إعقاا )

 صبؼة الؿتفودين.: ثاكًقا

د ) َّْجقِّقر" ִמְתַגֵירإر الؿّفقِّ
( ،ق ال خص الذي يغقر عؼقدتف الديـقة ييّ ع "مِ

اكة كاكت أي غقر مـٍّؿ إلك دياكة ما الدياكة القفقدية- يشنمؽار كؾ اخص مـ أية دي

ديكؿا تلثقر لقفقدي أي لجؿاعة ب أر يـّ   إلك القفقدية شؿحض إرادتف ال خصقة

- ييف مؼاشؾ الؿّفقد يقجد ما يعرج (2)اريطة أر يّؼقد شال رائع القفقديةب يفقدية

 (: أي ال خص الذي ترك القفقدية ياعّـؼ"مقمار" מוָמרيف القفقدية شالؿرتد )

 ؿ قحقة أي ا سما-ال

 ִגיור) دالّفقُّ ييرى داح  معجؿ الؿػا،قؿ إساسقة يف القفقدية أر 
                                                 

 מיכאל. בהלכה שינויים ועל לגויים היחס על'? נאורה' זרה עבודה יש האם( 0)

, מורשה בית; ירושלים(. :2) גיליון, יהודית למחשבה עת כתב; אקדמות .אברהם

؟ حقع الّعامؾ مع إغقار "م ّـقرة"،ؾ تقجد يثـقة ) .97 – 76' עמ .3008 יולי

قؾ أفرا،اا- أقدامقت: ديرية عؾؿقة يف الػؽر القفقديب العدد - مقخائيالّغققرات يف ال ريعة

 (-86 – 65ا- ص 2117(- الؼدس: شقت مقراااهب يقلقق 09)

معجؿ إعما يالؿصطؾحات الصفققكقة يا سرائقؾقة- جقين مـصقر- راا اهلل: الؿركز ( 2)

 -036 – 035ا- ص 2119الػؾ طقـل لؾدراسات ا سرائقؾقة )مدار(ب 
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ك ل عرتاج أي شؿعـك آخر مـذ اب ظفقر العربيقـ مـذ شداية قائؿمصطؾح  ("ِجقُّقر"

ـ عالؿ ع شؿؼّضاه اكػصؾذلؽ آعرتاج الذي ب إشرا،قؿ شقجقد خالؼ لؾعالؿ اهلل

ييليت  -(1)تارح ،دمف لؾّؿاثقؾ الؿقجقدة ش قت أشقفالقثـقة الؿحقط شف مـ خمع 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  ﴿: الرد الؼرآين عؾقف

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    *ڳ     ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳ

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ    *ھ  ھ  ھ    ے  ے    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 -[67 – 65: رآع عؿرا] ﴾ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ

ب الخّار: عـادرر مـ ثمثة مؽقَّ  ,شاعّ اره عؿؾقة,الّفقد عؾك أر 

ر كؿا - الّقراة الؼ قع شقدايا – العـصر إساسليب يآغّ اع يف شرك الّطفُّ

د يج  أر يّضؿـ ا شالّعالقؿ القفقدية اا داخؾقًّ عرتافً ا الّفقُّ - كظًرا (2)أي إيؿاًكا تامًّ

فنر ب ريعة القفقدية يالّؼالقد الؿرتاكؿة عرب العصقرؾّ ديد الذي تػرضف ال ل

يلفذا ب ا عؾك يجف ا  م ا ق اع عؾك آكّ اب إلك القفقدية لقس ياسعً 

 -(3)يمحظ أكف يقجد تراجع يف عدد القفقد يف العالؿ سـة شعد أخرى

 ֶצֶדק ֵגר): إيع: الؿّفّقدير إلك دـػقـاكؼ ؿ ب يشـاء عؾك اريط الّفقد

جقر " תֹוָׁשב ֵגר): يالثاينب ( أي الؿّفّقد الحؼ أي الؿّفّقد عـ إيؿار"د جقر دق"

( أي الؿّفّقد جزئقًّا أي الؿّفّقد الؿؼقؿ شؿعـا،ا الحريف- ييضقػ إلقفؿ "تقااج

( أي الؿّفّقد "جقر اقؼر" ֶׁשֶקר ֵגר): إيع: دـػقـ آخريـ "زياد مـك"الدكّقر 

                                                 

معجؿ الؿػا،قؿ إساسقة: مائة ) .433 – 432' עמ. ביהדות מושגים מאה; יסוד הנחת( 0)

 (-422 – 420مصطؾح يف القفقدية- ص 

 الؿرجع ال اشؼ-( 2)

 -036 – 035معجؿ إعما يالؿصطؾحات الصفققكقة يا سرائقؾقة- ص ( 4)
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 ִיְרֵאי): أ ؾؼ عؾقف: يالثاينب فقديـ(يذكر أكف يعّرب مـ )أكصاج الؿّب الؿخادع

يأيضح أهنؿ يعّربير تؼؾقديًّا أيًضا ب يرئل اامايؿ( أي خائػل ال ؿايات ָׁשַמִים

عدا تقافر معؾقمات عـ تػادقؾ  مـ )أكصاج الؿّفقديـ(: ممكًدا أكف رغؿ

مذا، فؿ يعؼقدهتؿ يس   تعريػفؿ شؿصطؾح مخّؾػ عـ الجؿاعات 

 -(1)إخرى

عؾك ب ر تـايلل يف ال طقر الؼادمة عؾك الصـػقـ إيلقـسقؼّصب يمـ ثؿ

 : الـحق أيت

 ًٓ  : )جقر صقدق( = الؿتفود طن إيؿان ֶצֶדק ֵּגר: أو

جقر " ֱאֶמת ֵגרيؽافئ ،ذا الصـػ يف الدٓلة ما يعرج يف العربية شاسؿ )

الؿّفقد الحؼ- يالؿؼصقد شف ال خص الذي َق ِؾ اعّـا  القفقدية : (: أي"إيؿقت

د- يعؾك إثر ذلؽب عالقؿفايت ب شعد أر اخّّـ ياغّ ؾ أماا محؽؿة تخّص شالّفقُّ

فحؽؿف كالقفقدي الؿرتد- ب يحّك إر عاد لؿا كار عؾقفب يص ح يفقديًّا يف كؾ الء

يإعاكّف شؽؾ م اكدة يحّاج إلقفا- يما إر يعّـؼ ب ييقدك شؿعامؾّف معامؾة ح ـة

يجقز ب العائؾقة الؼديؿة- يمع ذلؽ يـؼطع عـ كؾ عمقاتفب ،ذا ال خص القفقدية

يقد ُذكر ،ذا الصـػ يف الّؾؿقد يف مقاضع  (2)الحاخامات أر يرث الؿّفقد أشاه-

: يجف ب[: حقث يرد: 57مـفا م حث ]جطقـ )  يثائؼ الطم ( ص ب كثقرة

 -"(ָהָיה ֶצֶדק ֵגר ְנבוַזְרֲאָדןمّفقًدا عـ إيؿار ) كار َكُ قَزرادارُ "

                                                 

 -275ا- ص 2111مؼدمة يف تاريخ فؾ طقـ الؼديؿ- زياد مـك- شقريت: شق ارب ( 0)

)ترجؿة: مصطػك ع د الؿع قد سقد(- ( معجؿ الؿصطؾحات الّؾؿقدية- عاديـ اّقـزلّس 2)

(- جامعة الؼا،رة: مركز الدراسات ال رققةب 09سؾ ؾة الدراسات إدشقة يالؾغقيةب العدد )

 -54ا- ص 2116



  « اهتوٌىد منىذًجا»اآلخس يف اهًهىديُ  447
 

 ֵגרأاار الّؾؿقد إلك دـػ أ ؾؼ عؾقف اسؿ )ب عـ إيؿار ييف مؼاشؾ الؿّفقد

يالؿؼصقد شف الذي اعّـؼ القفقدية لقس ب ( أي الؿّفقد الؿخادع"جقر اقؼر" ֶׁשֶקר

 (1)عـ إيؿار شؾ لؿصؾحة-

يجف : 23يقد ُذكر ،ذا الصـػ يدػاتف يف م حث ]يػامقت )  إرامؾ( ص 

امرأة ]يفقدية: حّك ي ؿح لف الرجؾ الذي اعّـؼ القفقدية ٕجؾ ": ب[: إذ يرد

يالؿرأة الّل اعّـؼت القفقدية ٕجؾ رجؾ ]يفقدي: حّك ي ؿح لفا ب شالزياج مـفا[

يكذلؽ ال خص الذي اعّـؼ القفقدية ٕجؾ مائدة الؿؾقك ]لقحظك ب شالزياج مـف[

–شقظقػة مرمققة[ أي حّك يصقر أحد خدا سؾقؿار ]فقحظك أيًضا شؿؽاكة مرمققة[ 

 אישيذلؽ يفًؼا لرأي َرشِّل كحؿقا )ب لق قا مّفقديـ ]حؼ الّفقد[فنهنؿ جؿقًعا 

 שנתגייר מי וכן איש לשום שנתגיירה אשה ואחד אשה לשום שנתגייר

 -"(נחמיה 'ר דברי גרים אינן שלמה עבדי לשום מלכים שולחן לשום

 : )جقر توشاف( = الؿتفود جزئقًّا ּתֹוָׁשב ֵּגר: ثاكًقا

يٓ  (2)بيلؽـف يمدي فرائض ديـقة معقـةب يثار،ق ال خص الذي ك ذ ع ادة إ

يؾّزا شالػرائض الّل يمديفا الؿّفقد عـ إيؿار- يتّؿثؾ ،ذه الػرائض فقؿا ُيعرج 

يآمّـاع عـ ب آمّـاع عـ ع ادة إدـاا: ي،لب شاسؿ )فرائض أشـاء كقح ال  ع(

ؾك ققد يعدا قطع أيداع الحققار ي،ق عب يآمّـاع عـ الؼّؾب غ قار الؿحارا

 (3)يت قية الخمفات شقـ الـاس-ب يعدا ال رقةب يعدا الّجديػ عؾك اهللب الحقاة

                                                 

 -0834ب ص 2عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي ( 0)

 -0876ب ص 2ج الؿرجع ال اشؼ- م( 2)

 -0132ب ص 0الؿرجع ال اشؼ- مج ( 4)
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ييؼدا الـص الّؾؿقدي الّالل كؼاًاا يّـايع الّعريػ هبذا الؿّفقد: حقث يرد 

مـ ،ق الـزيؾ؟ ": يجف ب[: 63يف م حث ]عػقداه زاراه )  الع ادة القثـقة( ص 

،ذا يفًؼا لرأي َرشِّل ب ات أكف لـ يع د إيثار،ق أي غري  يّعفد أماا ثمثة حاخام

،ق أي غري  يؾّزا شػرائض أشـاء كقح ال  ع- : مةقر- يلؽـ الحاخامات قالقا

الذي ،ذا ٓ يعد تعريًػا لؾـزيؾ- يلؽـ مـ ،ق الـزيؾ؟ ،ق الؿّفقد : ييؼقع آخرير

شؽؾ يلكؾ حققاكات ٓ تؽقر مذشقحة يفًؼا لؾ ريعة- أي إكف يّعفد شلر يؾّزا 

إيامر القاردة يف الّقراة عدا تحريؿ ]أكؾ لحؿ[ الحققاكات الّل ٓ تؽقر 

 שלא חברים 'ג בפני עליו שקיבל כל תושב גר איזהוمذشقحة يفًؼا لؾ ريعة )

 מצות שבע עליו שקיבל כל א"וחכ. מ"ר דברי כוכבים עבודת לעבוד

 אלא תושב גר לכלל באו לא אלו אומרים אחרים. נח בני עליהם שקבלו

 האמורות מצות כל לקיים עליו שקבל נבילות אוכל גר זה תושב גר איזהו

 -"(נבילות מאיסור חוץ בתורה

فنر مققػ الحاخامات الرشاكققـ لقس ب أما عـ الؿققػ مـ ،مٓء الؿّفقديـ

مقحًدا مـ عؿؾقة اعّـا  القفقدية: حقث تقجد آراء إيجاشقة تميد،ا ش رط أر يؽقر 

يأر يؼقا شلداء جؿقع القاج ات الديـقة ب يلقس ٕي غرض آخرالّفقد شـقة خالصة 

الؿػريضة عؾك القفقدي الؿّديـ الؿّؿ ؽ شال ريعة- ييف عصر الحاخامقـ 

يف ب يعارض الّفقد "اؿاي"كار مـ الؿعريج أر ب "اؿاي"ي "،ؾقؾ"فقريـ ال 

ب غقر القفقدي": ييؼقعب يميده "،ؾقؾ"حقـ كار   (1)-"فؽلكف خؾؼفب إر مـ ُيَؼرِّ

يقد ك عت آراء الحاخامات مؿا يرد يف الّؾؿقد مـ حديث عـ الؿّفقديـ: 

                                                 

 -85مقسقعة الؿصطؾحات الديـقة القفقدية- ص ( 0)
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ب يأكف شؿجرد اعّـا  ال خص القفقديةب إذ كجد مققًػا إيجاشقًّا إلك حد ما تجفا،ؿ

يجف : 38جديًدا: حقث يرد يف م حث ]يػامقت )  إرامؾ( ص يصقر اخًصا 

 יוסי רביالطػؾ الذي يلد لؾّق )الغري  الذي هتقد يعد ك: يؼقع َرشِّل يقسل": ب[

ب - ي،ذا يعـل أكف كؿـ تخؾص مـ ذكقشف"(דמי שנולד כקטן שנתגייר גר אומר

 يدارت دحقػّف شقضاء كققا يلدتف أمف-

يجد تقاٌر آخر يقػ سؾ قًّا تجا،فؿ: حقث ب ييف مؼاشؾ ،ذا الؿققػ ا يجاشل

: ل حؾ ققاع َرشِّ ": يجف ب[: 019يرد يف م حث ]يػامقت )  إرامؾ( ص 

فقلتقفؿ : [0: 03الؿّفقدير خطر عؾك إسرائقؾ كالجرب: حقث يرد ]إاعقاء 

 רבי אמרييص حقر ل قت يعؼقب مثؾ الجرب )ب الؿّفقدير ييـضؿقر إلقفؿ

 הגר ונלוה( א, יד ישעיהו) שנאמר כספחת לישראל גרים קשים חלבו

 -"(יעקב בית על ונספחו עליהם

يمكد أكف لؿ يؽـ م ؿقًحا لؾؿّفقد شلر  عمية عؾك ما يرد يف الؿ ـا مؿا

: حقث يرد "الرب إلف آشائؽؿ": يُألزا شصقغةب "الرب إلف آشائـا": يؼقع يف الصمة

،مٓء ،ؿ الذيـ يؼدمقر ]شقاكقر ": [3: 0يف م حث ]شخقريؿ )  شقاكقر الثؿار( 

أر  الؿّفقد يؼدا يٓ يؼرأ: ٕكف ٓ ي ّطقع: الثؿار[ يٓ يؼرأير ]كص آعرتاج[

بِّ إِلِفَؽ َأكِّل َقْد َدَخْؾُت إَْرَض[ الّل حؾػ الرب ٔشائـا : يؼقع َِّرُج اْلَقْقَا لِؾرَّ ]َأْع

 ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו, קֹוֵרא ְוֵאינֹו ֵמִביא ַהֵגר, קֹוִרין ְולֹא ְמִביִאין ֵאּלוأر يعطقـا إيا،ا )

 (1)."("ג: כ״ו ריםדב" ָלנו ָלֵתת ַלֲאבֹוֵתינו 'ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר לֹוַמר

                                                 

 –ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- الؿجؾد إيع )ق ؿ الزريع(ب الؿ حث ال اشع )شخقريؿ ( 0)

 -428شقاكقر الثؿار(ب الػصؾ إيعب فؼرة )د(ب ص 
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 طبدة إوثان.: ثالًثا

( يف القفقدية يف تعريػفا "عػقداه زاراه" זרה עבודהإر ع ادة إيثار )

ب يالـجقاب كإدـااب الؿقّ ر تّؿثؾ يف أي اؽؾ مـ أاؽاع الع ادة ٔلفة غري ة

أي أي الء غقر ا لف- ييحرا عؾك القفقد ع ادة أي مـ ،ذه ب دقرب يالؽقاك 

فؼد ب - يلؿا كاكت ع ادة إيثار مـّ رة شقـ ال عقب الؼديؿة سالػة الذكرإاقاء

قرتاب مـ ،ذه ال عقب يتؼؾقد،ؿ- س ؼ العفُد الؼديؿ الّؾؿقَد يف الّحذير مـ آ

ب يكار الؿّفؿ شارتؽاب جريؿة ع ادة إيثار مّعؿًدا يمجا،ًرا هبا ُيعدا شالرجؿ

اة- كؿا أر تحريؿ ع ادة إيثار يعد ياحًدا مـ يكار ُيـظر إلقف شاعّ اره مـؽًِرا لؾّقر

القدايا الّقراتقة الثمث الّل تػِرض عؾك القفقدي أر يضحل شحقاتف عؾك أر 

يتحريؿ الزكا يسػاح الؿحارا(- ب تحريؿ الؼّؾ: يـّفؽفا )القدقّار إخريار

عمية عؾك يجقد يدقة ٓجّثاث ع ادة إيثار مـ أرض كـعار: إذ يرد يف سػر 

َٓ َتْعُ ْد،اب َٓ َتْ ُجْد ٔلَِفِِّفؿْ ": (23: 24لخريج )ا َٓ َتْعَؿْؾ َكَلْعؿالِِفؿْ ب َي َبْل ب َي

 (1)-"ُتبِقُدُهْم َوَتْؽِسُر َأْكصاَبُفمْ 

يتضقػ إحدى الدراسات الؿفؿة يف ،ذا ال لر س ً ا آخر يؼػ يراء 

ّؿاعل الّ ديد عؾك آشّعاد عـ ع ادة إيثار: أٓ ي،ق الػ اد آج

يقد ع َّر الّؾؿقد ال اشؾل يف م حث ]سـفدريـ )الؿحؽؿة العؾقا(  (2)يإخمقل-
                                                 

(0 )The Encyclopedia of Jewish Life and Thought. Chaim Pearl (ed.). 

