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 ملدص السضالةملدص السضالة

 

 .احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م واعمٜمت٦ًٌم ًمإلؾمالم :  عنوان الرسالة

 .قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمتٞمٌل :  اسم الباحث

 .ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم : الدرجة

 :من أسباب تيلوف الرسالة 

وم٠مطم٧ٌٌم أن أؾمٝمؿ ذم سمٞم٤من وٚم٧م ومٞمف ـمقائػ، ىمد  و. أن ُمقوقع اًمؼمزخ ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٞمقم أظمر

 . وإيْم٤مح طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ اعمقوقع

 :حمتويات الرسالة 

 :اؿمتٛمٚم٧م اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وصمالصم٦م ومّمقل وظم٤ممت٦م 

شمٜم٤موًم٧م ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مري ًمف، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ومٞمف، وُمٜمٝم٩م : اعم٘مدُم٦م 

 .اًمٌح٨م وظمٓمتف

 .قمرض ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م سم٤مظمتّم٤مر  وومٞمف: اًمتٛمٝمٞمد

 : وهل احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، ويم٤من احلدي٨م قمـ مخس ومرق: اًمٗمّمؾ إول 

 .إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م واعمٕمتزًم٦م واإلسم٤موٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م 

اءًم٦م ًمٚمٛمٚمٙملم وقمذاب ذم وىمد اشمٗم٘م٧م هذه اًمٗمرق قمغم إصم٤ٌمت احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ ُمس

 .اًم٘مؼم أو ٟمٕمٞمؿ 

 :ويم٤من احلدي٨م قمـ مخس ومرق أيْم٤مً . احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٗمرق اعمٜمت٦ًٌم ًمإلؾمالم: اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمدروز واًمٜمّمػمي٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م 

ت وجيٛمع هذه اًمٗمرق ُمّمٓمٚمح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وىمد أٟمٙمرت طمٞم٤مة اًمؼمزخ سم٤معمٗمٝمقم اًمنمقمل، واقمت٘مد

 .سم٤مًمتٜم٤مؾمخ 

 : ويم٤من احلدي٨م أرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ وهؿ. احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م اعمٜمتًٌلم ًمإلؾمالم: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 .اًمٙمٜمدي واًمٗم٤مرايب واسمـ ؾمٞمٜم٤م واسمـ رؿمد 

 .وُمذهٌٝمؿ ذم ذًمؽ أن اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب روطم٤مين وأٟمف ٓ قمقدة ًمألرواح إمم اًمٌدن 

 .وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م : اخل٤ممت٦م 

ؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م أيمثر اًمٗمرق ُمقاوم٘م٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم سم٤مب اًمٞمقم أظمر وُمـ ذًمؽ طمٞم٤مة ُمٜمٝم٤م أن إ

 . اًمؼمزخ

 .أن اعمٕمتزًم٦م ُمـ اًمٗمرق اعمثٌت٦م ًمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ظمالوم٤ًم عم٤م أؿمٞمع قمٜمٝمؿ -

 .أن اًمٗم٤مرايب ي٘مًؿ إٟمٗمس إمم طم٤مٓت، ٓ يمام يرى سمٕمٌض أن يمالُمف ُمْمٓمرب -

 .مم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وع
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Summary of the research 
 

The title: Reincarnation in the Islamic groups  and who are 

affiliated to islam 

The name of the researcher :Abdullah Bin Said Bin Saleh  AL_Eitbi 

The Degree: MD 

The supervisor: D. Sa'ad Bin Ali AL-Shuhrani  

 

The purpose from the research: the issue of Reincarnation is a 

doomsday matter that strayed many groups  so it was a duty to clarify 

the issues 

The Content of the research: the research includes  introduction,  

preface, three chapters and  Conclusion 

The introduction covers  the importance of the subject , the reason 

behind choosing such, the previous studies about the issues and the 

method and the  scheme of the research. 

The Preface: presents the believes of the Sunnis in Reincarnation 

briefly 

Chapter one: talks about Reincarnation to the Islamic groups. It was 

about five troops (The Ash'arites,  Maturidis,  Mu'tazili, Ibadiyya and 

Shia Islam) 

Chapter Two:  : talks about Reincarnation to the affiliated Muslims.It 

was about five groups either(Ism??lism, ad-Duruz, Alawites, Bah?'? 

Faith and the Ahmadiyya) 

Chapter Three: talks about Reincarnation to the affiliated muslims 

philosophers. It was about four persons are (al-Kindi- al-Farabi, Ibn 

Sina and Ibn Rushd) 

The Conclusion: Shows the most importance results:Most of the 

Mu'tazili proovs the grave's punishment and plisses  contrary to what 

was known of their deniable. 

 May Allah bless our Prophet and grant him peace  
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 املقدمـــــةاملقدمـــــة
 

، ُمـ إؾمٗم٤مر  رٍ ْ   ؿ ُمٜمزًم٦م سِ وضمٕمٚمٝم٤م ، احلٛمد اهلل اًمذي أؾمٙمـ قم٤ٌمده هذه اًمدار  ))

وضمٕمؾ سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمرزظم٤م يدل قمغم ومٜم٤مء ، وضمٕمؾ اًمدار أظمرة هل دار اًم٘مرار 

، وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م إُم٤م روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م أو طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜم٤مر ، اًمدٟمٞم٤م سم٤مقمت٤ٌمر 

وؾمٌؼ رمحتف  ،ويرومؼ سمٕم٤ٌمده إسمرار ذم مجٞمع إىمٓم٤مر ، ًمؼ ُم٤م يِم٤مء وخيت٤مر ومًٌح٤من ُمـ َيخ

 . سمٕم٤ٌمده همْمٌف وهق اًمرطمٞمؿ اًمٖمٗم٤مر 

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف ، ار رَ دْ وأؿمٙمره وومْمٚمف قمغم ُمـ ؿمٙمر مِ ، أمحده قمغم ٟمٕمٛمف اًمٖمزار 

وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف اًمٜمٌل ، إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر 

ه صالة آًمف وصح٥م وقمغم ، صغم اهلل قمٚمٞمفاًمرؾمقل اعمٌٕمقث سم٤مًمتٌِمػم واإلٟمذار، اعمخت٤مر 

 . سمٙم٤مرشمتجدد سمريم٤مهت٤م سم٤مًمٕمٌم واإل

 : -د ـــــأُم٤م سمع

ُم٤م يٜم٘مٚمٝمؿ سمٕمد ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ دار إمم وإنَّن ، ظمٚمؼ سمٜمل آدم ًمٚمٌ٘م٤مء ٓ ًمٚمٗمٜم٤مء  وم٢من اهلل 

إمم دار اًمؼمزخ  مصمؿ يٜم٘مٚمف، وم٠مؾمٙمٜمٝمؿ ذم هذه اًمدار ًمٞمٌٚمقهؿ أهيؿ أطمًـ قمٛمال  ،دار 

، وجيزي يمؾ قم٤مُمؾ ضمزاء قمٛمٚمف ُمٗمّمال ، اُم٦م ومٞمحًٌٝمؿ هٜم٤مًمؽ إمم أن جيٛمٕمٝمؿ يقم اًم٘مل

ومٛمٙمرُمقن سم٢مطم٤ًمهنؿ ، هذا ُمع أهنؿ ذم دار اًمؼمزخ سم٠مقمام ؿ ُمداٟمقن ُمٙم٤موم١مون 

 (( [100:املؤينوٌ] (     ﯁ ﯀   ﮾﮿  ):  ىم٤مل اهلل ، وسم٢مؾم٤مءهتؿ ُمٝم٤مٟمقن 
(1)

 . 

وُمقوقع احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م سمام ََيقيف ُمـ أُمقر همٞمٌٞم٦م وأهقال ؛ طمريٌّ سم٤مٓهتامم 

٦م اإلؾمالُمٞم٦م  واًمٌح٨م ُمـ ىِمٌؾ اًمدارؾملم واعمتخّمّملم ذم هذا اعمج٤مل ، وظم٤مص٦ًم أنَّن إُمَّن

دة ؛ يم٤من ُمـ وٛمٜمٝم٤م آ سملم هذه  ومؽماقىمد اومؽمىم٧م إمم ومرٍق ؿمتَّنك ذم ُم٤ًمئؾ قم٘مدي٦م ُمتٕمدِّ

 . اًمٗمرق ذم ُم٤ًمئؾ احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م 

 
 

 .(15) افـشقر، إػ أهؾفا وأحقال افؼٌقر أهقال :يف ـتابف  تضؿغ مـ ـالم احلاؾظ ابـ رجب احلـٌع  (1)
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ُمـ  سم٤مٟٓمت٤ًمب إمم ُمًػمة اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ؛ طمٞم٨م يمٜم٧م وىمد أيمرُمٜمل اهلل 

ـمالَّنب ضم٤مُمٕم٦م أّم اًم٘مرى ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م عمرطمٚم٦م اعم٤مضمًتػم ذم ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة ، وهلل 

 . احلٛمد واًمـِٛمٜمَّن٦م 

احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م  ): وىمد يم٤من آظمتٞم٤مر واىمٕم٤م قمغم ُمقوقع 

 :وذًمؽ ًمٕمدة أؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م   .(واعمٜمت٦ًٌم ًمإلؾمالم 

ـّ ُمـ أريم٤من أنَّن ُم٠ًمًم٦م اًمؼمزخ ُمـ ُم٤ًمئؾ اإل (ا يامن سم٤مًمٞمقم أظمر، واًمذي هق ريم

 .اإليامن، ومقضم٥م دراؾمتٝم٤م قمغم وقء قم٘مٞمدة اًمًٚمػ 

أنَّن ُم٠ًمًم٦م  اًمؼمزخ ىمد وٚمَّن٧م ومٞمٝم٤م ـمقائػ ؿمّتك ُمـ ؾم٤مئر اًمٗمرق واعمذاه٥م،  (2

 .أىمقا ؿ وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م ُمع قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ذم ذًمؽ  ُمٕمروم٦مومٙم٤من ُمـ اعمٝمؿ 

ؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م، مم٤م دومٕمٜمل ذًمؽ إمم اًمٙمت٤مسم٦م أنَّن هذا اعمقوقع مل يٌح٨م ُمـ ىمٌؾ يمر (3

  .ومٞمف قمغم وومؼ اًم٘مقاقمد اعمتٌٕم٦م ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 

 .اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل واضمٝمتٜمل ذم اًمٌح٨م أُم٤م 

قمدم شمقؾمع سمٕمض اًمٗمرق ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمذيمقرة ذم اخلٓم٦م، سمؾ قمدم ذيمره٤م -1

 .صٕمقسم٦م ذم اًمٌح٨م ي١مدي إممًمٌٕمض اعم٤ًمئؾ أصاًل، وهذا 

 .إمم سمٕمض اعمراضمع إصٚمٞم٦م ًمدى سمٕمض اًمٗمرقصٕمقسم٦م  اًمقصقل -2

  الدزاضات الطابقة: 

طم٥ًم –قمـ هذا اعمقوقع وم٢مين مل أضمد ُمـ يمت٥م ومٞمف  وأُم٤م قمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م

 :إّٓ يمت٤مسملم  -اـمالقمل

حلًلم ضم٤مسمر ُمقؾمك، وهل رؾم٤مًم٦م  (احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م ذم اإلؾمالم  )يمت٤مب : أو ام

خمتٍمة قمرض ومٞمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُمذه٥م  قمٚمٛمٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى؛ وًمٙمٜمٝم٤م رؾم٤مًم٦م

 .اعمٕمتزًم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٠مهؾ اًمًٜم٦م 
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 ًمٚمنميػ قمٌد اهلل احل٤مزُمل، (دراؾم٤مت قم٘مدي٦م ذم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م  )يمت٤مب : صم٤مٟمٞمٝمام

شم٘مرير ُمذه٥م أهؾ : وهم٤مي٦م اًمٙمت٤مب هق  .وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سم٤مجل٤مُمٕم٦م اًمقـمٜمٞم٦م سمتٕمز 

ع ذم ذيمر ُم٤ًمئؾ ًمٞمس  ٤م قمالىم٦م شمقس اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م، صمؿ إٟمف ىمد

ي٧م، واًمٌدع اًمتل شمٙمقن وـمٞمدة سم٤معمقوقع، يمٌٕمض إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمدومـ امل

 .وهمػم ذًمؽ، وم٢من هذه اعم٤ًمئؾ ظم٤مرضم٦م قمـ ُمقوقع اًمؼمزخ  قمٜمد اًم٘مٌقر

ة ومرق إؾمالُمٞم٦م وأظمرى ُمٜمت٦ًٌم إمم اإلؾمالم،  أُم٤م رؾم٤مًمتل وم٘مد اؿمتٛمٚم٧م قمغم قمدَّن

 ؾمٗم٦م اإلؾمالم ويمؾ ذًمؽ ذم وقء قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح،متٛمتٝم٤م سمٛمقىمػ سمٕمض ومالو

 .ومل أظمرج ذم سمحثل قمـ ُمقوقع احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م 
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

   ميَج البحح ميَج البحح::  
 .قمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم صٚم٥م اًمٌح٨م  -1

 :ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م قمغم وومؼ اًمٓمري٘م٦م اًمت٤مًمٞم٦م  -2

 .سم٤مًمتخري٩م ُمٜمٝمام إن يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم ايمتٗمل -أ

ُمـ ظمرضمف ُمـ أصح٤مب اًمًٜمـ ذم اًمّمحٞمحلم وم٢مين أذيمر  إن مل يٙمـ-ب

 .وُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمف

 .اعمٕمرووملم  ُم٤مقمداشمرمج٦م إقمالم -3

 .قمزو إىمقال إمم ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م سم٤مؾمت٘مّم٤مء ُم٤م أُمٙمـ -4

 ٤م،  ذيمرهؿ طم٥ًم اًمت٤مًمٞم٦م اعم٤ًمئؾ قمرض ُمقىمػ يمؾ ومرىم٦م ُمـ اًمٗمرق ُمـ ظمالل-5

 :ؾم٧م ًمدهي٤م هذه اعم٤ًمئؾ قمٚماًم سم٠من سمْمع  اًمٗمرق زم

 .ًم٦م اعمٚمٙملم ُم٤ًمء  -أ

 .حمؾ قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف -ب

 .قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف سملم آٟم٘مٓم٤مع واًمدوام  -ضمـ

 .شمالىمل إرواح   -د

 .ُمًت٘مر إرواح ُم٤م سمٕمد اعمقت إمم اًمٌٕم٨م -هـ

 .ووع ومٝم٤مرس ُمتٜمققم٦م -6
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

   خطة البحح خطة البحح : :  
 :مل عذ ما ييل تتشو

 :يكم وومٞمٝم٤م ُم٤م  املقذمــــــــة

 .أمهقة  ادقوقع -1

 .أشٌاب اختقار ادقوقع -2

 .افدراشات افًابؼة -3

 .افصعقبات افتل واجفت افٌاحث -4

 .مـفج افٌحث -5

 .خطة افٌحث -6

 .احلياة الربسخية يف اعتقاد أٍل الضية : متَيــــــــــذ

 .احلياة الربسخية عيذ الفزق اإلصالمية : الفصل األول

 :اة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد إؿم٤مقمرة، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن احلل: اعمٌح٨م إول-

 . إصاظرةافتعريػ ب: ادطؾب إول

 .مـ احلقاة افززخقة  إصاظرة مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اعم٤مشمريدي٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن : اعمٌح٨م اًمث٤مين-

 .باداتريديةافتعريػ : ادطؾب إول

 .احلقاة افززخقة  مـ اداتريدية مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اعمٕمتزًم٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن : اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م-

 . ادعتزفةافتعريػ ب: ادطؾب إول

 .مـ احلقاة افززخقة  ادعتزفة مقؿػ: ادطؾب افثاين 
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اإلسم٤موٞم٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن : اعمٌح٨م اًمراسمع-

 .اإلباوقةافتعريػ ب: ادطؾب إول

 .مـ احلقاة افززخقة  اإلباوقة مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن : اعمٌح٨م اخل٤مُمس-

 .افشقعة اإلثـل ظؼيةافتعريػ ب: ادطؾب إول

 .مـ احلقاة افززخقة  افشقعة اإلثـل ظؼية مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 .ت اعمٜمٙمريـ ًمٕمذاب اًم٘مؼم واًمرد قمٚمٞمٝم٤مؿمٌٝم٤م: سؾم٤مداعمٌح٨م ال       -

 .احلياة الربسخية عيذ الفزق امليتضبة لإلصالو : الفصل الجاىي

 :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م : اعمٌح٨م إول-

 . اإلشامظقؾقةافتعريػ ب: ادطؾب إول 

 .مـ احلقاة افززخقة  اإلشامظقؾقة مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 .مـ احلقاة إخروية  اإلشامظقؾقة مقؿػ: ضؾب افثافث امل

 :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٜمّمػمي٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن : اعمٌح٨م اًمث٤مين-

 .افـصريةافتعريػ ب: ادطؾب إول 

 .مـ احلقاة افززخقة  افـصرية مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 :ب احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمدروز، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مل :اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م-

 .افدروزافتعريػ ب: ادطؾب إول 

 .مـ احلقاة افززخقة  افدروز مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 .مـ احلقاة إخروية  افدروز مقؿػ: ادطؾب افثافث 
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 :احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٌٝم٤مئٞم٦م، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م : اعمٌح٨م اًمراسمع-

 . هبائقةافتعريػ بال: ادطؾب إول 

 .مـ احلقاة افززخقة  افٌفائقة مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 .مـ احلقاة إخروية  افٌفائقة مقؿػ: ادطؾب افثافث 

 :ُمٓمٚم٤ٌمن، وومٞمف احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م: اعمٌح٨م اخل٤مُمس-

 .بافؼادياكقةافتعريػ : ادطؾب إول 

 .مـ احلقاة افززخقة  افؼادياكقة مقؿػ: ادطؾب افثاين 

 .اؾمخ وسمٞم٤من سمٓمالٟمفاًمتـ: سؾم٤مداعمٌح٨م ال-     

 .احلياة الربسخية عيذ الفالصفة امليتضبني لإلصالو : الفصل الجالح

 .احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٙمٜمدي : اعمٌح٨م إول-

 .احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٗم٤مرايب : اعمٌح٨م اًمث٤مين-

 .احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اسمـ ؾمٞمٜم٤م : اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م-

 .سمـ رؿمد احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد ا: اعمٌح٨م اًمراسمع-

 .وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م : خامتة

 : الفَارظ التفصيلية

 .ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م -1

 .ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م -2

 .ومٝمرس اًمؽماضمؿ -3

 .ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع -4

 .ومٝمرس اعمقوققم٤مت -5
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم، يمام  امم وأمحده أوًٓ وآظمرًا قمغم ٟمٕمٛمفوظمت٤مُم٤ًم أؿمٙمر اهلل شمع

ًمديت اًمتل مل  اًمٙمريؿ أن يرطمؿ واًمدي اًمذي يم٤من ًمف أصمر ذم ٟمِم٠ميت، وأن َيٗمظ واأؾم٠مل اهلل

أؿمٙمر زوضمتل قمغم إقم٤مٟمتٝم٤م زم، واًمِمٙمر ُمقصقل أيْم٤ًم وسمحثل،  شمٗمت٠م شم٠ًمًمٜمل قمـ طم٤مل

اًمِمٝمراين سمـ قمكم ؾمٕمد / اًمديمتقر أقم٤مٟمٜمل قمغم إمت٤مم هذا اًمٌح٨م، وأظمصًمٙمؾ ُمـ 

ٓ يٗمقشمٜمل أن أؿمٙمر ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى اعمنم  قمغم اًمرؾم٤مًم٦م، قمغم شمقضمٞمٝمف وإرؿم٤مده ، و

قمغم اهتامُمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ وُم٤م شم٘مدُمف  -ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة  -ممثٚم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ

قم٤ممم أن جيزهيؿ ظمػم ًمٚمٓمالب، وقمغم ُمٜمحٝمؿ زم اًمث٘م٦م عمقاصٚم٦م اًمدراؾم٦م ؾم٤مئاًل اهلل ت

 .اجلزاء

ت وإمم هٜم٤م ضمػ ُمـ اًم٘مٚمؿ ُمداده، سمٕمد أن ـمرز قمغم اًمٌٞم٤مض ؾمقاده، وـمقي

اًمّمٗمح٤مت سمٕمد ٟمنمه٤م، وطم٧ًٌم إومٙم٤مر سمٕمد ٟمنمه٤م، ومخرج هذا اًمٌح٨م ُمـ ذهـ 

يمٚمٞمؾ، وظم٤مـمر قمٚمٞمؾ، وىمٚمؿ همػم سمٚمٞمؾ ويم٤من، ومام يم٤من ُمـ صقاب ومٛمـ اهلل اعمٜم٤من، وُم٤م 

 .يم٤من ُمـ ظمٓم٠م أو ٟمًٞم٤من ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من، واهلل ورؾمقًمف ُمـ ذًمؽ سمريئ٤من 

مم ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك ع

 .وصحٌف أمجٕملم 
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 احلياة الربشخية
 يف اعتقاد أٍل الطية
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 

  متَيــــــدمتَيــــــد

  دراصة مفزدات العيواٌ دراصة مفزدات العيواٌ : : أواًلأواًل::  

ود اعمقت واحللُّ ود اعمٞم٧م، واحللُّ ُمـ يمؾ رء ٟم٘مٞمض اعمقت : ًمٖم٦م احلواة

  .حَمْٞم٤مَي ومم٤ميت : ة شم٘مقلواجلٛمع أطمٞم٤مء، واعمحٞم٤م ُمٗمٕمؾ ُمـ احلٞم٤م

واحلل ُمـ اًمٜم٤ٌمت ُم٤م يم٤من ـمرّي٤ًم هيتز، واحلل اًمقاطمد ُمـ  ،واحلل يمؾ ُمتٙمٚمؿ ٟم٤مـمؼ

 (ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ): وىمقًمف شمٕم٤ممم. واحِلل سمٙمن احل٤مء مجع احلٞم٤مة ،أطمٞم٤مء اًمٕمرب

احلل هق اعمًٚمؿ، واعمٞم٧م هق اًمٙم٤مومر ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف » : ومنه صمٕمٚم٥م وم٘م٤مل. [٢٢: فاطز]

. [٧٠:يس] (ی ىئ ىئ ىئ): ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم . [٢١: اننحم] (ڑ ژ ژ): شمٕم٤ممم 

 .أي ُم١مُمٜم٤ًم 

 ڀ پ) :واحلٞمقان اؾمؿ ي٘مع قمغم يمؾ طمل، وؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم أظمرة طمٞمقاٟم٤ًم 

أن ُمـ ص٤مر إمم أظمرة مل يٛم٧م ودام  أي احلٞم٤مة، وُمٕمٜم٤مه. [٦٤: انعنكبوث] (ڀ ڀ ڀ

طمٞم٤ًم ومٞمٝم٤م ٓ يٛمقت 
(1)

. 

أطمدمه٤م ظمال  اعمَْقت، وأظمر : ًمٞم٤مء اعمٕمتؾ أصالناحل٤مء وا ) :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس

وم٠مُم٤م إول وم٤محلٞم٤مة واحلٞمقان، وهق ود اعمقت . آؾمتحٞم٤مء اًمذي هق ود اًمقىم٤مطم٦م

ة ٓ يٙم٤مد يٛمقت  ٤م وي٘م٤مل ٟم٤مىم٦م حُمِْٞمَل  ،ويًٛمك اعمٓمر طمٞم٤ًم ٕن سمف طمٞم٤مة إرض ،واعمقشم٤من

 ( ىمق ؿ اؾمتحٞمٞم٧م ُمٜمف اؾمتحٞم٤مءً : وإصؾ أظمر. وًمد
(2)

. 

وإٟمام ضمٕمؾ  3شاحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اإليامن » :  واحلٞم٤مء اًمتقسم٦م واحلِمٛم٦م وُمٜمف ىمقًمف 

 
 

فًان افعرب ٓبـ مـظقر  (6/2323)افصحاح فؾجقهري  (5/284)هتذيب افؾغة إزهري : اكظر (1)

 .(4/350)افؼامقس  (3/424)

 .(2/122)معجؿ مؼايقس افؾغة ٓبـ ؾارس : اكظر (2)

 (35)كف برؿؿ أخرجف مًؾؿ يف ـتاب اإليامن مـ حديث أيب هريرة رى اهلل ع   (3 )



 

  

 متَيـــــــــذ

16 
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وم٢مذا  ،ُمـ اإليامن وهق همريزة ٕن اإليامن ائتامر سمام أُمر اهلل سمف واٟمتٝم٤مء قمام هنك اهلل قمٜمف

 .طمّمؾ آٟمتٝم٤مء سم٤محلٞم٤مء يم٤من سمٕمض اإليامن 

 . ُمرأة طَمِٞمٞمَّن٦مواحلٞم٤مء ُمـ آؾمتحٞم٤مء ممدود ورضمؾ طَمِٞملُّ سمقزن وَمِٕمٞمٍؾ وا

سمٞم٤مء واطمدة، وسمٞم٤مئلم واًم٘مرآن ٟمزل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمت٤مُم٦م : وًمٚمٕمرب ذم هذا احلر  ًمٖمت٤من
(1)

. 

 :وشمًتٕمٛمؾ  احلٞم٤مة قمغم ُمٕم٤من وأوضمف 

 ڭ ڭ ڭ): ًمٚم٘مقة اًمٜم٤مُمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان ىم٤مل شمٕم٤ممم : إول

 .[٣٠:األَبياء] (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں)و [١١:ق]  (ۇ

 ٿ ٿ ٺ ٺ) :ؾم٦م وسمف ؾمٛمل احلٞمقان طمٞمقاٟم٤ًم ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٚم٘مقة احل٤ًم: اًمث٤مٟمٞم٦م

 . [٢٢:فاطز] (ٿ

 .[ ١٢٢:األَعاو] (ڱ ڳ ڳ ڳ): ًمٚم٘مقة اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم : اًمث٤مًمث٦م

 :وىمقل اًمِم٤مقمر 

 ًم٘مد أؾمٛمٕم٧م ًمق ٟم٤مدي٧م طمٞم٤مً 
 

وًمٙمـ ٓ طمٞم٤مة عمـ شمٜم٤مدي 
(2) 

 :قم٤ٌمرة قمـ ارشمٗم٤مع اًمٖمؿ وهبذا اًمٜمٔمر ىم٤مل اًمِم٤مقمر : اًمراسمٕم٦م 

 يس ُمـ ُم٤مت وم٤مؾمؽماح سمٛمٞم٧مل
 

إٟمام اعمٞم٧م ُمٞم٧م إطمٞم٤مء 
(3) 

 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ): وقمغم هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم   

 . عم٤م روي ذم إظم٤ٌمر اًمٙمثػمة ذم أرواح اًمِمٝمداء  أي هؿ ُمتٚمذذون [ ١٦٩:آل عًزاٌ] (ڻ

 .[ ٢٤:انفجز] (ٻ ٻ ٻ): احلٞم٤مة إظمروي٦م إسمدي٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم : اخل٤مُم٦ًم

 
 

 .(3/429)فًان افعرب  (5/288)هتذيب افؾغة  (1)

 .(223)ديقاكف : اكظر. افٌقت فؽثر ظزة مـ ؿصقدة فف يرثل هبا خـدؾًا إشدي (2)

 .(252)معجؿ افشعراء فؾؿرزباين : اكظر. افٌقت فعدي بـ افرظالء افغًاين وافرظالء أمف (3)
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ومٛمٕمٜم٤مه ٓ يّمح قمٚمٞمف  :وم٢مذا ىمٞمؾ إٟمف طمل ،حلٞم٤مة اًمتل يقصػ هب٤م اًم٤ٌمريا: اًم٤ًمدؾم٦م

ُمـ احلريم٦م  (وَمَٕمالن)واحلٞمقان أسمٚمغ ُمـ احلٞم٤مة عم٤م ذم سمٜم٤مء . وًمٞمس ذًمؽ إٓ هلل شمٕم٤ممم ،اعمقت

واحلٞمقان ذم اجلٜم٦م واحلٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م  .وآوٓمراب اًمالزم ًمٚمحٞم٤مة
(1)

. 

ر ىمدِّ قمٚمؿ وُي أن َي شمقضم٥م ًمٚمٛمقصق  هب٤م صٗم٦م : واحلٞم٤مة اصٓمالطم٤مً 
(2)

. 

واحلٞم٤مة ذم . ىمقة شم٘متيض احلس واحلريم٦م اإلرادي٦م ُمنموـم٦م سم٤مقمتدال اعمزاج: وىمٞمؾ

إصؾ اًمروح وهل اعمقضم٦ٌم ًمتحرك ُمـ ىم٤مُم٧م سمف 
(3)

. 

ُم٤م سملم يمؾ ؿمٞمئلم وهق ُم٤م سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ىمٌؾ احلنم ُمـ وىم٧م :  الززخ

﮾ ): اًمٗمراء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممماعمقت إمم اًمٌٕم٨م، ومٛمـ ُم٤مت وم٘مد دظمؾ ذم اًمؼمزخ ىم٤مل 

اًمؼمزخ ُمـ يقم يٛمقت إمم يقم يٌٕم٨م، وُمٜمف ىمٞمؾ . [ ١٠٠:املؤينوٌ] (  ﯁ ﮿﯀ 

 .ًمٚمٛمٞم٧م هق ذم سمرزخ ٕٟمف سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 

 .هق ُم٤م سملم أول اإليامن وآظمره :وىمٞمؾ ،ُم٤م سملم اًمِمؽ واًمٞم٘ملم: وسمرازخ اإليامن

شمٚمؽ سمرازخ اإليامن يريد : وم٘م٤ملوؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ جيد اًمقؾمقؾم٦م » وذم طمدي٨م قمٌد اهلل 

 .يامن سم٤مهلل ورؾمقًمف، وآظمره إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼاإل وم٠موًمف 4شُم٤م سملم أ وًمف وآظمره 

 .أي طم٤مضمزًا ُمـ ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم. [٢٠: انزمحٍ] (ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ): وىمقًمف شمٕم٤ممم 

أي طم٤مضمزًا . [٥٣: انفزقاٌ] (ى ې ې): وىمقًمف 
(5)

وىمد وردت يمٚمٛم٦م اًمؼمزخ ذم اًم٘مرآن .