Jerusalem: Carta, 1996. p. 340- 

 בהלכה ומצוותיהם נח בני של הדתי מעמדם'; המלך תורת'ל' המלך דרך' בין( 2)

, ב נתיבה; עת כתב – נתיבות; ישיבה. פינקלשטיין אריאל. היהודית ובהגות

: القضع الديـل لغقر "اريعة الرب"ي "الطريؼ الؼقيؿ"شقـ ) .378 – 342' עמ. 3023

القفقد يفرائضفؿ يف ال ريعة يالػؽر القفقديقـ- أريةقؾ فقـؽقؾ ّايـ- ي قػا: ديرية كّقػقتب 
= 
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يؼقع الحاخاا يفقدا إر راج ": يجف ب[ عـ ذلؽ ش ؽؾ جقد: إذ يرد: 64ص 

يلؿ يع ديا ب القفقد يعرفقر أر ع ادة إيثار ٓ يقجد فقفا حؼقؼةكار : قاع

 רב אמר יהודה רב אמרش ؽؾ عؾـل )إٓ لق قحقا لفؿ الػ ق  ]الزكا[ ب إيثار

 כוכבים עבודת עבדו ולא ממש בה שאין כוכבים בעבודת ישראל היו יודעין

ع ادة إيثار كاكت مجرد يسقؾة  - أي إر"(בפרהסיא עריות להם להתיר אלא

  شاحة تحريؿات أخرى-

 مـ ش لء إيثار ع دة مع تّعامؾ فنر ال ريعة القفقديةب يشـاء عؾك ذلؽ

سقاء يف العفد ,يت ّؿؾ الـصقص الديـقة الؿخّؾػة - يا قصاء الّاا ال دة

 مثؾ إمر شعدا إعادةب لألغقار مقجفة كثقرة عؾك ت ريعات ,الؼديؿ ييف الّؾؿقد

 يحُرا أكف كؿاب يأر القدقة الّل تحرا الؼّؾ ٓ ت ري عؾقفؿب مػؼقدات إغقار

ب يعمية عؾك ذلؽ (1)-ال  ت يقا شّدكقس ذلؽ ارت ط ٓ سقؿا إذا حقاهتؿ: إكؼاذ

ٓ ترقك إلك  مخؾققات شقدػفؿ مع إغقار تّعامؾ ت ريعات تقجد يف القفقدية

إيداج الّل  مـ يغقر،اب الحؿقر كج د كقدػفؿ شلر ج د،ؿب مـزلة ال  ر

الّل سقرد ذكر،ا ب إلك جاك  إحؽاا الؿرت طة هبؿب سُق ار إلقفا يف الػصؾ الؼادا

 ـ الّؾؿقد: لق ّ قـ لـا مققػ الّؾؿقد مـ غقر القفقد-م ػقعة شإدلة م

                                                 
= 

 (-267 – 240- ص 2102العدد الثاينب 

 .97 – 76' עמ. בהלכה שינויים ועל לגויים היחס על'? נאורה' זרה עבודה יש האם( 0)

 – 65- ص ع إغقار يالّغققرات يف ال ريعة؟ حقع الّعامؾ م"م ّـقرة"،ؾ تقجد يثـقة )

86-) 
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 الفصل الجاىٕ

 مْقف التلنْد مً األغٔار

 مدخل

ييغطل مـطؼة ب ٕكثر مـ كصػ إلػقةيؿّد إدب الّؾؿقدي  شؿا أر

فؼد كار ذلؽ كػقًم شلر ُي غؾ ب خالط فقفا القفقد إمؿ الؿخّؾػةب جغرافقة ياسعة

- "إغقار"الذيـ يعديهنؿ مـ ب لّعامؾ مع ،ذه إمؿا،ّؿاا الحاخامات شؽقػقة ا

رددهتا كصقص ب يقد ااّؿؾ ،ذا آكّ ار الزماين الؿؽاين عؾك مقاقػ مخّؾػة

ب الؽرا،قَة الؿّطرفةَ الّؾؿقد يف الّعامؾ مع غقر القفقد: إذ تظفر مجؿقعة مـ أراء 

: "شار يقحاي اؿعقر"يعرب عـفا ما يرد يف الّؾؿقد الؿؼدسل عؾك ل ار َرشِّل 

ب الؿؼدسل )الّؾؿقد "(הרוג שבגוים הכשרالقفقد )اقّؾ إفضؾ مـ غقر "

ًٓ إلك شعض أراءب (03: 3 "ققدياقـ"م حث  الّل يؿؽـ يدػفا شإقؾ  يدق

مثؾ ما يرد يف ]شاشا قاما )  ال اب إيع(  (1)بإر جاز الّع قر–الؿعّدلة  تطرًفا أي

 ؾّزمقـ شالّقراة لفؿ كصق  يف أخرة-يجف أ[ عـ أر إغقار الؿ: 48ص 

ٓ تؿثؾ ال قاد إعظؿ ب عؾك أر ،ذه أراء الّل يؿؽـ تصـقػفا شالؿعّدلة

                                                 

(0 )"Gentile. Theodore Friedman" in: Encyclopaedia Judaica, second 

edition, vol. 7. Detroit: Macmillan, 2007. pp. 485 – 487- 
 יונתן- לגוי ביחס התלמודים בין גישה הבדלי על ;נוכרי של ושור נוכריيكذلؽ: 

ب מורשה בית: ירושלים(- 08) גיליוןب יהודית למחשבה עת כתב: תאקדמו. פיינטוך

)غقر القفقدي يثقر غقر القفقدي: حقع الػري  يف الّطر  إلك غقر - 83 – 74 'עמ- 2116

القفقدي شقـ الّؾؿقديـ ال اشؾل يالؿؼدسل- يقكاثار شايـّقخ- أقدامقت: ديرية عؾؿقة يف الػؽر 

 (-83 – 74ا- ص 2116مقراااهب (- الؼدس: شقت 08القفقديب العدد )
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شؾ إهنا مـ الؼؾة شؿؽار: لدرجة أكـل ب مـ الـصقص يأراء الّل يّضؿـفا الّؾؿقد

ًٓ لق يدػّفا شالـدرة- يلعؾ ال    يف ذلؽ ما خؾعف الّؾؿقد عؾك  ٓ أكقر مفقِّ

أل قرتق "أي كؿا قاع ب غقار مـ دػات تدفع القفقدي ٓتخاذ مققػ سؾ لإ

 (1)-"فقشقا أخر الؿ ّـدة إلك اريعة أزلقة": "داكزيع

ييؽػل الؼارئ أر يؿرَّ مريًرا سريًعا عؾك الجاك  العدائل الذي زرعّف 

د الطريؼ كحق ففؿ سؾقؿ لؿا سقرد  كصقص الؿ ـا يالّؾؿقد يف القفقد: مؿا يؿفِّ

يمـ مققػ الّؾؿقد ش ؽؾ ب حًؼا مـ دػات يدػ هبا الّؾؿقد غقر القفقديٓ

 عاا-

 :يمـ أ،ؿ ما يربز ،ذا الجاك  العدائل ما يؾل

أي لؿ ب يػّّح القفقدي يقمف ش ؽر الرب عؾك أكف لؿ يخؾؼف مـ إغقار ,0

يرد يف الربايّا أر َرشِّل مةقر كار ": يجف ب(: 34يجعؾف امرأة أي جا،ًم )مـاحقت 

يج  عؾك الرجؾ ]القفقدي[ أر يّؾق ثمث شركات يقمقًّا ]ااكًرا الرب : ؼقعي

]ت ارك الرب[ ب ]ت ارك الرب[ الذي جعؾـل يفقديًّا: شلر يؼقعب عؾك فضؾف عؾقف[

 מ"ר היה תניא]ت ارك الرب[ الذي لؿ يجعؾـل جا،ًم )ب الذي لؿ يجعؾـل امرأة

 שלא ישראל שעשאני הן אלו יום בכל ברכות שלש לברך אדם חייב אומר

- ييف دقغة أخرى ترد الربكة أكثر دراحة "(בור עשאני שלא אשה עשאני

ب م ارك أكت أيفا الرب إلفـا"شالحؿد عؾك أر اهلل لؿ يخؾؼف مـ إغقار: يدقغّفا 

. ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינו 'ה ַאָתה ָּברוְךالذي لؿ يجعؾـل مـ إغقار )ب مؾؽ الؽقر

                                                 

القفقدية يالغقرية: غقر القفقد يف مـظار القفقدية- أل قرتق داكزيع )ترجؿة: ماري افرسّار(- ( 0)

 -099ا- ص 2113دم ؼ: إيائؾب 
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  -"(גֹוי יָעַׂשנִ  ֶׁשּלֹא

عؾك القفقدي م اعدة غقر القفقد إذا كار ذلؽ سقجؾ  لفؿ  يحظر ,2

يف حقـ أكف يجقز ب يٓ ترضع يلقد،اب فعؾك القفقدية أٓ تقلِّد غقر القفقديةب كػًعا

العؽس إر لؿ تقجد إٓ غقر القفقدية يذلؽ مع مراق ّفا: حقث يرد يف م حث 

ب ٓ ]يجقز[ أر تقلِّد ا سرائقؾقة إجـ قة" :[0: 2]عػقداه زاراه ) الع ادة القثـقة( 

يلؽـ إجـ قة ]يجقز[ أر تقلد ا سرائقؾقة- ٓ ]يجقز[ ب ٕهنا سّقلد اشـًا لأليثار

يلؽـ ]يجقز[ أر ترضع إجـ قة اشـ ب أر ترضع ا سرائقؾقة اشـ إجـ قة

 ֵּבן ֶׁשְַיֶּלֶדת ִמְפֵני, ַהָּמְכִרית ֶאת ְתַיֵּלד לֹא ִיְׂשָרֵאל ַּבתا سرائقؾقة شنذهنا )

 ֶׁשל ְּבָנה ָתִניק לֹא ִיְׂשָרֵאל ַּבת. ִיְׂשָרֵאל ַּבת ְמַיֶּלֶדת ָנְכִרית ֲאָבל. ָזָרה ַלֲעבֹוָדה

 (1)-"(ִּבְרׁשוָתה ִיְׂשְרֵאִלית ֶׁשל ְבָנה ְמִניָקה ָנְכִרית ֲאָבל, ָנְכִרית

ب عالج حققاكاتف لديفؿيإكؿا يؿؽـ أر يب يعاَلج القفقدي لدى إغقار ٓ ,4

لذلؽ يرى شعض الحاخامات يعؾك رأسفؿ َرشِّل مةقر )مـ حاخامات الجقؾ 

ب ا( أكف ٓ يجقز أر يحؾؼ القفقدي لدى غقر القفقد065 –ا  049الراشع لؾّـائقؿ 

يف حقـ خػػ ال عض أخر يف ،ذا الحؽؿ يأجازيا أر يحؾؼ القفقدي لدى غقر 

يلقس يف مؽار مـػرد: حقث يرد يف ب ؾؽقة عامةيلؽـ يف مؽار عاا أي مب القفقد

  ًؼا ٕققاع َرشِّل ب --- يٓ يحؾؼقر لديفؿ يف كؾ إحقاع": (2: 2الؿ حث كػ ف )

يلؽـ لقس شقـف يشقـ ]الجقي ب يف الؿؾؽقة العامة ي اح: يالحاخامات يؼقلقرب مةقر

 ַוֲחָכִמים. ֵמִאיר ַרִּבי ְבֵרידִ , ָמקֹום ְּבָכל ֵמֶהן ִמְסַתְפִרין ְוֵאיןعؾك اكػراد[ )--- 

                                                 

 عػقداه زاراه) الثامـالراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث - الؿجؾد ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(( 0)

 -284(ب ص أب فؼرة )الثاينالػصؾ  (بالع ادة القثـقة –
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 (1)-"(ְלֵבינֹו ֵבינֹו לֹא ֲאָבל, ֺמָתר ָהַרִּבים ִּבְרׁשות, אֹוְמִרים

عؾك القفقدي أر يّـايع الطعاا مع غقر القفقدي: حقث يرد يف  يحُرا ,3

يرد يف الربايّا أر َرشِّل ": يجف أ[: 8م حث ]عػقداه زاراه )  الع ادة القثـقة( ص 

إر ا سرائقؾققـ الذيـ يؼقؿقر خارج أرض كـعار يخدمقر غقر : عي ؿاعقؾ قا

عـ غقر قصد[- كقػ ذلؽ؟ إذا أقاا غقر القفقدي يلقؿة : القفقد شصػاء كقة ]أي

: يدعا جؿقع القفقد يف مديـّف- فعؾك الرغؿ مـ أهنؿ ]أيب زياج ٓشـف

ب ع[ا سرائقؾققـ[ يلكؾقر مـ  عامفؿ ]الحمع[ يي رشقر مـ اراهبؿ ]الحم

ييؼػ خادمفؿ أمامفؿ ]لقخدمفؿ[ فنر الّقراة قد غؾظت ياعّربهتؿ كؿا لق كاكقا 

ب َيَيْذَشُحقَر ٔلَِفِِّفؿْ ": قراشقـ إيثار[: حقث يرد: يلكؾقر مـ ذشائح الؿقتك ]أي

ـْ َذشِقَحِِّفؿْ 
ُّْدَعك َيَتْلُكُؾ مِ شؿا أر القفقد ي اركقر : (: أي05: 43]الخريج ) "َف

فؽلكؿا ااركق،ؿ يف ذلؽ[- ]ت لع ب شح فقفا غقر القفقد ٔلفّفؿيف يلقؿة يذ

يلؽـ لؿاذا ٓ كؼقع إر الػؼرة ت قر إلك[ إكؾ الػعؾل ]مـ الذشقحة[؟ : الجؿارا

يتلكؾ مـ ذشقحّفؿ- فؾؿاذا : لؽار يرد فؼطب إذا كار ،ذا ،ق الؿؼصقد: قاع رافا

ُّدعك": الع ارةإذر يردت   תניאمـ يقت الدعقة ) ؟ ]ذلؽ ٕر الّحريؿ ي دأ["ف

 בטהרה כוכבים עבודת עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר ישמעאל רבי

 פ"אע שבעירו היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה כוכבים עובד כיצד הן

 עליהם מעלה לפניהם עומד שלהן ושמש משלהן ושותין משלהן שאוכלין

 ואכלת לך וקרא "טו, לד שמות" שנאמר מתים מזבחי אכלו כאילו הכתוב

 מאי מזבחו ואכלת קרא נימא כן אם רבא אמר דאכיל עד ואימא מזבחו

إحدى الدراسات القفقدية فصًم  - يقد أفردت"(הלכך קריאה משעת לך וקרא
                                                 

 الؿرجع ال اشؼ-( 0)

https://www.sefaria.org/Exodus.34.15
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مع يخؾصت إلك أر الّحريؿ ي ؿؾ تـايع أي  عاا ب كامًم يّـايع ،ذا الّحريؿ

يأكف ٓ يؼّصر عؾك تحريؿ تـايع يج ة شعقـفا: فؾُقرجع إلقفا لؿزيد ب غقر القفقد

يالقققج عؾك ال قا،د الّل أيدؾّفا إلك ،ذه الـّقجة الؿفؿة يف شقار ب إفادة

 (1)مققػ الؼقا-

ثؿة مقاضع كثقرة يّضح مـفا الدافع يراء كؾ ،ذا العداء ب إلك جاك  ذلؽ

 ؿ تجاه غقر القفقد-الذي يؽـّف القفقد يف ددير،

مع أر مقضقًعا ب ،ذه شعض ال قا،د مـ الّؾؿقد عؾك مققػف مـ إغقار

ي حثف مـ كاحقة ال قا  الّاريخل يآجّؿاعل ب كفذا يحّاج إلك أكثر مـ مملَّػ

يكذلؽ مـ كاحقة ما يرد مـ تػ قرات يف إدب ب الذي يردت فقف تؾؽ الـصقص

كقػ ففؿ ال احثقر الؿحَدثقر : يأخقًراب الحاخامل لؾـصقص الؿخّؾػة

الّل أاار إلك ب يالؿعادرير تؾؽ الـصقص عؾك اخّمج تقجفاهتؿ الػؽرية

الدياكة القفقدية "يف كّاشف  "إسرائقؾ ااحاك"الء مـفا ال احث القفقدي الجريء 

 ؟""يمققػفا مـ غقر القفقد

 املبحح األول

 صفات األغياز

لقفقدي عؾك أكف غري  يمخّؾػ تعامؾ القفقد مـذ عصر الّؾؿقد مع غقر ا

                                                 

; גן רמת .שטיינפלד אריה צבי. זרה עבודה במסכת מחקרים; לבדד עם( 0)

ال ع  يحده: دراسات يف م حث الع ادة ) .53 – :' עמ. 3009, אילן בר אוניברסיטת

 (-32 – 9ص ا- 2118رامات جار: جامعة شار إيمرب  -إجـ قة- ت ػل أريقف اّايـػقؾد
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يامّألت كصقص الؿ ـا يالّؾؿقد شقدػف شلق ح  (1)بعـفؿ تؿاا آخّمج

 : ياحّؼرتف أيؿا احّؼار- يمـ أاد تؾؽ الصػات ق ًحا ما يؾلب الصػات

 ًٓ  إغقار لقسوا من بـي البشر!!: أو

يضعت كصقص الؿ ـا يالّؾؿقد غقر القفقد يف أحط مـزلة: إذ دـػّفؿ 

 ]شقةاه ) الؾصقص يالح رات يالحققاكات: حقث يرد يف م حث مرت ة ضؿـ 

أي ]حصده[ ب إذا حصد الجقيقؿ )إغقار( حؼًم ": [7: 2( الركـ أي الزايية

فنر ]،ذا ب أي حطؿّف الريح أي ال فقؿةب أي قرض ]محصقلف[ الـؿؾب الؾصقص

, ִלְסִטים ְקָצרוהָ , יםּכותִ  ֶׁשְקָצרוהָ  ָׂשֶדהحؽؿ ترك الركـ[ )الحؼؾ[ ُيعػك ]مـ 

- أي ُيعػك مـ ترك (2)"(ְפטוָרה, ְבֵהָמה אֹו ָהרוחַ  ְׁשָבַרָתה, ְנָמִלים ִקְרְסמוהָ 

ٕر عؿؾقة الحصاد لؿ تّؿ عـ  ريؼ القفقدي كػ ف-  أجزاء مـف لؾػؼراء: يذلؽ

حّك يإر ب ي،ـا فنر غقر القفقدي يّ ايى مع الؾصقص يالريح يالـؿؾ يال فائؿ

فنكف ُيعػك كذلؽ لؿجرد م اركة غقر ب غقر القفقدي ،ذا الحؼؾ لؾقفقديشاع 

 (3)القفقدي يف زراعّف يحصاده عؾك الرغؿ مـ عدا مؾؽقّف لف-

يعد  كقتقؿ( الذي ּכוִתיםالؾػظ )يُيمحظ يف كص الؿ ـا ال اشؼ اسّعؿاع 

 عـ شديًم  يالذي يرد يف شعض   عات الّؾؿقدب كـاية عـ غقر القفقدي يف الّؾؿقد

                                                 

الدياكة قامت عؾك ) .3008, גוונים; אביב תל .ידען ירון. יוצריה על קמה הדת( 0)

 (- )كّاب إلؽرتيين(ا2117مخرتعقفا- يارير يدعار- تؾ أشق : دار ك ر جػاكقؿب 

ركـ أي  –شقةاه ) الثاين(ب الؿ حث زريع)ق ؿ ال - الؿجؾد إيعترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(( 2)

 -74(ب ص زب فؼرة )الثاين(ب الػصؾ "حؼؾال"زايية 

 -45ت ريعات- ص  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد ( 4)
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 (1)الؾػظ )جقي   غقر يفقدي(-

كؿا يرد الّصريح شلر إغقار لق قا مـ ال  ر يف م حث ]شاشا مّ قعا )  

يرد يف الربايّا أر َرشِّل اؿعقر شـ يقحاي ": يجف ب(: 003إيسط( ص ال اب 

ُّْؿ يا َغـَِؿل"إر ق قر إغقار ٓ تّ    يف الـجاسة: حقث يرد : قاع َغـَُؿ ب َيَأْك

ُّؿْ ب عاَي َمرْ  (: ]يكّعؾؿ مـ ذلؽ[ أكؽؿ ]أيفا القفقد[ 40: 43)حزققاع  "ُأكاٌس َأكْ

 יוחי בן ש"ר דתניא) "ُأكاٌس "لؽـ إغقار ٓ ُيطؾؼ عؾقفؿ ب "ُأكاٌس "يطؾؼ عؾقؽؿ 

( לא, לד יחזקאל) שנאמר מטמאין אין כוכבים עובדי של קבריהן אומר

 כוכבים עובדי ואין אדם קרויין אתם אתם אדם מרעיתי צאן צאני ואתן

 -"(אדם קרויין

يُريي يف الّؾؿقد كذلؽ أكف عـدما رأى َرشِّل عؼق ا امرأة  قركقس ريفقس 

شصؼ يضحؽ يشؽك- يققؾ يف تػ قر ذلؽ يف م حث ]عػقداه زاراه )  الع ادة 

يضحؽ ٕهنا ب شصؼ ٕهنا جاءت مـ كطػة عػـة": يجف أ[ إكف: 21القثـقة( ص 

 רקيشؽك ٕر ،ذا الح ـ سقج يقاريف الرتاب )ب ةزيجسقج تّفقد ييّخذ،ا 

 דהאי בכה לה ונסיב דמגיירא דעתידה שחק סרוחה מטיפה באה שהיתה

فػؼفاء الّؾؿقد يـظرير إلك كطػ إغقار شلهنا عػـة  (2)ب(עפרא בלי שופרא

 يكج ة-

تج د كظرة القفقد إلك غقر،ؿ ب يتطؾ عؾقـا قصة أخرى مـ الّؾؿقد

ب شاشؾ حاخامات مـب "اقم" لحققاكات: حقث يرد أر الحاخااشاعّ ار،ؿ شؿـزلة ا
                                                 

 -743ب ص 0عرشل لؾغة العرشقة الؿعادرة- مج  –قامقس عربي ( 0)

أخر يف الّؾؿقد ترجؿة شاب الع ادات إجـ قة يف الّؾؿقد )عػقدا زارا(- اقؿاء مجدي ( 2)

 -030 – 031 ص ا-2117ؾقا لؾـ ر يالّقزيع- الؼا،رة: دار الع -مح ـ
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 القفقدي فذ، - يفقدية غقر امرأة ياقع أكف عؾك ال قط شجؾدات يفقديًّا عاق 

 أر دير مـ لـػ ف حؽًؿا دـع "اقم" الحاخاا أر عؾك الػارسقة ال ؾطات يأشؾغ

ب الؿحؽؿة أماا "اقم" الحاخاا اسّدعقاب يمـ ثؿ- الؿؿؾؽة مـ إذر عؾك يحصؾ

: "اقم" الحاخاا فلجاب "القفقدي؟ لفذا الضرشات يجفت لؿاذا": يسللقه

ًما كار الذي الػعؾ ي،ق) "حؿار أكثك القفقدي ،ذا ياقع"  لؼقاكقـ يفًؼا محرَّ

 ،ذا أر عؾك افقد لديف يقجد ،ؾ "اقم" الحاخاا سللقا(- الػارسقة ال ؾطة

 يظفر معجزة عؾقف فحؾتب عؿك: لفؿ قاع شالػعؾ؟ حؿار أكثك ياقع القفقدي

 "اقم" الحاخاا خرج يعـدما- عؾقف يافد إك ار دقرة يف الـ ل إلقا،ق

 يحّؿؾ كقػ": "اقم" الحاخاا القفقدي سلعب الػارسقة الؿحؽؿة مـ يالقفقدي

إذ ب كذًشا لقس ،ذا أر "اقم" الحاخاا أجاشف "لؾؽاذشقـ؟ معجزات الرب يصـع أر

 َكَؾْحؿِ  َلْحُؿُفؿْ " إغقار ٕر حؿار: مقاقعة مثؾ ةيفقدي غقر امرأة إر مقاقعة

يّعامؾ معفؿ مثؾ  "اقم"القفقدي أر ي ؾغ ال ؾطات أر الحاخاا  قرر- "اْلَحِؿقرِ 

مـ ": شزعؿ أرب ذلؽ ضرشف شالعصا يقّؾف "اقم"الحؿقر- عـدما أدرك الحاخاا 

ر شؼّؾف )ب جاء لؼّؾَؽ  )   ـفدريـ]م حث س "(להורגו השכם להורגך בא אםشؽِّ

 (1)يجف أ[-: 72الؿحؽؿة العؾقا( ص 

 الّؾؿقد حاخامات حددب حققاًكا شقدػف القفقدي غقر مع الّعامؾ خمع يمـ

 أر أي- أخقف زيجة الرجؾ يّزيج أرب هتقدا الؾذيـب ياحد أب مـ لألخقة م اح أكف

 الرب ٕرب ال عض شعضفؿا عـ غرشاء شقدػفؿ شؾب إخقة كحؽؿ لقس حؽؿفؿ

ـَ ": ققؾ ٕكفب الحققار شجراء أشـاء،ؿ يسايى إغقار آشاء ػةكط أشاح ِذي  َلْحُؿُفؿْ  الَّ

                                                 

 الدياكة قامت عؾك مخرتعقفا(-) .יוצריה על קמה הדת( 0)
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  َيَمـِقُُّفؿْ  اْلَحِؿقرِ  َكَؾْحؿِ 
ِّ
 (1)-"اْلَخْقؾِ  َكَؿـِل

شؾ إر ذلؽ دفع ب يلؿ يؼّصر إمر عؾك مجرد الؿققػ الّؾؿقدي

درجة لب الحاخامات إلك مـاق ة الؿ ائؾ يإحؽاا الؿرتت ة عؾك ،ذا الؿققػ

- فـجد مثًم أر الحاخامات قد اعائر القفقد ي ؼقسفؿ شعض شطمرتصؾ إلك 

- عار( يفقدي غقر – جقي) أماا "اؿاع دمة" تمية م اح ،ؾ: م للة كاق قا

ا أكف ال ريعة تحدد  أكف مـطؾؼ مـب عار يفقدي أماا "اؿاع دمة" تمية محرَّ

 م اح إمر لؽـ- مؽ قج تـاسؾل عضق أماا مؼدس كما تمية الجدير مـ لقس

 ٓ لؾحققاكات الّـاسؾل العضق أر إلك كظًرا لؾحققاكات: الّـاسؾل العضق أماا

مة عقرة شقدػف عؾقف ُيحؽؿ ب "اْلَحِؿقرِ  َكَؾْحؿِ  َلْحُؿُفؿْ " إغقار أر إلك كظًرا- محرَّ

 أر رغؿ- لؾحؿار الّـاسؾل العضق مثؾ عؾقف يحؽؿ الّـاسؾل عضق،ؿ فنر

 عؾك دلقًم  يؿثؾقر يديافعف الؿقضقع كؼاش ياقع فنرب شالّحريؿ ركا اسّـّاجفؿ

 (2)-كظر،ؿ يف القفقدي غقر دقرة

كؿا ألؼك ،ذا الؿققػ الّؾؿقدي شظملف عؾك أحد أ،ؿ فمسػة القفقد: أٓ 

قد ت ـك يف أحد  "اشـ مقؿقر"أر  "ااحاك"- فؼد ذكر "مقسك شـ مقؿقر"ي،ق 

غقار يمؽافةّفؿ شؿـزلة الحققاكات: إذ كّ ف ذائعة الصقت مققػ الحط مـ إ

ب يال قدب شعض الرتك )أي العر  الؿغقلل( يالؼ ائؾ الجقالة يف ال ؿاع": يؼقع

أما   قعّفؿ ففل يف مثؾ   قعة ب يمـ ي  فقهنؿ شقــاب يالؼ ائؾ الجقالة يف الجـقب

فؿ يمرت ّب ي،ل ح  ؿا أرى أدكك مرت ة مـ الؽائـات ا ك اكقةب الحققار إشؽؿ

ٕر ،قةّفؿ أقرب إلك ب يأعؾك مـ الؼردب شقـ الؽائـات الحقة أدكك مـ ا ك ار
                                                 

 -يجف أ[: 98 ( صإرامؾ]يػامقت )  م حث الؿرجع ال اشؼ- ( 0)

  الؿرجع ال اشؼ-( 2)
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 (1)-"ا ك ار مـفا إلك الؼرد

 : كذابون: ثاكًقا

 ٓ": أحد،اب أمقر شخؿ ة أشـاءه يرى القفقد أر كـعار شـ كقح قد أيدك

 يف ألشدل ُتـؼش يريحفؿ أشاء أفعاع فنرب الّقرايت لؾؿػفقا ييفًؼا -"ددًقا تـطؼقا

 كقـقكة مـ يّجزأ ٓ جزًءا دارب شالقراثة لديفؿ يـّؼؾ الذيب الؽذب إر أي- ك ؾفؿ

 يمـ الـؿاذج الّؾؿقدية عؾك ذلؽ ما يرد يف م حث ]شاشا شاترا )  ال اب- إغقار

 اخص ييليت غرًضا لصاح ف ي قع الذي يجف أ[ شلر القفقدي: 35 إخقر( ص

 فؽماب مـف يُسِر  يخصف الغرض ،ذا أر عؿشزب شالؼقة مـف ييخطػف يفقدي غقر

 غقر قاع إر يحّك- شالؼقة يسارًقا مغّصً ا القفقدي ،ذا ييعدب كذب القفقدي غقر

 ال رج يلؽـ مؾؽف الحؿار أر زعؿ لق: الؿثاع س قؾ فعؾكب مـطؼقًّا كمًما القفقدي

 -كاذب ففق– يخصف ٓ

 قفقدي فقّؿثؾ يفال غقر دد  لعدا الحاخامات يؼدمف الذي أما الؿ ّقغ

ـَ ب اْلُغَرشاءِ ": الؼائؾة الػؼرة ِذي َؿْت  الَّ ـُ  َيَيِؿقـُُفؿْ ب شِاْل ا ِؾِ  َأْفقاُ،ُفؿْ  َتَؽؾَّ  "َكِذٍب  َيِؿق