ووضمف شمًٛمٞم٦م اًمؼمزخ سمرزظم٤ًم ًمٙمقٟمف َيجز سملم .يمريؿ ذم صمالصم٦م ُمقاوع هل اعمذيمقرة آٟمٗم٤مً ال

 
 

 .(2/265)وافؽؾقات فؾؽػقي  (268)ادػردات فؾراؽب إصػفاين : اكظر (1)

 .(158)افتعريػات فؾجرجاين  (2)

 .(301)افتقؿقػ ظذ مفامت افتعريػ فؾؿـاوي  (1/546)ـشاف اصطالح افػـقن فؾتفاوكقي  (3)

 .بحثت ظـف ؾؾؿ أجده هبذا افؾػظ      (4 )

 .(1/118) افـفاية ٓبـ إثر (1/375)فًان افعرب  (1/419)افصحاح  (7/670)هتذيب افؾغة  (5)
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اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 
(1)

. 

 : الفرق اإلسالموة وادنتسبة لإلسالم

ىم٤مل  .مجع ومرىم٦م واًمٗمرىم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وآومؽماق ظمال  آضمتامع: اًمِٗمَرق

 .مت٤مع أي سمٕمد آج [١٠٣: آل عًزاٌ] (ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ):  شمٕم٤ممم

وآومؽماق ذم  وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمؾ اًمتٗمرق ًمألسمدان. ءواًمتٗمرق وآومؽماق ؾمقا

ومرىم٧م سملم اًمٙمالُملم وم٤مومؽمىم٤م، وومرىم٧م سملم اًمرضمٚملم ومتٗمرىم٤م: اًمٙمالم ي٘م٤مل
(2)

. 

هق اخلروج قمـ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم أصؾ أو أيمثر ُمـ : وآومؽماق ذم آصٓمالح

 .هؿ سم٤مًمًٞمػأصقل اًمديـ ، واخلروج قمغم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ومج٤مقم٧م

وأهؾ آومؽماق هؿ اًمٗمرق اعمٗمؽمىم٦م قمـ ـمريؼ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  اعمٗم٤مرىم٦م ٕئٛم٦م 

اعمًٚمٛملم ومج٤مقمتٝمؿ اًم٤ًمًمٙم٦م ًمٖمػم ؾمٌٞمؾ اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م، اعم٤ٌميٜم٦م ًمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، 

وأهؾ اجلدل واخلّمقُم٤مت ذم  ،وهؿ أصح٤مب  اًمًٞمػ اخل٤مرضمقن قمغم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم

اًمٌدع واعمحدصم٤مت ذم اًمديـ  اًمديـ وأهؾ اًمٙمالم ، وأصح٤مب 
(3)

. 

وىمد وردت آي٤مت يمثػمة ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم شمٜمٝمك قمـ آظمتال  واًمتٗمرق وحتذر 

 ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ): ُمٜمف ىم٤مل 

 .[ ١٥٣:األَعاو] (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

وم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ هق اًم٘مرآن واإلؾمالم واًمٗمٓمرة، واًمًٌؾ هل إهقاء واًمٗمرق 

وهنك اهلل شمٕم٤ممم هذه إُم٦م قمام وىمٕم٧م ومٞمف إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ  .واًمٌدع واعمحدصم٤مت

: آظمتال  واًمتٗمرق ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهتؿ اًمٌٞمٜم٤مت، وأٟمزل اهلل إًمٞمٝمؿ اًمٙمت٥م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

 
 

 .(2/4)فقامع إكقار افٌفقة فؾًػاريـل  (1)

 .(244، 10/243)فًان افعرب : اكظر (2)

 .(1/23)دراشات يف إهقاء وافػرق وافٌدع ومقؿػ افًؾػ مـفا افعؼؾ  (3)
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آل ] (﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ)

 .[ ١٠٥:عًزاٌ

 : وذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم هذا اعمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م 

» يقُم٤ًم ظمٓم٤م صمؿ ىم٤مل  ىم٤مل ظمط ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  سمـ ُمًٕمقد ُم٤م رواه قمٌد اهلل -1

هذه ؾمٌؾ قمغم » وظمٓمقـم٤ًم قمـ ي٤ًمره صمؿ ىم٤مل  صمؿ ظمط ظمٓمقـم٤ًم قمـ يٛمٞمٜمف ش هذه ؾمٌٞمؾ اهلل

(ڇ چ چ چ چ)يمؾ ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمق إًمٞمف، صمؿ ىمرأ 
(1)

. 

وم٢مٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى » :  وومٞمف ىم٤مل  طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م -2

، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، صمػماً اظمتالوم٤ًم ك

 شوإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ سمدقم٦م والًم٦م 
(2)

. 

 :صمؿ إن اًمٗمرق قمغم ىمًٛملم 

 .ومرق إؾمالُمٞم٦م -أ

 .ومرق ُمٜمت٦ًٌم ًمإلؾمالم -ب

هل اًمتل آُمٜم٧م سم٤مخل٤مًمؼ وأىمرت سمحدوث اًمٕم٤ممل وسمٜمٌقة حمٛمد : فالفرق اإلسالموة

 أن رؾم٤مًمتف قم٤مُم٦م، وأن يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف طمؼ ، وأن اًمٙمٕم٦ٌم هل اًمتل دم٥م اًمّمالة إًمٞمٝم٤م، و

 .ومل شم٘مؾ سمٌدقم٦م شم١مدي إمم اًمٙمٗمر 

همؿ ُمـ اٟمت٤ًمهب٤م إمم اإلؾمالم أشم٧م هل اًمتل : وأما الفرق  ادنتسبة لإلسالم سم٤مًمرُّ

ُمٙمٗمرة يم٤مًمذيـ يٕمت٘مدون سم٢م ٞم٦م إئٛم٦م، أو ُمـ ي٘مقل سمٛمذه٥م آحت٤مد سمٌدقم٦م أو سمدع 

احلٚمقل، أو ُمذه٥م أهؾ اًمتٜم٤مؾمخ، أو أن ذيٕم٦م اإلؾمالم شُمٜمًخ ذم آظمر اًمزُم٤من، أو و

 
 

  .(1/58)وحًـ إفٌاين إشـاده يف مشؽاة ادصابقح  (4437)أخرجف اإلمام أمحد يف مًـده برؿؿ  (1)

وصححف إفٌاين يف  (1/30) 42ابـ ماجف يف باب إتٌاع شـة اخلؾػاء افراصديـ ادفديغ برؿؿ  أخرجف (2)

 .(6/526)افًؾًؾة افصحقحة 
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أسم٤مح ُم٤م ٟمص اًم٘مرآن قمغم حتريٛمف، أو طمرم ُم٤م أسم٤مطمف اًم٘مرآن ٟمّم٤ًم ٓ َيتٛمؾ اًمت٠مويؾ 
(1)

. 

 

 :يف احلياة الربسخيةعقيذة أٍل الضية واجلناعة : ثاىيًا   *

ىمد شمٔم٤مهرت قمٚمٞمف دٓئؾ ي١مُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف، و

 :ُمـ سمٕمدهؿ ئٛم٦م اًمًٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأمجع قمٚمٞمف أ

 :من القرآن الكريم -أ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں): ىمقًمف شمٕم٤ممم-1

إن هذا ذم أظمرة ومٞمٙمقن ذم أي٦م شم٘مدياًم  :ىمٞمؾ. [ ٤٦:غافز] (ھ ھ ھ ہ

ٟم٤مر يٕمروقن قمٚمٞمٝم٤م همدوًا وقمِمٞم٤ًم ًمٙمـ ٓ وشم٠مظمػمًا  أي ادظمٚمقا آل ومرقمقن أؿمد اًمٕمذاب ال

ُمٚمجئ إمم هذا اًمتٙمٚمػ
(2)

. 

ىم٤مًمقا أي٦م  .اطمت٩م أصح٤مسمٜم٤م هبذه أي٦م قمغم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم» : ىم٤مل اًمرازي

: شم٘متيض قمرض اًمٜم٤مر قمٚمٞمٝمؿ همدوًا وقمِمٞم٤ًم وًمٞمس اعمراد ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕٟمف ىم٤مل 

هيؿ همدوًا وقمِمٞم٤ًم ُم٤م يم٤من وًمٞمس اعمراد ُمٜمف أيْم٤ًم اًمدٟمٞم٤م ٕن قمرض اًمٜم٤مر قمؾ (ۀ)

طم٤مصاًل ذم اًمدٟمٞم٤م ومث٧ٌم أن هذا اًمٕمرض إٟمام طمّمؾ سمٕمد اعمقت وىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذًمؽ 

يدل قمغم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم ذم طمؼ ه١مٓء وإذا أصم٧ٌم ذم طم٘مٝمؿ صم٧ٌم ذم طمؼ همػمهؿ ٕٟمف 

 ش ٓ ىم٤مئؾ سم٤مًمٗمرق
(3)

 . 

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ     ڦ ڦ ڤ ڤ) :ىمقًمف شمٕم٤ممم-2           

ؾمٜمٕمذب ه١مٓء . (ڇ ڇ): وىمقًمف . [١٠١:انتوبت] ( چڇ چ  چچ  ڃ ڃ

 
 

 .(20)وادؾؾ وافـحؾ فؾشفرشتاين  (13)افَػْرق بغ افِػَرق فؾٌغدادي : اكظر (1)

 .(4/649)ؾتح افؼدير : اكظر (2)

 .(4/649)وؾتح افؼدير  (7/229)ير وزاد ادس (14/74)تػًر افرازي : اكظر (3)
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 ڇ): وقمـ جم٤مهد . اعمٜم٤موم٘ملم ُمرشملم إطمدامه٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرى ذم اًم٘مؼم

وسمٜمحقه  ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،(ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ)سم٤مجلقع وقمذاب اًم٘مؼم . (ڇ

 قمذاب اًمدٟمٞم٤م وقمذاب اًم٘مؼم،: ىم٤مل . (ڇ ڇ)وقمـ احلًـ  .قمـ أيب ُم٤مًمؽ

اعمراد سم٤معمرشملم قمذاب اًمدٟمٞم٤م سم٤مًم٘متؾ واًمًٌل  :وىمٞمؾ .ضمري٩م وسمٜمحقه قمـ ىمت٤مدة واسمـ

اًمٗمْمٞمح٦م سم٤مٟمٙمِم٤م  ٟمٗم٤مىمٝمؿ واًمٕمذاب ذم أظمرة  :وقمذاب أظمرة، وىمٞمؾ
(1)

. 

أظمؼم أٟمف يٕمذب   إن اهلل : وأومم إىمقال سم٤مًمّمقاب أن ي٘م٤مل» : ىم٤مل اسمـ ضمرير

يقصؾ سمف إمم  قمٚمؿ  ومل يْمع ًمٜم٤م دًمٞمالً  ،ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ُمردوا قمغم اًمٜمٗم٤مق ُمرشملم

وضم٤مئز أن يٙمقن سمٕمض ُم٤م ذيمرٟم٤م قمـ اًم٘م٤مئٚملم ُم٤م أٟمٌئٜم٤م قمٜمٝمؿ،  ،صٗم٦م ذيٜمؽ اًمٕمذاسملم

دًٓم٦م  (ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ)همػم أن ذم ىمقًمف . وًمٞمس قمٜمدٟم٤م قمٚمؿ سم٠مي ذًمؽ ُمـ أيٍّي 

قمغم أن اًمٕمذاب ذم اعمرشملم يمٚمتٞمٝمام ىمٌؾ دظمق ؿ اًمٜم٤مر وإهمٚم٥م ُمـ إطمدى اعمرشملم أهن٤م ذم 

 شاًم٘مؼم
(2)

. 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ): ًمف شمٕم٤ممم ىمق-3

أظمرج اًمٌخ٤مري . [ ٢٧:إبزاهيى] (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ

اعمًٚمؿ إذا ؾمئؾ ذم اًم٘مؼم يِمٝمد أن » : ىم٤مل  وُمًٚمؿ قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب أن رؾمقل اهلل 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ): ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل ومذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

. (ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ): سمـ ضمرير قمـ ـم٤مووس ذم ىمقًمف اأظمرج و

هل ومتٜم٦م : ىم٤مل. (ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ): ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمـ ضمرير قمـ سمـ زيد ااًم٘مؼم، وأظمرج 

. (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  
 

افدر  (4/205)تػًر ابـ ـثر  (3/492)زاد ادًر ٓبـ اجلقزي  (11/644)تػًر افطزي : اكظر (1)

 .(2/564)ؾتح افؼدير فؾشقـاين  (3/487)ادـثقر فؾًققضل 

 .(8/178)تػًر افرازي   (11/649)تػًر افطزي : اكظر (2)



 

  

 متَيـــــــــذ

22 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 ىم٤مل ٟمزًم٧م ذم اعمٞم٧م اًمذي ي٠ًمل ذم ىمؼمه قمـ اًمٜمٌل 
(1)

. 

 .ون قمغم اًم٘مقل اًمث٤مسم٧م ذم احلٞم٤مة اًمديٜم٤مأهنؿ يًتٛمر (ڄ ڄ ڄ) وُمٕمٜمك 

وُمٕمٜمك . اًم٘مؼم ٕن اعمقشمك ذم اًمدٟمٞم٤م طمتك يٌٕمثقا اقم٦م اعمراد سم٤محلٞم٤مة ذم هذه أي٦مىم٤مل ضمؿ

ًم٦م ذم اًم٘مؼم راد سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وىم٧م اعم٤ًمءامل :وىمٞمؾ ،وىم٧م احل٤ًمب (ڃ ڃ)

هؿ وديٜمٝمؿ واعمراد أهنؿ إذا ؾمئٚمقا قمـ ُمٕمت٘مد. وذم أظمرة وىم٧م اعم٠ًمًم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ول ُمـ مل يقومؼ أووحقا ذًمؽ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م ُمـ دون شمٚمٕمثؿ وٓ شمردد وٓ ضمٝمؾ يمام يؼ

ٓ دري٧م وٓ شمٚمٞم٧مٓ أدري ومٞم٘م٤مل ًمف 
(2)
 . 

 واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم سمف اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل » : ىم٤مل اسمـ ضمرير

وذًمؽ   (ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ)ذم ذًمؽ وهق أن ُمٕمٜم٤مه 

سمٛمثؾ اًمذي  (ڃ ڃ)  احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م سم٤مإليامن سم٤مهلل وسمرؾمقًمف  شمثٌٞمتف إي٤مهؿ ذم

يثٌتٝمؿ سمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وذًمؽ ذم ىمٌقرهؿ طمٞم٨م ي٠ًمًمقن قمـ اًمذي هؿ  قمٚمٞمف ُمـ 

 ش اًمتقطمٞمد واإليامن سمرؾمقل 
(3)

. 

وم٢مٟمف يٕمٜمل أن اهلل ٓ يقومؼ اعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر  (چ چ ڃ): وأُم٤م ىمقًمف

اعم٠ًمًم٦م ذم اًم٘مؼم عم٤م هدى ًمف اعم١مُمـ ُمـ اإليامن سم٤مهلل ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة قمٜمد 

 ورؾمقًمف 
(4)

 . 

وذيمر اًمرازي أن هذا هق اًم٘مقل اعمِمٝمقر ذم أي٦م وسملم أن شمٗمًػم أظمرة هٜم٤م 

سم٤مًم٘مؼم ٕن اعمٞم٧م اٟم٘مٓمع سم٤معمقت قمـ أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ودظمؾ ذم أطمٙم٤مم أظمرة 
(5)

. 

 
 

 .(4/151)وافدر ادـثقر  (13/666)تػًر افطزي : اكظر (1)

 .(3/257)وتػًر أيب افًعقد  (13/667)تػًر افطزي : اكظر (2)

 .(13/667)تػًر افطزي : اكظر (3)

 .(3/146)وؾتح افؼدير  (4/361)وزاد ادًر  (13/667)تػًر افطزي : اكظر (4)

 .(10/129)تػًر افرازي : اكظر (5)
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 .[ ١٢٤:طه] (ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ): ىمقًمف شمٕم٤ممم -4

أصٚمف اًمْمٞمؼ واًمِمدة ي٘م٤مل ُمٜمزل وٜمؽ وقمٞمش وٜمؽ، ُمّمدر يًتقي : ٟمؽاًمض

اعمراد هبذه اعمٕمٞمِم٦م قمغم   واظمتٚمػ اعمٗمنون ذم. ومٞمف اًمقاطمد وُم٤م ومقىمف واعمذيمر واعم١مٟم٨م

اعمراد سم٤معمٕمٞمِم٦م : ، وىمٞمؾاًمٙم٥ًم احلرام ٕن احلرام وإن اشمًع ومٝمق وٜمؽ: وم٘مٞمؾ .أىمقال

يمقن طمريّم٤ًم قمغم اًمدٟمٞم٤م ـم٤مًم٤ًٌم ًمٚمزي٤مدة أسمدًا ٕن اًمٙم٤مومر ي ؛اًمٕمٞمش اًمْمٞمؼ ذم اًمدٟمٞم٤ماًمْمٜمؽ 

 .ومٕمٞمِمتف وٜمؽ وطم٤مًمتف ُمٔمٚمٛم٦م

أن ذًمؽ  ؿ ذم اًمؼمزخ وهق قمذاب اًم٘مؼم وم٘مد أظمرج اسمـ ضمرير  وأصح إىمقال

ىم٤مل قمذاب  (ىئ ىئ): ىم٤مل ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  سمًٜمده إمم أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

، وسمٜمحقه قمـ اسمـ يْمٞمؼ قمٚمٞمف ىمؼمه طمتك ختتٚمػ أوالقمف وًمٗمظ قمٌد اًمرزاق. اًم٘مؼم

 ُمًٕمقد 
(1)
اعمقىمق  أصح:  وروي ُمرومققم٤ًم وُمقىمقوم٤ًم ، ىم٤مل اسمـ يمثػم  

(2)
. 

هق قمذاب ىمقال ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل وأومم إ»  :ىم٤مل اسمـ ضمرير

ومٙم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم سمذًمؽ أن اعمٕمٞمِم٦م  (ٿ ٿ): وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أشمٌع ذًمؽ سم٘مقًمف  ؛اًم٘مؼم

ب أظمرة وم٢مذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ومال ختٚمق شمٚمؽ اًمْمٜمؽ اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل  ؿ ىمٌؾ قمذا

اعمٕمٞمِم٦م اًمْمٜمؽ اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل  ؿ ُمـ أن شمٙمقن  ؿ ذم طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤م أو ذم ىمٌقرهؿ 

قمـ  ىمٌؾ اًمٌٕم٨م ، وم٢من يم٤مٟم٧م  ؿ ذم طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤م وم٘مد جي٥م أن يٙمقن يمؾ ُمـ أقمرض

ؾمع ُمٕمٞمِم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م وٜمؽ، وذم وضمقدٟم٤م يمثػمًا ُمٜمٝمؿ أو ذيمر اهلل ُمـ اًمٙمٗم٤مر وم٢من ُمٕمٞمِمتف

يمثػم ُمـ اعم٘مٌٚملم قمغم ذيمر اهلل ُم٤م يدل قمغم أن ذًمؽ ًمٞمس يمذًمؽ وإذ ظمال اًم٘مقل ذم ذًمؽ 

 ش ُمـ هذيـ اًمقضمٝملم صح اًمقضمف اًمث٤مًم٨م وهق أن ذًمؽ ذم اًمؼمزخ
(3)

. 

 
 

وتػًر افٌغقي . (3/536)ؾتح افؼدير  (4/557)افدر ادـثقر  ( 197/  16 )تػًر افطزي : اكظر (1)

(3/235). 

 .(5/323)تػًر ابـ ـثر : اكظر (2)

 .(6/259)اجلامع ٕحؽام افؼرآن فؾؼرضٌل  ( 323/ 16 )تػًر افطزي : اكظر (3)
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 :من السنة النبوية -ب

وأُم٤م ٟمّمقص  اًمًٜم٦م ذم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وم٘مد سمٚمٖم٧م إطم٤مدي٨م ذم 

شم٠مُمؾ ذم هذه إطم٤مدي٨م يرى أن اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمٝم٤م ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمذاب، ذًمؽ ُمٌٚمغ اًمتقاشمر وامل

 .وأُم٤م ُم٤م ورد ذم اًمٜمٕمٞمؿ ومدون ذًمؽ وؾم٠مؾمقق سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م 

سمح٤مئط ُمر اًمٜمٌل » : ىم٤مل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس -1
(1)
ُمـ طمٞمٓم٤من ُمٙم٦م أو اعمديٜم٦م  

يٕمذسم٤من وُم٤م يٕمذسم٤من ذم »  وم٘م٤مل اًمرؾمقل اهلل . ومًٛمع صقت إٟم٤ًمٟملم يٕمذسم٤من ذم ىمٌقرمه٤م

صمؿ  شسمغم يم٤من أطمدمه٤م ٓ يًتؼمئ ُمـ سمقًمف، ويم٤من أظمر يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م » صمؿ ىم٤مل  ش يمٌػم

دقم٤م سمجريدة
(2)
ي٤م رؾمقل : ع قمغم يمؾ ىمؼم ُمٜمٝمام يمنة وم٘مٞمؾ ًمف ومٙمنه٤م يمنشملم، ومقض 

 شإمم أن يٞم٤ًٌم » أو  شًمٕمٚمف أن خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤م مل يٞم٤ًٌم » : ىم٤مل .اهلل مل ومٕمٚم٧م هذا
(3)

. 

ومٞمف إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم ، وهق ُمذه٥م أهؾ احلؼ  »: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

شظمالوم٤ًم ًمٚمٛمٕمتزًم٦م 
(4)

ذم هذا احلدي٨م إصم٤ٌمت قمذاب »: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر و ،

شاًم٘مؼم
(5)
اعمراد سمتخّمٞمص هذيـ إُمريـ سم٤مًمذيمر شمٕمٔمٞمؿ أطمدمه٤م، ٓ ٟمٗمل  »  :وىم٤مل أيْم٤مً  

 شُم٤م احلٙمؿ قمام قمدامه٤م، ومٕمغم هذا ٓ يٚمزم ُمـ ذيمرمه٤م طمٍم قمذاب اًم٘مؼم ومٞمف
(6)

. 

ومٞمف دًٓم٦م قمغم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم وهق ُمذه٥م أهؾ » : وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ  اعمٚم٘مـ 

 
 

ؿًطالين اكظر إرصاد افًاري فؼح صحقح افٌخاري فؾ. بًتان مـ افـخؾ ظؾقف جدار : احلائط (1)

(1/440). 

 .(1/442)ادصدر افًابؼ . مـ جريد افـخؾ وهل افتل فقس ظؾقفا ورق: اجلريدة (2)

ومًؾؿ يف . (213)برؿؿ  (باب مـ افؽٌائر أن ٓ يًتس مـ بقفف)أخرجف افٌخاري يف ـتاب افقوقء  (3)

 .(292)ـتاب افطفارة برؿؿ 

 . (92)ص  تزفة يف ادًلفةوشقليت بقان مذهب ادع. (3/192)ذح مًؾؿ : اكظر (4)

 .(1/419)ؾتح افٌاري : اكظر (5)

 .(3/308)ادصدر افًابؼ  (6)
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 شاًمًٜم٦م ومجٝمقر اعمٕمتزًم٦م وهق ُم٤م جي٥م اقمت٘م٤مد طم٘مٞم٘متف، وهق مم٤م ٟم٘مٚمتف إُم٦م ُمتقاشمرًا 
(1)

. 

: ضمز هيقد اعمديٜم٦م وم٘م٤مًمت٤مدظمٚم٧م قمكّم قمجقزان ُمـ عُ » : ىم٤مًم٧م قمـ قم٤مئِم٦م -2

ومخرضمت٤م،  ومٙمذسمتٝمام ومل ُأٟمٕمؿ أن أصدىمٝمام: ىم٤مًم٧م ىمٌقرهؿ إن أهؾ اًم٘مٌقر يٕمذسمقن ذم

ضمز هيقد اعمديٜم٦م دظمٚمت٤م ي٤م رؾمقل اهلل إن قمجقزيـ ُمـ عُ : وم٘مٚم٧م ودظمؾ قمكّم رؾمقل 

صدىمت٤م إهنؿ يٕمذسمقن قمذاسم٤ًم » قمكّم ومزقمٛمت٤م أن أهؾ اًم٘مٌقر يٕمذسمقن ذم ىمٌقرهؿ وم٘م٤مل 

ن قمذاب اًم٘مؼم ذم صالة إٓ يتٕمقذ م ومام رأيتف سمٕمدُ : ىم٤مًم٧م ششمًٛمٕمف اًمٌٝم٤مئؿ 
(2)

. 

دظمٚم٧م » ومٗمل هذا احلدي٨م دًٓم٦م قمغم وىمقع قمذاب اًم٘مؼم إٓ أن ذم رواي٦م ُمًٚمؿ 

وم٤مرشم٤مع : ىم٤مًم٧م . هؾ ؿمٕمرت أٟمٙمؿ شمٗمتٜمقن ذم اًم٘مٌقر: قمكّم اُمرأة ُمـ اًمٞمٝمقد وهل شم٘مقل

وسملم ه٤مشملم اًمروايتلم خم٤مًمٗم٦م ٕن ذم هذه اًمرواي٦م  شإٟمام يٗمتـ هيقد : وىم٤مل رؾمقل اهلل 

إٓ أٟمف ٓ شمٕم٤مرض سمحٛمد اهلل إذ مه٤م . اًمٞمٝمقدي٦م وذم اًمرواي٦م إومم أىمره٤مقمغم  أٟمٙمر 

سمذًمؽ ومل يٕمٚمؿ  ىمقل اًمٞمٝمقدي٦م ذم اًم٘مّم٦م  إومم، صمؿ ُأقمٚمؿ  ىمّمت٤من وم٠مٟمٙمر اًمٜمٌل 

قم٤مئِم٦م، ومج٤مءت اًمٞمٝمقدي٦م ُمرة أظمرى ومذيمرت  ٤م ذًمؽ وم٠مٟمٙمرت قمٚمٞمٝم٤م ُمًتٜمدة إمم 

 .ٟمزل سم٢مصم٤ٌمشمفسم٠من اًمقطمل  اإلٟمٙم٤مر إول ، وم٠مقمٚمٛمٝم٤م اًمٜمٌل 

عم٤م أٟمٙمر إٟمام أٟمٙمر وىمقع قمذاب اًم٘مؼم قمغم اعمقطمديـ ، صمؿ ُأقمٚمؿ صٚمقات  وم٤مًمٜمٌل 

ومجزم سمف وطمذر ُمٜمف وسم٤مًمغ ذم  ،اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف أن ذًمؽ ىمد ي٘مع قمغم ُمـ يِم٤مء اهلل ُمٜمٝمؿ

آؾمتٕم٤مذة ُمٜمف شمٕمٚمٞماًم ُٕمتف وإرؿم٤مدًا 
(3)

. 

سم٤مهلل  هد أطمديمؿ ومٚمٞمًتٕمذإذا شمش»   ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمـ أيب هريرة -3

، ي٘مقل اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ، وُمـ قمذاب اًم٘مؼم، وُمـ ومتٜم٦م ُمـ أرسمع

 
 

 .(1/516)اإلظالم بػقائد ظؿدة إحؽام : اكظر (1)

ومًؾؿ يف ـتاب  (6005)أخرجف افٌخاري يف ـتاب افدظقات باب افتعقذ مـ ظذاب افؼز برؿؿ  (2)

 .(586)ادًاجد ومقاوع افصالة برؿؿ 

 .(3/300)ؾتح افٌاري  (5/88)ذح مًؾؿ فؾـقوي : اكظر (3)
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 شاعمحٞم٤م واعمامت، وُمـ ذ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل 
(1)

. 

، وهق ُمذه٥م دي٨م ُمٍمح سم٢مصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم وومتٜمتفاًمح» : ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ 

 شؾمتٗمٞمض ذم إطم٤مدي٨م أهؾ اًمًٜم٦م واحلؼ واإليامن سمف واضم٥م ، وهق ُمتٙمرر م
(2)

. 

 :ومٙمثػمة ضمدًا ومٛمٜمٝم٤م  وٟمٕمٞمٛمف وأُم٤م أىمقال إئٛم٦م ذم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم-ضمـ

وؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم طمؼ يم٤مئـ ذم اًم٘مؼم، » : ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن -1

وإقم٤مدة اًمروح إمم اجلًد ذم ىمؼمه طمؼ، ووٖمٓم٦م اًم٘مؼم وقمذاسمف طمؼ يم٤مئـ ًمٚمٙمٗم٤مر يمٚمٝمؿ، 

 شيـ وًمٌٕمض قمّم٤مة اعم١مُمـ
(3)

. 

ذم ُمقـمئف أدًم٦م قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف، وهذا يدل قمغم  وذيمر اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ -2

اقمت٘م٤مده ًمذًمؽ
(4)

. 

إن ُمِمٞمئ٦م اًمٕم٤ٌمد هل إمم اهلل وٓ يِم٤مؤون إٓ أن » : وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل -3

، وإن أقمامل اًمٜم٤مس ظمٚمؼ ُمـ اهلل ومٕمؾ اًمٕم٤ٌمد، وإن اًم٘مدر ظمػمه وذه يِم٤مء اهلل رب اًمٕم٤معملم 

 شأهؾ اًم٘مٌقر طمؼ  ُم٠ًمًم٦م، وإن قمذاب اًم٘مؼم طمؼ، و  ُمـ اهلل
(5)

. 

وقمذاب اًم٘مؼم طمؼ، ي٠ًمل اًمٕمٌد قمـ ديٜمف، وقمـ رسمف، » : وي٘مقل اإلُم٤مم أمحد -4

 شوقمـ اجلٜم٦م، وقمـ اًمٜم٤مر، وُمٜمٙمر وٟمٙمػم طمؼ، ومه٤م ومت٤مٟم٤م اًم٘مؼم، ٟم٠ًمل اهلل اًمث٤ٌمت 
(6)

. 