 أحضر أكف حّك لق "مقؿقر شـ مقسك" ييمكد الحاخاا- (8: 033)الؿزامقر 

 مغّص  شؾب دادًقا لقس ففقب مـف ُسِر  قد الغرض أر عؾك يفقد غقر افقًدا

 يج  يٓ شال ا ؾ يّحدثقر يأهنؿب فقفؿ ثؼة ٓ إغقار فنرب يمـ ثؿ- يسار 

 (2)ق ؿفؿ- عؾك يٓب افقد،ؿ عؾك ٓب آعّؿاد

 غقر القفقدي أر مـطؾؼ يقد أثرت ،ذه الـظرة يف فّايى الحاخامات: فؿـ

                                                 

 -47 – 46 ص- الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القفقد( 0)

 قامت عؾك مخرتعقفا(- الدياكة) .יוצריה על קמה הדת( 2)
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اب عؾك افادتف آعّؿاد يج  يٓ شالؽذب مّفؿ  الؾ ـ احّ اء الحاخامات حرَّ

 هبقؿة ل ـ ،ق الؾ ـ إر الؼقع يف دادًقا لقس ٕكف شحؾ ف: غقر القفقدي اقا الذي

 (1)كج ة- هبقؿة مـ حؾ ف قد يأكف يؽذب أكف ييخ قر مـب  ا،رة

 : شفواكقون: ثالًثا

يعرض الّؾؿقد إغقار كع قد ل فقاهتؿ الّل تؼقد،ؿ إلك أفعاع تلكػفا الـػس 

ٓ ": [0: 2زاراه ) الع ادة القثـقة(  الؿ ـا يف م حث ]عػقداهال قية: فؼد يرد يف 

ٕكف ي ؽ يف إتقاهنؿ لفا- يٓ تـػرد ب إغقار(يدعقر هبقؿة يف ُكزع الجقيقؿ )  

 ֶׁשל ְּבֺפְנְדָקאֹות ְּבֵהָמה ַמֲעִמיִדין ֵאיןٕكف ي ؽ يف مضاجعّفؿ لفا )ب معفؿ امرأة

 ֶׁשֲחׁשוִדין ִמְפֵני, ִעֶָהן ִאָּׁשה ַיֵחדִתתְ  ְולֹא. ָהְרִביָעה ַעל ֶׁשֲחׁשוִדין ִמְפֵני, גֹוִים

 (2)-"(ָהֲעָריֹות ַעל

: [0: 2ييرد تعؾقًؼا عؾك ذلؽ يف الّؾؿقد ]عػقداه زاراه ) الع ادة القثـقة( 

لؿاذا إذر ٓ يج  أر ترتك أكثك الحققار مع عاشدة الؽقاك  شؿػرد،ا؟ قاع مر "

فنذا لؿ يجد،ا ب زيجات جقراهنؿٕر ع دة الؽقاك  يرتددير عؾك : عؼ ا شر حاما

إذا يجد،ا يؿؽـ أر : ييجد ال فقؿة ف قج يضاجعفا- يؿؽـؽ أر تؼقع أيًضا

إر ع دة الؽقاك  يػضؾقر هبائؿ : حقث قاع الؿعؾؿب يضاجع الحققار أيًضا

عـدما أتت الحقة إلك حقاء : ا سرائقؾققـ عؾك زيجاهتؿ: إذ قاع َرشِّل يقحاكار

 חמא בר עוקבא מר אמר מייחדינן לא טעמא מאיة )ال فقد ت عؾقفا كجاسة 

 מוצאה שאינו ופעמים חבריהן נשי אצל מצויין כוכבים שהעובדי מפני
                                                 

 الؿرجع ال اشؼ-( 0)

 عػقداه زاراه) الثامـالراشع )ق ؿ إضرار(ب الؿ حث - الؿجؾد ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(( 2)

 -284(ب ص أب فؼرة )الثاين(ب الػصؾ الع ادة القثـقة –
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 דאמר רובעה נמי מוצאה אפילו אימא ואיבעית ורובעה הבהמה את ומוצא

 בשעה יוחנן ר"דא מנשותיהן יותר ישראל של בהמתן עליהן חביבה מר

 (1)-"(זוהמא בה הטיל חוה על נחש שבא

: "اؿقئقؾ عـ حـاكقا"يأكؽك مـ ذلؽ ما يرد يف تّؿة ،ذا الؽما عؾك ل ار 

لؼد رأيت عاشد كقاك  ي رتي إيزة مـ ال ق  ثؿ ضاجعفا ثؿ خـؼفا ": حقث قاع

 חנקה רבעה השוק מן אווז שלקח כוכבים עובד ראיתי אני)ياقا،ا يأكؾفا- 

ذ ذشقحة ثؿ حػره لؽل لؼد رأيت عرشقًّا ي رتي فخ": - يكذلؽ"(ואכלה צלאה

 מן ירך שלקח אחד ערבי ראיתי אניيضاجعف ثؿ ضاجعف ثؿ اقاه يأكؾف )

 (-ואכלה צלאה רבעה רביעה כדי בה וחקק השוק

 : خبثاء: رابًعا

تصػ كصقص الّؾؿقد إغقار شالؿؽر يالخ ث- يمـ إدلة عؾك ذلؽ ما 

]إذا  ؾ  ": ب[ يجف: 03يرد يف م حث ]عػقداه زاراه )  الع ادة القثـقة( ص 

،ؾ يؿؽـ أر ك قع لف ديًؽا ب مـ يع د الؽقاك [ اراء ديؽ أشقض شف عضق م ّقر

يشالّالل ففق ٓ يطؾ ف مـ أجؾ ب أشقض سؾقًؿا حقث إكف  ؾ  ]الديؽ[ يشف عا،ة

فؿاذا لق  ؾ  ديًؽا أشقض فلعطاه ب ييؿؽـ أر كػرتض أكف يؿؽرب ع ادة يثـقة

يمـ ثؿ ،ؾ يؿؽـ أر ي قع ب عطاه ديًؽا أحؿر ييزكفأي أب )ال ائع( ديًؽا أسقد ييزكف

،ؾ يؿؽـ الؼقع إكف شؿا أر ال ائع عرض عؾقف الديؽ إسقد ب لف الديؽ إشقض

ب يإحؿر يق ؾفؿا ففذا يث ت أكف ٓ يطؾ  الديؽ إشقض مـ أجؾ ع ادة يثـقة

 למכור מהו למי קטוע לבן תרנגולيّصرج شؿؽر يخ ث )ييؿؽـ أر كؼقع إكف 

                                                 

 -051ص أخر يف الّؾؿقد ترجؿة شاب الع ادات إجـ قة يف الّؾؿقد )عػقدا زارا(- ( 0)
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 קבעי כוכבים לעבודת לאו קטוע מדקאמר אמרינן מי שלם לבן תרנגול לו

 תרנגול מערים דקא הוא איערומי האי ל"את מערים קא איערומי דלמא או

 מהו ושקל אדום ליה ויהבו ושקל שחור ליה ויהבו למי לבן תרנגול למי לבן

 לעבודת לאו ושקל אדום ושקל שחור דיהבו כיון אמרינן מי לבן לו למכור

 -(1)"(מערים קא איערומי דלמא או בעי קא וכביםכ

 املبحح الجاىي

 أحكاو غري اليَود يف التلنود

ت ـك الّؾؿقد الحؽؿ عؾقفؿ مـ خمع كصقدف ب شـاء عؾك ،ذه الـظرة لألغقار

 : الّل تّؾخص فقؿا يؾل مـ أحؽااب الؿ ّػقضة

 املعامالت التجارية: أواًل : 

ؿعاممت الّجارية مـ شقع ياراء مع أجازت الـصقص الديـقة القفقدية ال

ش رط أر تـطؾؼ ،ذه الؿعاممت مـ تؼديؿ الؿصؾحة يالـػع لؾقفقد ب غقر القفقد

ب (2)العفد الؼديؿ: ف قـؿا حرمت القفقدية شؿصدريفا شالدرجة إيلك-

يمـ أاؽاع ب فؼد أجازتف مع غقر القفقدب مع القفقد التعامل بالرباب (3)يالّؾؿقد

ا شقـ القفقد أر يّػؼ القفقدي مع غقر القفقدي عؾك الؿ اركة ،ذا الّعامؾ ا لؿحرَّ

ييؼّ ؿا إرشاح ب يف تجارة شقـفؿا اريطة أر يّحؿؾ غقر القفقدي الخ ارة شؿػرده

                                                 

 -009الؿرجع ال اشؼ- ص ( 0)

 (-21 – 09: 24)الّثـقة ( 2)

أاؽاع تحريؿ الرشا  "إيسط   ال اب شاشا مّ قعا" ق ؿ كزيؼقـ الثاين مـيّـايع الؿ حث ( 4)

  القفقد-يالؿراشحة شقـ 
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ففذه الصقرة مـ الؿعاممت الّجارية أكد الحاخامات عؾك ب شقـفؿا مـادػة

حقث يرد يف م حث ]شاشا  (1):أقري،ا مع غقر القفقد يف حقـب تحريؿفا شقـ القفقد

مـ ا سرائقؾل: ٕر  (2)ٓ يؼ ؾ ضلر الحديد": [6: 5مّ قعا )  ال اب إيسط( 

يلؽـ يؼ ؾ ضلر الحديد مـ إغقار ييؼرتضقر مـفؿ ييؼرضقهنؿ ب ذلؽ ُيعد رًشا

ب ُيؼرض ا سرائقؾل كؼقد الغري  شعؾؿف (3)يكػس إمر مع ا ف الؿّفقدب شالرشا

قد اقرتضفا الغري  مـ ا سرائقؾل[ فنكف ]ٓ يؼرضفا[ لـؼقد يلؽـ ]إذا كاكت ا

, ִמִיְׂשָרֵאל ַּבְרֶזל צֹאן ְמַקְּבִלין ֵאיןشعؾؿ ا سرائقؾل ]دير الرجقع إلك الغري [ )

 וַמְלִוין ֵמֶהן ְוֹלִוין, ַהָּמְכִרים ִמן ַּבְרֶזל צֹאן ְמַקְּבִלין ֲאָבל. ִרִּבית ֶׁשהוא ִמְפֵני

, ַהָּמְכִרי ִמַדַעת ָנְכִרי ֶׁשל ְמעֹוָתיו ִיְׂשָרֵאל ַמְלֶוה. תֹוָׁשב ְּבֵגר ְוֵכן, ִּביתְּבִר  אֹוָתן

 (4)-"(ִיְׂשָרֵאל ִמַדַעת לֹא ֲאָבל

ي،ذا دلقؾ مـ شقـ أدلة عدة عؾك أر كصقص الّؾؿقد جاءت معؾـة أدقع 

ا إلك أمر الّعامؾ شالرشا مع غقر القفقد: ي،ذا يعـل أهنؿ يرجعقر تعامؾفؿ شالرش

 ي،ذا إمر ا لفل ياج  الّـػقذ-ب إلفل

،ذا الّعامؾ القفقدي الرشقي مع غقر القفقد يكقػ أثر  "يلقؿ كار"يقد تّ ع 

                                                 

 -47 – 46ت ريعات- ص  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد ( 0)

ا  شقـ اخصقـ عؾك أر يرعك أحد،ؿا ضلر أخر مؼاشؾ يؼصد شضلر الحديد ،ـا آتػ( 2)

الؿـادػة يف كؾ الء: الصقج يالؾ ـ يما يقلدب عؾك أر يّحؿؾ مـ يرعك ،ذا الضلر 

الخ ائر شؿػرده: لذلؽ كار الحؽؿ ،ـا شّحريؿ ،ذا آتػا  شقـ ا سرائقؾققـ: ٕكف رشا 

 يجقازه مع إغقار-

 ايا الّقراة يلقس جؿقعفا-ا ف الؿّفقد ،ق الذي ق ؾ شعض يد( 4)

 –شاشا مصقعا ) الثاين(ب الؿ حث إضرار)ق ؿ  - الؿجؾد الراشعترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(( 3)

 -86(ب ص يب فؼرة )الخامس(ب الػصؾ ال اب إيسط
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إر الرشا يالػقائد ،ل إحدى الطر  الّل قاا هبا ": يف اهنقار اقّصاد،ؿ: إذ يؼقع

يلقٓ ب القفقد ٓسّخمص ثريات إمؿ مـ شقـ أيديفؿ يتحقيؾفا إلك القفقد

الرشا يالؼريض ذات الػقائد الخقالقة ما اسّطاع القفقد تؽقيـ إمربا قرية مالقة 

ييف ب كاكت لفا القد الطقلك يف معظؿ إحداث الّل جرت يف العالؿب ضخؿة

يلقٓ ب ال قطرة آقّصادية يال قاسقة عؾك مؼدرات ال عقب يف كثقر مـ ال ؾدار

ير الؽ قر يف سؼقط شعض الديع ك اط الؿراشقـ القفقد ما كار لفؿ الد

يالحؽقمات مـذ الؼدا يحّك أر: فؼد كاكت معاممهتؿ الؿالقة الرشقية س ً ا يف 

 0747اهنقار الديلة الريماكقة قديًؿا- فؼد شحث الؿمرخ الربيطاين إديارد جق قر )

ييدػفؿ ب ا( يف أثار القخقؿة لـػقذ الّجار يالؿراشقـ القفقد يف ريما0793 –

ّاشف )اكحطاط يسؼقط ا مربا قرية الريماكقة( شلهنؿ كاكقا مـ العقامؾ يف ك

 (1)-"إساسقة يف اكحطا فا يسؼق فا

يلؿ يؼّصر إمر عؾك مجرد الّعامؾ شالرشا الػاحش يالّ ؾط عؾك أمقاع 

غقر القفقدي يف الؿعاممت- ييؼقع  يحتال طؾىشؾ ي ؿح لؾقفقدي أر ب إغقار

ٓ يجقز الـص  عؾك يفقدي سقاء مـ خمع اراء أي ": مـّؼًدا ذلؽ "ااحاك"

شقع أاقاء ش عر غقر معؼقع- لؽـ ذلؽ ٓ يـط ؼ عؾك غقر القفقدي: ٕكف مؽّقب 

يج  إرغاا ب - يإذا كص  غقر القفقدي عؾك القفقدي"ٓ ي ؾ  ا ك ار اؼقؼف"

ة مع عدا معاق ّف شصقرة أاد مـ عؼاب القفقدي يف حالب إيع عؾك ت قية إمر

 (2)-"م اهبة

                                                 

أحجار عؾك رقعة ال طركج )ترجؿة: سعقد جزائرلل(- يلقاا غاي كار- شقريت: دار الـػائسب ( 0)

 -56ا- ص 0971

 -060- ص الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القفقد( 2)
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 أحكاو العكوبات: ثاىًيا : 

يف ه الّؾؿقد مـ مظا،ر العـصرية يالـظرة العدائقة تجاه غقر القفقد ما أقر

: حقث أقرت الدياكة بالتعويضات طن إضرارأحؽاا العؼقشات فقؿا يخّص 

سقاء أكار ب القفقدية شقجف عاا تعقيض الضرر الـاتج عـ تعامؾ القفقد فقؿا شقـفؿ

يسقاء أكار يؼع عؾك ا ك ار كػ ف أا ب ّعؿًدا أا عـ سفق أا عـ إ،ؿاعالضرر م

أما فقؿا يخّص شغقر القفقدي فم تـط ؼ عؾقف  عؾك ما يؿؾؽف مـ ع قد يمؿّؾؽات-

 -(1)القفقدي فح  ،ذه إحؽاا إٓ فقؿا يخص دالح 

تخّص شالّعقيض الؿػريض ب يف م للة افقرة يف الؿ ـا ييظفر ذلؽ جؾقًّا

فنذا حدث يكطح ثقر ر القفقدي يف حالة كطح ثقره ثقر أحد القفقد: عؾك غق

يف ب القفقدي ثقًرا لغقر القفقدي فنكف ٓ يطال  شدفع الّعقيض عـ ثؿـ ،ذا الثقر

فقج  عؾك غقر القفقدي أر يعقض عـ ثؿـ الثقر ب العؽس ،ق الؿ ريع حقـ أر

ث يرد يف م حث ]شاشا : حقالقفقدي القفقدي[ ثقر ]غقركامًم يف حالة قّؾ ثقره 

إذا كطح ثقر ا سرائقؾل ثقر الغري  ]غقر ": [4: 3قاما )  ال اب إيع( 

ف قاء كار غقر  –أما إذا كطح ثقر الغري  ثقر ا سرائقؾل ب القفقدي[ فنكف ُيعػك

ض ]غقر القفقدي[ عـ الضرر كامًم )ممذ أي م فقد الضرر   ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ׁשֹורيعقِّ

 ֵּבין ָתם ֵּבין, ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ְלׁשֹור ֶׁשָּמַגח ָנְכִרי ְוֶׁשל. ָפטור, ָנְכִרי ֶׁשל ֹורְלׁש ֶׁשָּמַגח

 (2)-"(ָׁשֵלם ֶנֶזק ְמַׁשֵּלם מוָעד

عـدما يؽقر الثقر الذي قاا شالـطح مؾًؽا ل خص غقر ب يشع ارة أخرى
                                                 

 -47ت ريعات- ص  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد ( 0)

 –شاشا قاما ) إيع(ب الؿ حث إضرار)ق ؿ  - الؿجؾد الراشعترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(( 2)

 -32(ب ص جب فؼرة )الراشع(ب الػصؾ ال اب إيع



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  468

يؽقر يلؽـ عـدما ب فعؾك داح ف أر يدفع تعقيًضا كامًم عـ إضرارب يفقدي

فصاح ف معػك تؿاًما مـ دفع ب الثقر الذي قاا شالـطح مؾًؽا ل خص يفقدي

 -(1)إضرار

مظا،ر العـصرية يالـظرة  الّل تّضح فقفاب يمـ إحؽاا المفّة لؾـظر

فالؼاعدة العامة الّل أقر،ا  -إحؽام الؿتعؾؼة بالؼتلتؾؽ : لغقر القفقدالعدائقة 

،ذا يف حالة تعؿد يب فؿـ قّؾ يؼّؾ: ،ل الؼصاصالّ ريع القفقدي يف حالة الؼّؾ 

فؼد أقر الّ ريع القفقدي كػل الؼاتؾ عـ  ريؼ ب أما يف حالة الؼّؾ الخطلب الؼّؾ

  الخطل ي رده مـ شؾده الّل يعقش فقفا-

أما فقؿا يّعؾؼ شغقر القفقد فؾؿ ت ر عؾقفؿ ،ذه أحؽاا إٓ فقؿا يخّص شقققع 

حالة قّؾ القفقدي العؿدي لغقر القفقدي ٓ فػل ب الضرر يإذى عؾك القفقدي

: حقث يرد يف م حث ]سـفدريـ )  (2)يؼّص مـف لصالح غقر القفقدي أي لقلقف

أي ]أراد أر ب قصد أر يؼّؾ ال فقؿة فؼّؾ إك اًكا]إذا[ ": [2: 9الؿحؽؿة العؾقا( 

ـْ شف حقاةب فؼّؾ إسرائقؾًقاب يؼّؾ[ غريً ا  ַלֲהֹרג ְתַּכֵוןנִ فنكف ُيعػك )ب أي الطرح فؼّؾ َم

 ֶּבן ְוָהַרג, ִלְנָפִלים, ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוָהַרג ַלָּמְכִרי, ָהָאָדם ֶאת ְוָהַרג ַהְּבֵהָמה ֶאת

 - (3)"(ָפטור, ְקָיָמא

                                                 

)غقر - 83 – 74 'עמ- לגוי ביחס התלמודים בין גישה הבדלי על ;וכרינ של ושור נוכרי( 0)

القفقدي يثقر غقر القفقدي: حقع الػري  يف الّطر  إلك غقر القفقدي شقـ الّؾؿقديـ ال اشؾل 

 (-83 – 74يالؿؼدسل- ص 

 -49 – 48ت ريعات- ص  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد ( 2)

 –ال ـفدريـ ) الراشع(ب الؿ حث إضرار)ق ؿ  - الؿجؾد الراشعا(ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـ( 4)

 -079(ب ص بب فؼرة )الّاسع(ب الػصؾ الؿحؽؿة العؾقا
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إذا قّؾ يفقدي أحد إغقار فم يط ؼ عؾقف ب يكذلؽ يف حالة الؼّؾ الخطل

يطؾؼ الّ ريع يف حقـ لؿ  يإكؿا ُيعػك مـ العؼاب-ب الـػل: أي :حؽؿ الؼّؾ الخطل

أي تؽّػل شطرده يكػقف مـ ب حؽؿ الؼّؾ الخطليف مع غقر القفقدي القفقدي ذلؽ 

ف قاء تعؿد قّؾ القفقدي أا  :يإكؿا كاكت أاد يف حؽؿفا مع غقر القفقديب شؾده

: حقث يرد يف فقج  يف كؾ إحقاع قّؾفب ؼ الخطليكار ذلؽ الؼّؾ عـ  ر

ييـػك آشـ ب ُيـػك إب ش    آشـ": [4: 2م حث ]مؽقت )  الجؾدات( 

يا سرائقؾل ش    أخريـ ]مـ ب ش    إب- الؽؾ يـػك ش    ا سرائقؾل

فقؿا عدا ا ف الؿّفقد- يا ف الؿّفقد ٓ يـػك إٓ ش    ]قّؾف عـ ب ا سرائقؾققـ[

 ְיֵדי ַעל גֹוֶלה ןְוַהּבֵ , ַהֵּבן ְיֵדי ַעל גֹוֶלה ָהָאבل  ف الؿّفقد ]مثؾف[ ) ريؼ الخطل[ 

 ֵגר ְיֵדי ֵמַעל חוץ, ְיֵדיֶהן ַעל גֹוִלין ְוִיְׂשָרֵאל, ִיְׂשָרֵאל ְיֵדי ַעל גֹוִלין ַהֹּכל. ָהָאב

 (1)-"(תֹוָׁשב ֵגר ְיֵדי ַעל ֶאָּלא גֹוֶלה ֵאינֹו תֹוָׁשב ְוֵגר. תֹוָׁשב

ة مـ غقر عـدما تؽقر الضحق": شؼقلفب عؾك ،ذه العـصرية "ااحاك"ييعؾؼ 

القفقد يخّؾػ مققػ ال ريعة تؿاًما- القفقدي الذي قّؾ غقر القفقدي مذك  فؼط 

أما الّ    يف مقت ب شخطقةة ضد ارائع ال ؿاء الّل ٓ تعاق  عؾقفا الؿحؽؿة

 (2)-"غقر القفقدي شطريؼة غقر م اارة فم تعّرب خطقةة أشًدا

الؼاكقكقة الّل كػؾفا  فؼد خرج غقر القفقد مـ الحؿايةب يشـاء عؾك ما س ؼ 

شؾ لؼد أد ح آعّداء عؾقفؿ يسؾ  حؼققفؿ أمًرا ب الّ ريع القفقدي ٕت اعف

 أي عؼاب مـ أي كقع- ي ّحؼم اًحا ٓ 

                                                 

 –مؽقت ) الخامس(ب الؿ حث إضرار)ق ؿ  - الؿجؾد الراشعترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(( 0)

 -211(ب ص جب فؼرة )الثاين(ب الػصؾ الجؾدات

 -044 – 042- ص قػفا مـ غقر القفقدالدياكة القفقدية يمق( 2)
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 إباحة ممتلكات األغيار: ثالًجا : 

يّعامؾ الّؾؿقد مع مؿّؾؽات إغقار ب يإضافًة لؿا س ؼ مـ عـصرية يازدراء

سؾطة عؾقفا يٓ مؾؽقة- ييؿؽـ الّدلقؾ عؾك ذلؽ لقس لألغقار ب يكلكؿا ،ل م اع

 : مـ حؽؿقـ

 حؽؿ إعادة الؿػؼقدات-: إول

 حؽؿ سرقة غقر القفقدي-: والثاين

يؼضل  يّ قـ لف أكف الّؾؿقد فالؿطالع لـصقصب بالحؽم إولفػل ما يّعؾؼ 

 الؿؿتؾؽاتشنعادة  (1)(4 –0: 22الّثـقة ) القاردة يف سػر الّقراتقة قدقةالشلر 

 :(2)ٓ تـط ؼ عـدما يؽقر غقر القفقدي ،ق الؿالؽ لصاح فا )الؾُّؼطة( الؿػؼودة

يجقز ": يجف ب[: 004حقث يرد يف ]م حث شاشا قاما )  ال اب إيع( ص 

مـ : كؿا يؼقع راج حاما شار جقريا إر راج يؼقعب آحّػاظ شؿؿّؾؽاتف الؿػؼقدة

اين ]غقر القفقدي[ الؿػؼقدة؟ أيـ ُي ّـّج أكف يجقز آحّػاظ شؿؿّؾؽات الؽـع

َي،َؽذا َتْػَعُؾ شُِؽؾِّ َمْػُؼقٍد َِٕخقَؽ ُيْػَؼُد مِـُْف : شـاء عؾك ما يرد يف إمر الّقرايت

(: حقث ي قر إلك إعادة الؿؿّؾؽات الؿػؼقدة ٕخقؽ 4: 22)الّثـقة  َيَتِجُدهُ 

 מותרת אבידתוتعقد،ا إلك الؽـعاين ]غقر القفقدي[ )يلؽـؽ ٓ ب ]القفقدي[

 מותרת שהיא הכנעני לאבידת מנין רב אמר 'גורי בר חמא רב דאמר

                                                 

َٓ َمحاَلَة-َٓ "كص القدقة: ( 0) ُه إَِلك َأِخقَؽ  َّغاَضك َعـُْفب َشْؾ َتُردُّ   َتـُْظْر َثْقَر َأِخقَؽ َأْي ااَتُف ااِرًدا َيَت

ُف إَِلك داِخِؾ َشْقَِّؽ  ـْ َأُخقَك َقِريً ا مِـَْؽ َأْي َلْؿ َتْعِرْفُفب َفُضؿَّ َّّك َيْطُؾَ ُف َيإِْر َلْؿ َيُؽ - َيَيُؽقُر ِعـَْدَك َح

ُه إَِلْقِف- ٍذ َتُردُّ
َي،َؽذا َتْػَعُؾ شِِحؿاِرِهب َي،َؽذا َتْػَعُؾ شِثِقاشِِفب َي،َؽذا َتْػَعُؾ شُِؽؾِّ َمْػُؼقٍد  َأُخقَكب ِحقـَةِ

َّغاَضك َٓ َيِحؾُّ َلَؽ َأْر َت ـُْف َيَتِجُدُه-   -"َِٕخقَؽ ُيْػَؼُد مِ

(2 )Gentile. pp. 485 – 487- 
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 אתה ואי מחזיר אתה לאחיך אחיך אבדת לכל( ג, כב דברים) שנאמר

 -"(לכנעני מחזיר

إذا عثر يفقدي عؾك الء ": شؼقلفب عؾك ،ذا الحؽؿ "ااحاك"ييعؾؼ 

يذلؽ ب عادتفيحّؿؾ أر يؽقر داح ف يفقديًّا: فنكف يحض عؾك شذع جفد ك قر  

يجقز الّؾؿقد يالؿراجع الحاخامقة ب شنعمر العثقر عؾقف عؾك الؿأل- خمًفا لذلؽ

شؾ ب الؿ ؽرة لؾقفقدي الذي يعثر عؾك الء فؼده غقر القفقدي شآحّػاظ شف لـػ ف

مـ إعادتف لصاح ف يقد فرضت يف إزمـة المحؼة يف معظؿ  ,فعؾًقا,ييؿـعف 

إاقاء الضائعة أمًرا إلزامقًا: لذلؽ أمرت الؿصادر ال ؾدار ققاكقـ تجعؾ إعادة 

ب كـقع مـ الطاعة الؿدكقة لؾديلةب الحاخامقة القفقد شضريرة الّؼقد شّؾؽ الؼقاكقـ

أي عدا شذع أي جفد لؾعثقر عؾك داح  ال لء الؿػؼقد ب يلقس كقاج  ديـل

 (1)-"إذا لؿ يؽـ يفقدًيا

: إذ إر سرقة مؿتؾؽات إغقارفّ قح كصقص الّؾؿقد شف ب الحؽم الثاينأما 

أما مـ عداه ب ٓ ت ر  القفقدي: تعـل "ٓ ت ر ": القدقة الّل جاءت يف الّقراة

يجف : 57فحمع سرقّف- فؼد يرد يف م حث ]سـفدريـ )  الؿحؽؿة العؾقا( ص 

غقر القفقدي[ ش    : يلؽـ ،ؾ ُأِعدا سؾقؾ كقح ]يؼصد: ت لع الجؿارا": أ[

ب الربايّا[ فقؿا يّعؾؼ شال رقة أر ال خص الذي يؼقا شال رقة ال رقة؟ ألؿ يرد ]يف

يكذلؽ ب يكذلؽ ]ال خص الذي يجامع[ الؿرأة الجؿقؾة ]الؿّزيجة الؿ  قة[

إذا ما قاا هبا غقر يفقدي يف كظقره أي ]قاا هبا[ غقر يفقدي ب جؿقع إفعاع الؿ اهبة

فنر ب يف غقر يفقدي فنر ذلؽ العؿؾ محظقر: لؽـ إذا قاا هبا يفقديب يف يفقدي

                                                 

 -061- ص الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القفقد( 0)
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 תואר יפת וכן וגזל גנב הגזל על והתניא נהרג נח בן הגזל ועלذلؽ م اح؟ )

 -"(מותר בכותי וישראל אסור בישראל וכותי בכותי כותי בהן כיוצא וכן

إباحة سرقة مؿتؾؽات يقد يردت يف الّؾؿقد الؿؼدسل قصة تدع عؾك 

[ أر الؿؿؾؽة 4: 3ٕيع( : حقث يرد يف م حث ]شاشا قاما )  ال اب اإغقار

فدرسا عؾك يديف ب الريماكقة أرسؾت حارَسقـ لّعؾؿ الّقراة مـ الَرشِّل جؿؾقةقؾ

إر اريعّؽؿ كؾفا : يقآ لف يف الـفايةب العفد الؼديؿ يالؿ ـا يالّؾؿقد يإجاداه

 : عدا إمريـ الّالققـب مـاس ة يرائعة

يلؽـ غقر ب تقلقد غقر القفقديةأكؽؿ تؼقلقر إر القفقدية ٓ يجقز لفا : إول

ب كؿا ٓ تؼقا القفقدية شنرضاع اشـ غقر القفقديةب القفقدية تؼقا شّقلقد ا سرائقؾقة

 لؽـ غقر القفقدية تؼقا شنرضاع اشـ القفقدية شنذهنا- 

 -(1)أر سرقة القفقدي محرمة يسرقة غقر القفقدي م احة: الثاين

مع مؼاركّفا ش قا،د ديـقة ب قةيتـاقش إحدى الدراسات القفقدية ،ذه الؼض

ب يتقضح الؿ ّقغات الّل ُ رحت  شاحة ال رقة مـ غقر القفقديب أخرى

يأر آخّمج يف الحؽؿ شقـ القفقدي يغقر القفقدي ب يتحريؿفا مـ القفقدي

يذلؽ يف إ ار تػ قر ما يرد يف ب ٓ يؼ ؾ الـؼاشب يرجع إلك كقكف حؽًؿا سؿاييًّا

ُة َيَخَ َػْت آكاُا كَ ": (6: 4سػر ح ؼق  ) ْ،ِريَّ ِت اْلِج اُع الدَّ َظَر َفَرَجَػ إَُمُؿ َيُدكَّ

 شلر الؿؼصقد ،ق إشاحة أمقاع إغقار يمؿّؾؽاهتؿ-ب "اْلِؼَداِ 

                                                 

)غقر - 83 – 74 'עמ- לגוי ביחס התלמודים בין גישה הבדלי על ;נוכרי של ושור נוכרי( 0)

القفقدي يثقر غقر القفقدي: حقع الػري  يف الّطر  إلك غقر القفقدي شقـ الّؾؿقديـ ال اشؾل 