 
 

ومًؾؿ يف ـتاب ادًاجد  (1311)أخرجف افٌخاري يف ـتاب اجلـائز باب افتعقذ مـ ظذاب افؼز برؿؿ  (1)

 .(588)ومقاوع افصالة برؿؿ 

 .(3/488)اإلظالم بػقائد ظؿدة  إحؽام : اكظر (2)

 .(291)ذح افػؼف إـز : اكظر (3)

 .(151 )(باب مايؼقل ادصع ظذ اجلـازة  )ادقضل ـتاب اجلـائز : اكظر (4)

 .(295)آظتؼاد و اهلداية إػ شٌقؾ افرصاد فؾٌقفؼل : اكظر (5)

 .(1/59)ضٌؼات احلـابؾة : اكظر (6)
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ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي-5
(1)
ه أهاًل، وؾم١مال ُمٜمٙمر وسمٕمذاب اًم٘مؼم عمـ يم٤من ل» :  

وقمـ   وٟمٙمػم ذم ىمؼمه قمـ رسمف وديٜمف وٟمٌٞمف قمغم ُم٤م ضم٤مءت سمف إظم٤ٌمر قمـ رؾمقل اهلل 

 شواًم٘مؼم روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م أو طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜمػمان  ،اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ
(2)

. 

ي٘مقل اسمـ أيب اًمٕمز
(3)
وىمد شمقاشمرت إظم٤ٌمر » : ؿم٤مرطم٤ًم هذه اجلٛمٚم٦م ةؿم٤مرح اًمٓمح٤موي 

ًمٙملم، ومٞمج٥م امل عمـ يم٤من ًمذًمؽ أهاًل، وؾم١مال ذم صمٌقت قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف رؾمقل اهلل قمـ 

إذ ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ وىمق  قمغم يمٞمٗمٞمتف ًمٙمقٟمف  ؛وٓ ٟمتٙمٚمؿ ذم يمٞمٗمٞمتف اقمت٘م٤مد سمثٌقت ذًمؽ واإليامن سمف

ٓ قمٝمد ًمف سمف ذم هذه اًمدار، واًمنمع ٓ ي٠ميت سمام َيٞمٚمف اعمٕم٘مقل، وًمٙمٜمف ىمد ي٠ميت سمام حت٤مر ومٞمف 

ًمٞمس قمغم اًمقضمف اعمٕمٝمقد ذم اًمدٟمٞم٤م، سمؾ شمٕم٤مد اًمروح إًمٞمف  ل، وم٢من قمقد اًمروح إمم اجلًداًمٕم٘مق

شإقم٤مدة همػم اإلقم٤مدة اعم٠مًمقوم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م  
(4)
  . 

اإليامن سمٕمذاب اًم٘مؼم وومتٜمتف واضم٥م، واًمتّمديؼ سمف ٓزم » : وي٘مقل اًم٘مرـمٌل -6

... ه سمِرّد احلٞم٤مة إًمٞمفطم٥ًم ُم٤م أظمؼم سمف اًمّم٤مدق، وأن اهلل شمٕم٤ممم َيل اًمٕمٌد اعمٙمٚمػ ذم ىمؼم

، وهذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واًمذي قمٚمٞمف اجلامقم٦م ُمـ وهبذا ٟمٓم٘م٧م إظم٤ٌمر قمـ اعمخت٤مر 

همػم ُم٤م  أهؾ اعمٚم٦م، ومل يٗمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٟمزل اًم٘مرآن سمٚم٤ًمهنؿ وًمٖمتٝمؿ قمـ ٟمٌٞمٝمؿ 

 ش.. ًا ويمذًمؽ اًمت٤مسمٕمقن سمٕمدهؿ إمم هٚمؿ ضمر ذيمرٟم٤م،
(5)

. 

 
 

مـ أهؾ ؿرية ضحا بصعقد مك . أمحد بـ حمؿد بـ شالمة  إزدي احلـػل، حمدث افديار ادكية وؾؼقففا (1)

 (15/27)شر أظالم افـٌالء : اكظر. هـ321تقيف شـة . اختالف افعؾامء، ومعاين أثار: فػات مـفافف مم

 .(31)وافػقائد افٌفقة فؾؽـقي 

 .(2/572)ذح افعؼقدة افطحاوية : اكظر (2)

ة، صدر افديـ حمؿد بـ ظع بـ حمؿد افصاحلل احلـػل تؾؼك ظؾقمف  إوفقة ظذ أبقف، وأتؼـفا يف شـ مٌؽر (3)

تلثر بابـ تقؿقة وكافف مـ إذى ما كافف مـ أجؾ ذفؽ تقيف شـة . ظاماً  17ودرس وظؿره ٓيتجاوز 

 .(8/557)صذرات افذهب ٓبـ افعامد احلـٌع : اكظر.  هـ792

 .(2/578)ذح افعؼقدة افطحاوية : اكظر (4)

 .(1/369)افتذـرة : اكظر (5)
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وُمـ اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر » : طمٞم٨م ىم٤مل وأظمتؿ سمام ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم -7

مم٤م يٙمقن سمٕمد اعمقت، ومٞم١مُمٜمقن سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم، وسمٕمذاب  ٟمٌل ال اإليامن سمٙمؾ ُم٤م أظمؼم سمف

 .اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف

ُمـ رسمؽ؟ وُم٤م : وم٠مُم٤م اًمٗمتٜم٦م، وم٢من اًمٜم٤مس يٛمتحٜمقن ذم ىمٌقرهؿ، ومٞم٘م٤مل ًمٚمرضمؾ

حلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة، ديٜمؽ؟ وُمـ ٟمٌٞمؽ ؟ ومٞمث٧ٌم اهلل اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م ذم ا

 .ٟمٌٞمل ريب اهلل، واإلؾمالم ديٜمل، وحمٛمد رؾمقل اهلل : ومٞم٘مقل اعم١مُمـ 

ه٤مه ه٤مه، ٓ أدري، ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ؿمٞمئ٤ًم وم٘مٚمتف، : وأُم٤م اعمرشم٤مب؛ ومٞم٘مقل

ومٞميب سمٛمرزسم٦م ُمـ طمديد، ومٞمّمٞمح صٞمح٦م يًٛمٕمٝم٤م يمؾ رء إٓ اإلٟم٤ًمن، وًمق ؾمٛمٕمٝم٤م 

 شم وإُم٤م قمذاب، إمم أن شم٘مقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى اًمٗمتٜم٦م إُم٤م ٟمٕمل ًمّمٕمؼ، صمؿ سمٕمد
(1)

. 

 

  

 
 

 .(3/145)جمؿقع افػتاوي : اكظر (1)
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  امللكنيامللكني  ضؤالضؤال: : املطلب األولاملطلب األول

 ،ومم٤م يٕمت٘مده أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م ؾم١مال اعمٚمٙملم ُمٜمٙمر وٟمٙمػم

 .شمقاشمرال ذم قمدة أظم٤ٌمر يٌٚمغ جمٛمققمٝم٤م ُمٌٚمغ وم٤مإليامن سمف واضم٥م ذقم٤ًم ًمثٌقشمف قمـ اًمٜمٌل 

 ڦ ڦ ڤ): آن قمغم ؾم١مال اعمٚمٙملم ىمقًمف شمٕم٤ممم ومم٤م يًتدل سمف ُمـ اًم٘مر

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 . [ ٢٧:إبزاهيى] (ڇ ڇ

ىم٤مل ذم ىمقًمف  قمـ اًمٜمٌل  ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

» زاد ُمًٚمؿ . ٟمزًم٧م ذم قمذاب اًم٘مؼم  (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ): شمٕم٤ممم

 ڦ ڦ ڤ) :ه شمٕم٤ممم حمٛمد ومذًمؽ ىمقل ياهلل ريب وٟمٌل: ي٘م٤مل ًمف ُمـ رسمؽ؟ ومٞم٘مقل

 (ڄ ڦ ڦ
(1)

. 

ومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده ومٞم٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من » : عم٤م ذيمر اًمٕمٌد اعم١مُمـ ىم٤مل وقمٜمف أن اًمٜمٌل 

ُم٤م ديٜمؽ، ومٞم٘مقل : ريب اهلل ، ومٞم٘مقٓن ًمف: ُمـ رسمؽ ، ومٞم٘مقل : ومٞمجٚم٤ًمٟمف ، ومٞم٘مقٓن ًمف

  هق رؾمقل اهلل: ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ، ومٞم٘مقل: ديٜمل اإلؾمالم ، ومٞم٘مقٓن ًمف 

ىمرأت يمت٤مب اهلل ومآُمٜم٧م سمف وصدىم٧م ، ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد : وُم٤م قمٚمٛمؽ ، ومٞم٘مقل : ، ومٞم٘مقٓن ًمف 

 ًمف سم٤مسم٤ًم إمم اومتحقاذم اًمًامء أن صدق قمٌدي وم٠مومرؿمقه ُمـ اجلٜم٦م، وأًمًٌقه ُمـ اجلٜم٦م، و

وي٠مشمٞمف رضمؾ : ، ىم٤ملهويٗمًح ًمف ذم ىمؼمه ُمد سمٍمومٞم٠مشمٞمف ُمـ َروطمٝم٤م وـمٞمٌٝم٤م : ىم٤مل. اجلٜم٦م

أسمنم سم٤مًمذي ينك، هذا يقُمؽ اًمذي : ـمٞم٥م اًمريح، ومٞم٘مقلًمثٞم٤مب طمًـ اطمًـ اًمقضمف 

أٟم٤م قمٛمٚمؽ : يمٜم٧م شمققمد ، ىمٞم٘مقل ًمف ُمـ أٟم٧م؟ ومقضمٝمؽ اًمقضمف جيلء سم٤مخلػم، ومٞم٘مقل

 . شريب أىمؿ اًم٤ًمقم٦م طمتك أرضمع إمم أهكم وُم٤مزم : اًمّم٤مًمح، ومٞم٘مقل

ومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده ، وي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من ومٞمجٚم٤ًمٟمف، » : قمٌد اًمٙم٤مومر وم٘م٤ملالصمؿ ذيمر 
 

 

ومًؾؿ يف ـتاب اجلـة وصػة كعقؿفا  (1303)افٌخاري يف باب ماجاء يف ظذاب افؼز برؿؿ  أخرجف (1)

 .(2871)وأهؾفا برؿؿ 
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ه٤مه : ُم٤م ديٜمؽ ؟ ومٞم٘مقل: ه٤مه ه٤مه ٓ أدري، ومٞم٘مقٓن ًمف: ُمـ رسمؽ؟ ومٞم٘مقل : ىمقٓن ًمفذم

ه٤مه ه٤مه ٓ أدري، : ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ ؟ ومٞم٘مقل: ه٤مه ٓ أدري، ومٞم٘مقٓن ًمف 

ومتحقا ًمف سم٤مسم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مر، يمذب قمٌدي وم٠مومرؿمقا ًمف ُمـ اًمٜم٤مر، واومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمًامء أن 

وُمٝم٤م ، ويْمٞمؼ قمٚمٞمف ىمؼمه طمتك ختتٚمػ ومٞمف أوالقمف، وي٠مشمٞمف رضمؾ ا وؾمؿومٞم٠مشمٞمف ُمـ طمره

أسمنم سم٤مًمذي يًقءك ، هذا يقُمؽ اًمذي : ُمٜمتـ اًمريح ، ومٞم٘مقل  ىمٌٞمح اًمقضمف ىمٌٞمح اًمثٞم٤مب

أٟم٤م قمٛمٚمؽ اخلٌٞم٨م : ي٘مقلُمـ أٟم٧م ومقضمٝمؽ اًمقضمف جيلء سم٤مًمنم  : يمٜم٧م شمققمد ، ومٞم٘مقل 

 شٓ شم٘مؿ اًم٤ًمقم٦م  رّب : ومٞم٘مقل
(1)

. 

: ىم٤مل ي٦م اعمٚمٙملم سمٛمٜمٙمر وٟمٙمػم يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة وىمد ضم٤مء ذم اًمٜمص شمًؿ

، ي٘م٤مل ٕطمدمه٤م اعمٜمٙمر وأظمر  إذا ىمؼم اعمٞم٧م أشم٤مه ُمٚمٙم٤من أؾمقدان أزرىم٤من» :  ىم٤مل 

 شاًمٜمٙمػم 
(2)

. 

ٞم٤م ُمٜمٙمرًا وٟمٙمػمًا ٕن ظمٚم٘مٝمام ٓ يِمٌف ظمٚمؼ أدُمٞملم وٓ ظمٚمؼ اعمالئٙم٦م وٓ  وؾُمٛمِّ

. ًمؼ سمديع وًمٞمس ذم ظمٚم٘مٝمام أٟمس ًمٚمٜم٤مفمريـ إًمٞمٝمامظمٚمؼ اًمٌٝم٤مئؿ وٓ ظمٚمؼ ا قام سمؾ مه٤م خ

ضمٕمٚمٝمام اهلل ُمٙمرُم٦م ًمٚمٛم١مُمـ ًمتثٌتف وشمٌٍمه، وهتٙم٤ًم ًمًؽم اعمٜم٤مومؼ ذم اًمؼمزخ ُمـ ىمٌؾ أن 

يٌٕم٨م طمتك َيؾ قمٚمٞمف اًمٕمذاب 
(3)

. 

صمؿ إن اًمروح شمٕم٤مد إمم اعمٞم٧م ذم ىمؼمه وىم٧م اًم١ًمال ٕطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م طمدي٨م اًمؼماء 

دة ٓ حتّمؾ هب٤م احلٞم٤مة اعمٕمٝمقدة اًمتل شم٘مقم ومٞمٝم٤م ًمٙمـ هذه اإلقم٤م. اًم٤ًمسمؼ سمـ قم٤مزب 

اًمروح سم٤مًمٌدن وشمدسمره، وَيت٤مج ُمٕمٝم٤م إمم اًمٓمٕم٤مم وٟمحقه، وإٟمام َيّمؾ هب٤م ًمٚمٌدن طمٞم٤مة 

  .أظمرى َيّمؾ هب٤م آُمتح٤من سم٤مًم١ًمال
 

وافؾػظ فف ، وأبق دواد يف ـتاب افًـة باب يف ادًلفة يف افؼز  (18534)رواه أمحد يف ادًـد برؿؿ  (1)

  .(3/165)اود صحقح شــ أيب د: وصححف إفٌاين اكظر (4720)وظذاب افؼز برؿؿ 

إشـاده جقد، » : ؿال إفٌاين (1072)أخرجف افسمذي يف ـتاب اجلـائز باب ما جاء يف ظذاب افؼز برؿؿ  (2)

 .(3/380)افًؾًؾة افصحقحة .  شرجافف ـؾفؿ ثؼات رجال مًؾؿ 

 .(2/8)فقامع إكقار افٌفقة  (1/384)افتذـرة فؾؼرضٌل : اكظر (3)
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سمدن اعمٞم٧م ذم اًم٘مؼم ًمٞمس ُمثؾ قمقده٤م إًمٞمف ذم هذه  إممقمقد اًمروح »  :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

شك ىمد يٙمقن أيمٛمؾ ُمـ سمٕمض اًمقضمقه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وإن يم٤من ذا
(1)

. 

ُمـ فمـ أن اعمٞم٧م َيٞم٤م ذم ىمؼمه ، ومٝمذا ومٞمف إمج٤مل إن أراد سمف »  :وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

احلٞم٤مة اعمٕمٝمقدة ذم اًمدٟمٞم٤م اًمتل شم٘مقم ومٞمٝم٤م اًمروح سم٤مًمٌدن وشمدسمره وشمٍمومف، وَيت٤مج ُمٕمٝم٤م إمم 

يمام يٙمذسمف  اًمٓمٕم٤مم واًمنماب و اًمٚم٤ٌمس ومٝمذا ظمٓم٠م يمام ىم٤مل ، واحلس واًمٕم٘مؾ يٙمذسمف

وإن أراد سمف طمٞم٤مة أظمرى همػم هذه احلٞم٤مة، سمؾ شمٕم٤مد اًمروح إًمٞمف إقم٤مدة همػم اإلقم٤مدة  .اًمٜمص

 شاعم٠مًمقوم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٞم٠ًمل ويٛمتحـ ذم ىمؼمه، ومٝمذا طمؼ وٟمٗمٞمف ظمٓم٠م 
(2)

. 

 
 

 .(4/274)جمؿقع افػتاوي : اكظر (1)

 .(184)افروح : اكظر (2)
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 :املمكني  لةوساءٔمثت وسائن تبحث يف 

ر أم خيتص هؾ اًم١ًمال ذم اًم٘مؼم قم٤مم ًمٚمٛمًٚمؿ واعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤م : اعم٠ًمًم٦م إومم-

 سم٤معمًٚمؿ واعمٜم٤مومؼ دون اًمٙم٤مومر ؟

 هؾ ؾم١مال اًم٘مؼم ظم٤مص هبذه إُم٦م أو يتٕمٚمؼ هب٤م وسمٖمػمه٤م ؟: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

 هؾ إـمٗم٤مل ي٠ًمًمقن ذم ىمٌقرهؿ ؟: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م-

ِٔ٘ ِن السؤاه يف الكرب عاً يف حل املسمىني : أوا املسألة األٔىل

 املٍافل ؟ٔاملٍافكني ٔالكفاز أً خيتص باملسمي ٔ

دًم٧م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمغم ؾم١مال اعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ، واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ  -

 :ذم اًمٙم٤مومر قمغم ىمقًملم 

ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن اًم١ًمال قم٤مم ًمٚمٛم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر : اًم٘مقل إول
(1)

 .

إن اًمٕمٌد إذا ووع ذم ىمؼمه »: ىم٤مل  أن اًمٜمٌل  واؾمتدًمقا سمحدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر ومٞم٘م٤مل »زاد اًمٌخ٤مري  شسمف إٟمف ًمٞمًٛمع ىمرع ٟمٕم٤م ؿوشمقمم قمٜمف أصح٤م

ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ؟ ومٞم٘مقل ٓ أدري يمٜم٧م أىمقل يمام ي٘مقل اًمٜم٤مس، ومٞم٘م٤مل ٓ : ًمف

دري٧م وٓ شمٚمٞم٧م وييب سمٛمٓمرىم٦م ُمـ طمديد يّمٞمح صٞمح٦م يًٛمٕمٝم٤م ُمـ يٚمٞمف إٓ 

شاًمث٘مٚملم
(2)

. 

وإن اًمٕمٌد » ء سمـ قم٤مزب اًمٓمقيؾ وومٞمف واؾمتدًمقا أيْم٤ًم سمام ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمؼما

وي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من ومٞمجٚم٤ًمٟمف ... اًمٙم٤مومر إذا يم٤من ذم اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمدٟمٞم٤م وإىم٤ٌمل ُمـ أظمرة

ُم٤م ديٜمؽ، ومٞم٘مقل ه٤مه ه٤مه : ُمـ رسمؽ، ومٞم٘مقل ه٤مه ه٤مه ٓ أدري، ومٞم٘مقٓن ًمف: ومٞم٘مقٓن ًمف

 
 

 .(3/306)وؾتح افٌاري . (15)أهقال افؼٌقر ٓبـ رجب  (200)افروح  (1/415)افتذـرة : اكظر (1)

ومًؾؿ يف ـتاب اجلـة  (1273)أخرجف افٌخاري يف ـتاب اجلـائز باب ادقت يًؿع خػؼ افـعال برؿؿ  (2)

 .(2870)وصػف كعقؿفا وأهؾفا برؿؿ 
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 ش. ..ه٤مه ه٤مه ٓ أدري ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ : ٓ أدري ، ومٞم٘مقٓن ًمف
(1)

. 

وأُم٤م اًمٙم٤مومر : وقم٤مُم٦م ُمـ روى طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل ومٞمف» : ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

وهذه اًمٚمٗمٔم٦م  ،وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ واعمرشم٤مب ،سم٤مجلزم، وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل وأُم٤م اًمٗم٤مضمر

 . ُمـ ؿمِؽ سمٕمض اًمرواة هٙمذا ذم احلدي٨م ٓ أدري أي ذًمؽ ىم٤مل

ن مل يِمؽ ُمع يمثرهتؿ أومم ُمـ وأُم٤م ُمـ ذيمر اًمٙم٤مومر واًمٗم٤مضمر ومٚمؿ يِمؽ، ورواي٦م م

قمغم أٟمف ٓ شمٜم٤مىمض سملم اًمروايتلم؛ وم٢من اعمٜم٤مومؼ ي٠ًمل يمام  -ُمع اٟمٗمراده-رواي٦م ُمـ ؿمؽ 

ي٠ًمل اًمٙم٤مومر واعم١مُمـ، ومٞمث٧ٌم  اهلل أهؾ اإليامن ويْمؾ اهلل اًمٔم٤معملم، وهؿ اًمٙمٗم٤مر 

 شواعمٜم٤موم٘ملم 
(2)

. 

ن أو ُمٜم٤مومؼ، أُم٤م ذه٥م اسمـ قمٌد اًمؼم أن اًم١ًمال ٓ يٙمقن إٓ عم١مم: اًم٘مقل اًمث٤مين

اًمٙم٤مومر اجل٤مطمد اعمٌٓمؾ ومٚمٞمس ممـ ي٠ًمل قمـ رسمف وديٜمف وٟمٌٞمف، وإٟمام ي٠ًمل قمـ هذا أهؾ 

اإلؾمالم، ومٞمث٧ٌم اهلل اًمذيـ آُمٜمقا ويرشم٤مب اعمٌٓمٚمقن
(3)

، وٓ يٕمٜمل هذا أٟمف يرى أن اًمٙم٤مومر 

ن ٕن اًمٗمتٜم٦م ىمد شمٙمق -واهلل أقمٚمؿ-قمذاب اًم٘مؼم همػم ومتٜم٦م اًم٘مؼم» ٓ يٕمذب ذم ىمؼمه سمؾ ىم٤مل 

 ش ومٞمٝم٤م اًمٜمج٤مة وىمد يٕمذب اًمٙم٤مومر ذم ىمؼمه قمغم يمٗمره دون أن ي٠ًمل
(4)

واظمت٤مر هذا اًم٘مقل . 

اًمًٞمقـمل وأيده سم٠من أطم٤مدي٨م اًم١ًمال مل جيٛمع ومٞمٝم٤م سملم اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ، وإٟمام ورد ذم 

 
 

 .(30)ص شٌؼ خترجيف  (1)

 .(204)افروح : اكظر (2)

ذـر ابـ حجر أن مًتـد أصحاب هذا افؼقل أثر مقؿقف، وظؾقف ؾال يعارض إحاديث ادرؾقظة، ٕن  (3)

: ومًتـدهؿ يف ذفؽ ما رواه ظٌد افرزاق مـ ضريؼ ظٌقد بـ ظؿر ؿال» : ادرؾقع مؼدم ظذ ادقؿقف ؾؼال

وهذا مقؿقف،  شاؾر ؾال يًلل ظـ حمؿد وٓ يعرؾف مممـ ومـاؾؼ، وأما افؽ: إكام يػتـ رجالن» 

: اكظر شوإحاديث افـاصة ظذ أن افؽاؾر يًلل مرؾقظة مع ـثرة ضرؿفا افصحقحة ؾفل أوػ بافؼٌقل 

 .(110)ومجع افشتقت يف ذح أبقات افتثٌقت فؾصـعاين  (3/305)ؾتح افٌاري 

 .(22/252)افتؿفقد : اكظر (4)
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سمٕمْمٝم٤م ذيمر اعمٜم٤مومؼ، وذم سمٕمْمٝم٤م سمدًمف اًمٙم٤مومر وهق حمٛمقل قمغم أن اعمراد سمف اعمٜم٤مومؼ 
(1)

. 

واًم٘مرآن واًمًٜم٦م شمدل قمغم ظمال  هذا اًم٘مقل، وأن اًم١ًمال » :  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 شًمٚمٙم٤مومر واعمًٚمؿ 
(2)

. 

سملم أن اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ظمال ، وأن اًمّمحٞمح واًمذي شمِمٝمد ًمف فمقاهر توُمـ صمؿ ي

 .إدًم٦م وصحٞمحٝم٤م أن اًمٙم٤مومر ي٠ًمل

بّرٓ األوة أٔ ٖكُٕ هلا  ِن سؤاه الكرب ٔفتٍتْ خمتص: اٌٗةاملسألة الث

 :قمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أىمقال صمالصم٦م ٕهؾ ال؟ ٔلغريِا

وإًمٞمف ذه٥م احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ، أن اًمٗمتٜم٦م ظم٤مص٦م سم٠مُم٦م اًمٜمٌل : اًم٘مقل إول
(3)
 

واسمـ طمجر
(4)

إن هذه » :  ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م   هواؾمتدًمقا سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م ىمقل .

ش ذم ىمٌقره٤م إُم٦م شمٌتغم
(5)
ش أوطمل إزّم أٟمٙمؿ شمٗمتٜمقن ذم ىمٌقريمؿ» :  وسم٘مقًمف  

(6)
وسم٘مقل  

ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ ومٞم٘مقل اعم١مُمـ أؿمٝمد أٟمف قمٌد » : اعمٚمٙملم

ش اهلل ورؾمقًمف
(7)
 . 

 
 

 .(143)ذح افصدور : اكظر (1)

 .(200)افروح : اكظر (2)

هق حمؿد بـ ظع بـ احلًـ أبق ظٌد اهلل، صقيف ظامل باحلديث وأصقل افديـ، ـان ذا رحؾة ومعرؾة ، وفف  (3)

: هـ، اكظر320وُكػل مـ ترمذ تقيف كحق شـة  (ختؿ افقٓية)ُهجر دا صـػ ـتابف . مصـػات وؾضائؾ

 .(6/272)وإظالم  (13/439)افًر 

 .(3/307)وؾتح افٌاري  (4/159)وادر إصقل مـ أحاديث افرشقل ن: اكظر (4)

 .(2867)أخرجف مًؾؿ يف ـتاب اجلـة وصػة كعقؿفا وأهؾفا برؿؿ  (5)

برؿؿ  (باب مـ أجاب بافػتقا باإلصارة افقد وافرأس)أخرجف افٌخاري يف ـتاب افعؾؿ مـ حديث ظائشة (6)

(86). 

 (1273)برؿؿ  (باب ادقت يًؿع خػؼ افـعال)ديث أكس أخرجف افٌخاري يف ـتاب اجلـائز مـ ح (7)

 .(2870)ومًؾؿ يف ـتاب اجلـة وصػة كعقؿفا وأهؾفا برؿؿ 
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وإٟمام ؾم١مال اعمٞم٧م ذم هذه إُم٦م ظم٤مص٦م ٕن إُمؿ ىمٌٚمٜم٤م » : اًمؽمُمذيىم٤مل احلٙمٞمؿ 

يم٤مٟم٧م اًمرؾمؾ شم٠مشمٞمٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م وم٢مذا أسمقا يمّٗم٧م اًمرؾمؾ واقمتزًمقا وقمجٚمقا سم٤مًمٕمذاب، ومٚمام 

 گ گ گ ک ک): سم٤مًمرمح٦م وأُم٤مٟم٤ًم ًمٚمخٚمؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ُمدًا سمٕم٨م اهلل ُمح

أُمًؽ قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب وأقمٓمل  اًمًٞمػ طمتك يدظمؾ ذم ديـ اإلؾمالم . [ ١٠٧:األَبياء] (گ

ُمـ دظمؾ عمٝم٤مسم٦م اًمًٞمػ صمؿ يرؾمخ ذم ىمٚمٌف، وم٠مُمٝمٚمقا ومٛمـ ه٤مهٜم٤م فمٝمر أُمر اًمٜمٗم٤مق، ومٙم٤مٟمقا 

ذم ؾمؽم ومٚمام ُم٤مشمقا ىمٞمض اهلل  ؿ ومت٤مين  ينون اًمٙمٗمر ويٕمٚمٜمقن اإليامن ومٙم٤مٟمقا سملم اعمًٚمٛملم

اًم٘مؼم؛ ًمٞمًتخرج ههؿ سم٤مًم١ًمال، وًمٞمٛمٞمز اهلل اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م ومٞمث٧ٌم اهلل اًمث٤مسم٧م ذم 

 شاحلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ويْمؾ اهلل اًمٔم٤معملم 
(1)

. 

أن اًم١ًمال  ذه إُم٦م وًمٖمػمه٤م ومٝمق قم٤مم، وذه٥م إًمٞمف اًم٘مرـمٌل واسمـ : اًم٘مقل اًمث٤مين

ًمؽ قم٤مُم٦ماًم٘مٞمؿ وىم٤مًمقا اًمٜمّمقص ذم ذ
(2)

. 

إن ًمٗمظ أُم٦م ٓ يدل قمغم : وأضم٤مسمقا قمـ أدًم٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول وم٘م٤مًمقا

إُم٤م أن يراد  شإن هذه إُم٦م » : اظمتّم٤مص اًم١ًمال هبذه إُم٦م دون ؾم٤مئر إُمؿ وم٢من ىمقًمف

 (ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ): سمف أُم٦م اًمٜم٤مس يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

ًمقٓ أن اًمٙمالب » ، وذم احلدي٨م ومٙمؾ ضمٜمس ُمـ أضمٜم٤مس احلٞمقان يًٛمك أُم٦م. [38:األَعاو]

 ش أُم٦م ُمـ إُمؿ ُٕمرت سم٘متٚمٝم٤م
(3)

. 

اًمذي سمٕم٨م ومٞمٝمؿ مل يٙمـ ومٞمف ُم٤م يٜمٗمل ؾم١مال همػمهؿ ُمـ  وإن يم٤من اعمراد سمف أُمتف 

إُمؿ، سمؾ ىمد يٙمقن ذيمرهؿ إظم٤ٌمرًا سم٠مهنؿ ُمًئقًمقن ذم ىمٌقرهؿ، وأن ذًمؽ ٓ خيتص 

أوطمل إزم » :  ويمذًمؽ ىمقًمف سمٛمـ ىمٌٚمٝمؿ ًمٗمْمؾ هذه إُم٦م وذومٝم٤م قمغم ؾم٤مئر إُمؿ، 

 
 

 .(4/160)كقادر إصقل مـ أحاديث افرشقل بتكف : اكظر (1)

 .(208)وافروح  (1/413)افتذـرة : اكظر (2)

برؿؿ  (ب يف اختاذ افؽؾب فؾصقد وؽرهبا)أخرجف أبق داود مـ حديث ظٌد اهلل بـ مػضؾ يف ـتاب افصقد  (3)

 .(2/199)وصححف إفٌاين يف صحقح شــ أيب داود  (2838)
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شأٟمٙمؿ شمٗمتٜمقن ذم ىمٌقريمؿ 
(1)
ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي » ويمذًمؽ إظم٤ٌمره قمـ ىمقل اعمٚمٙملم  

 ش سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟
(2)
 . هق إظم٤ٌمر ُٕمتف سمام متتحـ سمف ذم ىمٌقره٤م 

وأهنؿ ُمٕمذسمقن  ،واًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ أن يمؾ ٟمٌل ُمع أُمتف يمذًمؽ» : ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

يمام يٕمذسمقن ذم أظمرة سمٕمد اًم١ًمال  ،إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿذم ىمٌقرهؿ سمٕمد اًم١ًمال  ؿ و

 شأقمٚمؿ  وإىم٤مُم٦م احلج٦م واهلل 
(3)

. 