 (-83 – 74يالؿؼدسل- ص 
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 : أحؽام كجاسة إغقار: رابًعا

 ق ؿ يف يرد ما–غقر القفقد مـ  مققػ الّؾؿقدمـ الؿظا،ر الّل تقضح ي

 ما يكؾ القفقد غقر شـجاسة الحاخامات أقر ثحق :"الطفارات" إخقر الؿ ـا

 الطؼقس جؿقع أشطؾقا فؼد لذلؽ يم رب: يملكؾ م ؽـ مـ هبؿ يّعؾؼ

 سقاءب دقرة شلي هبا دخؾ القفقد لغقر ييؽقر القفقد يؿارسفا الّل يال عائر

أي غقر م اارة كلر ُت رتى مـفؿ ب كاكت م اارة شؿ اركة غقر القفقد أكػ فؿ فقفاأ

فطالؿا أر لغقر القفقدي ب حّك تمجر  تؿاا تؾؽ الطؼقس يال عائرإديات أي 

  -(1)دخًم يف ،ذه الطؼقس فنكف قد أشطؾفا شـجاسّف

ـجاسة غقر القفقد يشطمر شيمـ إمثؾة القاضحة عؾك إقرار الحاخامات 

الطؼقس يال عائر الّل يّدخؾقر فقفا ما يرد يف م حث ال ؼرة: حقث تذشح يف 

يمـ ب ي شؼرة حؿراء لؾّطفر مـ كجاسة الؿقت يما يّعؾؼ هباالّ ريع القفقد

ب ال ريط المزمة يالضريرية لصمحقة ال ؼرة ي ؼقسفا شعد تحديد سـفا يلقهنا

: حقث يرد يف الطفارة: يإٓ فؼدت الفدج مـفا ي،ق :مـ غقر القفقد ى رتأٓ تُ 

ت رتى مـ إغقار  يج  أٓ: إلقعقزر َرشِّليؼقع ": [0: 2)  ال ؼرة( م حث ]شاراه 

- ييـط ؼ الحؽؿ كػ ف عؾك (2)"(ַהָּמְכִרים ִמן ִנְלַקַחת ֵאיָנה, אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי)

يذلؽ مثؾؿا ب سائر الطؼقس يال عائر الؿّعؾؼة شالؼراشقـ يالذشائح يالّؼدمات

إذا سؼط فرخ الطقر يف ": [6: 8يرد يف م حث ] فاريت )  الّطفقرات( 

أما إذا ب فنكف يعد كجً ا –أحد،ؿ أر يخرجف ييعطقف لؾغري  الؿعصرة ثؿ كقى 

                                                 

 -45 – 43ت ريعات- ص  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد  (0)

 –شاراه ) الراشع(ب الؿ حث الطفارات)ق ؿ  - الؿجؾد ال ادس( ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(2)

 -410(ب ص أب فؼرة )الثاين(ب الػصؾ ال ؼرة
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 ָעָליו ְוִחַּׁשב ְלַגת ֶׁשָּמַפל גֹוָזלفنكف يظؾ  ا،ًرا ) –]كقى أر يعطقف[ لؾؽؾ  

 -(1)"(ָטהֹור, ְלֶכֶלב. ָטֵמא, ְלָנְכִרי ְלַהֲעלֹותֹו

يلؼد سايى الحاخامات شقـ كجاسة غقر القفقد يكجاسة مرض ال قمر مـ 

يعدي،ؿ كذلؽ كالحائضات يالقالدات: ب اع يالـ اء يف الّ ريع القفقديالرج

: فؼد يرد يف لذا ُيؿـعقر مـ دخقع إماكـ الؿؼدسة لةم يدك ق،ا شـجاسّفؿ

ج ؾ شقت الؿؼدس أكثر قداسة ٕكف ٓ يدخؾف ": [8: 0]كؾقؿ )  إديات( م حث 

ات- ال قر الؿـخػض مرضك ال قمر مـ الرجاع يالـ اء يٓ الحائضات يالقالد

]القاقع يف شقت الؿؼدس أماا سقر ال احة[ ُيعد أكثر قداسة ٕكف ٓ يدخؾف إغقار 

 ִנדֹות, ְוָזבֹות ָזִבים ֶׁשֵאין, ִמֶּמו ְמֺקָדׁש ַהַּבִית ַהרشجثة الؿقت )يٓ الؿّـجس 

 ִנְכָנִסים ֵמת וְטֵמא ִיםגֹו ֶׁשֵאין, ִמֶּמו ְמֺקָדׁש ַהֵחיל. ְלָׁשם ִנְכָנִסים ְויֹוְלדֹות

 -(2)"(ְלָׁשם

كؿا اعّرب فؼفاء الّؾؿقد شـات غقر القفقد يف حالة كجاسة )حقض( مـذ 

مقمد،ـ: يمـ ثؿ فؼد حرمقا عؾك القفقد الزياج مـفـ- كؿا حرا الح ؿقكققر 

عؾك ا سرائقؾل أر يجامع امرأة غقر يفقدية يأداكقه ياعّربيه يف مـزلة مـ جامع 

ائض يجارية غقر يفقدية يامرأة مّزيجة- يأضاج فؼقف مـ فؼفاء الّؾؿقد امرأة ح

إر ذلؽ ال خص الذي ضاجع امرأة غقر : دػة أخرى عؾك ذلؽ: حقث قاع

يفقدية مدار حقث تعّرب ،ذه الؿرأة حائض يجارية يغقر يفقدية يزاكقة: حقث 

عـدما أتك ": يجف ب[: 46يرد يف م حث ]عػقاداه زاراه )  الع ادة القثـقة( ص 

                                                 

 – فاريت ) الخامس(ب الؿ حث الطفارات)ق ؿ  الؿرجع ال اشؼ- الؿجؾد ال ادس( 0)

 -473(ب ص يب فؼرة )الثامـ(ب الػصؾ ّطفقراتال

 -52 – 50(ب ص حب فؼرة )إيع(ب الػصؾ إديات –كؾقؿ ) إيعالؿ حث الؿرجع ال اشؼ- ( 2)
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إر دار قضاء الح ؿقكققـ حرمت عؾك ا سرائقؾل أر يجامع : راج ديؿل قاع

امرأة مـ ع دة الؽقاك  يأداكّف: حقث تعّرب ،ذه الؿرأة حائًضا يجارية يغقر 

إر ذلؽ ال خص ]الذي ضاجع : يفقدية يامرأة مّزيجة- عـدما أتك راشقـ قاع

ه الؿرأة حائًضا يجارية يغقر الؽقاك [ ُمدار: حقث تعّرب ،ذامرأة مـ ع دة 

ד של חשמונאי גזרו ישראל הבא "דכי אתא רב דימי אמר בيفقدية يزاكقة )

כי אתא רבין אמר משום  א"על העובדת כוכבים חייב משום נשג

 (1)-"(ז"נשג

يلؿ ي ؾؿ إ ػاع مـ تؾؽ إحؽاا الّل تـضح شالعـصرية: إذ حظر فؼفاء 

ياعّربيا الطػؾ ب ر خ قة الّـجس مـ ال قمرالّؾؿقد الّعامؾ مع أ ػاع إغقا

غقر القفقدي كجً ا مـذ يٓدتف- كؿا حظريا عؾك الطػؾ مـ شـل إسرائقؾ أر 

يّقاجد مع  ػؾ مـ إغقار خ قة مضاجعة الذكقر- يحؽؿقا شـجاسة الطػؾة غقر 

يسّقغقا ذلؽ شزعؿفؿ شلهنا ما دامت ب القفقدية مـ عؿر ثمث سـقات ييقا ياحد

عؾك الؿضاجعة ففل تـجس شال قمر- يقد ُذكر ذلؽ دراحة يف م حث قادرة 

قاع راج ": يجف أ[: 47ص ب يجف ب: 46]عػقاداه زاراه )  الع ادة القثـقة( ص 

لؼد حظريا الّعامؾ مع  ػؾ مـ ع دة الؽقاك  خ قة : كحؿار شر إسحا 

يكذلؽ ٓ يّعامؾ  ػؾ إسرائقؾل مع  ػؾ مـ ع دة ب الّـجس مـ ال قمر

ك ّـّج كذلؽ أر  ػؾة ع دة : -- يؼقع راشقـا-لؽقاك  خ قة أر يضاجعف ذكرا

ف ؿا أهنا قادرة عؾك ب مـ عؿر ثمث سـقات ييقا ياحدالؽقاك  تعد كج ة 

 עובד תינוק על גזרו יצחק בר נחמן רב אמרالؿضاجعة ففل ُتـّجس شال قمر )

.. .זכור במשכב אצלו רגיל ישראל תינוק יהא שלא בזיבה שיטמא כוכבים
                                                 

 -092 أخر يف الّؾؿقد ترجؿة شاب الع ادات إجـ قة يف الّؾؿقد )عػقدا زارا(- ص( 0)
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 הואיל אחד ויום שנים 'ג בת כוכבים עובדת תינוקת הא הלכך רבינא אמר

 (1)-"(בזיבה נמי מטמאה לביאה וראויה

ب  ؼ ل ش ؽؾ أكجاًسا يعدير لألدب الحاخامل يفًؼاي،ذا يعـل أر إغقار 

ـْ ب الحائضات الـ قة مثؾ الـجاسة ي   ـ إغقار ك اء يأر  لؿصادر َيفًؼا يلؽ

 (2)-ال قمر شؿرض الؿصاشقـ مثؾ أيب الؿقتك مثؾ الـجاسة إغقار ي    أخرى

امتد إلى يلؿ يؼّصر حؽؿ الحاخامات شالـجاسة عؾك ال  ر فح  : شؾ 

يحّك الخ   الؿقجقد ب فحؽؿقا شالـجاسة عؾك جدرار شققت إغقار، الجؿاد

قا كا،قؽ عـ حؽؿفؿ عؾك تراب ال ققت أيًضا شالـجاسة- كؿا حؽؿب داخؾ ال قت

يإذا أراد القفقدي أر ي ّعقر،ا أي ب شـجاسة أديات الؿط خ الؿؿؾقكة لغقر القفقد

ي رتيفا مـفؿ فعؾقف أر يؼقا شّطفقر،ا- يترت  عؾك ،ذا الحؽؿ أي ،ذه الـظرة 

الحؽؿ شالـجاسة عؾك كؾ ما يؾؿ ف إغقار: أي أر إغقار ب الديكقة إلك إغقار

 -(3)كج قر ييـج قر كؾ ما تؾؿ ف أيديفؿ

يقد شررت شعض الؿصادر القفقدية الؼقع شـجاسة إغقار يمّعؾؼاهتؿ شلر 

 يدي اتصاع يجقد احّؿاع مـع أجؾ مـ شالـجاسة عؾقفؿ حؽؿقا الحاخامات قد

يف الّؾؿقد  "اؿعقر شار يقحاي"يشقـفؿ: إذ إكف يفًؼا لؾحاخاا  القفقد شقـ

                                                 

 الؿرجع ال اشؼ-( 0)

 .ברקוביץ חיים- החדשה העת בראשית בצרפת יהודית תרבות ;ומהפכה מסורת( 2)

 .302 – 298' עמ- 2117ب היהודי העם תולדות לחקר שזר זלמן מרכז: ירושלים

 شقركقفقّس- حايقؿ- الحديث العصر شداية يف فرك ا يف القفقدية الثؼافة يالثقرة: الّؼؾقد)

 (-210 – 087 ص -2117القفقديب  ال ع  تاريخ لدراسة اازار زالؿار مركز: الؼدس

 -56ص أخر يف الّؾؿقد ترجؿة شاب الع ادات إجـ قة يف الّؾؿقد )عػقدا زارا(- ( 4)
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ا تحظر تـايع أ عؿة الػؾ طقـل فنر اثـل ع ر حؽًؿا مـ الثؿاكقة ع ر حؽؿً 

يتحظر إحؽاا ال رعقة ال ّة ال اققة إجراء اتصاع ب مخّؾػة خادة شإغقار

 -(1)اجّؿاعل عؾك م ّقيات مخّؾػة مع إغقار

إر ،ذه الـصقص الّل قدمّفا ،ـا ما ،ل إٓ كؿاذج لؿا : وخالصة الؼول

مت عؾقف كظرة تؾؽ الـؿاذج الّل ت قـ إساس الذي قاب يحقيف الّؾؿقد شقـ دفّقف

يآحّؼار  الّل تّؿثؾ يف احّؼار غقر القفقد يتّصػ شالعـصريةب القفقد إلك غقر،ؿ

يجعؾف فق  م ّقى غقره مـ ب يف مؼاشؾ ا عمء مـ الجـس القفقديب يآزدراء

يأشاحت ما لدى إغقار مـ ب شنعطائف امّقازات خادة ٓ يصؾ إلقفا أحدب ال  ر

فم ب ف ديـًا ي قر عؾقف يف كؾ زمار يمؽار- يمـ ثؿيجعؾت مـ اسّغملب مؿّؾؽات

 عج  مـ تصرفات يفقد الققا!

 

         

   

                                                 

 ארץ לתולדות קתדרה; עת כתב. בירנבוים חנן. העתיקה בעת נכרים טומאת( 0)

 8' עמ. 3022 אפריל, צבי בן יצחק יד; ירושלים(. :24) גליון, ויישובה ישראל

- حـار شريـ ايا- ديرية: كاتقدرا لّاريخ أرض الؼديؿة كجاسة إغقار يف العصقر) .40 –

 – 7ا- ص 2100(- الؼدس: يد يّ حا  شـ ت ػلب أشريؾ 049إسرائقؾ ياسّقطاهناب العدد )

41-) 
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 اخلامت٘

أس غ عؾقـا كِعؿف ب شؿا يُح  كؿا يُح  مّك ُيح ب الحؿد هلل تعالك يتؼدس

يلف الحؿد ب فؾف الحؿد حّك يرضكب يآتاكا ُرادكا يي ر لـا س ؾـاب ظا،رة يشا ـة

ضايلف الحب إذا رضل يأافد أر ٓ إلف إٓ اهلل يحده ٓ اريؽ لف ب ؿد شعد الرِّ

ب يأافد أرَّ محؿًدا ع ده يرسقلفب يقدر ففدىب خؾؼ ف قىب العؾل إعؾك

يالّاشعقـ يأت اع الّاشعقـ ب دؾك اهلل عؾقف يعؾك آلف يدح فب يخاتؿ أك قائف يُرسؾف

 إلك يقا الديـ يسؾِّؿ ت ؾقًؿا كثقًرا-

هلل ،ذا ال حث يأخرجف إلك الـقر شعد جؿع يترجؿة أما شعد: فؼد أتؿ ا

ياهلَل أسلع أر يؽقر كقًرا لؽؾ مممـ يمممـة يفدي إلك الحؼ يإلك ب يدراسة

ُج قارئف يالؿطؾع عؾقف شؿا غػؾ عـف الؽثقر مـ الؿ ؾؿقـ ب دراٍط م ّؼقؿ ييعرِّ

لّؾؿقد يغقر،ؿ يمـ ال احثقـ يالؿثؼػقـ يرجاع الثؼافة يا عما: أٓ ي،ق كظرة ا

ب تؾؽ الـظرة الّل قامت عؾك الؽرا،قة يال غض يالحؼدب لغقر القفقد مـ ال  ر

مـ  ♠يإد،ك ك  ة ذلؽ إلك زيًرا إلك اهلل تعالك شؿا أكزلف عؾك ك قف مقسك 

يف يقت ُيّفؿ فقف ا سمُا شلكف ديـ الؽرا،قة يالحؼد يغقره شالّ امح ب اريعة

 يآعّداع-

 : ك ما يؾليقد خُؾصُت يف خاتؿّف إل

: أ،ؿقة الّؾؿقد يمؽاكّف عـد القفقد قديًؿا يحديًثا: ففق مصدر إلفاا لفؿ (أ 

 يقد تجؾك ذلؽ شال قا،د الّل مرت معـا يف ال حث-ب عؼديًّا يتاريخقًّا يسقاسقًّا

شعد ال حث يالرتجؿة ُرِددت مجؿقعة مـ الؿصطؾحات الّل تطؾؼ  (ب 

ؿت ح   مدلقلفا الّاريخل  يقدب عؾك إغقار يف العفد الؼديؿ ييف الّؾؿقد ُق ِّ
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 : إلك ثمثة أق اا