وومٞمام ىم٤مًمف ُم٘م٤مل ُمـ » : وشمٕم٘م٥م اًمًٗم٤مريٜمل قمغم ُم٤م ىم٤مًمف احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ىم٤مئاًل 

ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : قمدة أوضمف ٟمٌٝم٧م قمغم سمٕمْمٝم٤م ذم اًمٌحقر اًمزاظمرة ُمٜمٝم٤م

طمٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح أن اعمٕمرو  قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف سمٕمد ذم يمت٤مسمف اجلقاب اًمص 

ٟمزول اًمتقراة مل هيٚمؽ شمٕم٤ممم ُمٙمذيب إُمؿ سمٕمذاب ؾماموي يٕمٛمٝمؿ، يمام أهٚمؽ ىمقم ٟمقح 

وقم٤مد وصمٛمقد وىمقم ًمقط وهمػمهؿ، سمؾ أُمر اعم١مُمٜملم سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر يمام أُمر سمٜمل إهائٞمؾ 

ؿمٝمقر، ويمذا داود وؾمٚمٞمامن قمغم ًم٤ًمن ُمقؾمك سم٘مت٤مل اجل٤ٌمسمرة، وىمقل يقؿمع ًمٚمٙمٗم٤مر م

 شوهمػمهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم 
(4)

. 

وذم طمدي٨م زيد سمـ : اًمتقىمػ وذه٥م إًمٞمف اسمـ قمٌد اًمؼم طمٞم٨م ىم٤مل: اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

، (شم٠ًمل)وُمٜمٝمؿ ُمـ يرويف  شإن هذه إُم٦م شمٌتكم ذم ىمٌقره٤م »: أٟمف ىم٤مل صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 

ون هذه إُم٦م ظمّم٧م سمذًمؽ ، وهذا أُمر ٓ ي٘مٓمع وقمغم هذا اًمٚمٗمظ َيتٛمؾ أن شمؽ

شقمٚمٞمف
(5)

. 

واًمّمحٞمح ُمـ هذه إىمقال أن اًم١ًمال قم٤مم  ذه إُم٦م وًمٖمػمه٤م ًمٕمٛمقم 

  .  ذه إُم٦م ًم٦مؾم٤مءاًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ذًمؽ وقمدم اًمتخّمٞمص ومٞمٝم٤م سم٤ممل
 

 .(34)شٌؼ خترجيف ص  (1)

 .(34)شٌؼ خترجيف ص  (2)

 .(208 -207)افروح : اكظر (3)

 .(2/10)فقامع إكقار افٌفقة : اكظر (4)

 .(2/581)وذح افطحاوية  (22/253)افتؿفقد : اكظر (5)
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 ِن األطفاه ميتحٍُٕ ٖٔسألُٕ يف قبٕزِي ؟: ةـــــــــاملسألة الثالث

 :ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم  اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ

أهنؿ ي٠ًمًمقن ذم ىمٌقرهؿ ويٗمتٜمقن، وىمد ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ : إول

اًم٘مرـمٌل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(1)

. 

 :واؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م 

أٟمف شمنمع اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ، واًمدقم٤مء  ؿ، وؾم١مال اهلل أن ي٘مٞمٝمؿ قمذاب اًم٘مؼم -1

، أٟمف صغم قمغم ضمٜم٤مزة صٌل ومًٛمع  هريرة  وم٘مد روى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ أيب. وومتٜمتف

 شاًمٚمٝمؿ أقمذه ُمـ قمذاب اًم٘مؼم » ُمـ دقم٤مئف 
(2)

. 

، ًمتل ومٞمٝم٤م أهنؿ يٛمتحٜمقن ذم أظمرةقمغم ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة ا تىمد دل أٟمف-2

وم٢مذا اُمتحٜمقا ذم أظمرة مل يٛمتٜمع اُمتح٤مهنؿ ذم اًم٘مٌقر 
(3)

. 

 . دمري قمٚمٞمٝمؿ ومتٜم٦م اًم٘مؼمأن إـمٗم٤مل ٓ ي٠ًمًمقن ذم ىمٌقرهؿ وٓ: اًم٘مقل اًمث٤مين

واظمت٤مر هذا اًم٘مقل مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ طمجر واًمًٞمقـمل وهق اًمّمحٞمح 
(4)

 .

 :واؾمتدًمقا سمام يكم

أن اًم١ًمال إٟمام يٙمقن عمـ قم٘مؾ اًمرؾمقل واعمُْرؾِمؾ، ومٞم٠ًمل هؾ آُمـ سم٤مًمرؾمقل 

ل ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ وم٠مُم٤م اًمٓمػ: وأـم٤مقمف أم ٓ؟ ومٞم٘م٤مل ًمف

ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م : اًمذي ٓ متٞمٞمز ًمف سمقضمف ُم٤م ومٙمٞمػ ي٘م٤مل ًمف

  ومٞمٙمؿ؟
 

 .(281، 4/257)وجمؿقع افػتاوي  (1/377)افتذـرة : طران (1)

مشؽاة : اكظر. وصحح إفٌاين إشـاده. (536)برؿؿ  (باب ما يؼقل ادصع ظذ اجلـازة  )يف ـتاب اجلـائز  (2)

 .(1/531)ادصابقح 

 .(210)افروح : اكظر (3)

 .(145)وذح افصدور  (234)ادصدر افًابؼ  (4)
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وًمق رد إًمٞمف قم٘مٚمف ذم اًم٘مؼم وم٢مٟمف ٓ ي٠ًمل قمام مل يتٛمٙمـ ُمـ ُمٕمرومتف واًمٕمٚمؿ سمف، وٓ 

  وىمد أضم٤مب اسمـ اًم٘مٞمؿ قمام اؾمتدل سمف أصح٤مب اًم٘مقل إول ىم٤مئاًل . وم٤مئدة ذم هذا اًم١ًمال

ومٚمٞمس اعمراد سمٕمذاب اًم٘مؼم ومٞمف قم٘مقسم٦م اًمٓمٗمؾ قمغم شمرك ـم٤مقم٦م  يرة وأُم٤م طمدي٨م أيب هر» 

أو ومٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م ىمٓمٕم٤ًم؛ وم٢من اهلل ٓ يٕمذب أطمداَ ً سمال ذٟم٥م قمٛمٚمف، سمؾ قمذاب اًم٘مؼم ىمد يراد 

قمٛمٚمف، وُمٜمف ىمقًمف  سمف إمل اًمذي َيّمؾ ًمٚمٛمٞم٧م سم٥ًٌم همػمه، وإن مل يٙمـ قم٘مقسم٦م قمغم قمٛمؾٍ 

  : «إن اعمٞم٧م ًمٞمٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف 
(1)

ٟمف يٕم٤مىم٥م أي يت٠ممل سمذًمؽ ويتقضمع ُمٜمف ٓ أ ش

اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ »  وهذا يم٘مقل اًمٜمٌل  .[١٦٤: األَعاو] (ی ىئ ىئ ىئ ېئ)سمذٟم٥م احلل 

اًمٕمذاب 
(2)

م ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م وم٤مًمٕمذاب أع ش
(3)

. 

وٓ ري٥م أن ذم اًم٘مؼم ُمـ أٓم وا ٛمقم واحلنات ُم٤م ىمد يني أصمره إمم اًمٓمٗمؾ 

 شن ي٠ًمل اهلل ًمف أن ي٘مٞمف ذًمؽ اًمٕمذاب ومٞمنمع ًمٚمٛمّمكم قمٚمٞمف أ ،ومٞمت٠ممل سمف
(4)

. 

إٟمف شمنمع اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ واًمدقم٤مء  ؿ وؾم١مال اهلل أن ي٘مٞمٝمؿ قمذاب » وأُم٤م ىمق ؿ 

 . شاًم٘مؼم 

ًمٞمس ذم هذا أهنؿ ي٠ًمًمقن وإٟمام هق دقم٤مء  ؿ ًمرومع ُمٜم٤مز ؿ : ومٞم٘م٤مل
(5)

. 

 
 

برؿؿ  (باب ما يرخص مـ افٌؽاء ظؾقف يف ؽر كقح)تاب اجلـائز مـ حديث ابـ ظؿر أخرجف افٌخاري يف ك (1)

 .(927)ومًؾؿ يف ـتاب اجلـائز برؿؿ  (1226)

 (1710)برؿؿ  (باب افًػر ؿطعة مـ افعذاب )أخرجف افٌخاري يف ـتاب احلج مـ حديث أيب هريرة  (2)

 .(1927)ومًؾؿ يف ـتاب اإلمارة برؿؿ 

افػرق بغ افعذاب وافعؼاب أن افعؼاب يـٌئ ظـ اشتحؼاق  ) (234)فعًؽري يف افػروق ؿال أبق هالل ا (3)

 .(وشؿل بذفؽ ٕن افػاظؾ يًتحؼف ظؼقب ؾعؾف وجيقز أن يؽقن افعذاب مًتحؼًا وؽر مًتحؼ 

 .(211 -210)افروح : اكظر (4)

 .(283)دراشات ظؼدية يف احلقاة افززخقة فؾؼيػ : اكظر (5)
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ىمٞم٤مس وأُم٤م اؾمتدٓ ؿ سم٘مٞم٤مس آُمتح٤من ذم اًم٘مٌقر قمغم آُمتح٤من ذم أظمرة ومٝمق 

ُمع اًمٗم٤مرق ٕن ذم أظمرة شمقوع  ؿ اًمٕم٘مقل واًم٘مدرة ظمالوم٤ًم ًمٚم٘مٌقر ومٝمؿ همػم ُمٙمٚمٗملم 

ذم إصؾ 
(1)

. 

 

  

 
 

 .(210) افروح: اكظر (1)
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  املطلب الجاىياملطلب الجاىي
ب القرب وىعينُ  ب القرب وىعينُ حمل عرا جلطد السالس))حمل عرا جلطد وح فقط أو السوح وا   ((وح فقط أو السوح وا

 :ًمٚمروح ُمع اًمٌدن قمالىم٦م وهل قمغم اًمتٗمّمٞمؾ مخس شمٕمٚم٘م٤مت 

 .يٜم٤ًم شمٕمٚمؼ اًمروح سم٤مًمٌدن ذم سمٓمـ إم ضمـ: إومم

 .ي٤مة سمٕمد ظمروضمف ُمـ سمٓمـ أُمف إمم وضمف إرض اًمح شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف وىم٧م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف ذم طم٤مل اًمٜمقم، ومٚمٝم٤م سمف شمٕمٚمؼ ُمـ وضمف وُمٗم٤مرىم٦م ُمـ وضمف : اًمث٤مًمث٦م

قمٜمف وم٢مهن٤م مل شمٗم٤مرىمف ومراىم٤ًم  ، وم٢مهن٤م وإن وم٤مرىمتف ودمردتشمٕمٚم٘مٝم٤م سمف ذم اًمؼمزخ: اًمراسمع

 .ًمٞمف اًمٌتفيمٚمٞم٤ًم سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك  ٤م اًمتٗم٤مت إ

وهق أيمٛمؾ أٟمقاع شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٌدن وٓ  ،شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف يقم اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر: اخل٤مُمس

 ٟم٦ًٌم عم٤م ىمٌٚمف ُمـ أٟمقاع اًمتٕمٚمؼ إًمٞمف إذ هق شمٕمٚمؼ ٓ ي٘مٌؾ ُمٕمف ُمقشم٤ًم وٓ ٟمقُم٤ًم وٓ وم٤ًمداً 
(1)

 . 

ومٕمالىم٦م اًمروح سم٤مًمٌدن ختتٚمػ ذم هذه اًمٕمالىم٤مت يمٚمٝم٤م، ومٚمٞم٧ًم قمالىم٦م اًمروح 

قمالىم٦م اًمروح سم٤مًمٌدن ذم اًمدار إومم وىم٧م احلٞم٤مة، ويمذًمؽ ًمٞم٧ًم سم٤مًمٌدن قمٜمد اًمٌٕم٨م ك

قمالىم٦م اًمروح سم٤مًمٌدن وىم٧م اًمٜمقم ذم احلٞم٤مة يمٕمالىمتٝم٤م وىم٧م احلٞم٤مة، ويمذًمؽ ي٘م٤مل ذم احلٞم٤مة 

 .اًمؼمزظمٞم٦م

و ذه اعم٠ًمًم٦م قمالىم٦م سمٛم٠ًمًم٦م أظمرى وهل أٟمف ىمد اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اًمروح هؾ 

 متقت أم اعمقت ًمٚمٌدن وطمده ؟

ٓنذم اعم٠ًمًم٦م ىمق
(2)
 : 

 :سمام يكم  اأن اًمروح متقت وشمذوق اعمقت واؾمتدًمق: اًم٘مقل إول

 
 

 .(2/28)وفقامع إكقار افٌفقة  (2/578)ذح افطحاوية  (185)افروح : اكظر (1)

 .حؽك ابـ افؼقؿ هذيـ  افؼقفغ يف ـتابف افروح ومل يعز ذفؽ ٕحد مـ أ هؾ افعؾؿ (2)
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ): أن إدًم٦م دًم٧م قمغم أٟمف ٓ يٌ٘مك إٓ اهلل وطمده ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف-1

 .[27 -26:انزمحٍ] (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[٨٨:انقصص]  (ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ): وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

وإٟمام متقت إسمدان  ا ظمٚم٘م٧م ًمٚمٌ٘م٤مءأن اًمروح ٓ متقت وم٢مٟمف: ول اًمث٤ميناًمؼ

 : واؾمتدًمقا سمام يكم

أن إطم٤مدي٨م دًم٧م قمغم أن إرواح ذم ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب سمٕمد اعمٗم٤مرىم٦م إمم أن 

 .يرضمٕمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم أضم٤ًمده٤م، وًمق ُم٤مشم٧م إرواح ٓ اٟم٘مٓمع قمٜمٝم٤م اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب 

                : إٓ أن اسمـ اًم٘مٞمؿ ىمد ذه٥م إمم ُمذه٥م ومٞمف مجع سملم اًم٘مقًملم طمٞم٨م ي٘مقل

واًمّمقاب أن ي٘م٤مل ُمقت اًمٜمٗمقس هق ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ٕضم٤ًمده٤م وظمروضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م وم٢من أريد » 

سمٛمقهت٤م هذا اًم٘مدر ومٝمل ذائ٘م٦م اعمقت، وإن أريد أهن٤م شُمٕمدم وشمْمٛمحؾ وشمّمػم قمدُم٤ًم حمْم٤ًم 

شومٝمل ٓ متقت هبذا آقمت٤ٌمر، سمؾ هل سم٤مىمٞم٦م سمٕمد ظمٚم٘مٝم٤م ذم ٟمٕمٞمؿ أو ذم قمذاب 
(1)

. 

م وٓ شمٗمٜمك، وم٠ميـ حمؾ اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ أهق قمغم اًمروح إذا شم٘مرر أن اًمروح ٓ شمٕمد

 وم٘مط أم قمغم اًمٌدن وم٘مط أم قمٚمٞمٝمام ؟

 :ًمٚمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ىمقٓن 

أن اًمٕمذاب و اًمٜمٕمٞمؿ ي٘مع قمغم اًمروح وم٘مط ُمـ همػم إضم٤ًمد، وإًمٞمف : اًم٘مقل إول

اسمـ قم٘مٞمؾذه٥م اسمـ طمزم و
(2)
 :ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م واؾمتدًمقا سمام يكم  ومه٤م واسمـ اجلقزي 

 
 

روح ادعاين فمفقد  (2/37)وفقامع إكقار افٌفقة  (2/570)وذح افطحاوية  (20)افروح : اكظر (1)

(15/202). 

صقخ احلـابؾة أبق افقؾاء ظع بـ ظؼقؾ بـ حمؿد افٌغدادي، ـان يتقؿد ذـاءًا، إمامًا مززًا، ـثر افعؾقم فف  (2)

جمؾد، حشد ؾقف ـؾ ما ـان جيري فف مع  افػضالء 400يزيد ظذ  (افػـقن)ـتاب افعظقؿ : مصـػات مـفا 

. هـ513مـ افعجائب واحلقادث تقيف شـة  وافتالمقذ، وما يًـح فف مـ افدؿائؼ وافغقامض، وما يًؿعف

 .(6/58)وصذرات افذهب ٓبـ افعامد  (19/443)شر أظالم افـٌالء فؾذهٌل : اكظر
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قمذاب واًمٜمٕمٞمؿ ًمق يم٤من قمغم اًمروح واجلًد ًمٚمزم اإلٟم٤ًمن أن يٛمقت صمالث أن ال

ُمرات وَيٞم٤م صمالث ُمرات وهذا سم٤مـمؾ وم٢من اًم٘مرآن دل قمغم أهن٤م ُمقشمت٤من وطمٞم٤مشم٤من 
(1)

. 

أن اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ ذم اًم٘مؼم يٙمقن قمغم اًمروح واًمٌدن ، وسمذًمؽ يتؿ : اًم٘مقل اًمث٤مين

قم٤ًم، وأيْم٤ًم ًمٞمتؿ اًمٜمٕمٞمؿ اًمٙم٤مُمؾ اًمٕمذاب ويٙمقن أسمٚمغ إذا يم٤من قمغم اًمروح واجلًد م

 .وإًمٞمف ذه٥م اجلٛمٝمقر .ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ىمٌقرهؿ وذًمؽ قمغم أرواطمٝمؿ وأسمداهنؿ 

ُمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م أن اعمٞم٧م إذا ُم٤مت » :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

يٙمقن ذم ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب وأن ذًمؽ َيّمؾ ًمروطمف وًمٌدٟمف، وأن  اًمروح شمٌ٘مك سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م 

، ومٞمحّمؾ ًمف ُمٕمٝم٤م اًمٜمٕمٞمؿ قمذسم٦م، وأهن٤م شمتّمؾ سم٤مًمٌدن أطمٞم٤مٟم٤مً اًمٌدن ُمٜمٕمٛم٦م أو م

شواًمٕمذاب
(2)

. 

سمؾ اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ قمغم اًمٜمٗمس واًمٌدن مجٞمٕم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م »  :وىم٤مل أيْم٤مً 

واجلامقم٦م، شمٜمٕمؿ اًمٜمٗمس وشمٕمذب ُمٜمٗمردة قمـ اًمٌدن، وشمٕمذب ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٌدن واًمٌدن 

حل٤مل جمتٛمٕمتلم يمام يٙمقن ًمٚمروح ُمتّمؾ هب٤م، ومٞمٙمقن اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب قمٚمٞمٝمام ذم هذه ا

 شُمٜمٗمردة قمـ اًمٌدن 
(3)

. 

ويٌدو أن ؿمٞمخ اإلؾمالم ي٘مّمد سم٢مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م إشمٗم٤مق إيمثري٦م عم٤م ؾمٌؼ ُمـ 

 .اًمرأي إول 

وًمٞمس اًم١ًمال ذم اًم٘مؼم ًمٚمروح وطمده٤م »  :وي٘مقل اسمـ أيب اًمٕمز ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م

ًمٌدن سمال روح وإطم٤مدي٨م إٟمف ل: يمام ىم٤مل اسمـ طمزم وهمػمه، وأومًد ُمٜمف ىمقل ُمـ ىم٤مل

 .اًمّمحٞمح٦م شمرد اًم٘مقًملم 

 
 

وأهقال افؼٌقر  (215)افروح  (وما بعدها  4/177)افػصؾ يف ادؾؾ وإهقاء وافـحؾ ٓبـ حزم : اكظر (1)

 .(3/301)وؾتح افٌاري  (106)

 .(4/284)جمؿقع افػتاوي : اكظر (2)

 .(4/282)جمؿقع افػتاوي : اكظر (3)
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ويمذًمؽ قمذاب اًم٘مؼم يٙمقن ًمٚمٜمٗمس واًمٌدن مجٞمٕم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م 

 ششمٜمٕمؿ اًمٜمٗمس وشمٕمذب ُمٗمردة قمـ اًمٌدن وُمتّمٚم٦م سمف 
(1)

. 

قمغم اًمروح، ويت٠ممل  اًمٕمذاب قمغم اًمروح واجلًد ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م» : وىم٤مل اسمـ طمجر

ًمٙمـ ٓ ئمٝمر أصمر ذًمؽ عمـ يِم٤مهده ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م،  ويتٜمٕمؿ ُمع ذًمؽ اجلًد ُمع ذًمؽ

 شطمتك ًمق ٟمٌش قمغم اعمٞم٧م ًمقضمد يمٝمٞمئ٦م يقم ووع 
(2)

. 

وحمٚمف اًمروح واًمٌدن مجٞمٕم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م، ويمذا اًم٘مقل ذم » : وىم٤مل اًمًٞمقـمل

 شاًمٜمٕمٞمؿ 
(3)

. 

سمراء سمـ قم٤مزب اًمٓمقيؾ طمٞم٨م ضم٤مء ذم طمؼ ال واؾمتدل اجلٛمٝمقر قمغم ذًمؽ سمحدي٨م

ايمتٌقا يمت٤مب قمٌدي ذم قمٚمٞملم وأقمٞمدوه إمم إرض ، وم٢مين ُمٜمٝم٤م :  ومٞم٘مقل اهلل » اعم١مُمـ 

شومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده : ظمٚم٘متٝمؿ وومٞمٝم٤م أقمٞمدهؿ وُمٜمٝم٤م أظمرضمٝمؿ شم٤مرة أظمرى ىم٤مل 
(4)

. 

ايمتٌقا يمت٤مب قمٌدي ذم ؾمجلم ذم : ومٞم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم » وضم٤مء ذم طمؼ اًمٙم٤مومر 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ): إرض اًمًٗمغم ومتٓمرح روطمف ـمرطم٤ًم صمؿ ىمرأ

 .شومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده . [٣١:احلج] (ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ومٝمذا ٟمص سيح ذم قمقدة اًمروح إمم اجلًد قمٜمد اًم١ًمال وأن اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ 

 .قمغم اًمروح واجلًد ُمٕم٤مً 

وم٘مد سح احلدي٨م سم٢مقم٤مدة اًمروح إمم »  :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد ذيمره  ذا احلدي٨م

شأن اًمٕمذاب قمغم اًمروح واجلًد جمتٛمٕملم اجلًد وسم٤مظمتال  أوالقمف، وهذا سملم ذم 
(5)
 

 
 

 .(56)ومجع افشتقت  (2/579)ذح افطحاوية : اكظر (1)

 .(3/301)ؾتح افٌاري : اكظر (2)

 .(181)ذح افصدور : اكظر (3)

 .(30)شٌؼ خترجيف ص (4)

 .(105)أهقال افؼٌقر : واكظر (4/289)جمؿقع افػتاوي : اكظر (5)
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وهذا اًم٤ٌمب ومٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ُم٤م يْمٞمؼ هذا اًمقىم٧م قمـ »  :وىم٤مل أيْم٤مً 

اؾمت٘مّم٤مئف مم٤م يٌلم أن إسمدان اًمتل ذم اًم٘مٌقر شمٜمٕمؿ وشمٕمذب إذا ؿم٤مء اهلل يمام يِم٤مء، وأن 

 شإرواح سم٤مىمٞم٦م سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م اًمٌدن ُمٜمٕمٛم٦م وُمٕمذسم٦م 
(1)

. 

سم٠من هذا آؾمتدٓل وٕمٞمػ ضمدًا، » دل سمف اسمـ طمزم وُمـ شمٌٕمف وأضمٞم٥م قمام اؾم٧م

وم٢من طمٞم٤مة اًمؼمزخ ًمٞم٧ًم طمٞم٤مة شم٤مُم٦م ُمًت٘مٚم٦م يمحٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ويمحٞم٤مة أظمرة سمٕمد اًمٌٕم٨م، 

وإٟمام ومٞمٝم٤م ٟمقع اشمّم٤مل ًمٚمروح سم٤مًمٌدن ، سمحٞم٨م َيّمؾ سمذًمؽ ؿمٕمقر اًمٌدن وإطم٤ًمس 

سمف ُمقشم٤ًم شم٤مُم٤ًم، وإٟمام  سم٤مًمٜمٕمٞمؿ وهمػممه٤م، وًمٞم٧ًم هل طمٞم٤مة شم٤مُم٦م طمتك يٙمقن اٟمٗمّم٤مل اًمروح

هق ؿمٌٞمف سم٤مٟمٗمّم٤مل روح اًمٜم٤مئؿ قمٜمف ورضمققمٝم٤م إًمٞمف، وم٢من ذًمؽ يًٛمك ُمقشم٤ًم وطمٞم٤مة يمام يم٤من 

احلٛمد هلل اًمذي أطمٞم٤مٟم٤م سمٕمد ُم٤م أُم٤مشمٜم٤م وإًمٞمف » : ي٘مقل إذا اؾمتٞم٘مظ ُمـ ُمٜم٤مُمف  اًمٜمٌل 

 شاًمٜمِمقر 
(2)

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ): وؾمامه اهلل شمٕم٤ممم ووم٤مة ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف  

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ

 طمٞم٤ًم، اًمٜم٤مئؿ يٙمقن أن ذًمؽ يٜم٤مذم ومال هذا وُمع .[٤٢:انزيز] (ڍ ڇ ڇ ڇ

ويمذًمؽ اشمّم٤مل روح اعمٞم٧م سمٌدٟمف واٟمٗمّم٤م ٤م قمٜمف ٓ يقضم٥م أن يّمػم ًمٚمٛمٞم٧م طمٞم٤مة ُمٓمٚم٘م٦م 

 ش
(3)

. 

ضمٕمؾ اًمدور صمالصم٦م دار اًمدٟمٞم٤م ودار اًمؼمزخ ودار اًم٘مرار وضمٕمؾ ًمٙمؾ دار  وم٤مهلل 

يم٥م هذا اإلٟم٤ًمن ُمـ سمدن وٟمٗمس، وضمٕمؾ أطمٙم٤مم دار اًمدٟمٞم٤م قمغم أطمٙم٤مُم٤ًم ختّمٝم٤م، ور

إسمدان وإرواح شمٌٕم٤ًم  ٤م، وضمٕمؾ أطمٙم٤مم اًمؼمزخ قمغم إرواح وإسمدان شمٌٕم٤ًم  ٤م، وم٢مذا 

يم٤من يقم طمنم إضم٤ًمد وىمٞم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌقرهؿ، ص٤مر احلٙمؿ واًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب قمغم 

 
 

 .(4/296)جمؿقع افػتاوي : اكظر (1)

، (5953)مـ حديث حذيػة بـ افقامن برؿؿ  (باب ما يؼقل إذا كام)أخرجف افٌخاري يف ـتاب افدظقات  (2)

 .(2711)ومًؾؿ يف ـتاب افذـر وافدظاء وافتقبة وآشتغػار مـ حديث افزاء برؿؿ 

 .(105)وأهقال افؼٌقر  (184)افروح : اكظر (3)
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إرواح وإضم٤ًمد مجٞمٕم٤ًم 
(1)

. 

 
 

 .(2/580)ذح افطحاوية  (239)افروح : اكظر (1)
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  املطلب الجالحاملطلب الجالح
  بس وىعينُ بني االىقطاع والدواوبس وىعينُ بني االىقطاع والدواوذاب القذاب القعع

قمذاب اًم٘مؼم هق قمذاب اًمؼمزخ أوٞمػ إمم اًم٘مؼم ٕٟمف اًمٖم٤مًم٥م، وإٓ ومٙمؾ ُمٞم٧م إذا 

أراد اهلل شمٕم٤ممم شمٕمذيٌف ٟم٤مًمف ُم٤م أراد سمف ىمؼم أم مل ي٘مؼم، وًمق صٚم٥م أو أهمرق ذم اًمٌحر أو أيمٚمتف 

ه وسمدٟمف ُمـ اًمٕمذاب اًمدواب أو طُمّرق طمتك ص٤مر رُم٤مدًا أو ذري ذم اًمريح وصؾ إمم روح

ُم٤م يّمؾ إمم اًم٘مٌقر 
(1)

. 

وعم٤م يم٤من أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُم١مُمٜملم سمام جيري ذم اًم٘مؼم ُمـ قمذاب أو ٟمٕمٞمؿ؛ وم٢من 

اًمٜمٕمٞمؿ دائؿ إمم سمٕم٨م إضم٤ًمد وٓ يقضمد ذم اًمٜمّمقص ُم٤م يِمٝمد سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٕمٞمؿ سمؾ 

ت، ٕن ُمقضمٌف وهق اإليامن واًمٓم٤مقم٤مت صم٤مب ؛فم٤مهر اًمٜمّمقص يدل قمغم أٟمف ٓ يٜم٘مٓمع

يامن ي٘متيض اًمٜمٕمٞمؿ اًمدائؿاإل ومٙمام أن اًمٙمٗمر اىمت٣م اًمٕمذاب اًمدائؿ ومٙمذًمؽ
(2)

ودًمٞمؾ  ،

إن أطمديمؿ إذا ُم٤مت قمرض قمٚمٞمف » : ىم٤مل  أن رؾمقل اهلل  ذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

إن يم٤من ُمـ أهؾ  اجلٜم٦م ومٛمـ أهؾ اجلٜم٦م، وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر  ُم٘مٕمده سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم

 شك طمتك يٌٕمثؽ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هذا ُم٘مٕمد: ومٛمـ أهؾ اًمٜم٤مر ومٞم٘م٤مل
(3)

. 

واًمٜمٕمٞمؿ ىمد يٙمقن ُمٜمذ أن يٛمقت اإلٟم٤ًمن إمم أن يٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم يقم اًمٌٕم٨م 

 .واًمٜمِمقر، أو يٙمقن سمٕمد أُمد سمٕمد أن يٓمٝمر ُمـ ذٟم٥م 

ودًمٞمؾ  ،وأُم٤م اًمٕمذاب وم٘مد اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمٙم٤مومر قمذاسمف دائؿ ٓ يٜم٘مٓمع

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں): ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .وطمدي٨م اسمـ قمٛمر اًم٤ًمسمؼ .[٤٦:غافز] (ھ ھ ھ

 
 

 .(3/299)ؾتح افٌاري  (2/9)فقامع  إكقار افٌفقة  (181)ذح افصدور  (255)افروح : اكظر (1)

 .(127)احلقاة افززخقة يف اإلشالم حًغ جابر : اكظر (2)

ومًؾؿ يف  (1313)باب ادقت يعرض ظؾقف مؼعده بافغداة وافعق  )أخرجف افٌخاري يف ـتاب اجلـائز  (3)

 .(2866)كعقؿفا وأهؾفا برؿؿ ـتاب اجلـة وصػة 
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 ائ ى ى): وأضمٞم٥م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمٙم٤مومريـ إذا ىم٤مُمقا قمٜمد ىمٌقرهؿ 

إن اًمٙمٗم٤مر إذا : ىم٤مًمقا [٥٢:يس] (ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ەئوئوئ ەئ ائ

قم٤ميٜمقا ضمٝمٜمؿ وأٟمقاع قمذاهب٤م، ص٤مر قمذاب اًم٘مؼم ذم ضمٜمٌٝم٤م يم٤مًمٜمقم 
(1)

وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم . 

وهذا ٓ يٜمٗمل قمذاهبؿ ذم ىمٌقرهؿ؛ ٕٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م سمٕمده ذم »  :أي٦مشمٗمًػمه  ذه 

 شاًمِمدة يم٤مًمرىم٤مد 
(2)
 . 

أُم٤م اًمٕمّم٤مة ُمـ اعم١مُمٜملم ومٕمغم صمالث طم٤مٓت 
(3)

: 

 .ُمـ يٕمٗمق اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وٓ يٕمذب ذم ىمؼمه : إومم

ُمـ شمٙمقن ُمٕم٤مصٞمف ُمـ ضمٜمس اًمّمٖم٤مئر، ومٝمذا يٕمذب سم٘مدره٤م، صمؿ يرومع : اًمث٤مٟمٞم٦م

 .قمذاب ويٜم٘مٓمع قمٜمف ال

ُمـ شمٙمقن ُمٕم٤مصٞمف ُمـ ضمٜمس اًمٙم٤ٌمئر، ومٝمذا يًتٛمر سمف اًمٕمذاب يمام ذم : اًمث٤مًمث٦م

سمٞمٜمام رضمؾ يٛمٌم ذم طمٚم٦م شمٕمجٌف ٟمٗمًف، » : ىم٤مل أن رؾمقل اهلل  طمدي٨م أيب هريرة 

، إذ ظمًػ اهلل سمف، ومٝمق يتجٚمجؾ ذم إرض إمم يقم ُمرضّمؾ رأؾمف، خيت٤مل ذم ُمِمٞمتف

 شاًم٘مٞم٤مُم٦م 
(4)

. 

ًمٕمٚمف خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤م مل » ذم ىمّم٦م اجلريدشملم   سم٤مس وذم طمدي٨م اسمـ ع

يٞم٤ًٌم
(5)

 .ومجٕمؾ اًمتخٗمٞمػ ُم٘مٞمدًا سمٛمدة رـمقسمتٝمام  ش

ومجقاهب٤م » ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ سمٕمد أن أورد ُم٠ًمًم٦م هؾ قمذاب اًم٘مؼم دائؿ أو ُمٜم٘مٓمع؟ 

 : أٟمف ٟمققم٤من
 

 

 .(15/4)معامل افتـزيؾ فؾٌغقي : اكظر (1)

 .(7/102 )تػًر ابـ ـثر : اكظر (2)

 .(349)دراشات ظؼدية يف احلقاة افززخقة فؾؼيػ : اكظر (3)

 .(5452)برؿؿ  (باب مـ جرَّ ثقبف مـ اخلقالء)أخرجف افٌخاري يف ـتاب افؾٌاس  (4)

 .(  24 )شٌؼ خترجيف  (5)
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 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں): ٟمقع دائؿ ويدل قمغم دواُمف ىمقًمف شمٕم٤ممم-1

   وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس . [٤٦: غافز] (ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ومجٕمؾ اًمتخٗمٞمػ ُم٘مٞمدًا سمٛمدة  شًمٕمٚمف خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤ممل يٞم٤ًٌم » ذم ىمّم٦م اجلريدشملم 

 .رـمقسمتٝمام وم٘مط 

وٟمقع إمم ُمدة صمؿ يٜم٘مٓمع، وهق قمذاب سمٕمض اًمٕمّم٤مة اًمذيـ ظمٗم٧م ضمرائٛمٝمؿ، -2

 .ومٞمٕمذب سمح٥ًم ضمرُمف صمؿ خيٗمػ قمٜمف، يمام يٕمذب ذم اًمٜم٤مر ُمدة صمؿ يزول قمٜمف اًمٕمذاب

قمٜمف اًمٕمذاب سمدقم٤مء أو صدىم٦م أو اؾمتٖمٗم٤مر أو صمقاب طم٩م أو ىمراءة  وىمد يٜم٘مٓمع

ششمّمؾ إًمٞمف ُمـ سمٕمض أىم٤مرسمف أو همػمهؿ 
(1)

. 

قمغم  ٟمقع إول اًمدال قمغم دوام اًمٕمذابًمٙمـ يالطمظ أن اسمـ اًم٘مٞمؿ ىمد دًمؾ قمغم ال

اًمٙمٗم٤مر ، ومل يذيمر ؾمٜمدًا ٓ ُمـ اًمٙمت٤مب وٓ ُمـ اًمًٜم٦م قمغم اًمٜمقع اًمث٤مين وهق اٟم٘مٓم٤مع 

ذيمر أؾم٤ٌمسم٤ًم ًمالٟم٘مٓم٤مع يم٤مًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر وُم٤م إمم ذًمؽ ، ًمٙمٜمف مل يذيمر  اًمٕمذاب، ٟمٕمؿ

ؾمٜمدًا سمّمح٦م هذه اًمًٌٌٞم٦م 
(2)

. 

 

  

 
 

 (2/123)وذح افقاشطقة ٓبـ ظثقؿغ  (2/582)وذح افعؼقدة افطحاوية  (276)افروح : اكظر (1)

 .(349)ودراشات ظؼدية يف احلقاة افززخقة 

 .(126)احلقاة افززخقة يف اإلشالم : اكظر (2)
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  املطلب السابعاملطلب السابع
  تالقــي األزواحتالقــي األزواح

 :هلذه ادسيلة جهتان 

أرواح ُمٕمذسم٦م : شمالىمل أرواح  اعمقشمك، وأرواح اعمقشمك قمغم ىمًٛملم: اجلهة األوىل

همؾ  ٤م سمام هل ومٞمف ُمـ اًمٕمذاب قمـ اًمتزاور وم٤معمٕمذسم٦م ذم ؿمٖمؾ ؿم٤م. وأرواح ُمٜمٕمٛم٦م

واًمتالىمل، وأُم٤م إرواح اعمٜمٕمٛم٦م اعمرؾمٚم٦م همػم اعمحٌقؾم٦م ومٝمذه شمتالىمك وشمتزاور وشمتذايمر ُم٤م 

 .يم٤من ُمٜمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يٙمقن ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ): ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 :ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ. [ ٦٩:اننساء] (ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

عمٕمٞم٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وذم دار اًمؼمزخ وذم دار اجلزاء، واعمرء ُمع ُمـ أطم٥م ذم هذه وهذه ا» 

شاًمدور اًمثالصم٦م 
(1)

. 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ): وىم٤مل شمٕم٤ممم

﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

: آل عًزاٌ] ( ﯁ ﯀ ﮿  ﮽﮾  ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸  ﮶﮷ ﮵ 

١٧١  -١٦٩]. 

إصم٤ٌمت ٟمٕمٞمؿ اًمؼمزخ وأن اًمِمٝمداء ذم أقمغم ُمٙم٤من  ذم هذه أي٤مت»  :ىم٤مل اًمًٕمدي

شسمٕمْم٤ًم قمٜمد رهبؿ، وومٞمف شمالىمل أرواح أهؾ اخلػم، وزي٤مرة سمٕمْمٝمؿ 
(2)

. 

ومٞم٠مشمقن سمف أرواح » وومٞمف   وُمـ إدًم٦م قمغم شمالىمل أرواح اعمقشمك طمدي٨م أيب هريرة 

ن؟ ُم٤مذا ي٘مدم قمٚمٞمف ومٞم٠ًمًمقٟمف ُم٤مذا ومٕمؾ ومال اعم١مُمٜملم ومٚمٝمؿ أؿمد ومرطم٤ًم سمف ُمـ  أطمديمؿ سمٖم٤مئٌف

ىمد : ىمد ُم٤مت أُم٤م أشم٤ميمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: ومٞم٘مقل. دقمقه وم٢مٟمف يم٤من ذم همؿ اًمدٟمٞم٤م: ومٕمؾ ومالن؟ ومٞم٘مقًمقن  
 

 .(33)افروح : اكظر (1)

 .(124)تقًر افؽريؿ افرمحـ  (2)
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 شه٥م سمف إمم أُمف ا ٤موي٦م ذُ 
(1)
إذا وزم أطمديمؿ أظم٤مه ومٚمٞمحًـ » ُمرومققم٤ًم  وطمدي٨م أٟمس  

 ش، وم٢مهنؿ يٌٕمثقن ذم أيمٗم٤مهنؿ ويتزاورون ذم أيمٗم٤مهنؿ يمٗمٜمف
(2)

. 

 .إطمٞم٤مء ُمع أرواح إُمقات شمالىمل أرواح : اجلهة الثاىوة

ؿمقاهد هذه اعم٠ًمًم٦م وأدًمتٝم٤م أيمثر ُمـ أن َيّمٞمٝم٤م إٓ اهلل  شمٕم٤ممم، »  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

واحلس اًمقاىمع ُمـ أقمدل اًمِمٝمقد هب٤م، ومتٚمت٘مل أرواح إطمٞم٤مء وإُمقات يمام شمٚمت٘مل 

 شأرواح إطمٞم٤مء 
(3)

. 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ): ويًتدل قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

 .[٤٢:انزيز] (ڍ ڍ ڇ

سمٚمٖمٜمل أن أرواح إطمٞم٤مء وإُمقات شمٚمت٘مل ذم اعمٜم٤مم، » :  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 ش أرواح اعمقشمك، ويرؾمؾ أرواح إطمٞم٤مء إمم أضم٤ًمده٤م اهلل ومٞمت٤ًمءًمقن سمٞمٜمٝمؿ ومٞمٛمًؽ
(4)

. 

ٓ ي٘مقل هذا ُمـ ٟمٗمًف؛ إذ ٓ  وٓ خيٗم٤مك أن اسمـ قم٤ٌمس »  :ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

 شجم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف، ومٚمف طمٙمؿ اًمرومع 
(5)

. 

 ڦ ڦ ڤ ڤ) :اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمًٜمده إمم اًمًدي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموروى 

 
 

 (1883)برؿؿ  (باب ما يؾؼك بف ادممـ مـ افؽرامة ظـد خروج كػًف )ز أخرجف افـًائل يف ـتاب اجلـائ (1)

 .(3/299)افًؾًؾة افصحقحة :  اكظر. وصححف إفٌاين 

احلديث حًـ صحقح، وفف ضرق ـثرة » وؿال افًققضل ظـف  (9/80)أخرجف اخلطقب يف افتاريخ  (2)

افًؾًؾة افصحقحة : اكظر. ق ذـرهاوبغ إفٌاين أن احلديث يف مرتٌة افصحقح فغره بطر شوصقاهد 

 .بتكف (3/499)

 .(163)مجع افشتقت : واكظر (40)افروح : اكظر (3)

 .(6/581)تػًر ابـ ـثر : اكظر (4)

 .(2/630)افػتح افرباين مـ ؾتاوى اإلمام افشقـاين : اكظر (5)
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يتقوم٤مه٤م ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م ومتٚمت٘مل روح احلل وروح اعمٞم٧م ومٞمتذايمران ويتٕم٤مروم٤من : ىم٤مل (ڦ

ومؽمضمع روح احلل إمم ضمًده ذم اًمدٟمٞم٤م إمم سم٘مٞم٦م أضمٚمٝم٤م وشمريد روح اعمٞم٧م أن شمرضمع : ىم٤مل

وهذا أطمد اًم٘مقًملم ذم أي٦م وهق أن اعمٛمًٙم٦م ُمـ شمقومٞم٧م ووم٤مة اعمقت . ه ومتحٌسإمم ضمًد

 .أوًٓ، واعمرؾمٚم٦م ُمـ شمقومٞم٧م ووم٤مة اًمٜمقم 

أٟمف يتقرم ٟمٗمس اعمٞم٧م ومٞمٛمًٙمٝم٤م وٓ يرؾمٚمٝم٤م إمم ضمًده٤م  واعمٕمٜمك قمغم هذا اًم٘مقل

ا ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويتقرم ٟمٗمس اًمٜم٤مئؿ صمؿ يرؾمٚمٝم٤م إمم ضمًده٤م إمم سم٘مٞم٦م أضمٚمٝم٤م ومٞمتقوم٤مه

ذيمر أن أرواح » : وممـ أظمت٤مر هذا اًم٘مقل ؿمٞمخ اعمٗمنيـ طمٞم٨م ىم٤مل .اًمقوم٤مة إظمرى

ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمٜمٝم٤م، وم٢مذا أراد مجٞمٕمٝم٤م اًمرضمقع  إُمقات شمٚمت٘مل ذم اعمٜم٤مم، ومٞمتٕم٤مر إطمٞم٤مء و

إمم أضم٤ًمده٤م أُمًؽ اهلل أرواح إُمقات قمٜمده وطمًٌٝم٤م ، وأرؾمؾ أرواح إطمٞم٤مء طمتك 

ل ُمًٛمك وذًمؽ إمم اٟم٘مْم٤مء ُمدة أضمٚمٝم٤م، وسمٜمحق اًمذي ىمٚمٜم٤م ذم شمرضمع إمم أضم٤ًمده٤م إمم أج

 شذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمت٠مويؾ 
(1)

 . 

أن اعمٛمًٙم٦م واعمرؾمٚم٦م ذم أي٦م يمٚمت٤ممه٤م شمقومٞم٧م ووم٤مة اًمٜمقم، : واًم٘مقل اًمث٤مين ذم أي٦م

ومٛمـ اؾمتٙمٛمٚم٧م أضمٚمٝم٤م أُمًٙمٝم٤م قمٜمده ومال يرده٤م إمم ضمًده٤م، وُمـ مل شمًتٙمٛمؾ أضمٚمٝم٤م 

رّده٤م إمم ضمًده٤م ًمتًتٙمٛمٚمف
(2)

. 

واًمتح٘مٞمؼ أن أي٦م شمتٜم٤مول اًمٜمققملم ؛ »  :وُم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ إمم اًم٘مقل إول صمؿ ىم٤مل

ووم٤مة اًمٜمقم وووم٤مة اعمقت، وذيمر إُم٤ًمك اعمتقوم٤مة وإرؾم٤مل : وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ذيمر ووم٤مشملم

إظمرى، وُمٕمٚمقم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ُيٛمًؽ يمؾ ٟمٗمس ُمٞم٧م ؾمقاء ُم٤مت ذم اًمٜمقم أو ذم اًمٞم٘مٔم٦م، 

يتٜم٤مول ُمـ  (ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ): شمٕم٤مممويرؾمؾ ٟمٗمس ُمـ مل يٛم٧م وم٘مقًمف 

 شُم٤مت ذم اًمٞم٘مٔم٦م وُمـ ُم٤مت ذم اعمٜم٤مم 
(3)

. 

 
 

 .(8/260)اجلامع ٕحؽام  افؼرآن فؾؼرضٌل : واكظر (20/215)تػًر افطزي : اكظر (1)

 .(671)تػًر افًعدي : اكظر (2)

 .(42)افروح : اكظر (3)
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صمؿ سمٕمد ذيمر هذه أي٦م أورد اسمـ اًم٘مٞمؿ آصم٤مرًا ورؤى ًمٚمّم٤محللم، واعمرائل وإن مل 

شمّمح سمٛمجرده٤م إلصم٤ٌمت إطمٙم٤مم ومْماًل قمـ إصم٤ٌمت اقمت٘م٤مد ًمٙمٜمٝم٤م قمغم يمثرهت٤م وأهن٤م ٓ 

» :  ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ٟمس هب٤م، وىمد ىم٤مل َيّمٞمٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم وشمقاـمئٝم٤م مم٤م يًت٠م

ذم اًمٕمنم إواظمر -يٕمٜمل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر-قمغم أهن٤م أرى رؤي٤ميمؿ ىمد شمقاـمئ٧م
(1)
ومٚمام  ش 

شمقاـم٠مت رؤي٤م اعم١مُمٜملم قمغم شمالىمل إرواح وشمٕم٤مرومٝم٤م يم٤من ذًمؽ مم٤م يًت٠مٟمس سمف ويّمح 

 قمـ اًمٜمٌل اعمخت٤مرًمالؾمتِمٝم٤مد سمف قمغم أٟم٤م مل ٟمث٧ٌم سمٛمجرد اًمرؤي٤م سمؾ سمام ذيمرٟم٤مه ُمـ إظم٤ٌمر 

  ُمـ شمالىمل أرواح اعمقشمك سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض وشمالىمل أرواح إطمٞم٤مء ٕرواح اعمقشمك

أيْم٤مً 
(2)

. 

وإذا يم٤مٟم٧م أرواح إطمٞم٤مء شمتالىمك ُمع أرواح اعمقشمك وم٤مًٓمت٘م٤مء هٜم٤م ٟمقع ُمـ أٟمقاع  

اًمرؤي٤م اًمّمحٞمح٦م 
(3)

. 

ُٕمقات، ُمـ وضمقه إدًم٦م اعم٘متْمٞم٦م ًٓمت٘م٤مء أرواح إطمٞم٤مء وا»  :ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

ه، أٟمف ىمد وىمع ذم قمٍمٟم٤م ومْماًل وهق دًمٞمؾ قم٘مكم ٓ يٛمٙمـ اإلٟمٙم٤مر ًمف، وٓ اًم٘مدح ذم دًٓم٧م

اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م أظم٤ٌمر يمثػمة ُمـ إطمٞم٤مء أهنؿ رأوا ذم ُمٜم٤مُمٝمؿ أُمقاشم٤ًم وم٠مظمؼموهؿ  قمـ

ذوا ريمقا يمذا أو ومٕمٚمقا يمذا، أو مل يٜمػسم٠مظم٤ٌمر هل راضمٕم٦م إمم دار اًمدٟمٞم٤م، إُم٤م سم٠من أهكم ت

أو مل يقاصٚمقين سم٤مًمدقم٤مء، أو قمٜمدي ًمٗمالن يمذا، أو قمٜمد ومالن زم يمذا، أو يذيمر  وصٞمتل،

ؿمٞمئ٤ًم ىمد أودقمف سمٓمـ إرض، أو ظم٠ٌمه قمٜمد سمٕمض ُمـ يٕمرومف، ومٞمٜمٙمِمػ ذًمؽ صدىم٤ًم 

ومٝمذا ُمـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م  اًم٘مقي٦م ، وإذا وٛمٛم٧م هذا اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم . وطم٘م٤ًم ُمٓم٤مسم٘م٤ًم خلؼمه

 
 

ومًؾؿ يف  (1105)برؿؿ  (باب ؾضؾ مـ تعار مـ افؾقؾ ؾصذ )أخرجف افٌخاري يف أبقاب افتفجد  (1)

 .(1165)برؿؿ  (افًٌع إواخر)ـتاب افصقام بؾػظ 

 .(2/58)وفقامع إكقار افٌفقة  ( 71)افروح : اكظر (2)

 .(55)روح ال: اكظر (3)
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ل اإلؿمٙم٤مل ، واٟمدومع قمٜمؽ قمْمؾ اإلقمْم٤مل إن ؿم٤مء إمم  إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م اٟم٘مٚمع قمٜمؽ ؿمٙم٤م

 شاهلل 
(1)

. 

 

  

 
 

 .(2/632)افػتح افرباين : اكظر (1)
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  املطلب اخلامظاملطلب اخلامظ
  األزواح ما بعد املوت إىل البعحاألزواح ما بعد املوت إىل البعحمطتقس مطتقس 

هذه اعم٠ًمًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم سم٤مهب٤م؛ طمٞم٨م إهن٤م ُمـ أيمثر ُم٤ًمئؾ اًمؼمزخ أىمقآً ًمٚمٕمٚمامء 

ومٞمٝم٤م، وىمد أرسم٧م قمغم أيمثر ُمـ شمًٕم٦م أىمقال، وُمع ذًمؽ ومٝمل إٟمام شمتٚم٘مك ُمـ إدًم٦م 

اًمًٛمٕمٞم٦م، وًمٞمس ًمالضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م ُمدظمؾ وٟمّمٞم٥م
(1)
 . 

ر  اًمراضمح  وىمد اؾمت٘مَم اسمـ اًم٘مٞمؿ إىمقال ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ، وٟم٤مىمش أدًمتٝم٤م وطمرَّن

 .ُمٜمٝم٤م

 :أن إرواح ُمتٗم٤موشم٦م، وهل قمغم درضم٤مت : وظمالص٦م اًم٘مقل ومٞمٝم٤م

 .ٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وم٢مهن٤م ذم أقمغم قمٚمٞملم إ أرواح: إومم

وهق : ي٘مقل يم٤من رؾمقل اهلل : ، ىم٤مًم٧م  ئِم٦م طمدي٨م قم٤م: ودًمٞمؾ ذًمؽ

ومٚمام ٟمزل : ىم٤مًم٧م  ش إٟمف مل ي٘مٌض ٟمٌل ىمط طمتك يرى ُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م، صمؿ خيػّم » : صحٞمح

» : سمف ورأؾمف قمغم ومخذي همٌم قمٚمٞمف ؾم٤مقم٦م، صمؿ أوم٤مق وم٠مؿمخص سمٍمه إمم اًمً٘مػ صمؿ ىم٤مل

 شاًمٚمٝمؿ ذم اًمرومٞمؼ إقمغم 
(2)

ًمّمالة و اًمًالم أُم٤م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ا»  :ىم٤مل اسمـ رضم٥م. 

 شومٚمٞمس ومٞمٝمؿ ؿمؽ أن أرواطمٝمؿ قمٜمد اهلل ذم أقمغم اًمٕمٚمٞملم 
(3)

. 

، وم٢مهن٤م ذم طمقاصؾ ـمػم ظمي شمنح ذم اجلٜم٦م طمٞم٨م  أرواح اًمِمٝمداء : اًمث٤مٟمٞم٦م

 .ؿم٤مءت

: قمـ هذه أي٦م  ؾم٠مًمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد : طمدي٨م ُمنوق ىم٤مل: ودًمٞمؾ ذًمؽ

ىمد  أُم٤م إٟم٤م: ىم٤مل (ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)

  أرواطمٝمؿ ذم ضمق  ـمػم ظمي  ٤م ىمٜم٤مديؾ ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمرش» : وم٘م٤مل   ؾم٠مًمٜم٤م قمـ ذًمؽ
 

 .(2/171)واحلاوي فؾػتاوي  افًققضل  (85)افروح : اكظر (1)

   .(4173)برؿؿ  (ووؾاتف باب مرض افـٌل )أخرجف افٌخاري يف ـتاب ادغازي  (2)

 .(92)أهقال افؼٌقر : اكظر (3)
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شاءت صمؿ شم٠موي إمم شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مديؾ شمنح ُمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ش
(1)
  . 

وهذه أرواح سمٕمض اًمِمٝمداء ٓ يمؾ اًمِمٝمداء؛ ٕن ُمٜمٝمؿ ُمـ حتٌس روطمف قمـ 

  ضم٤مء إمم اًمٜمٌل قمٌد اهلل سمـ ضمحش أن رضمالً  ن قمٚمٞمف يمام ذم اعمًٜمد قمـْي دظمقل اجلٜم٦م ًمدَ 

إٓ » : ومٚمام ومم ىم٤مل شاجلٜم٦م » :  ىم٤مل  ُم٤مزم إن ىمتٚم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ي٤م رؾمقل اهلل، : وم٘م٤مل

 شين سمف ضمؼميؾ آٟمٗم٤ًم ن، ؾم٤مرّ ْي اًمدَ 
(2)

. 

طمدي٨م يمٕم٥م : وم٢مهن٤م ذم اجلٜم٦م، ودًمٞمؾ ذًمؽ أرواح اًمّم٤محللم ُمـ اعم١مُمٜملم: ًمث٦ماًمث٤م

، طمتك عمًٚمؿ ـمػم يٕمٚمؼ ذم ؿمجر اجلٜم٦مإٟمام ٟمًٛم٦م ا» : ىم٤مل أن رؾمقل اهلل : سمـ ُم٤مًمؽ 

 شيرضمٕمٝم٤م اهلل إمم ضمًده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 
(3)

. 

ؿمٝمداء ذم طمقاصؾ ال واًمٗمرق سملم أرواح اعم١مُمٜملم وأرواح اًمِمٝمداء، أن أرواح

قمرش، أُم٤م ال ـمػم ظمي شمنح ُمتٜم٘مٚم٦م ذم ري٤مض اجلٜم٦م، وشم٠موي إمم ىمٜم٤مديؾ ُمٕمٚم٘م٦م ذم

 .اجلٜم٦م وٓ يٜمت٘مؾ ذم أرضم٤مئٝم٤مذم أضمقا  ـمػم يٕمٚمؼ صمٛمر  وم٢مهن٤م أرواح اعم١مُمٜملم

واًمٗمرق سملم طمٞم٤مة  اًمِمٝمداء وهمػمهؿ ُمـ اعم١مُمٜملم اًمذيـ »  :ىم٤مل اسمـ رضم٥م

 : أرواطمٝمؿ ذم اجلٜم٦م ُمـ وضمٝملم

أن أرواح اًمِمٝمداء خيٚمؼ  ٤م أضم٤ًمد، وهل اًمٓمػم اًمتل شمٙمقن ذم : أطمدمه٤م

طمقاصٚمٝم٤م، ًمٞمٙمٛمؾ سمذًمؽ ٟمٕمٞمٛمٝم٤م، ويٙمقن أيمٛمؾ ُمـ ٟمٕمٞمؿ إرواح اعمجردة قمـ 

اد، وم٢من اًمِمٝمداء سمذًمقا أضم٤ًمدهؿ ًمٚم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومٕمقوقا قمٜمٝم٤م هبذه إضمس

 .إضم٤ًمد ذم اًمؼمزخ

أهنؿ يرزىمقن ُمـ اجلٜم٦م، وهمػمهؿ مل يث٧ٌم ًمف ذم طم٘مف ُمثؾ ذًمؽ ، وم٢مٟمف ضم٤مء : واًمث٤مين
 

 

 .(3500)أخرجف مًؾؿ يف ـتاب اإلمارة برؿؿ  (1)

 .(5/19)وجقد إشـاده إفٌاين يف إرواء افغؾقؾ  (16616)إلمام أمحد يف مًـده برؿؿ أخرجف ا (2)

 (15776)أمحد يف مًـده برؿؿ  (2073)برؿؿ  (أرواح ادممـغ )أخرجف افـًائل يف ـتاب اجلـائز باب  (3)

 .(2/69)وصحح إفٌاين إشـاده يف افًؾًؾة افصحقحة وذـر فف متابعات 
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إهنام سمٛمٕمٜمك وأن : وروي يٕمٚم٘مقن سمٗمتح اًمالم ووٛمٝم٤م، وم٘مٞمؾ. أهنؿ يٕمٚم٘مقن ذم ؿمجر اجلٜم٦م

وىمٞمؾ رواي٦م اًمْمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م إيمؾ، ورواي٦م  : ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم .ًمِمجراعمراد إيمؾ ُمـ ا

ًمٚمِمٝمداء ذم يمامل شمٜمٕمٛمٝمؿ ذم وسمٙمؾ طم٤مل ومال يٚمزم ُم٤ًمواهتؿ . اًمٗمتح ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتٕمٚمؼ

 شواهلل أقمٚمؿ  إيمؾ
(1)

. 

ومٝمذا هق اًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وطمٚمقل إرواح ذم أسمدان همػم أسمداهن٤م اًمتل : وم٢من ىمٞمؾ

 .يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م

هذا اعمٕمٜمك اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمًٜم٦م اًمٍمَي٦م » م قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف أضم٤مب اسمـ اًم٘مل

ُمـ ضمٕمؾ أرواح اًمِمٝمداء ذم أضمقا  ـمػم ظمي شمٜم٤مؾمخ٤ًم ٓ يٌٓمؾ هذا اعمٕمٜمك، وإٟمام 

اًمتٜم٤مؾمخ اًم٤ٌمـمؾ ُم٤م شم٘مقًمف أقمداء اًمرؾمؾ ُمـ اعمالطمدة وهمػمهؿ اًمذيـ يٜمٙمرون  اعمٕم٤مد، 

ان واحلنمات واًمٓمٞمقر اًمتل وأن إرواح شمّمػم سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م إسمدان إمم أضمٜم٤مس احلٞمق

شمٜم٤مؾمٌٝم٤م وشمِم٤ميمٚمٝم٤م، وم٢مذا وم٤مرىم٧م هذه إسمدان اٟمت٘مٚم٧م إمم أسمدان شمٚمؽ احلٞمقاٟم٤مت ومتٜمٕمؿ أو 

ظمر شمٜم٤مؾم٥م أقمام ٤م وأظمالىمٝم٤م، وهٙمذا أسمدًا ومٝمذا شمٕمذب، صمؿ شمٗم٤مرىمٝم٤م وحتؾ ذم أسمدان أُ 

 شُمٕم٤مده٤م قمٜمدهؿ 
(2)

. 

ٟم٦م وشمٕمرض ًمٚمٕمذاب، أرواح اًمٕمّم٤مة ُمـ اعم١مُمٜملم، وم٢مهن٤م حتٌس قمـ اًم٩م: اًمراسمٕم٦م 

وب ُمـ طمديد يدظمؾ ذم ومٛمـ ذًمؽ أن اًمذي يٙمذب اًمٙمذسم٦م شمٌٚمغ أوم٤مق يٕمذب سمٙمّؾ 

ؿمدخ رأؾمف سمّمخرة، واًمزٟم٤مة ؿمدىمف طمتك يٌٚمغ ىمٗم٤مه، واًمذي ٟم٤مم قمـ اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م ُي 

شمقىمد اًمٜم٤مر ُمـ حتتف،  صمؾ اًمتٜمقر وٞمؼ أقماله وأؾمٗمٚمف واؾمعواًمزواين يٕمذسمقن ذم صم٘م٥م م

ُمـ دم وقمغم اًمِمط ُمـ يٚم٘مٛمف طمج٤مرة وٟمحق ذًمؽ  واعمرايب يًٌح ذم سمحر
(3)

. 