العفد  اسّعؿؾفايتؿثؾف الؿصطؾحات الّل ب اقدا تاريخقًّ إ: الؼسم إول

 -رات دٓلقةقيلؿ ُيدخؾ عؾقفا الحاخامات تغقب الؼديؿ

يلؽـ ب الذي تؿثؾف الؿصطؾحات الّل يردت يف العفد الؼديؿ: الؼسم الثاين

مع رات الدٓلقة لّعطل معـك جديًدا يّػؼ قض الّغقأدخؾ عؾقفا الحاخامات شع

 -ؿر هبا القفقديالؿرحؾة الّاريخقة الّل 

ييّؿثؾ يف الؿصطؾحات إحدث تاريخقًّا: إذ لؿ يؽـ لفا : الؼسم الثالث

اسّحدثفا الحاخامات كّقجة يإكؿا ب يجقد تاريخل يف عصر العفد الؼديؿ

 فقؿا شعد: فقردت يف الؿ ـا يالّؾؿقد- لؾظريج ال قاسقة يالثؼافقة الّل يؿرير هبا

عؾك غقر القفقد شؿعـل إغراب  أرَّ كؾ ،ذه الؿصطؾحات جؿقًعا تدع (ج 

،ق ما ساد   يثـل أي غقر يفقدي(  "جقي" גֹוי) مصطؾحأر  غقرب أي إجاك 

،ذا مع يجقد  الؿ ـا يالّؾؿقد:الػؽر الديـل القفقدي خادة يف مرحؾة 

يقد ألؼت شظملفا عؾك  لة عؾك غقر القفقد-الؿصطؾحات إخرى كذلؽ لؾدٓ

   قعة تعامؾ القفقد مع أخريـ يف عصركا الحاضر-

الؿخّؾػة قد  الؿعاجؿ العربيةشعد دراسة الؿعاجؿ العربية يّضح أرَّ  (د 

محددة أي أي كقع مـ  لؿ تحؿؾ أية دٓلة ديـقة "جقي"عؾك أر كؾؿة  أجؿعت

فا شدأت تلخذ ذلؽ ال عد يف عصر لؽـيب العفد الؼديؿحؼ ة  خمع العـصرية

يتمكد ذلؽ  -يف مؼاشؾ القفقدي ف اتت تدع عؾك غقر القفقديب الؿ ـا يالّؾؿقد

 الؿقسقعة الؿؼرائقة )الّقراتقة( كؿا س ؼ شقاكف-

كربة الػّايى يال ريح الحاخامقة  مـ خمع الدراسة اتضح اخّمج (ه 



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  480

 ػاد،ا أر إغقاريمب إغقار مـ يقت لققت يمـ مؽار لؿؽارإيلك ش لر 

 أيلةؽ يأعم،اب إيثار ع دة أيب العؽقا أدكا،ا: يإكؿا ،ؿ درجاتب لق قا سقاء

 م ّقى أيًضا ي،ـاك- الؿ قحققر يالؿ ؾؿقر: أيب إيثار ع ادة تركقا الذيـ

 الؿّفقدير-: أيب "الجقريؿ"إغقار: أٓ ي،ؿ  مـ يسقط

 : ات ي،لاتجف الحديث عـ إغقار يف ال حث إلك ثمث   ؼ (ي 

   ؼة الـصارى- ,

 ي  ؼة ع دة إيثار- ,

 ي  ؼة الؿّفقديـ- ,

يلؿ ُك ْر يف ال حث لؾؿ ؾؿقـ: إْذ إرَّ ا سمَا لؿ يؽـ قد ظفر يف مرحؾة 

شؾ كار مادة لؾـؼد يف الؿرحؾة ب كّاشة الّؾؿقد يمـ ثؿ لؿ ُيّـاَيع يف دػحاتف

 المحؼة عؾك الّؾؿقد يتحديًدا يف إدب الحاخامل-

يذلؽ يعقد ب اتضح مـ خمع ال حث الؽرا،قة ال ديدة لؾؿ قحققـ (ز 

 : ل   قـ كؿا يؼقع إسرائقؾ ااحاك

يما خالط ذلؽ مـ م ميلقة ب الؽرا،قة يآفرتاءات الحؼقدة ضد الؿ قح ,

 ح   زعؿفؿ-– "قّؾف"عـ 

ت ّـد الؽرا،قة أيًضا إلك أس اب ٓ،قتقة: إذ ُتَصـَّػ الؿ قحقة ح    ,

ييـظر إلك جؿقع الرمقز الديـقة الؿ قحقة ب عؾك أهنا يثـقة  –حاخامقةالّعالقؿ ال

 شاعّ ار،ا أيثاًكا-

مـ الؿؿؽـ اخّصار الؿققػ القفقدي مـ إغقار شؿا عرب عـف الّؾؿقد  (ح 
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 -"القفقدإفضؾ مـ غقر  اقّؾ": "اؿعقر شار يقحاي"الؿؼدسل عؾك ل ار راشل 

يٓ ب الؽرا،قة لألغقار يؿّؾئ الّؾؿقد ش قا،َد كثقرة تدع عؾك حجؿ (ط 

ففل مؽررة يف معظؿ أق امف: ب يحّاج ال احث إلك جفد لؾ حث عـفا يف الّؾؿقد

ي،ذا يجعؾ مـ الصعقشة شؿؽار تؼري  م افات الّعايش مع الؼقا ي،ؿ يؿؾؽقر 

 ،ذا الؿخزير الضخؿ مـ الؽرا،قَة لؾغقر-

 تّ دع ٓ تّغقر يٓب أ ؾؼ القفقد مـ خمع الّؾؿقد عدة دػات لألغقار (ي 

يإكؿا ،ل خققط م ّؼرٌة يف الـػ قة القفقدية- يقد ب عرب مرير الزمار يالؿؽار

 ُرِددت خؿس دػات رئق ة لألغقار يف الّؾؿقد-

اتضح مـ خمع ال حث يجقد تطاشؼ ياضح شقـ الجاك  الـظري  (ك 

يالّط قؼل عـ إغقار يف الّؾؿقد: فاسّحمع دمائفؿ يأمقالفؿ يأعراضفؿ 

 ائؿ عؾك الؿققػ مـفؿ-ق  ياسّ احّفا 

شعد الرجقع لؾؿراجع العرشقة عـ إغقار يف القفقدية اتضح أر شعضفا  (ل 

يمعؾقا أر القعاء الؿعؾقمايت ب يػّؼر لؾدقة يف الرتجؿة يالؿصداققة يف الؿعؾقمة

- يقد [8: ]الؿائدة ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿: يـط ؼ عؾقف أيًضا ققع الحؼ تعالك

الّؾؿقد ال اشؾل: رسالة ع دة "قاض( يف كّاشف أاار إلك مثؾ ،ذا )الدكّقر ك قؾ ف

ُتظفر الؽّ  العرشقة حقع الّؾؿقد جفًم فادًحا شالّؾؿقد ": إذ يؼقع "إيثار

يشالطقائػ القفقدية عؾك حد سقاء خادة عـدما تؾؼل شمئؿة العديار ا سرائقؾل 

 -(1)"عؾك عاتؼ الّؾؿقد

                                                 

الّؾؿقد ال اشؾل: رسالة ع دة إيثار- )ترجؿة يتؼديؿ: ك قؾ فقاض(- دم ؼ: دار الغديرب ( 0)

 -02ا- ص 0990
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 فَرط املصادر ّاملراجع

: جمع الديـ سعقد(- شقريت: )دراسة يترجؿةأشقؼقر: الرسائؾ يالحؽؿ  

 ا-0990ب الدار العرشقة لؾؽّاب

سعقد جزائرلل(- يلقاا غاي كار- : أحجار عؾك رقعة ال طركج )ترجؿة 

 ا-0971ب دار الـػائس: شقريت

أخر يف الّؾؿقد ترجؿة شاب الع ادات إجـ قة يف الّؾؿقد )عػقدا زارا(-  

 ا-2117العؾقا لؾـ ر يالّقزيع-  دار: اقؿاء مجدي مح ـ- الؼا،رة

دار العؾقا لؾـ ر : أخر يف الػؽر القفقدي- مجؿقعة مملػقـ- الؼا،رة 

 ا-2116ب يالّقزيع

ترجؿة مّـ الّؾؿقد )الؿ ـا(- مصطػك ع د الؿع قد سقد مـصقر-  

 ا-2118ب مؽّ ة الـافذة: الجقزة

قـ تؾػقؼ دقرة أخر يف الّؾؿقد: ي قع الؿ قح يالعرب يالؿ قحق 

 ا-2113ب َقْدُمس: - شقريت4يإمققـ- زياد مـك- ط 

 ا-2100ب مركز دراسات ال ر  إيسط: الّؾؿقد ال اشؾل- عؿار 

ك قؾ فقاض(- : الّؾؿقد ال اشؾل: رسالة ع دة إيثار- )ترجؿة يتؼديؿ 

 ا-0990ب دار الغدير: دم ؼ

ح ـ : الدياكة القفقدية يمققػفا مـ غقر القفقد- إسرائقؾ ااحاك )ترجؿة 

 ا-0993ب دار سقـا لؾـ ر: خضر(- الؼا،رة

ت ريعات- مصطػك ع د الؿع قد  –ع ادات  –الدياكة القفقدية: عؼائد  
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 ا-2105ب دار الثؼافة العرشقة: سقد مـصقر- الؼا،رة

ذلؽ الرجؾ: ي قع الؿ قح يف الؿصادر القفقدية- أشقجدير اـةار  

س ة الؿصرية لؾّ قيؼ الؿم: - الؼا،رة2عؿري زكريا خؾقؾ(- ط : )ترجؿة

 ا-2107ب يالّقزيع )إمدكق(

معفد : الػؽر الديـل ا سرائقؾل: أ قاره يمذا، ف- ح ـ ظاظا- الؼا،رة 

 ا-0970ب ال حقث يالدراسات العرشقة

عرشل(- دافقد سجقػ- الؼدس  –عربي ب عربي –قامقس سجقػ )عرشل  

 ا-2118ب دار اقكـ: يتؾ أشق 

- 4ة الؿعادرة- دافقد سجقػ- ط عرشل لؾغة العربي –قامقس عربي  

 ا-0991ب دار اقكـ: أيراؾقؿ يتؾ أشق 

دار الجقؾ : محؿد شدرار(- شقريت: قصة الحضارة- يع ديقراكت )ترجؿة 

 ا-0988ب الؿـظؿة العرشقة لؾرتشقة يالثؼافة يالعؾقا: تقكس –

مع ترجؿة فصقع مخّارة- لقؾك إشرا،قؿ أشق ب مدخؾ إلك دراسة الّؾؿقد 

 ا-2101ب الدار الثؼافقة لؾـ ر: ا،رةالؿجد- الؼ

يف الؾغة العربية- آماع محؿد ع د الرحؿـ- مجؾة رسالة  "جقي"مصطؾح  

مركز الدراسات  –جامعة الؼا،رة : (- الؼا،رة3 – 4ع )ب (06مج )ب الؿ ر 

 -011 – 74ا- ص 2115ب ال رققة

معجؿ إعما يالؿصطؾحات الصفققكقة يا سرائقؾقة- جقين مـصقر-  

 ا-2119ب الؿركز الػؾ طقـل لؾدراسات ا سرائقؾقة )مدار(: اهلل راا



 وُ اهدزاسا  اهعكديُ  جم  484

مصطػك ع د : معجؿ الؿصطؾحات الّؾؿقدية- عاديـ اّقـزلّس )ترجؿة 

: (- جامعة الؼا،رة09العدد )ب الؿع قد سقد(- سؾ ؾة الدراسات إدشقة يالؾغقية

 ا-2116ب مركز الدراسات ال رققة

القفقدية- ي رائقؾ مةقر ٓي- تؾ الؿػا،قؿ إساسقة: مائة مصطؾح يف  

 ا(-2118ب مِ ؽاع: أشق 

مػفقا أخر يف القفقدية يالؿ قحقة- مـك أشق الػضؾ يكادية محؿقد  

 ا-2118ب دار الػؽر: مصطػك )محررتار(- دم ؼ

يف ال عر العربي الحديث مع تلدقؾ  "إغقار"مػفقا الجقيقؿ  

مج ب ج ة- مجؾة رسالة الؿ ر  لؾؿصطؾح يف العفد الؼديؿ- ع د الخالؼ ع د اهلل

 – 085ا- ص 0997ب مركز الدراسات ال رققةب (- جامعة الؼا،رة3 – 0ع )ب (6)

239- 

 ا-2111ب شق ار: مؼدمة يف تاريخ فؾ طقـ الؼديؿ- زياد مـك- شقريت 

الؿؽّ  : مقسقعة الؿصطؾحات الديـقة القفقدية- رااد ال امل- الؼا،رة 

 ا-2112ب الؿصري لّقزيع الؿط قعات

مقسقعة الؿػا،قؿ يالؿصطؾحات الصفققكقة: رؤية كؼدية- ع د الق،اب  

 ا-0975ب مركز الدراسات ال قاسقة يآسرتاتقجقة شإ،راا: الؿ قري- الؼا،رة

: مقسقعة القفقد يالقفقدية يالصفققكقة- ع د الق،اب الؿ قري- الؼا،رة 

 ا-0999ب دار ال ري 

: ار القفقدية- أل قرتق داكزيع )ترجؿةالقفقدية يالغقرية: غقر القفقد يف مـظ 

 ا-2113ب إيائؾ: ماري افرسّار(- دم ؼ
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: ירושלים. כנעני יעקב. השונות לתקופותיה העברית הלשון אוצר 

معجؿ الؾغة العربية عؾك مر عصقر،ا- يعؼقج كـعاين- . )ב"תשכ, מסדה

 ا(-0962ب م ادة: الؼدس

 משה. ותקופתו המקרא של הידיעות אוצר ;מקראית אנציקלופדיה -

, ביאליק מוסד: ירושלים. רביעית הדפסה(. ב) כרך(. עורך) קאסוטו דוד

الؿقسقعة الؿؼرائقة: معجؿ الؿؼرا يعصره- مقاقف دافقد لقت اتق . )1792

 ا(-0978ب ممس ة شقالقؽ: - الؼدس3)محرر(- ط 

 נח בני של הדתי מעמדם ';המלך תורת'ל 'המלך דרך' בין -

 נתיבות: ישיבה. פינקלשטיין אריאל. היהודית תובהגו בהלכה ומצוותיהם

 "الطريؼ الؼقيؿ"شقـ . )839 – 861 'עמ. 8418, ב נתיבה: עת כתב –

: القضع الديـل لغقر القفقد يفرائضفؿ يف ال ريعة يالػؽر "اريعة الرب"ي

- ص 2102ب العدد الثاينب ديرية كّقػقت: القفقديقـ- أريةقؾ فقـؽقؾ ّايـ- ي قػا

240 – 267-) 

. בהלכה שינויים ועל לגויים היחס על '?נאורה' זרה עבודה יש האם -

(. 17) גיליון, יהודית למחשבה עת כתב: אקדמות. אברהם מיכאל

،ؾ تقجد يثـقة . )23 – 36 'עמ. 8449 יולי, מורשה בית: ירושלים

؟ حقع الّعامؾ مع إغقار يالّغققرات يف ال ريعة- مقخائقؾ أفرا،اا- "م ّـقرة"

ب شقت مقراااه: (- الؼدس09العدد )ب ديرية عؾؿقة يف الػؽر القفقدي: تأقدامق

 (-86 – 65ا- ص 2117يقلقق 

الدياكة . )8449, גוונים: אביב תל. ידען ירון. יוצריה על קמה הדת -

ا(- 2117ب دار ك ر جػاكقؿ: قامت عؾك مخرتعقفا- يارير يدعار- تؾ أشق 
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 )كّاب إلؽرتيين(