 
 

 .(120)بقر أهقال افؼ: اكظر (1)

 .(123)افروح : اكظر (2)

 .وما بعدها (57)إصؼر /  وما بعدها، وافؼقامة افصغرى د (55)أهقال افؼٌقر : اكظر (3)
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وإٟمام شمدظمؾ أرواح اعم١مُمٜملم واًمِمٝمداء اجلٜم٦م إذا مل يٛمٜمع ُمـ »  :ىم٤مل اسمـ رضم٥م

 شذًمؽ ُم٤مٟمع يم٤ٌمئر شمًتقضم٥م اًمٕم٘مقسم٦م، أو طم٘مقق أدُمٞملم طمتك يؼمأ ُمٜمٝم٤م 
(1)

. 

وم٢مهن٤م ذم ؾمجلم حت٧م إرض اًم٤ًمسمٕم٦م أرواح اًمٙمٗم٤مر : اخل٤مُم٦ًم 
(2)

ودًمٞمؾ ذًمؽ . 

ايمتٌقا يمت٤مب قمٌدي ذم اًمًجلم ذم  ومٞم٘مقل اهلل » وومٞمف  طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

 شإرض اًمًٗمغم 
(3)

. 

، وذيمر ومٞمف طم٤مل اعم١مُمـ إمم أن يٌٚمغ ُمًت٘مره ذم اجلٜم٦م،  وطمدي٨م أيب هريرة 

: ، ومٞم٘مقًمقنخترج ُمٜمف يم٠مٟمتـ ريح طمتك ي٠مشمقن سمف سم٤مب إرض» : وذيمر طم٤مل اًمٙم٤مومر وم٘م٤مل

 شطمتك ي٠مشمقن سمف أرواح اًمٙمٗم٤مر ُم٤م أٟمتـ هذه اًمريح، 
(4)

. 

 

 

   

 
 

 .(108)أهقال افؼٌقر : اكظر (1)

 .(8/349)وتػًر ابـ ـثر  (4/458)وتػًر افٌغقي  (24/196)تػًر افطزي : اكظر (2)

 .(30)شٌؼ خترجيف ص  (3)

 (1833)برؿؿ  (باب ما يؾؼك بف ادممـ مـ افؽرامة ظـد خروج كػًف  )ه افـًائل يف ـتاب اجلـائز أخرج (4)

 .(3/293)افًؾًؾة افصحقحة : وصححف إفٌاين اكظر
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  األولالفصل 

  الفسق اإلضالميةاحلياة الربشخية عيد 
 
 

 - :مخطة مباححوفيُ 
 احلياة الربسخية عيذ األعاعزة: املبحح األول. 

 احلياة الربسخية عيذ املاتزيذية: املبحح الجاىي. 

 الربسخية عيذ املعتشلةاحلياة : املبحح الجالح. 

 احلياة الربسخية عيذ اإلباضية: املبحح الزابع. 

 احلياة الربسخية عيذ الغيعة اإلثين عغزية: املبحح اخلامط. 

 عبَات امليلزيً لعذاب القرب والزد عليَا: ظصاداملبحح ال. 
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  األولاألولاملبحح املبحح 
  

  األغاعسةاألغاعسةاحلياة الربشخية عيد احلياة الربشخية عيد 
    

 - :مطلبـــــاٌ فيــُو

 .شاعرةالتعريــف باأل: المطلب األول

 .من احلياة الربزخيـت مىقف األشاعرة: المطلب الثاني
 

 *  *        *  *        *  *
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  التعسيف باألغاعسةالتعسيف باألغاعسة: : أواًلأواًل

هل ومرىم٦م يمالُمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م شمٜمت٥ًم إمم اإلُم٤مم أيب احلًـ إؿمٕمري اًمذي شمتٚمٛمذ 

ة ذم ُمٜم٤مفمرة اعمٕمتزًم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م، إلصم٤ٌمت قمغم اعمٕمتزًم٦م، وىمد اختذوا إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وؾمٞمؾ

 .احل٘م٤مئؼ اًمديٜمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م

 :وىمد ُمرَّن اإلُم٤مم أسمق احلًـ إؿمٕمري سمثالث ُمراطمؾ

اجل٤ٌمئلاٟمت٤ًمسمف إمم اعمٕمتزًم٦م ، طمٞم٨م شمتٚمٛمذ قمغم إُم٤مُمٝمؿ أيب قمكم : اعمرطمٚم٦م إومم
(1)
 

 .صقل اجلدل واعمٜم٤مفمرةأرسمٕملم ؾمٜم٦م، طمتك ٟمٌغ قمٜمده وُمٝمر ذم قمٚمؿ اًمٙمالم واًمٗمٚمًٗم٦م وأ

سمٞم٦م ، طمٞم٨م إٟمف سمٕمد أن سمرز ذم قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم اٟمت٤ًمسمف إمم اًمٙمالّ : اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ـمري٘م٦م اعمٕمتزًم٦م،  ٟمٔمر ذم أصقل ُمذهٌٝمؿ ومقضمده٤م ٓ شمًت٘مٞمؿ قمٜمده ُمع فمقاهر ٟمّمقص  

هؾ جي٥م قمغم اهلل ومٕمؾ  »اًمنمع وٟم٤مفمر أسم٤م قمكم اجل٤ٌمئل ذم اعمٜم٤مفمرة اعمِمٝمقرة ذم ُم٠ًمًم٦م 

مم٤م دومٕمف إمم أن يٜمت٘مؾ ُمـ ُمذه٥م  .قمٚمٞمف اإلُم٤مم أسمق احلًـ إؿمٕمري  ومٔمٝمر شًمح إص

اعمٕمتزًم٦م إمم ـمري٘م٦م أىمرب إمم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ وهل ـمري٘م٦م اسمـ يمالب،  طمٞم٨م أصم٧ٌم 

وهل احلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واإلرادة واًمًٛمع واًمٌٍم : اًمّمٗم٤مت اًمٕم٘مٞمٚم٦م اًمًٌٕم٦م

ل اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م يم٤مًمقضمف وال  .يديـ واًم٘مدم واًم٤ًمق واًمٕمٞمٜملم  وٟمحقه٤مواًمٙمالم، وشم٠موَّن

اٟمت٤ًمسمف إمم اًمًٚمػ ، طمٞم٨م إٟمف رضمع إمم إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت ؾمقاء : اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م

اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو اخلؼمي٦م ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ شمِمٌٞمف ضمري٤ًم قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ، يمام أصم٧ٌم ذًمؽ 

ر ُمت٤مسمٕمتف إلُم٤مم أهؾ  طمٜمٌؾ سمـ دأطمؿ اإلُم٤مم اًمًٜم٦م يمٚمف ذم يمت٤مسمف اإلسم٤مٟم٦م واًمٚمٛمع، وىمرَّن
(2)

. 

 
 

، ادعروف باجلٌائل، اكتفت إفقف رئاشة  أبق ظع حمؿد بـ ظٌد افقهاب يرجع كًٌف إػ محران مقػ ظثامن  (1)

ذيؾ افعالف، تؾؼك آظتزال ظـ أيب يعؼقب افشّحام، أخذ ظـف إصعري ثؿ رجع ظـف ادعـزفة بعد أيب افف

وؾقات : هـ،  اكظر303وحصؾت بقـفام مـاطرات ـاكت افغؾٌة ؾقفا دائاًم ٕيب احلًـ إصعري، تقيف 

  .(2/231)وصذرات افذهب  (4/267)إظقان ٓبـ خؾؽان 

 .(49)، وافػرق  افؽالمقة فؾعؼؾ (1/361)مقد مقؿػ ابـ تقؿقة مـ إصاظرة فؾؿح: اكظر (2)
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 :وُمـ أسمرز أئٛم٦م اعمذه٥م

اًم٤ٌمىمالين سمٙمر أسمق اًم٘م٤ميض
(1)

اسمـ ومقركوأسمق سمٙمر ،
(2)

اإلؾمٗمرايٞمٜمل،وأسمق إؾمح٤مق 
(3)

، 

اًمِمػمازي إؾمح٤مق وأسمق
(4)

اجلقيٜملوإُم٤مم احلرُملم أسمق اعمٕم٤مزم ،
(5)

اًمٖمزازم طم٤مُمد وأسمق، 
(6)

، 

 
 

هق حمؿد بـ افطقب بـ حمؿد افؼايض ادعروف بافٌاؿالين متؽؾؿ مشفقر ـان ظذ مذهب أيب احلًـ  (1)

صـػ . إصعري وكاسًا ضريؼتف واكتفت إفقف افرئاشة يف مذهٌف، وـان ييب ادثؾ بػفؿف وذـائف

صـػ يف افرد ظذ افراؾضة وادعتزفة واخلقارج واجلفؿقة تقيف شـة تصاكقػًا ـثرة يف ظؾؿ افؽالم وؽره، و

 (17/190)وشر أظالم افـٌالء  (4/269)وؾقات إظقان : اكظر. هـ بٌغداد403

هق أبق بؽر حمؿد بـ احلًـ بـ ؾقرك إصٌفاين متؽؾؿ أصقيل أديب كحقي ـان أصعريًا رأشًا يف ؾـ  (2)

صاحب إصعري، وبؾغت مصـػاتف يف أصقل افػؼف وأصقل افديـ افؽالم أخذ ظـ أيب احلًـ افٌاهع 

وؾقات : هـ، اكظر406مصـػ وـان صديد افرد ظذ افؽّرامقة تقيف شـة  100ومعاين افؼرآن ؿريًٌا مـ  

 (17/214)وافًر  (4/372)إظقان 

فديـ أحد ادجتفديـ يف هق إبراهقؿ بـ حمؿد اإلشػرايقـل إصقيل افػؼقف افشاؾعل ادتؽؾؿ ادؾؼب برــ ا (3)

: هـ، اكظر418تقيف شـة  شجامع يف أصقل افديـ وافرد ظذ ادؾحديـ » : ظكه فف مصـػات ظديدة مـفا

 (17/353)وافًر  (1/28)وؾقات إظقان 

ادفذب يف : هق إبراهقؿ بـ ظع بـ يقشػ افشرازي افشاؾعل افػروز آبادي، فف تصاكقػ مشفقرة مـفا  (4)

تـٌقف يف افػؼف وافؾؿع وذحفا يف أصقل افػؼف وافتؾخقص يف اجلدل، وـان يف ؽاية افقرع ادذهب وال

ووؾقات  (4/357)ضٌؼات افشاؾعقة افؽزى ٓبـ افًٌؽل : اكظر. هـ 476وافتشدد يف افديـ تقيف شـة 

 (1/29)إظقان 

ؾؼف يف صٌاه ظذ وافده، ودا هق ظٌد ادؾؽ بـ ظٌد اهلل بـ يقشػ افـقًابقري افشاؾعل إمام احلرمغ، ت (5)

تقيف وافده وهق دون افعؼيـ ُأؿعد مؽاكف فؾتدريس، جاور بؿؽة أربع شـغ يدرس ويػتل، فف مصـػات 

. هـ 478افشامؾ يف أصقل افديـ، وافزهان يف أصقل افػؼف، وافرشافة افـظامقة تقيف شـة : ظده مـفا

 .(18/468)وافًر  (5/165)ضٌؼات افشاؾعقة افؽزى: اكظر

هق حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد افطقد افشاؾعل صاحب افتصاكقػ، وافذـاء  ادػرط ٓزم إمام  (6)

احلرمغ ؾزع يف افػؼف يف مده ؿريٌة، ومفر يف افؽالم واجلدل، وّٓه كظام ادؾؽ افقزير تدريس كظامقة 

فقشقط يف ادذهب، ادًتصػك يف ا: فف مصـػات ـثرة مـفا. بغداد، مال بعد ذفؽ إػ افعٌادة وافتزهد

: اكظر. هـ 505أصقل افػؼف، وإحقاء ظؾقم افديـ وؾضائح  افٌاضـقة، وهتاؾت افػالشػة تقيف شـة 
=  
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اًمٗمخر اًمرازيو
(1)

اًمت٘مل اًمًٌٙمل، و
(2)

، وهمػمهؿ
(3)

. 

 :لتي خالفت  فوها األشاعرة منهج السلفأهم األصول ا

طمٞم٨م إهنؿ جيٕمٚمقن إدًم٦م : ذم ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل وإصم٤ٌمت إصقل اًمٕم٘مدي٦م-1

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل احل٤ميمٛم٦م ذم سم٤مب اإل ٞم٤مت ويردون ظمؼم أطم٤مد إذا قم٤مروٝم٤م

طمٞم٨م إهنؿ يٌدءون سمت٘مرير إصم٤ٌمت وضمقد اًمّم٤مٟمع قمغم : ذم شم٘مرير اًمتقطمٞمد-2

م ذم ذًمؽ، صمؿ يٜمت٘مٚمقن إمم شم٘مرير شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وهق ـمري٘م٦م اًمٗمالؾمٗم٦م وُمّمٓمٚمح٤مشمف

هم٤مي٦م اًمتقطمٞمد قمٜمدهؿ، صمؿ ي٘مقًمقن سمقضمقب اًمٜمٔمر أو اًم٘مّمد إمم اًمٜمٔمر ذم وضمقد اهلل شمٕم٤ممم 

قمغم ـمري٘م٦م اًمٗمالؾمٗم٦م يمذًمؽ وُمّمٓمٚمح٤مهتؿ ذم ذًمؽ صمؿ ؾمٚمٙمقا ذم اًمّمٗم٤مت ُمًٚمؽ 

وإن ظم٤مًمٗمقهؿ ذم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ذم شم٠مويٚمٝم٤م ، ومٝمؿ أظمذوا أصق ؿ ذم اًمت٠مويؾ 

 .اجلزئٞم٤مت وذم اًمتٓمٌٞمؼ، وم٠مصمٌتقا اًمّمٗم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وأوًمقا اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م

طمٞم٨م إهنؿ يزقمٛمقن أٟمف هق اًمتّمديؼ وسمٕمْمٝمؿ زاد اًمٜمٓمؼ : ذم اإليامن-3

سم٤مًمٚم٤ًمن، وأظمرضمقا إقمامل قمـ ُمًٛمك اإليامن، ًمٙمٜمٝمؿ يروهن٤م ُمـ ًمقازم اإليامن 

 .، يمام أهنؿ ٓ يًتثٜمقن ذم اإليامناإليامن وٟم٘مّم٤مٟمفأصؾ ويمذًمؽ أٟمٙمروا زي٤مدة 

 =  
 (6/191)وضٌؼات افشاؾعقة افؽزى  (19/322)افًر

. هق ؾخر افديـ حمؿد بـ ظؿر بـ احلًغ افؼرر، أصقيل مػن، تعؾؿ ظذ وافده وظذ حمل افًـة افٌغقي (1)

مػاتقح افغقب وهق يف افتػًر، ادطافب افعافقة مـ افعؾؿ اإلهلل، وادحصقل يف : اصتفرت مصـػاتف ومـفا

 (21/500)وافًر  (8/81)ضٌؼات افشاؾعقة افؽزى : اكظر. هـ 604أصقل افػؼف تقيف شـة 

صقيل ادتؽؾؿ ويل هق ظع بـ  ظٌد افؽايف بـ ظع بـ متام افًٌؽل افػؼقف افشاؾعل ادحدث ادػن إ (2)

ـتابًا مطقًٓ وخمتكًا  150افؼضاء يف افشام ثؿ ظاد إػ مك وـان حمؼؼًا مدؿؼًا كظارًا، وصـػ كحقًا مـ 

 (10/139)ضٌؼات افشاؾعقة افؽزى : هـ، اكظر756تقيف شـة . تػًر افؼرآن ، وذح  ادـفاج: مـفا

 (8/308)وصذرات افذهب ٓبـ افعامد احلـٌع 

 .(103)افػرق افؽالمقة  :اكظر (3)
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طمٞم٨م إهنؿ زقمٛمقا أن يمالم اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمف اًم٘مرآن ُمٕمٜمك ىم٤مئؿ : ذم اًم٘مرآن-4

سم٤مًمٜمٗمس أززم ًمٞمس سمحر  وٓ صقت، وأن اهلل شمٕم٤ممم شمٙمٚمؿ سمف ذم إزل، وأٟمف ٓ جيقز أن 

 . يتٙمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمِمٞمئ٦م

 أومٕم٤م ؿ آظمتٞم٤مري٦م، ويًٛمقن طمٞم٨م إهنؿ يٜمٗمقن شم٠مصمػم ىمدرة اًمٕم٤ٌمد ذم: ذم اًم٘مدر-5

ضمؼمي٦م، ويٜمٙمرون شم٠مصمػم إؾم٤ٌمب ذم ُم٤ًٌٌمهت٤م، ويٜمٗمقن  ذم ذًمؽ ومٝمؿ شاًمٙم٥ًم  »ذًمؽ سمـ 

اًمٕمٚم٦م واًمٖم٤مي٦م ذم أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وأطمٙم٤مُمف وأهن٤م قم٤مئدة إمم حمض اعمِمٞمئ٦م ًمٞم٧ًم ًمٕمٚم٦م وٓ 

 .حلٙمٛم٦م

ًمٙمـ إمم همػم  طمٞم٨م إهنؿ يزقمٛمقن أن اهلل شمٕم٤ممم ُيرى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ذم اًمرؤي٦م-6

 .ضمٝم٦م؛ سمٜم٤مًء قمغم أن إصم٤ٌمت اجلٝم٦م هلل شمٕم٤ممم يٚمزم ُمٜمف إصم٤ٌمت اجلًؿ ًمف وهق حم٤مل

وم٢مهنؿ طمٍموا دٓئؾ اًمٜمٌقة سم٤معمٕمجزات اًمتل هل اخلقارق، : ذم اًمٜمٌقات-7

ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمٕمتزًم٦م، وإن اظمتٚمٗمقا ُمٕمٝمؿ ذم يمٞمٗمٞم٦م دًٓمتٝم٤م قمغم صدق اًمٜمٌل، سمٞمٜمام يرى 

 .وت اًمٜمٌقة ًمألٟمٌٞم٤مء يمثػمة، وُمٜمٝم٤م اعمٕمجزاتمجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م أن دٓئؾ صم٥م

وُمع ذًمؽ وم٢مهنؿ واوم٘مقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم اإليامن سم٠مطمقال اًمؼمزخ وأُمقر أظمرة، ُمـ 

احلنم واًمٜمنم واعمٞمزان واًمٍماط واًمِمٗم٤مقم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر؛ ٕهن٤م ُمـ إُمقر اعمٛمٙمٜم٦م اًمتل 

ذم اًم٘مقل ذم  وضمٕمٚمقه٤م ُمـ اًمٜمّمقص اًمًٛمٕمٞم٦م، وواوم٘مقهؿ أيْم٤مً  أظمؼم هب٤م اًمّم٤مدق 

اًمّمح٤مسم٦م قمغم شمرشمٞم٥م ظمالومتٝمؿ، وأن ُم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ يم٤من قمـ اضمتٝم٤مد وجي٥م اًمٙمػ قمـ 

اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ، وأيْم٤ًم واوم٘مقهؿ ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م وأهن٤م ًمٞم٧ًم ريمٜم٤ًم ذم اًمديـ، وقمدم ضمقاز 

اخلروج قمغم احل٤ميمؿ وًمق يم٤من وم٤مؾم٘م٤مً 
(1)
 . 

 

  

 
 

 شافػرق افؽالمقة  »، و  (1378، 1349، 1259، 3/934) شمقؿػ ابـ تقؿقة مـ إصاظرة  »: اكظر (1)

 .(1/87)إذاف ماكع اجلفـل  شادقشقظة ادقنة يف إديان وادذاهب  »، و (72)
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  مً احلياة الربشخيةمً احلياة الربشخية  موقف األغاعسةموقف األغاعسة: : ثاىيًاثاىيًا

ىمرر وُمِمٝمقر قمـ إؿم٤مقمرة أهنؿ ظم٤مًمٗمقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ، مم٤م هق م

 .اًمّمٗم٤مت واًم٘مدر واإليامن وُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ: وأؿمٝمر شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ

وًمٙمٜمٝمؿ ُمع ذًمؽ واوم٘مقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم مجٚم٦م أصقل، ومل خيتٚمٗمقا ُمٕمٝمؿ ذم 

ت سم٤مب اًمًٛمٕمٞم٤م اًمتل شمقاوم٘مقا ومٞمٝم٤م ُمع أهؾ اًمًٜم٦م شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، وُمـ أؿمٝمر شمٚمؽ إصقل

 .وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف، وم٠مصمٌتقا مجٞمع ُم٤م أصمٌتف أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م، ومل يت٠موًمقا اًمٜمّمقص وإظم٤ٌمر

ومٝمؿ ذم سم٤مب اًمًٛمٕمٞم٤مت يٕمتؼمون ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وٓ طمرج ذم اقمت٤ٌمر يمالُمٝمؿ 

اعم٤مشمريدي٦م يمام ؾمٞم٠ميت اًمًٛمٕمٞم٤مت ،  وُمثٚمٝمؿ أيْم٤ًم ذم ذًمؽواقمتامده وشم٘مريره ذم سم٤مب 
(1)

. 

ات ؾم١مال اعمٚمٙملم وقمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وُمًتٜمدهؿ وم٘مد اشمٗمؼ إؿم٤مقمرة قمغم إصم٥م

وؿمٝمدت ًمف  وزات اًمٕم٘مقل، ويمؾ ُم٤م ضمقزه اًمٕم٘مؾذم ذًمؽ ؿمقاهد اًمًٛمع وأهن٤م ُمـ ُم٩م

ؿمقاهد اًمًٛمع ًمزم احلٙمؿ سم٘مٌقًمف
(2)

وىمد ؾمٌؼ ذيمر ـمر  ُمـ شمٚمؽ اًمِمقاهد ذم . 

اًمتٛمٝمٞمد
(3)

. 

صم٤ٌمت سم٤مب مجؾ ُمـ أطمٙم٤مم أظمرة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًٛمع، ومٛمٜمٝم٤م إ » :ىم٤مل اجلقيٜمل

ُمٜمٙمر وٟمٙمػم، واًمذي ص٤مر إًمٞمف أهؾ احلؼ إصم٤ٌمت ذًمؽ؛ وم٢مٟمف ُمـ  ُم٠ًمًم٦مقمذاب اًم٘مؼم و

 ،رسمف ورؾمقًمف اء اعمٞم٧م وأُمر اعمٚمٙملم سم١ًماًمف قمـجمقزات اًمٕم٘مقل واهلل ُم٘متدر قمغم إطمل

ويمؾ ُم٤م ضمقزه اًمٕم٘مؾ وؿمٝمدت ًمف ؿمقاهد اًمًٛمع ًمزم احلٙمؿ سم٘مٌقًمف، وىمد شمقاشمرت 

ُمـ قمذاب اًم٘مؼم، صمؿ مل يزل ذًمؽ ُمًتٗمٞمْم٤ًم ذم  سمرسمف إظم٤ٌمر سم٤مؾمتٕم٤مذة رؾمقل اهلل 

 
 

 .(77)ص : اكظر (1)

دع إدفة يف ؿقاظد ظؼائد أهؾ افًـة  (374)د فؾجقيـل اإلرصاد إػ ؿقاضع إدفة يف أصقل آظتؼا: اكظر (2)

واإلكصاف ؾقام جيب اظتؼاده وٓ جيقز   (4/332)إؾؽار فممدي  رأبؽا (112)واجلامظة فؾجقيـل 

 .(51)اجلفؾ بف  افٌاؿالين 

 .(20)ص: اكظر (3)
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 شاًمًٚمػ اًمّم٤محللم ىمٌؾ فمٝمقر أهؾ اًمٌدع وإهقاء 
(1)

. 

جيلاًمٕمْمد اإلوىم٤مل 
(2)

إطمٞم٤مء اعمقشمك ذم ىمٌقرهؿ وُم٠ًمًم٦م ُمٜمٙمر وٟمٙمػم  ؿ  »: 

وقمذاب اًم٘مؼم ًمٚمٙم٤مومر واًمٗم٤مؾمؼ يمٚمٝم٤م طمؼ قمٜمدٟم٤م، واشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م ىمٌؾ فمٝمقر 

 شاخلال ، وإيمثر سمٕمده 
(3)

. 

 

  

 
 

 .(375)اإلرصاد : اكظر (1)

، إمامًا يف  فشرازي، ويذـر أكف مـ كًؾ أيب بؽر هق ظٌد افرمحـ بـ أمحد بـ ظٌد افغػار آجيل ا (2)

: ادعؼقٓت، حمؼؼًا مدؿؼًا، ظادًا بإصؾغ، وادعاين، وافٌقان، وافـحق، مشارـًا يف افػؼف فف ممفػات مـفا 

جرت فف حمـف ؾًجـ إػ أن مات . ادقاؿػ يف ظؾؿ افؽالم، افعؼائد افعضدية، ذح خمتك ابـ احلاجب

 (3/295)وإظالم  (10/46)ضٌؼات افشاؾعقة افؽزى : رهـ، اكظ756شـة 

 .(3/516)ادقاؿػ بؼح اجلرجاين : اكظر (3)
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  امللكنيامللكني  ضؤالضؤال: : املطلب األولاملطلب األول

اعمٚمٙملم، وأدًمتٝمؿ ذم  ُم٠ًمًم٦مؾمٌؼ أن شم٘مرر آٟمٗم٤ًم أن إؿم٤مقمرة اشمٗم٘مقا قمغم إصم٤ٌمت 

 .ذًمؽ أطم٤مدي٨م شم٘مدم ذيمره٤م

اقمٚمٛمقا أن اعمريض قمٜمدٟم٤م أن اًم١ًمال ي٘مع قمغم أضمزاء يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل »  :ي٘مقل اجلقيٜمل

ه اًم١ًمال قمٚمٞمٝم٤م، وذًمؽ همػم شمٕم٤ممم ُمـ اًم٘مٚم٥م أو همػمه ومٞمحٞمٞمٝم٤م اًمرب شمٕم٤ممم، ومٞمتقج

 شُمًتحٞمؾ قم٘ماًل، وىمد ؿمٝمدت ىمقاـمع اًمًٛمع سمف 
(1)

. 

اًمٌٞمجقريوىم٤مل 
(2)
ؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم إي٤مٟم٤م ُمٕم٤مذ أُم٦م اًمدقمقة  » :ُم١ميمدًا ذًمؽ 

اًمٙم٤مومر ٓ : اعم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم واًمٙم٤مومريـ ظمالوم٤ًم ٓسمـ قمٌد اًمؼم طمٞم٨م ىم٤مل ذم متٝمٞمده

هـ، واجلٛمٝمقر قمغم .أ شٟمت٤ًمسمف ًمإلؾمالم ذم اًمٔم٤مهر ي٠ًمل، وإٟمام ي٠ًمل اعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ، ٓ

ويٙمقن اًم١ًمال سمٕمد مت٤مم اًمدومـ وقمٜمد اٟمٍما  اًمٜم٤مس، ومٞمٕمٞمد اهلل : إمم أن ىم٤مل... ظمالومف 

: اًمروح إمم مجٞمع اًمٌدن، يمام ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر، وهق فم٤مهر إطم٤مدي٨م، وهمٚمط ُمـ ىم٤مل

إن قم٤مدت اًمروح ٓ شم٠ًمل اًمروح سمال سمدن، ًمٙمـ و: ي٠ًمل اًمٌدن سمال روح، يمٛمـ ىم٤مل

يٜمتٗمل إـمالق اؾمؿ اعمٞم٧م قمٚمٞمف؛ ٕن طمٞم٤مشمف طمٞمٜمئذ ًمٞم٧ًم طمٞم٤مة يم٤مُمٚم٦م، سمؾ أُمر ُمتقؾمط سملم 

اعمقت واحلٞم٤مة يمتقؾمط اًمٜمقم سمٞمٜمٝمام، ويرد إًمٞمف ُمـ احلقاس واًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ ُم٤م يتقىمػ 

قمٚمٞمف ومٝمؿ اخلٓم٤مب ويت٠مشمك ُمٕمف رد اجلقاب طمتك ي٠ًمل، وي٠ًمل اعمٞم٧م وًمق متزىم٧م 

اًم٤ًٌمع ذم أضمقاومٝم٤م؛ إذ ٓ يٌٕمد أن اهلل يٕمٞمد ًمف اًمروح ذم أقمْم٤مئف، وًمق  أقمْم٤مؤه أو أيمٚمتف

يم٤مٟم٧م ُمٗمرىم٦م، ٕن ىمدرة اهلل ص٤محل٦م ًمذًمؽ، وَيتٛمؾ أن يٕمٞمده يمام يم٤من، وإذا ُم٤مت مج٤مقم٦م 

ذم وىم٧م واطمد سم٠مىم٤مًمٞمؿ خمتٚمٗم٦م، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ضم٤مز أن شمٕمٔمؿ ضمثتٝمام
(3)
وخي٤مـم٤ٌمن اخلٚمؼ  

 
 

 .(4/337)أبؽار إؾؽار : واكظر أيضاً  (376)اإلرصاد : اكظر (1)

إبراهقؿ بـ حمؿد بـ أمحد افٌقجقري افشاؾعل كًٌف إػ باجقر مـ ؿرى ادـقؾقف بؿك، تعؾؿ يف إزهر ثؿ  (2)

حاصقة ظذ خمتك افًـقد : هـ، واشتؿر إػ أن تقيف، فف ممفػات مـفا1263مشقخة إزهر شـة تؼؾد 

 .(1/71)إظالم : هـ، اكظر1277يف ادـطؼ، حاصقة ظذ صامئؾ  افسمذي تقيف شـة 

 .يعـل مـؽر وكؽر (3)



 

  

 الفصل األول

68 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

وَيتٛمؾ شمٕمدد اعمالئٙم٦م ًمذًمؽ، صمؿ رأي٧م : اًمٙمثػم خم٤مـم٦ٌم واطمدة، وىم٤مل اًمًٞمقـمل

واًمذي يِمٌف أن يٙمقن ُمالئٙم٦م اًم١ًمال مج٤مقم٦م : احلٚمٞمٛمل ذه٥م إًمٞمف وم٘م٤مل ذم ُمٜمٝم٤مضمف

شيمثػمة، ويًٛمك سمٕمْمٝمؿ ُمٜمٙمرًا وسمٕمْمٝمؿ ٟمٙمػمًا، ومٞمٌٕم٨م إمم يمؾ ُمٞم٧م اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ 
(1)

. 