: אביב תל. לאו מאיר ישראל. יהדותב מושגים מאה ;יסוד הנחת -

معجؿ الؿػا،قؿ إساسقة: مائة مصطؾح يف القفقدية- ي رائقؾ . )8442, משכל

 ا(-2118ب مِ ؽاع: مةقر ٓي- تؾ أشق 

 קתדרה: עת כתב. בירנבוים חנן. העתיקה בעת נכרים טומאת -

, צבי בן יצחק יד: ירושלים(. 167) גליון, ויישובה ישראל ארץ לתולדות

كجاسة إغقار يف العصقر الؼديؿة- حـار ) .64 – 9 'עמ. 8411 ילאפר

(- 049العدد )ب كاتقدرا لّاريخ أرض إسرائقؾ ياسّقطاهنا: شريـ ايا- ديرية

 (-41 – 7ا- ص 2100أشريؾ ب يد يّ حا  شـ ت ػل: الؼدس

-אבן אברהם. האלפיים לשנות ומעודכן מחודש, שושן-אבן מילון -

معجؿ إيػقـ . )8442 'עמ, 3 כרך. 8446, החדש המילון: ירושלים. שושן

دار ك ر : محدث يمطقر لأللػقة الثاكقة- أفرا،اا إيػقـ اقاار- الؼدسب اقاار

 (-2118ص ب 6ا- مجؾد 2114ب الؿعجؿ الجديد

. יהודה בן אליעזר. והחדשה הישנה העברית הלשון מילון -

ثة- إلقعقزر شـ معجؿ الؾغة العربية الؼديؿة يالحدي. )1724, מקור: ירושלים

 ا(-0981ب دار ك ر ماققر: يفقدا- الؼدس

. גרינולד איתמר 'פרופ לכבוד מחקרים ;ומיסטיקה ריטואל, מיתוס -

: אביב-תל(. עורכים) מרגולין ורון בוהק גדעון, צבי-רוזן ישי

دراسات : يالّصقجب يالطؼقسب إسطقرة. )8410, אביב-תל אוניברסיטת

ب يجدعقر شق،اكب ت ػل,جريـػؾد- ااي ريزيـتؽريًؿا لؾربيفق قر إيّامار 
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 ا(-2103ب جامعة تؾ أشق : يرير مارجقلقـ )محررير(- تؾ أشق 

- החדשה העת בראשית בצרפת יהודית תרבות ;ומהפכה מסורת -

ب היהודי העם תולדות לחקר שזר זלמן מרכז: ירושלים. ברקוביץ חיים

يف شداية العصر الحديث-  )الّؼؾقد يالثقرة: الثؼافة القفقدية يف فرك ا- 2117

ب مركز زالؿار اازار لدراسة تاريخ ال ع  القفقدي: حايقؿ شقركقفقّس- الؼدس

2117-) 

- לגוי ביחס התלמודים בין גישה הבדלי על ;נוכרי של ושור נוכרי -

(- 08) גיליוןب יהודית למחשבה עת כתב: אקדמות. פיינטוך יונתן

)غقر القفقدي يثقر غقر  -83 – 74 'עמ- 2116ب מורשה בית: ירושלים

القفقدي: حقع الػري  يف الّطر  إلك غقر القفقدي شقـ الّؾؿقديـ ال اشؾل 

العدد ب ديرية عؾؿقة يف الػؽر القفقدي: يالؿؼدسل- يقكاثار شايـّقخ- أقدامقت

 (-83 – 74ا- ص 2116ب شقت مقراااه: (- الؼدس08)

 רמת. לדשטיינפ אריה צבי. זרה עבודה במסכת מחקרים: לבדד עם -

ال ع  يحده: دراسات يف م حث الع ادة . )8442, אילן בר אוניברסיטת: גן

 ا(-2118ب جامعة شار إيمر: إجـ قة- ت ػل أريقف اّايـػقؾد- رامات جار

 שושן אבן אברהם. וכתובים נביאים לתורה חדשה קונקורדנציה -

فرس الؿعجؿ الؿػ. )2:93, ספר קרית: ירושלים. רביעית מהדורה(. עורך)

الحديث لؾّـاخ )الّقراة يإك قاء يالؿؽّقشات(- أفرا،اا إيػقـ اقاار )محرر(- 

 ا(-0982ب دار ك ر كريات سقػر: - الؼدس3ط 

- Encyclopaedia Judaica, second edition. Detroit: 
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Macmillan, 2007. 

- Encyclopedia of Modern Jewish Culture. Glenda 

Abramson (ed.). London and New York: Routledge, 2005. 

- The Encyclopedia of Jewish Life and Thought. Chaim 

Pearl (ed.). Jerusalem: Carta, 1996. 
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 300 ...............غقار يف الّؾؿقدإلػاظ الدالة عؾك إ :الؿ حث إيع
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The Other in Judaism “Talmud as an example”  

Prepared by: Prof. Hmood bin Ghazzai bin Ghazi Al-Harbi 

Saudi Academic, Professor Dr. at the Department of 
Theology and Modern Ideologies  in the College  of Shari´a 

and Islamic Studies at Al-Qassim University 

hamod.net@gmail.com 

Abstract 
All praise and thanks are due to Allah the Most High, He is the 

One worthy of praise and thanks. May Allah exalt and send peace 
upon our prophet Muhammad, and upon his family and all his 
companions. 

To proceed, this essay aims to study the other (non-Jewish) in 
an important Jewish source, namely the “Talmud”. The essay 
answers important issues related to the nature of the Talmud, how 
it was written down and what its components are. Thereafter, it 
clarifies its status with the Jews and the important issue related to 
defining Goyim (non-Jews) in terms of origin and semantic 
development. It also covers the meaning of Goyim in the Talmud, 
and what the meaning of the nine terms which are referred to with 
their different historical indications. After that, it shows the 
Talmud´s categories and its position with regards to them through 
the evidence that was translated from Hebrew into Arabic. The 
essay is concluded after explaining the characteristics of the Goyim 
through the texts of the Talmud in addition to the most important 
findings of this essay. 
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Position of Secular direction from the renewal of 
the religion  
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Theology and Modern Ideologies  in the College  of Shari´a 

and Islamic Studies at Al-Qassim University 

kasaif@gmail.com 

Abstract 
The concept of ”the renewal of the religion” is one of the 

concepts that has been propagated in recent times. Since renewal is 
a religious term, secular practices have occurred on this concept, 
using Western civilization as a starting point in an attempt to 
change the religion. That occurs by going beyond the religious text 
and the Islamic heritage, which is considered, by Western critical 
mechanisms, to outputs opposed to the Qur´an and Sunnah. The 
aim is to catch up with the West. 

“Renewal” is an Islamic concept that is included in the religious 
texts, so in order to renew the Islamic thought it´s necessary to start 
from within Islam itself. This is done by adopting its texts, 
principles and foundations that are accepted in Islam. 
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the High´s love, and her doctrine about the Islamic acts of worship, 
and finally her creed about Awliya (virtuous slaves of Allah). 

As for the third sections, it covers the danger of Maryam Nur´s 
views on the Muslims´ creed and the ways to confront them. 
Thereafter, the conclusion follows which covers the most 
important findings and recommendations. 

And I ask Allah that He makes this work of mine, purely for the 
sake of His noble face, beneficial to His believing servants, 
fulfilling the desired purpose in advising the one who strayed from 
the straight path. He is All-Hearing and Responsive. And praise be 
to Allah, the Lord of the worlds. 
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Abstract 
This study, named ”Maryam Nur´s doctrinal views and their 

relationship to Sufism; a presentation and critique”, aims to 
highlight some of Maryam Nur´s positions in the Islamic Creed 
and their connection to Sufism. That is done through presenting 
them and refuting them according to the scientific method that is 
followed. I only singled it out for research because many Muslim 
children are influenced by her thought, and because of the spread 
of her books that promoted falsehood under the guise of alternative 
medicine. 

The research is structured in three sections and a conclusion. 

As for the first section, it covers an introduction to who 
Maryam Nur is and how her thoughts developed based upon her 
philosophical sources. 

As for the second section, it covers a presentation of some of 
Maryam Nur´s views about the Islamic creed and a refutation of 
them. Among the most prominent and dangerous refuted views are 
the doctrine of pantheism, as well as her doctrine related to Allah 
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Means of Sufism in the Claim of Necromancy  

Prepared by: Dr. Samiyah bint Hasan Al-Hakami  

Saudi Academic, Assistant Professor at the Department of 
Theology in the College of Shari´a and Fundamentals of 

Religion at King Khalid University 

Sa.m55@hotmail.com 

Abstract 
All praise is due to Allah, Lord of the worlds. May Allah exalt 

and send peace upon the nation´s Messenger, the best of creation, 
who brought the apparent truth, and upon his family and all his 
companions. 

To proceed, this research aims to clarify the concepts and 
terminology of the title “Means, Sufism, Necromancy”. The 
research mentions the issue of necromancy in Sufism, and its 
connection with the people of other religions that worships idols. 
The research also focuses on the methods used by Sufism in its 
claim of necromancy which are presented in two sections: 

The first section: The use of magic as a means in the claim of 
necromancy. 

The second section: The use of sorcery as a means in the claim 
of necromancy within Sufism. 

I´ve singled out the refutation of the two means in a final 
section, in which Islam´s position on the means used for 
necromancy within Sufism is presented. 
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 The fourth chapter: To give precedence to silence over good 
speech is contradictory with the belief in the Last Day. 

 The fifth chapter: That it´s an evidence of not venerating the 
Creator who legislates. 

 The sixth chapter: A vow of silence is a vow of sin which 
isn´t permissible to fulfill. 

Then the research was concluded with a conclusion and indexes 
suitable for the research. 

Index of Sources and References: 
1. The Holy Quran. 
2. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi (D. 505 

AH), Ihyā' ‘Ulūm al-Dīn, Publisher: Dār al-Ma‘arifah- Beirut. 
3. Ibn Muflih, Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarrij, 

Abu Abdullah, Shams al-Dīn al-Maqdisi al-Ramīnī, then al-Salihī al-
Hanbali (D. 763 AH), Al-Adāb al-Shar‘iyyah wa al-Minaḥ al-
Mar‘iyyah, Publisher: The World of Books. 

4. Al-Adyān al-Wadh‘iyyah, subject code: GUSU5103, stage: MA, 
Curricula of Al-Madinah International University, Publisher: Al-
Madinah International University. 

5. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi (D. 505 
AH), Al-Arba‘īn Fi Uṣūl al-Dīn, Correction and Takhrīj of it's  
Hadiths by: Abdullah Abdul Hamid Arwani, Revised by: Dr. 
Muhammad Bashir al-Shaqfa, Publisher: Dār al-Qalam, Damascus, 
Edition: The first 1420 AH. 

6. Ibn Abd al-Barr, Abu Omar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin 
Abd al-Barr bin Asim al-Nimri al-Qurtubi (D. 463 AH), Al-Istizkār, 
Investigated by: Salem Muhammad Atta, Muhammad Ali Moawad, 
publisher: Dār al-Kutub al-‘Elmiyyah- Beirut, Edition: First, 1421 - 
2000 AD. 

7. Al-Shaṭīi, Abu Ishaq, Al-I‘tiṣām, Publishing House: The Great 
Commercial Library - Egypt. 

8. Ibn Taymiyyah, Ahmad Ibn Abd al-Halim al-Harrani, Iqtidhā' al-
Ṣirāt al-Mustaqīm Mukhālafat Aṣhāb al-Jahīm, Publisher: Al-



   JOURNAL OF  THEOLOGICAL STUDIES   
 

QNUQNU

Silence in Sufism; a critical and creedal study  

Prepared by: Prof. ´Arif bin Muzayyad bin Hamid 
Assuhaimy 

Saudi Academic, Professor Dr. at the Department of 
Theology  in the Theology in the College of Da`wah and 

Fundamentals of Religion at Islamic University 

Ariff-assuhaimy@hotmail.com 

Abstract 
The research contains an introduction, an opening containing 

six chapters, a conclusion, and scientific indexes. 

The introduction included the opening, the importance of the 
research, the reasons for choosing it, the research plan and the 
methodology. The foreword contained the definitions of 
“innovations, silence and Sufism”, an explanation of the categories 
related to silence as well as the ruling of each category. It also 
includes sayings of the Sufis pertaining to silence and the status it 
has according to them. 

Subsequently, I entered the core of the research, which covers 
an explanation of the doctrinal breaches related to the innovation 
of silence in Sufism and refuted it in six chapters: 

 The first chapter: That it´s from the actions made during the 
pre-Islamic era. 

 The second chapter: That constant silence is a forbidden 
innovation. 

 The third chapter: That it´s considered to be an exaggeration 
in the religion. 
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”The letter about Irja´” by the imam al-Hasan bin Muhammad 
bin al-Hanafiyyah is an important letter. Its importance is reflected 
by the following: 

1. It´s written by one of the imams of Sunnah who is from the 
family of the Messenger of Allah . 

2. It contains important issues related to the Islamic Creed, such 
as the command of holding on to the Book and the Sunnah, asking 
Allah to be pleased with Abu Bakr and ´Umar, and referring to the 
emergence of kharijites and sabaeans. 

3. It´s confirmed through an authentic chain to the imam al-
Hasan bin Muhammad. 

4. Because of this letter, al-Hasan bin Muhammad was accused 
of Irja´! It´s also said that he was the first to have Irja´ in his 
speech. 

5. Defending the companions and nullifying the statement 
claiming that the innovators and followers of Irja´ are an extension 
of the companions who stayed away from the trial. 

Despite the importance of this letter, which was produced by 
one of the descendants of the Messenger of Allah´s household, I 
didn´t find anyone who studied it. Examining its issues and 
clarifying the Irja´ referred to in it is crucial. Did al-Hasan bin 
Muhammad take it back or not? 
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”The letter about Irjaa” by the imam Al-Hasan 
bin Muhammad bin Al-Hanafiyyah 

Prepared by: Dr. Mohammed bin Abdullah bin 
Mohammed Al-Otaibi 

Assigned faculty member in the College  of Shari´a at Al-
Kuwait University 

m-a-1981@hotmail.com 

Abstract 
All praise is due to Allah. We praise him, we seek His help, we 

seek His forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evil 
within ourselves and our evil deeds. Whoever Allah guides, there 
is none to misguide him. Whoever Allah leads astray, there is none 
to guide him. I testify there is no true god but Allah alone, without 
any partners, and that Muhammad is His servant and His 
messenger. 

To proceed, from the obligatory duties with regards to our 
prophet Muhammad  is to love his family, to clarify their rights, 
and to highlight their virtues, efforts, and stories. Among the most 
prominent of their efforts is explaining and defending the Islamic 
Creed. The leaders of the family like ´Ali bin Abi Talib and Ibn 
´Abbas (may Allah be pleased with them both) and whoever came 
after them all agreed upon what the other companions and those 
who followed them upon good agreed upon in regard to affirming 
the attributes and predestination. The books containing authentic 
narratives are filled with that. 
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- A statement that the verse of cleansing in its context, race, and 
connotation is in the mothers of the believers, and that the verse is 
not restricted to them, may God be pleased with them, but rather it 
is for all believers.  

The research came after the introduction in two articles and a 
conclusion:  

The first topic: the verse of purification in its Quranic context. 

 The second topic: the position of the Imamate on the verse of 
purification. 

 As for the conclusion, I explained the most important findings 
and recommendations that I reached. 

And blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and 
his family and companions as a whole. 
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The verse of purification between the Qur’an 
context and Satanic interpretation 

Prepared by: Dr. Fahd bin Karim bin Mohammed Al-Ansari 

Saudi Academic, Associate Professor at the Department of 
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Abstract 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon our faithful Prophet and his family and companions: The title 
of the research: The verse of purification between the Qur’an 
context and Satanic interpretation, a comparative doctrinal study in 
the light of the belief of the Sunnis and the community. 

The research aims at a number of objectives, the most important 
of which are: 

- Explaining what is meant by the verse of purification through 
the context of the verse and its connotations and what is meant by 
the street. Show the relationship of the verse to the issue of 
infallibility and imamate. 

- Show that the textualization in the context does not require 
specificity or limitation, and that the lesson is general terms and 
not with regard to the cause. 

- Explaining the nullity of what the Imamate relied on in the 
verse of purification, whether from the point of view of the 
imamate or infallibility.  
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