 :يتٚمخص ُمـ يمالم اًمٌٞمجقري اًم٤ًمسمؼ ُم٤م يكم

م ًمٚمٛم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم واًمٙم٤مومريـاإصم٤ٌمت ؾم١مال اعمٚمٙملم ًمٚمٛمٞم٧م، وأٟمف ع-1
(2)
 . 

أن اًم١ًمال يٙمقن سمٕمد مت٤مم اًمدومـ وقمقد اًمروح إمم اًمٌدن، وأن قمقده٤م إًمٞمف ٓ -2

 .يٕمٜمل أهن٤م طمٞم٤مة يم٤مُمٚم٦م؛ سمؾ هل طمٞم٤مة َيّمؾ ُمٕمٝم٤م إدراك وطمس

أن اًم١ًمال يٙمقن ًمٚمٛمٞم٧م وًمق مل ي٘مؼم؛ يم٠من شم٠ميمٚمف اًم٤ًٌمع أو شمٜمٝمِمف اًمٓمٞمقر أو -3

ُمٜمٝم٤م رء أو سمحرق ضمًده، ويذرى سم٤مًمريح، ومٞمِمٛمٚمف قمٛمقم  شمتٛمزق أقمْم٤مؤه ومال يٌؼ

 .اًم١ًمال

إذا ُم٤مت مج٤مقم٦م  ذم وىم٧م واطمد سم٠مىم٤مًمٞمؿ ُمتٕمددة، ومٙمٞمػ يٙمقن ؾم١ما ؿ؟ -4

 .ظمال  ذم ذًمؽ ىمرره اًمٌٞمجقري ذم يمالُمف

  

 
 

ذح  (279)صعري رشافة إػ أهؾ افثغر فأل: واكظر (274)حتػة ادريد ظذ جقهرة افتقحقد : اكظر (1)

 .(141)واحتاف ادريد ذح جقهرة افتقحقد فعٌد افًالم افؾؼاين  (369)افصاوي ظذ اجلقهرة 

يرى إصاظرة أن افًمال خمصقص بؿـ ـان مؽؾػًا وفق جـًا، ويًتثـك مـ ادؽؾػغ إكٌقاء،  (2)

شقرة افًجدة، ومريض  وافصديؼقن، وادرابطقن، وافشفداء، ومالزم ؿراءة تٌارك ادؾؽ ـؾ فقؾة أو

افٌطـ، ومـ مات فقؾة اجلؿعة أو يقمفا، وادطعقن، ومـ ؿرأ اإلخالص يف مروف افذي مات ؾقف، وكحق 

وإحتاف ادريد ظذ  (371)ذح افصاوي ظذ جقهرة افتقحقد : اكظر. ذفؽ مما ورد يف  افًـة اشتثـاؤه

 (69)وذح اخلريدة افٌفقة فؾدردير  (142)جقهرة افتقحقد 
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  حمل عراب القرب وىعينُحمل عراب القرب وىعينُ: : املطلب الجاىياملطلب الجاىي
  ((السوح فقط أو السوح والبدٌالسوح فقط أو السوح والبدٌ))

ة اًمتّمديؼ سمٕمذاب اًم٘مؼم، واعمراد سم٤مًم٘مؼم اًمؼمزخ مم٤م جي٥م اإليامن سمف قمٜمد إؿم٤مقمر

وإٟمام أوٞمػ إمم اًم٘مؼم ٕٟمف اًمٖم٤مًم٥م وإٓ ومٙمؾ ُمٞم٧م أراد اهلل شمٕمذيٌف قمذب، ىمؼم أو مل ي٘مؼم، 

ي ذم  وًمق صٚم٥م أو همرق ذم سمحر أو أيمٚمتف اًمدواب أو طمرق طمتك ص٤مر رُم٤مدًا، وذرِّ

صديؼ  سمقصقل اًمٜمٕمٞمؿ ا قاء، وٓ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ يمقن اعمٞم٧م شمٗمرىم٧م أضمزاؤه ويمذًمؽ اًم٧م

ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم اًم٘مٌقر عم٤م ورد ذم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًم٤ٌمًمٖم٦م  ُمٌٚمغ اًمتقاشمر وُمـ مجٚم٦م ٟمٕمٞمٛمف 

شمقؾمٞمٕمف، وومتح ـم٤مىم٦م ومٞمف ُمـ اجلٜم٦م، وضمٕمٚمف روو٦م ُمـ ري٤موٝم٤م، وشمّمقير قمٛمٚمف سمّمقرة 

طمًٜم٦م شم١ماٟمًف
(1)

. 

ُٕم٦م، وحمؾ اًمٕمذاب أو اًمٜمٕمٞمؿ اًمروح واًمٌدن قمغم اًمًقاء يمام أٟمف ٓ خيتص هبذه ا

اًمٚم٘م٤مين اًمًالمقمٌدي٘مقل 
(2)

وحمٚمف اًمٌدن واًمروح مجٞمٕم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق أهؾ احلؼ، ويٙمقن »  :

 شًمٚمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ وقمّم٤مة اعم١مُمٜملم و ذه إُم٦م وهمػمه٤م 
(3)

. 

وإن يم٤من اًمٕمذاب يٙمقن ًمٙمؾ ُمٞم٧م ىمؼم أو مل ي٘مؼم، ومٙمذًمؽ اًمٜمٕمٞمؿ ي٘مقل 

اًم٘مؼم ٕٟمف اًمٖم٤مًم٥م، وإٓ ومال  إمم ًمٚمٛم١مُمٜملم، وإٟمام أوٞمػ وٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم يٙمقن»  :اًمٌٞمجقري

 شخيتص سم٤مًم٘مٌقر ، وٓ خيتص سمٛم١مُمٜمل هذه إُم٦م وٓ اعمٙمٚمٗملم 
(4)

 . 

  

 
 

 .(276)وحتػة ادريد  (371)ذح افصاوي ظذ اجلقهرة  (1)

ظٌد افًالم بـ إبراهقؿ افؾؼاين  ادكي، صقخ ادافؽقة يف وؿتف بافؼاهرة، وافده كاطؿ جقهرة : افؾؼاين (2)

إحتاف ادريد ذح جقهرة  افتقحقد، وافناج افقهاج يف افؽالم ظذ اإلهاء : افتقحقد فف ممفػات مـفا

وافققاؿقت افثؿقـة يف أظقان مذهب ظامل ادديـة  (3/355)إظالم : هـ، اكظر1078ويف شـة وادعراج، ت

(149). 

 .(142)إحتاف ادريد : اكظر (3)

 .(277)حتػة ادريد : اكظر (4)
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  قرب وىعينُقرب وىعينُعراب العراب ال: : املطلب الجالحاملطلب الجالح
  بني االىقطاع والدواوبني االىقطاع والدواو

ؾمٌؼ أن إؿم٤مقمرة أصمٌت٧م ذم اًم٘مؼم ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب ومٝمؾ اًمٕمذاب ًمف أُمد أم يٙمقن 

إمم إسمد ؟ 

 :شمٌٝمؿ اعمت٠مظمرة أن قمذاب اًم٘مؼم ىمًامني٘مرر إؿم٤مقمرة  ذم ُمٕمتٛمد ك

قمذاب دائؿ، ويٙمقن ًمٚمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وسمٕمض اًمٕمّم٤مة ممـ : اًم٘مًؿ إول

 .قمٔمٛم٧م ضمرائٛمٝمؿ

قمذاب ُمٜم٘مٓمع ويٙمقن عمـ ظمٗم٧م ضمرائٛمٝمؿ ُمـ اًمٕمّم٤مة اعم١مُمٜملم : اًم٘مًؿ اًمث٤مين

 .وم٢مهنؿ يٕمذسمقن سمحًٌٝم٤م صمؿ يٜم٘مٓمع قمٜمٝمؿ ذًمؽ اًمٕمذاب سمدقم٤مء أو صدىم٦م أو همػم ذًمؽ

دائؿ وهق قمذاب : وقمذاب اًم٘مؼم ىمًامن »: سمد اًمًالم اًمٚم٘م٤مين ُم١ميمدًا ذًمؽي٘مقل ع

وُمٜم٘مٓمع وهق قمذاب ُمـ ظمٗم٧م ضمرائٛمٝمؿ ُمـ اًمٕمّم٤مة، وم٢مهنؿ  ،اًمٙمٗم٤مر وسمٕمض اًمٕمّم٤مة

 شيٕمذسمقن سمحًٌٝم٤م صمؿ يدومع قمٜمٝمؿ سمدقم٤مء أو صدىم٦م أو همػم ذًمؽ يمام ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ 
(1)

. 

 

  

 
 

 .(69)وذح اخلريدة افٌفقة فؾدردير  (276)حتػة ادريد : واكظر (143)إحتاف ادريد : اكظر (1)
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  تالقي األزواحتالقي األزواح: : املطلب السابعاملطلب السابع

ًمؼ سمتالىمل أرواح إُمقات سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض أو سم٠مرواح إطمٞم٤مء ومٚمؿ وأُم٤م ُم٤م يتع

يٌلم ُمقىمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، إٓ أن اًم٘مرـمٌل  اعمت٠مظمرة أقمثر قمغم ٟمص ذم يمت٥م إؿم٤مقمرة اًمٕم٘مدي٦م

ُم٤م ضم٤مء ذم شمالىمل إرواح ذم  »ىمد ذيمر ذم اًمتذيمرة آصم٤مرًا ومٞمٝم٤م ُمالىم٤مة ًمألرواح حت٧م سم٤مب 

 شت ُمقىمقوم٦م ومٛمثٚمٝم٤م ٓ ي٘م٤مل ُمـ ضمٝم٦م اًمرأي هذه إظم٤ٌمر وإن يم٤من »صمؿ ىم٤مل  شاًمًامء 
(1)

. 

قمٜمقن سم٤مسم٤ًم  شذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك  واًم٘مٌقر  » يمت٤مسمف ويمذا اًمًٞمقـمل ذم

سمٛمالىم٤مة إرواح ًمٚمٛمٞم٧م إذا ظمرضم٧م روطمف واضمتامقمٝمؿ سمف وؾم١ما ؿ ًمف وأورد ومٞمف آصم٤مرًا 

شمالىمل أرواح اعمقشمك وأرواح إطمٞم٤مء ذم اًمٜمقم »وسم٤مسم٤ًم آظمر سمٕمٜمقان 
(2)
وذيمر ومٞمف أظم٤ٌمرًا  ش 

 .وىمّمّم٤ًم قمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 

  

 
 

 .(1/232)افتذـرة : اكظر (1)

 (268، 187)ذح افصدور : اكظر (2)
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  مطتقس األزواحمطتقس األزواح  ::املطلب اخلامظاملطلب اخلامظ
  ما بعد املوت إىل البعحما بعد املوت إىل البعح

اًمّم٤مويي٘مقل 
(1)

اشمٗم٘مقا قمغم أن إرواح سم٤مىمٞم٦م سمٕمد اعمقت؛ ًم١ًما ٤م ذم اًم٘مؼم  » :

واجلقاب، واًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب، وإصؾ آؾمتٛمرار طمتك يٍم  قمٜمف، وهذا هق 

شعمٕمتٛمدا
(2)

. 

وقمٚمٞمف وم٢من اًمروح قمغم إصؾ سم٤مىمٞم٦م ، وٓ ي٘م٤مل سمٗمٜم٤مئٝم٤م إٓ إذا دل دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، 

 .ومٚمام مل يقضمد اًمدًمٞمؾ سم٘مٞم٧م اعم٠ًمًم٦م قمغم أصٚمٝم٤م

ح وم٢مذا شم٘مررت هذه اعم٠ًمًم٦م وم٢مٟمف يتٗمرع قمٚمٞمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م أظمرى وهل أيـ ُم٘مر إروا

أُم٤م أرواح  ،رواح اًمٙم٤مومريـوأ أرواح اعم١مُمٜملم: إن إرواح ىمًامن: سمٕمد اعمقت؟ ومٞم٘م٤مل

اعم١مُمٜملم وم٘مد أورد اًمٌٞمجقري ذم ُمًت٘مره٤م أرسمٕم٦م أىمقال ورضمح أهن٤م سم٠مومٜمٞم٦م اًم٘مٌقر، وأُم٤م 

أرواح اًمٙم٤مومريـ وم٢مٟمف أورد ومٞمٝم٤م ىمقًملم وىمدم أهن٤م ذم ؾمجلم ذم إرض اًم٤ًمسمٕم٦م 

اًمًٗمغم
(3)

. 

وأُم٤م سمٕمد اعمقت، وم٠مرواح إٟمٌٞم٤مء  » :وًمٚمّم٤موي ذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ أدق طمٞم٨م ي٘مقل

ذم اجلٜم٦م، وأرواح اًمِمٝمداء ذم طمقاصؾ ـمٞمقر ظمي ذم اجلٜم٦م، وأرواح اعمٓمٞمٕملم همػم 

ه ُمـ أومٜمٞم٦م اًم٘مٌقر إمم سم٤مب اجلٜم٦م، وأرواح اًمٙمٗم٤مر ء سم٠مومٜمٞم٦م اًم٘مٌقر ذم اًمؼمزخ، وطمدُّ اًمِمٝمدا

 شسمٌئر سمرهقت سمحيُمقت 
(4)

. 

 
 

أمحد بـ حمؿد اخلؾقيت افشفر بافصاوي، ؾؼقف مافؽل كًٌتف إػ صاء احلجر يف إؿؾقؿ افغربقة بؿك فف  (1)

حاصقة ظذ تػًر اجلالفغ، وحاصقة ظذ جقهرة افتقحقد، تقيف بادديـة ادـقرة شـة : ممفػات مـفا

 .(1/246)وإظالم  (50)كة افققاؿقت افثؿل: هـ، اكظر1241

 .(361)ذح افصاوي ظذ جقهرة افتقحقد : اكظر (2)

 .(270)حتػة ادريد : اكظر (3)

 .(366)ذح افصاوي ظذ جقهرة افتقحقد : اكظر (4)
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 :وقمٚمٞمف ومٞم١مظمذ ُمـ يمالم اًمّم٤موي أن أرواح اًمًٕمداء قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم

 .ح إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وُم٘مر أرواطمٝمؿ اعم٘مدؾم٦م ذم اجلٜم٦مأروا: إول

أرواح اًمِمٝمداء روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وُم٘مر أرواطمٝمؿ اًمٓم٤مهرة ذم طمقاصؾ : اًمث٤مين

 .ـمٞمقر ظمي ذم اجلٜم٦م

أرواح اعمٓمٞمٕملم همػم اًمِمٝمداء، وه١مٓء هؿ اًمذيـ وىمع ومٞمٝمؿ اخلال  : اًمث٤مًم٨م

 .ذيمره اًمٌٞمجقري اًمذي

ي٦م اًم٘مٌقر وهق اًمذي رضمحف اًمّم٤موي يمذًمؽ، إٓ ورضمح ومٞمف أن أرواطمٝمؿ سم٠مومـ

أهنام اظمتٚمٗم٤م ذم اًمٔم٤مهر ذم أرواح اًمٙمٗم٤مر ومٞمٗمٝمؿ ُمـ يمالم اًمٌٞمجقري أٟمف يرضمح أن 

 .أرواطمٝمؿ ذم ؾمجلم ذم إرض اًم٤ًمسمٕم٦م طمٞم٨م ىمّدم هذا اًم٘مقل، ومل يٜمص قمغم شمرضمٞمحف

وأُم٤م اًمّم٤موي وم٢مٟمف ٟمص قمغم أن أرواطمٝمؿ سمٌئر سمرهقت سمحيُمقت، ومل يذيمر 

ًمٙمـ ُمع هذا يمٚمف مل يذيمر يماًل ُمٜمٝمام أرواح . هذا اًم٘مقل، ومٞم١مظمذ ُمٜمف أٟمف رضمح ذًمؽهمػم 

اًمٕمّم٤مة ُمـ اعم١مُمٜملم أيـ ُم٘مره٤م، يمام أن ذيمرهؿ عمًت٘مر هذه إرواح مل يًتٜمدا ذم ذًمؽ 

 .إمم أدًم٦م يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم ذًمؽ ُم٤م قمدا أرواح إٟمٌٞم٤مء وأرواح  اًمِمٝمداء

ُمٕمٞم٤مت قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ مل خي٤مًمٗمقا إن إؿم٤مقمرة ذم سم٤مب اًمس: وإمج٤مًٓ أىمقل

ومل ي١مًمقا، وُم٤م يٕمت٘مده أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ؾم١مال اعمٚمٙملم وقمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وُمالىم٤مة 

إرواح وُم٤م إمم ذًمؽ هؿ ىم٤مئٚمقن سمف
(1)

. 

 

  

 
 

 .(3/1383)مقؿػ ابـ تقؿقة مـ إصاظرة فؾؿحؿقد : اكظر (1)



 

  

 الفصل األول

74 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 

 
 
 
 
 

  الجاىيالجاىياملبحح املبحح 
  

  يةيةتسيدتسيداملااملااحلياة الربشخية عيد احلياة الربشخية عيد 
    

 - :مطلبـــــاٌ فيــُو

 .يديتباملاترالتعريــف : المطلب األول

 .من احلياة الربزخيـت مىقف املاتريديت: المطلب الثاني
 

 *  *        *  *        *  *
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  التعسيف باملاتسيديةالتعسيف باملاتسيدية: : أواًل أواًل 

اعم٤مشمريديهل ومرىم٦م يمالُمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، شمٜمت٥ًم إمم اإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر 
(1)

، ضمٕمٚم٧م 

، إلصم٤ٌمت إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أصاًل ذم حم٤مضمج٦م ظمّمقُمٝم٤م ُمـ اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م

 .اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

 :وىمد ُمرت اعم٤مشمريدي٦م سم٠مرسمع ُمراطمؾ

ومتٞمزت سمٙمثرة اعمٜم٤مفمرات واجلدل ُمع اعمٕمتزًم٦م، : ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس :ادرحلة األوىل

وىم٤مُم٧م هذه اعمرطمٚم٦م قمغم يد ُم١مؾمًٝم٤م أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي؛ ٕٟمف يم٤من ىمقي  احلج٦م ومحاًم 

 .ذم اخلّمقُم٦م، ي٘مٓمع اخلّمؿ ذم ُمٜم٤مفمراشمف

ومتٞمزت سمٔمٝمقر اًمتّم٤مٟمٞمػ وٟمنم إومٙم٤مر : ُمرطمٚم٦م اًمتٙمقيـ :الثاىوة ادرحلة

 :واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م، وىم٤مُم٧م هذه اعمرطمٚم٦م قمغم يد شمالُمذة اعم٤مشمريدي، وُمـ أؿمٝمرهؿ

اًمًٛمرىمٜمديأسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلٙمٞمؿ 
(2)

، وأسمق حمٛمد اًمٌزدوي
(3)
ويم٤من فمٝمقره٤م أوًٓ ذم  

 .ؾمٛمرىمٜمد، صمؿ شمقؾمٕم٧م ٓطم٘م٤مً 

ومتٞمزت  سمٙمثرة اًمت٠مًمٞمػ ومجع إدًم٦م قمغم : يػُمرطمٚم٦م اًمت٠مل :ادرحلة الثالثة

ُمٕمت٘مداهتؿ، وىم٤مُم٧م هذه اعمرطمٚم٦م قمغم يد أؿمٝمر جمددهي٤م ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم واعمٜم٤موٚملم قمٜمٝم٤م، 

 
 

، ـان  يف أوزبؽًتان مديـةأن ػ شؿرؿـد وهل حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿقد  اداتريدي افًؿرؿـدي، كًٌة إ (1)

ـتاب افتقحقد، تلويالت : فف ممفػات مـفا. يف افػروع ظذ ادذهب احلـػل وإفقف تـًب ؾرؿة اداتريدية

افػقائد افٌفقة يف تراجؿ احلـػقة : اكظر. هـ ظذ ادشفقر333أهؾ افًـة، وذح افػؼف إـز، تقيف شـة 

 .(7/19) وإظالم (195)افؾؽـقي 

إشحاق بـ حمؿد بـ إشامظقؾ افًؿرؿـدي، أخذ افػؼف وافؽالم ظـ أيب مـصقر اداتريدي، وفؼب باحلؽقؿ  (2)

 (44)افػقائد افٌفقة : هـ، اكظر342فؽثرة حؽؿتف ومقظظتف، تقيل ؿضاء شؿرؿـد تقيف شـة 

: هـ، اكظر390صقر تقيف شـة ظٌد افؽريؿ بـ مقشك بـ ظقًك  افٌزدوي ، كًٌة إػ بزده، تػؼف ظذ أيب مـ (3)

 .(101)افػقائد افٌفقة 



 

  

 الفصل األول

76 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

اًمٜمًٗملأسمق اعمٕملم : وقمغم رأؾمٝمؿ
(1)

ٟمجؿ اًمديـ، و
(2)

. 

ومتٞمزت سم٤مٟمتِم٤مره٤م وؾمٕم٦م ٟمٗمقذه٤م ؛ عمٜم٤مسة : ُمرطمٚم٦م اًمتقؾمع :ادرحلة الرابعة

ًمٕمثامٟمٞم٦م  ٤م، وم٤مٟمتنمت ذم ذق إرض وهمرهب٤م، وُمـ أؿمٝمر أصح٤مب ؾمالـملم اًمدوًم٦م ا

سمـ ا امماًمٙمامل : هذه اعمرطمٚم٦م
(3)

اعمال قمكم ىم٤مري، و
(4)(5)

. 

 :أهم األصول التي خالفت فوها اداتريدية منهج السلف

شمٕمد اعم٤مشمريدي٦م ؿم٘مٞم٘م٦م إؿمٕمري٦م، ومٝمام ُمتقاوم٘م٤من ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد هم٤مًم٤ًٌم، وًمذًمؽ 

هؿ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م، إٓ أهنؿ زادوا صٗم٦م  أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦ملٌّ ُمٜمٝمؿ بيٍمح ك

واطمدة قمغم اًمّمٗم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمًٌع اًمتل أصمٌتٝم٤م إؿم٤مقمرة، وهل صٗم٦م اًمتٙمقيـ، وُمع 

ذًمؽ وم٢من ُم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ظمال  ذم قمدة ُم٤ًمئؾ اقمتؼمه سمٕمض اعمح٘م٘ملم ُمٜمٝمؿ ظمالوم٤ًم 

–ة ومقضمدت مجٞمع اعم٤ًمئؾ اًمتل سمٞمٜمٜم٤م شمّمٗمح٧م يمت٥م احلٜمٗمل» : ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙملًمٗمٔمٞم٤ًم؛ 

وسملم احلٜمٗمٞم٦م ظمال  ومٞمٝم٤م صمالث قمنمة ُم٠ًمًم٦م، ُمٜمٝم٤م ُمٕمٜمقي ؾم٧م ُم٤ًمئؾ  -أي إؿم٤مقمرة

 
 

مقؿقن بـ حمؿد بـ حمؿد ادؽحقيل، ؾؼقف حـػل، يعتز مـ أـز مـ ؿام بـكة مذهب اداتريدي فف  (1)

 .(216)افػقائد افٌفقة : هـ، اكظر508تٌكة إدفة، بحر افؽالم تقيف شـة : ممفػات مـفا

يف حـػل، أصقيل مػن كحقي، اصتفر باحلػظ افقاؾر وافؼٌقل افتام ظـد ظؿر بـ حمؿد بـ أمحد افـًػل، ؾؼ (2)

افػقائد : هـ، اكظر537افعؼائد افـًػقة، كظؿ يف افػؼف احلـػل تقيف شـة : اخلقاص بؾغت ممفػاتف ادئف مـفا

 .(5/60)وإظالم  (149)افٌفقة 

ي احلـػل، أخذ افعؾؿ ظـ صققخ مـفؿ حمؿد بـ ظٌد افقاحد بـ ظٌد احلؿقد افشفر بابـ اهلامم افًؽـدر (3)

ؾتح افؼدير يف افػؼف، : بدر افديـ افعقـل، وابـ مجاظة، ـان أصقفقًا حمدثًا مػنًا كحقيًا فف مصـػات مـفا

وصذرات افذهب  (180)افػقائد افٌفقة : هـ، اكظر861وادًايرة يف افعؼائد ادـجقة يف أخرة تقيف شـة 

(9/437). 

مد كقر افديـ افؼاري  اهلروي، كًٌة إػ هراة مديـة مـ مدن خرشان  افؼاري حلًـ ظع بـ شؾطان مح (4)

ذح : مـ صققخف ابـ حجر اهلقثؿل فف ممفػات مـفا. ترتقؾف فؽتاب اهلل وإتؼاكف فؾؼراءات بقجقهفا

 .(5/12)إظالم : هـ، اكظر1014مشؽاة ادصابقح، وذح افػؼف إـز، وذح كخٌة افػؽر، تقيف شـة 

 .(1/99)، وادقشقظة ادقنة (175)افػرق افؽالمقة : اكظر (5)
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واًم٤ٌمىمل ًمٗمٔمل، وشمٚمؽ اًم٧ًم  اعمٕمٜمقي٦م ٓ شم٘متيض خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمٜم٤م وٓ خم٤مًمٗمتٜم٤م  ؿ ومٞمٝم٤م 

ا سح سمذًمؽ إؾمت٤مذ أسمق ُمٜمّمقر  اًمٌٖمدادي وهمػمه ُمـ أئٛمتـ. شمٙمٗمػمًا وٓ شمٌديٕم٤مً 

 شوأئٛمتٝمؿ، وهق همٜمل قمـ اًمتٍميح ًمٔمٝمقره 
(1)

. 

يٚمت٘مٞم٤من ذم اعمٜمٝم٩م » : ىمقل اًمديمتقر ومتح اهلل ظمٚمٞمػ قمـ إؿمٕمري واعم٤مشمريدييو

يٚمت٘مٞم٤من ذم إصم٤ٌمت صٗم٤مت . يمام يٚمت٘مٞم٤من ذم اعمذه٥م ، ومٚمٞمس اعمذه٥م إٓ شمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمٚمٛمٜمٝم٩م 

 أومٕم٤مل قم٤ٌمده وذم اهلل وذم يمالُمف إززم وذم ضمقاز رؤيتف وذم سمٞم٤من قمرؿمف واؾمتقائف وذم

أُمر ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُمٜمٝمؿ وذم ؿمٗم٤مقم٦م رؾمقًمف، وشمٚمؽ هل أهؿ اعم٤ًمئؾ اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م 

 شاخلال  سملم ومرق اعمًٚمٛملم، سمؾ إهن٤م أهؿ ُمقوققم٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم 
(2)

. 

ُمذه٥م اعم٤مشمريدي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمرشمٌط هم٤مًم٤ًٌم سم٤معمذه٥م احلٜمٗمل ذم اًمٗم٘مف؛ وم٢من و

شم٤ٌمقمف وؿمٞمقخ اعم٤مشمريدي٦م يمٚمٝمؿ أطمٜم٤م اعم٤مشمريدي ٟمٗمًف ويمذًمؽ شمالُمٞمذه وأ
(3)

.  

 

 

  

 
 

 .(3/378)ضٌؼات افشاؾعقة افؽزى : اكظر (1)

 .(10)خؾقػ / ـتاب افتقحقد فؾامتريدي حتؼقؼ (2)

 (179)وافػرق افؽالمقة  (379، 156، 217، 195)اداتريدية دراشة وتؼقياًم أمحد احلريب : اكظر (3)

 .(1/103)وادقشقظة ادقنة 
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  مً احلياة الربشخيةمً احلياة الربشخية  موقف املاتسيديةموقف املاتسيدية: : ياًيًاثاٌثاٌ

إن اًمٜم٤مفمر ذم يمت٥م اعم٤مشمريدي٦م قمٛمقُم٤ًم جيد أهنؿ ذم سم٤مب اًمًٛمٕمٞم٤مت يثٌتقن يمؾ ُم٤م 

أصمٌتف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م مم٤م وردت سمف اًمٜمّمقص اخلؼمي٦م، وقمٚمٞمف وم٢من احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م 

 .يمقن يمالم اعم٤مشمريدي٦م ومٞمٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٙمالم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦موُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م د

وي١ميمد هذا اًمت٘مرير اًمذي ذيمر آٟمٗم٤ًم اسمـ ا امم احلٜمٗمل طمٞم٨م ذيمر ذم يمت٤مب اعم٤ًميرة 

 -صمؿ ىم٤مل -وه٤م هق اًمريمـ اًمراسمع ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت وُمداره قمغم قمنمة أصقل »: ىم٤مئالً 

 اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ورد هبام صؾ اًمث٤مين وإصؾ اًمث٤مًم٨م ؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم، وقمذابإ

شظم٤ٌمر إ
(1)
أي ُم٤م يتقىمػ قمغم اًمًٛمع ُمـ آقمت٘م٤مدات اًمتل ٓ يًت٘مؾ اًمٕم٘مؾ سم٢مصم٤ٌمهت٤م،  

يم٤محلنم واًمٜمنم وقمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف، وٟمحق ذًمؽ مم٤م يٜمٌئ قمٜمف شمرامجف
(2)
 . 

أصم٧ٌم  » :ىم٤مل أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل ٟم٤مىماًل إصم٤ٌمت مجٝمقر إُم٦م قمغم قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف

ُم٦م قمذاب اًم٘مؼم ًمٚمٙم٤مومريـ وًمٌٕمض اًمٕمّم٤مة ُمـ اعم١مُمٜملم، واإلٟمٕم٤مم ٕهؾ مجٝمقر إ

: إمم أن ىم٤مل... اًمٓم٤مقم٦م ذم اًم٘مؼم وؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ًمقرود اًمدٓئؾ اًمًٛمٕمٞم٦م ذم ذًمؽ

وإظم٤ٌمر اًمقاردة ذم اًم٤ٌمب اًمداظمٚم٦م ذم طمد اًمِمٝمرة وآؾمتٗم٤مو٦م، واخلؼم اًمذي سمٚمغ هذا 

 شاعمٌٚمغ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ آؾمتدٓزم 
(3)( 4)

. 

وقمذاب اًم٘مؼم ًمٚمٙم٤مومريـ وًمٌٕمض قمّم٤مة اعم١مُمٜملم  » :وي٘مقل ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمًٗمل

 شوشمٜمٕمٞمؿ أهؾ اًمٓم٤مقم٦م ذم اًم٘مؼم سمام يٕمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ويريده 
(5)

. 

ىم٤مل اًمتٗمت٤مزاين
(6)
وهذا أومم مم٤م وىمع ذم قم٤مُم٦م اًمٙمت٥م ُمـ  »: ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذه اجلٛمٚم٦م    

 

 .(228، 213)ادًامرة بؼح ادًايرة ٓبـ أيب ذيػ : اكظر (1)

 .(213)ادصدر افًابؼ  (2)

 (234)افتعريػات اجلرجاين : اكظر. هق افذي حيصؾ بافـظر يف افدفقؾ: افعؾؿ آشتدٓيل (3)

 .(2/763)تٌكة إدفة : اكظر (4)

 .(112)افعؼائد افـًػقة بؼح افتػتازاين : اكظر (5)

 مًعقد بـ ظؿر بـ ظٌد اهلل  افتػتازاين، ظامل بافؾغة وادـطؼ وافألصؾغ وؽر ذفؽ، ـان ؾؼقفًا حـػقًا،  (6)
=  
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قمغم أن اًمٜمّمقص اًمقاردة ومٞمف أيمثر ،  آىمتّم٤مر قمغم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم دون شمٜمٕمٞمٛمف سمٜم٤مء

 شوقمغم أن قم٤مُم٦م أهؾ اًم٘مٌقر يمٗم٤مر وقمّم٤مة وم٤مًمتٕمذي٥م سم٤مًمذيمر أضمدر 
(1)

. 

إذا قمٚمؿ أن اعم٤مشمريدي٦م ىمد أصمٌتقا هذه اًمٕم٘مٞمدة وم٢من ُمًتٜمدهؿ ذم ذًمؽ دٓئؾ ؾمٛمٕمٞم٦م 

 .وسمٙمقٟمف ممٙمٜم٤ًم، أُم٤م اًمدٓئؾ اًمًٛمٕمٞم٦م اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م ومٝمل أيْم٤ًم ُم٤م اؾمتدل سمف أهؾ اًمًٜم٦م

وأُم٤م دًمٞمؾ اإلُمٙم٤من ومٝمق أن قمذاب اًم٘مؼم مم٤م ي٘مٌٚمف اًمٕم٘مؾ ٕن اًمٜم٤مئؿ خترج روطمف 

وشمٙمقن ُمتّمٚم٦م سمجًده طمتك أٟمف يت٠ممل ذم اعمٜم٤مم، ويتّمؾ إًمٞمف إمل وآؾمؽماطم٦م، وىمد 

يتٙمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم؛ ٕن روطمف ُمتّمٚم٦م سمجًده،واًمٜمقم أظمق اعمقت ومٞمجقز أٟمف يت٠ممل ويًؽميح 

سمٕمد اعمقت
(2)

. 

م ذم اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م أهنؿ أصمٌتقا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م ويٕمٚمؿ مم٤م شم٘مد

 .اؾمتٜم٤مدًا ًمألدًم٦م اخلؼمي٦م، ويمذًمؽ اإلُمٙم٤من اًمٕم٘مكم ي١ميد ذًمؽ

 

 

  

 =  
صذرات افذهب : هـ، اكظر793تقيف شـة . ذح تؾخقص ادػتاح، ذح افؽشاف: فف ممفػات مـفا

 .(7/219)وإظالم  (8/547)

 .(112)ادصدر افًابؼ  (1)

 (112)وذح افعؼائد افـًػقة . (251) ادعغ افـًػل بحر افؽالم ٕيب: اكظر (2)
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  امللكنيامللكني  لةلةمطاءمطاء: : املطلب األولاملطلب األول

أن اعم٤مشمريدي٦م ُم٘مرون سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف، واًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ يٙمقن ذم  سمٞم٤من ؾمٌؼ

د قمٚمامؤهؿ ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد أطم٤مدي٨م ذم اًم٘مؼم سمٕمد ؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم، وىمد أور

ي٘مقل اسمـ أيب ذيػ اعم٘مدد .ظمّمقص اًم١ًمال
(1)

وأطم٤مدي٨م اًم١ًمال ذم »  :

اًمّمحٞمحلم واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد وهمػمه٤م، ىمد وردت ُمٓمقًم٦م وخمتٍمة ُمـ رواي٦م همػم 

 شواطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 
(2)

. 

 -أي ُمـ قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف -وإٟمٙم٤مر اًم١ًمال وُم٤م ذيمر ُمٕمف» : وي٘مقل أيْم٤مً 

جلؼميؾ وؾمامقمف يمالُمف،  ًمٕمدم اعمِم٤مهدة ي١مدي إمم إٟمٙم٤مر ُم٤م ذيمر ُمـ ُمِم٤مهدة اًمٜمٌل 

وؾمامع ضمؼميؾ ضمقاسمف، وإٟمٙم٤مره يمٗمر وإحل٤مد ذم اًمديـ، وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ؾمامع ؾم١مال 

اعمٚمٙملم وومٝمٛمف ورد ضمقاهبام، وإن مل يِم٤مهد ذًمؽ إٟمام ىمٚمٜم٤م سمف ٕن اإلدراك واإلؾمامع 

شقمٜمدٟم٤م سمخٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم
(3)

. 

اده سمذًمؽ اًمرد قمغم ُمـ أٟمٙمر ؾم١مال اعمٚمٙملم وقمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف سمحج٦م قمدم وُمر

ومٝمق يٌلم أن قمدم اعمِم٤مهدة . ُمِم٤مهدة ذًمؽ إن يمِمػ اًم٘مؼم أو صٚم٥م اعمٞم٧م أو ٟمحق ذًمؽ

يٜمزل سم٤مًمقطمل  ًمٞم٧ًم دًمٞماًل قمغم قمدم ذًمؽ، ويدًمؾ قمغم صح٦م ذًمؽ سم٠من ضمؼميؾ 

أي ؾم١مال اعمٚمٙملم وقمذاب -ن هبذاسملم أصح٤مسمف وهؿ ٓ يروٟمف، وقمدم اإليام قمغم اًمٜمٌل 

مل يِم٤مهد ضمؼميؾ، و إٟمٙم٤مر هذا إظمػم يمٗمر؛  يٚمزم ُمٜمف اًم٘مقل سم٠من اًمٜمٌل  -اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف

ذيمر ؿمٌف ُمـ أٟمٙمر قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف واًمرد وؾمٞم٠ميت . اًمقطمل ٕٟمف ي١مدي إمم إٟمٙم٤مر

 
 

تؾؼك افعؾؿ ظـ صققخ . حمؿد بـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيب ذيػ ادؼدد، أصقيل مـ ؾؼفاء افشاؾعقة (1)

صذرات : هـ، اكظر906تقيف شـة . ذح مجع اجلقامع يف إصقل: فف ممفػات مـفا. أصفرهؿ ابـ حجر

 .(7/53)وإظالم  (43/10)افذهب 

، وقء ادعايل (112)ذح افعصام ظذ ذح افتػتازاين: واكظر أيضاً  (229)ادًامرة ذح ادًايرة : اكظر (2)

 .(59)ظذ بدء إمايل يف افتقحقد مال افؼاري 

 .(231)ادًامرة ذح ادًايرة : اكظر (3)
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قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
(1)
 . 

ريدي٦م إٟمٌٞم٤مء ويمذًمؽ أـمٗم٤مل وًمٞمٕمٚمؿ أن ؾم١مال اعمٚمٙملم يًتثٜمك ُمٜمف قمٜمد اعم٤مت

 .اعم١مُمٜملم

أُم٤م إٟمٌٞم٤مء ومألٟمف ىمد ورد أن سمٕمض ص٤محلل إُم٦م ي٠مُمـ ومتٜم٦م اًم٘مؼم سم٥ًٌم قمٛمؾ 

ي٤م رؾمقل اهلل ، ُم٤م سم٤مل اعم١مُمٜملم يٗمتٜمقن : ص٤مًمح يم٤مًمِمٝمٞمد ومٗمل ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل أن رضماًل ىم٤مل

 شيمٗمك سم٤ٌمرىم٦م اًمًٞمق  قمغم رأؾمف ومتٜم٦م  »: ذم ىمٌقرهؿ إٓ اًمِمٝمٞمد؟ ىم٤مل
(2)

. 

ىم٤مل : ىم٤مل ويمٛمـ راسمط يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ؾمٚمامن 

، وإن ُم٤مت ظمػم ُمـ صٞم٤مم ؿمٝمر وىمٞم٤مُمف اهلل رسم٤مط يقم وًمٞمٚم٦م ذم ؾمٌٞمؾ):   رؾمقل اهلل 

(ضمرى قمٚمٞمف قمٛمٚمف اًمذي يم٤من يٕمٛمٚمف وأضمرى قمٚمٞمف رزىمف وأُمـ ُمـ اًمٗمت٤من 
 (3)

. 

ىمٓمقع  ؿ ُمع قمٚمق ُم٘م٤مُمٝمؿ امل وإذا صم٧ٌم ذًمؽ ًمٌٕمض إُم٦م وم٤مٕٟمٌٞم٤مء 

سمًٌٌف سم٤مًمًٕم٤مدة اًمٕمٔمٛمك، وُمع قمّمٛمتٝمؿ أومم، وأُم٤م أـمٗم٤مل اعم١مُمٜملم ومألهنؿ ُم١مُمٜمقن همػم 

ُمٙمٚمٗملم، واظمتٚمػ ذم ؾم١مال أـمٗم٤مل اعمنميملم ًمقرود إظم٤ٌمر اعمتٕم٤مرو٦م سمح٥ًم اًمٔم٤مهر 

وًمتٕم٤مروٝم٤م طمّمؾ اًمتقىمػ ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمه
(4)

. 

قمٚمٞمٝمؿ طم٤ًمب وٓ قمذاب صمؿ اقمٚمؿ أن إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس  » :ىم٤مل أسمق  اعمٕملم اًمٜمًٗمل

 .وٓ ؾم١مال اًم٘مؼم

ويمذًمؽ أـمٗم٤مل اعم١مُمٜملم ًمٞمس  ؿ طم٤ًمب وٓ قمذاب وٓ ؾم١مال اًم٘مؼم، ويمذًمؽ 

 .سم٤مجلٜم٦م ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ طم٤ًمب اًمٕمنمة اًمذيـ سمنمهؿ اًمرؾمقل 

 
 

 .(136)ص : اكظر (1)

 (2053)برؿؿ  (باب افشفقد ) أصحاب افـٌل أخرجف افـًائل يف ـتاب  اجلـائز مـ حديث رجؾ مـ  (2)

 .(2/73)وصححف إفٌاين يف صحقح شــ افـًائل 

 .(1913)أخرجف مًؾؿ يف ـتاب اإلمارة برؿؿ  (3)

 .(207)، وذح افػؼف إـز فؾؼاري (177)وبحر افؽالم  (232)ادًامرة ذح ادًايرة : اكظر (4)
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هذا يمٚمف طم٤ًمب اعمٜم٤مىمِم٦م، وأُم٤م طم٤ًمب اًمٕمرض ومٚمألٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، 

: وت قمٜمؽ، وطم٤ًمب اعمٜم٤مىمِم٦م أن ي٘م٤ملومٕمٚم٧م يمذا وقمػ: واًمّمح٤مسم٦م مجٞمٕم٤ًم وهق أن ي٘م٤مل

 شمل ومٕمٚم٧م يمذا؟
(1)

. 

طم٤ًمب اًمٕمرض ومٚمألٟمٌٞم٤مء إن يم٤من ُمراده أهنؿ ي٠ًمًمقن قمـ شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م : وىمقًمف 

 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ  يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .ومٜمٕمؿ ، وإن يم٤من همػم ذًمؽ ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمف   [ ٦: األعراف]

 

  

 
 

 .(193)بحر افؽالم : اكظر (1)
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  ىعينُىعينُحمل عراب القرب وحمل عراب القرب و: : ب الجاىيب الجاىياملطلاملطل

اشمٗمؼ يمؾ ُمـ أصم٧ٌم قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم خيٚمؼ ذم اعمٞم٧م ٟمقع طمٞم٤مة 

ذم اًم٘مؼم ىمدر ُم٤م يت٠ممل أو يتٚمذذ واًمدًمٞمؾ قمغم ىمٞم٤مم احلٞم٤مة سمٛمـ أراد اهلل شمٕم٤ممم إًمذاذه أو إيالُمف 

 (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ): ىمقًمف شمٕم٤ممم

(1) [154:انبقزة]
. 

 عم٤مشمريدي٦م هؾ شمٕمقد اًمروح إمم اعمٞم٧م أم ٓ؟ واظمتٚمػ ا

اًمتقىمػ ذم اعم٠ًمًم٦م إٓ أن  وؾم٥ٌم اخلال  أن اعمٜم٘مقل قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

واعمٜم٘مقل قمـ أيب  » :ىم٤مل اعمالَّن قمكم اًم٘م٤مري. يمالُمف ذم اًمٗم٘مف إيمؼم يدل قمغم إقم٤مدة اًمروح 

اعمٚمٙملم ومٕمؾ اظمتٞم٤مري  طمٜمٞمٗم٦م اًمتقىمػ إٓ إن يمالُمف هٜم٤م يدل قمغم إقم٤مدة اًمروح، إذ ضمقاب

 شومال يتّمقر سمدون اًمروح 
(2)

. 

وأيمد أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل قمغم أن اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ يٙمقن قمغم يمٍؾ ُمـ اًمروح 

ومٞمٕمذب اًمٚمحؿ ُمتّماًل سم٤مًمروح، واًمروح ُمتّماًل سم٤مجلًد، ومتت٠ممل  » :واجلًد طمٞم٨م ىم٤مل

 شاًمروح ُمع اجلًد 
(3)

. 

ا ص٤مر شمراسم٤ًم شمٙمقن روطمف وشمٙمقن اًمروح ُمع اجلًد، ويمذًمؽ إذ » :وىم٤مل أيْم٤مً 

 شُمتّمٚم٦م سمؽماسمف ومٞمت٠ممل اًمروح واًمؽماب ُمٕم٤ًم 
(4)

. 

 :إٓ أن اسمـ ا امم ذم اعم٤ًميرة ذيمر صمالصم٦م أىمقال ذم اعم٠ًمًم٦م وهل

أٟمف شمقوع اًمروح ذم اجلًد سمحٞم٨م يدرك ُمـ اًمٚمذة أو إمل ُم٤م : اًم٘مقل إول

 .يًتح٘مف

 
 

 .(2/765)سة إدفة فؾـًػل تب: اكظر (1)

 .(209)ذح افػؼف إـز : اكظر (2)

 .(250)بحر افؽالم : اكظر (3)

 .(251)ادصدر افًابؼ  (4)
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ُم٤م أن اًمًـ يقضمع وإن مل يٙمـ دمرد اًمروح وأن اجلًد يٜم٤مًمف إمل ك: واًم٘مقل اًمث٤مين

 .ومٞمف روح

وضمقب اًمتّمديؼ سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وأٟمف ٓ يِمتٖمؾ سمٙمٞمٗمٞم٦م : اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م

 .قمقد اًمروح واإلدراك ، سمؾ ومقض قمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم

وسمٕمد اشمٗم٤مق أهؾ احلؼ قمغم إقم٤مدة ىمدر ُم٤م يدرك سمف ُمـ احلٞم٤مة شمردد  » :ي٘مقل 

ذم إقم٤مدة اًمروح، ومٛمٜمٕمقا شمالزم اًمروح واحلٞم٤مة إٓ ذم اًمٕم٤مدة،  يمثػم ُمـ إؿم٤مقمرة واحلٜمٗمٞم٦م

وُمـ احلٜمٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمٕم٤مد اجلًامين ُمـ ىم٤مل سم٠مٟمف شمقوع ومٞمف اًمروح، وىمقل ُمـ ىم٤مل إذا 

ص٤مر شمراسم٤ًم يٙمقن روطمف ُمتّماًل سمؽماسمف ومٞمت٠ممل اًمروح واًمؽماب مجٞمٕم٤ًم َيتٛمؾ ىمقًمف سمتجرد 

يم٤معم٤مشمريدي وأشم٤ٌمقمف ُمـ ي٘مقل سمتجرده٤م ًمٙمٜمف  اًمروح وضمًامٟمٞمتٝم٤م، وىمد ذيمرٟم٤م أن ُمٜمٝمؿ

 ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ يقضمع اًمٚمحؿ ذم اًم٘مؼم ومل يٙمـ ومٞمف روح؟: ٟم٘مؾ أصمرًا أٟمف ىمٞمؾ

شيمام يقضمع ؾمٜمؽ وإن مل يٙمـ ومٞمف اًمروح  »: وم٘م٤مل 
(1)
وم٠مظمؼم أن اًمًـ يقضمع ٕٟمف  

ؾمده ُمتّمؾ سم٤مًمٚمحؿ وإن مل يٙمـ ومٞمف اًمروح ومٙمذا سمٕمد اعمقت عم٤م يم٤من روطمف ُمتّماًل سم٩م

أضمزاؤه اًمّمٖم٤مر، وُمٜمٝمؿ ُمـ أوضم٥م جلًد، وٓ خيٗمك أن ُمراده سم٤مًمؽماب يتقضمع ا

 ش اًمتّمديؼ سمذًمؽ وُمٜمع ُمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م سمؾ اًمتٗمقيض إمم اخل٤مًمؼ 
(2)

. 

وذه٥م اًمتٗمت٤مزاين إمم أن جيقز أن خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذم مجٞمع إضمزاء أو سمٕمْمٝم٤م ٟمققم٤ًم 

وهذا ٓ يًتٚمزم إقم٤مدة اًمروح إمم  ،ًمذة اًمتٜمٕمٞمؿُمـ احلٞم٤مة ىمدر ُم٤م يدرك أمل اًمٕمذاب أو 

سمدٟمف ٓ أن يتحرك ويْمٓمرب أو يرى أصمر اًمٕمذاب قمٚمٞمف
(3)

. 

  

 
 

 .مل أجده بحثت ظـف ف (1)

 .(332-231)ادًامرة ذح ا دًايرة : اكظر (2)

 .(113)وذح افعؼائد افـًػقة  (5/117)ذح ادؼاصد : اكظر (3)
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  عراب القرب وىعينُعراب القرب وىعينُ: : املطلب الجالح املطلب الجالح 
  بني االىقطاع والدواوبني االىقطاع والدواو

 ـمٞمعوأن اًمٜمٕمٞمؿ يٙمقن ذم طمؼ اعم١مُمـ امل ،إذا صم٧ٌم أن قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف طمؼ

 ومٝمؾ هذا اًمٕمذاب أو اًمٜمٕمٞمؿ دائؿ أم ٓ؟ ،ؾمؼواًمٕمذاب ذم طمؼ اًمٙم٤مومر واعم١مُمـ اًمٗم٤م

إن يم٤من ُمٓمٞمٕم٤ًم ٓ يٙمقن ًمف : أن اعم١مُمـ قمغم وضمٝملم» ذه٥م أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل إمم 

سمٜمٕمٛم٦م اهلل ومٞمجد هقل ذًمؽ وظمقومف عم٤م أٟمف يم٤من ىمد شمٜمٕمؿ  ،قمذاب اًم٘مؼم ويٙمقن ًمف وٞم٘مف

 .شمٕم٤ممم ومل يِمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م

ن يٜم٘مٓمع قمٜمف قمذاب اًم٘مؼم يقم وإن يم٤من قم٤مصٞم٤ًم يٙمقن ًمف قمذاب اًم٘مؼم ووٞم٘مف ًمؽ

اجلٛمٕم٦م، صمؿ ٓ يٕمقد اًمٕمذاب إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وإن ُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م أو ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م 

اًمٕمذاب وٓ يٕمقد إمم يقم صمؿ يٜم٘مٓمع قمٜمف  ،يٙمقن ًمف اًمٕمذاب ؾم٤مقم٦م ووٞم٘مف يمذًمؽ

شاًم٘مٞم٤مُم٦م
(1)

. 

سم٠من اًمٕمذاب يرومع يقم اجلٛمٕم٦م أو ًمٞمٚمتٝم٤م قمـ يمؾ »  وشمٕم٘م٥م اعمال اًم٘م٤مري ىمقًمف

سم٠مٟمف سم٤مـمؾ، وأن ُمـ ُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م أو ًمٞمٚمتٝم٤م  ش اص ُمٓمٚم٘م٤ًم صمؿ ٓ يٕمقد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مع

يٕمذب ؾم٤مقم٦م صمؿ يرومع قمٜمف اًمٕمذاب وٓ يٕمقد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مٟمف ٓ دًمٞمؾ يٕمقل قمٚمٞمف ذم 

ٟمٕمؿ صم٧ٌم ذم اجلٛمٚم٦م أن ُمـ ُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م أو  »: ذًمؽ، ىم٤مل ذم ذطمف قمغم اًمٗم٘مف إيمؼم

ع اًمٕمذاب قمٜمف إٓ أٟمف ٓ يٕمقد إًمٞمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومال أقمر  ًمف أصاًل، ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ير 

 قم٤مٍص صمؿ ٓ يٕمقد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويمذا رومع اًمٕمذاب يقم اجلٛمٕم٦م وًمٞمٚمتٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم قمـ يمؾ

 شوم٢مٟمف سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم 
(2)

. 

إن قمذاسمف يدوم ذم اًم٘مؼم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويرومع قمٜمٝمؿ »  :أُم٤م قمـ اًمٙم٤مومر وم٘م٤مل

؛ ٕهنؿ ُم٤م داُمقا ذم إطمٞم٤مء ٓ  اجلٛمٕمف، وؿمٝمر رُمْم٤من سمحرُم٦م اًمٜمٌل اًمٕمذاب يقم 

 
 

 .(250)ـالم بحر ال: اكظر (1)

 .(210)ذح افػؼف إـز : اكظر (2)
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، ومٙمذًمؽ ذم اًم٘مؼم يرومع قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب يقم  يٕمذهبؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م سمحرُم٦م اًمٜمٌل 

 شاجلٛمٕم٦م ويمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من 
(1)

. 

 :ومٗمل يمالُمف هٜم٤م أُمران

 ًمٜمٌل رومع اًمٕمذاب قمـ اًمٙمٗم٤مر يقم اجلٛمٕم٦م وؿمٝمر رُمْم٤من حلرُم٦م ا: إُمر إول

ىم٤مل  ُمال اًم٘م٤مري  .وهذا ومٞمف ٟمٔمر ٕٟمف َيت٤مج إمم دًمٞمؾ صحٞمح أو ٟم٘مؾ سيح ي١ميد ذًمؽ

 شومٞمف سمح٨م ٕٟمف َيت٤مج إمم ٟم٘مؾ صحٞمح،  أو دًمٞمؾ سيح  »قمـ يمالم اًمٜمًٗمل اًم٤ًمسمؼ 
(2)

. 

قمغم  -يقم اجلٛمٕم٦م وؿمٝمر رُمْم٤من -ىمٞم٤مؾمف قمدم اًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم: إُمر اًمث٤مين

ىمٞم٤مس وم٤مؾمد آقمت٤ٌمر اًمٜمٌل  طمٞم٤مهتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سمج٤مُمع طمرُم٦م
(3)
ٕٟمف ىمٞم٤مس ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م  

 .اًمٜمص اًم٘م٤مـمع سمٕمذاب اًمٙمٗم٤مر أسمدًا ومل يرد ذم ذًمؽ اؾمتثٜم٤مء

 

 

  

 
 

 .(250)بحر افؽالم : اكظر (1)

 .(210)ذح افػؼف إـز : اكظر (2)

 .هق خمافػة احلؽؿ فدفقؾ مـ افؽتاب أو افًـة أو اإلمجاع، وهق مـ ؿقادح افؼقاس: ؾًاد آظتٌار (3)

ومذـرة يف أصقل افػؼف فألمغ  (4/2429)احتاف ذوي افٌصائر بؼح رووة افـاطر فؾـؿؾة : اكظر 

 .(340)افشـؼقطل 
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  مطتقس األزواحمطتقس األزواح: : املطلب السابعاملطلب السابع

: سملم أسمق اعمٕملم اًمٜمًٗمل ذم يمت٤مسمف سمحر اًمٙمالم أن إرواح شم٠ميت قمغم أرسمٕم٦م أوضمف

 : صمؿ إرواح قمغم أرسمٕم٦م أوضمف »  :وم٘م٤مل

ح إٟمٌٞم٤مء خترج ُمـ ضمًده٤م وشمّمػم صقرهت٤م ُمثؾ اعمًؽ واًمٙم٤مومقر وشمٙمقن أروا

 .ذم اجلٜم٦م شم٠ميمؾ وشمتٜمٕمؿ، وشم٠موي سم٤مًمٚمٞمؾ إمم ىمٜم٤مديؾ ُمٕمٚم٘م٦م حت٧م اًمٕمرش

وأُم٤م أرواح اًمِمٝمداء وم٢مهن٤م خترج ُمـ ضمًده٤م وشمٙمقن ذم أضمقا  ـمٞمقر ظمي ذم 

   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ): اجلٜم٦م شم٠ميمؾ وشمتٜمٕمؿ ويدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .وشم٠موي سم٤مًمٚمٞمؾ إمم ىمٜم٤مديؾ ُمٕمٚم٘م٦م حت٧م اًمٕمرش [170-169: آل عًزاٌ] (ۀ  ہ  ہ  ہ

وأُم٤م أرواح اعمٓمٞمٕملم ُمـ اعم١مُمٜملم ومٝمل ذم ري٤مض اجلٜم٦م ٓ شم٠ميمؾ وٓ شمًتٛمتع، 

 .وًمٙمـ شمّمػم شمٓمػم ذم اجلٜم٦م

 .وأُم٤م أرواح اًمٕمّم٤مة ُمـ اعم١مُمٜملم ومتٙمقن سملم اًمًامء وسملم إرض ذم ا قاء

جلم حت٧م إرض اًم٤ًمسمٕم٦م، وأُم٤م أرواح اًمٙمٗم٤م ًِّ ر ومٗمل أضمقا  ـمٞمقر ؾمقد ذم اًم

وهل ُمتّمٚم٦م سم٠مضم٤ًمده٤م ومتٕمذب أرواطمٝم٤م وشمت٠ممل إضم٤ًمد ُمٜمف يم٤مًمِمٛمس ذم اًمًامء 

شوٟمقره٤م ذم إرض 
(1)
 . 

ومٗمل هذا اًمٜمص يالطمظ قمٚمٞمف أٟمف ضمٕمؾ أرواح إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء ذم اجلٜم٦م ُمتٜمٕمٛم٦م 

قمٚمف أرواح اعم١مُمٜملم اعمٓمٞمٕملم ذم اجلٜم٦م سمٓمٞم٤ٌمهت٤م وهذا صحٞمح دل اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف، أُم٤م ج

ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمتٜمٕمؿ، وأن أرواح اًمٕمّم٤مة ُمـ اعم١مُمٜملم شمٙمقن سملم اًمًامء وإرض ذم ا قاء 

 .َيت٤مج إمم دًمٞمؾ يٕمقل قمٚمٞمف ذم ذًمؽ

 .وأُم٤م قمـ ُم٠ًمًم٦م شمالىمل إرواح وم٢مٟمف ٓ ذيمر  ٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ

 
 

 .(255-254)بحر افؽالم بتكف : اكظر (1)
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قمٞم٤مت ىمد واوم٘م٧م أهؾ وم٤محل٤مصؾ مم٤م شم٘مدم أٟمٜم٤م ٟمرى أن اعم٤مشمريدي٦م ذم سم٤مب اًمًؿ

اًم٘مٞمؿ ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ  ًمت٘مريرات اسمـاًمًٜم٦م واجلامقم٦م، سمؾ إٟمف ذم سمٕمض اًمنموح ذيمر 

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼمزخ 
(1)

. 

 

  

 
 

حمؿد ظٌد افرمحـ اخلؿقس / وأصقل افديـ ظـد اإلمام أيب حـقػة د (516)اداتريدية دراشة وتؼقياًم : اكظر (1)

(609). 
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  الجالحالجالحاملبحح املبحح 
  

  املعتصلةاملعتصلةاحلياة الربشخية عيد احلياة الربشخية عيد 
    

 - :مطلبـــــاٌ فيــُو

 .عتسلتالتعريــف بامل: المطلب األول

 .من احلياة الربزخيـت ةمىقف املعتسل: المطلب الثاني
 

 *  *        *  *        *  *
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  التعسيف باملعتصلةالتعسيف باملعتصلة: : أواًلأواًل

هل ومرىم٦م إؾمالُمٞم٦م يمالُمٞم٦م، اقمتٛمدت قمغم اًمٕم٘مؾ اعمجرد ذم ومٝمؿ اًمٕم٘مٞمدة 

 :اإلؾمالُمٞم٦م وشم٘مريره٤م؛ ًمت٠مصمره٤م سمٌٕمض اًمٗمٚمًٗم٤مت اعمًتقردة، واؿمتٝمرت سمٕمدة أؾمامء 

 .ة وهل اعمٕمتزًم٦م واًم٘مدري٦م واًمٕمدًمٞم٦م واًمققمٞمدي

واصؾ سمـ قمٓم٤مءوأصؾ ٟمِم٠مهت٤م قمغم يد 
(1)
عم٤م ٟم٤مزع ؿمٞمخف اإلُم٤مم احلًـ  اًمٌٍمي  

ذم ُم٠ًمًم٦م ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة وأٟمف ذم ُمٜمزًم٦م سملم اإليامن واًمٙمٗمر، صمؿ اقمتزل جمٚمس  

اقمتزًمٜم٤م واصؾ، : احلًـ وأىم٤مم طمٚم٘م٦م ًمف يٕم٤مرض ومٞمٝم٤م احلًـ اًمٌٍمي وم٘م٤مل ومٞمف احلًـ

 .ومًٛمقا سمٕمد ذًمؽ سم٤معمٕمتزًم٦م 

 :ؿم٠مت اعمٕمتزًم٦م سمثالث ُمراطمؾ وىمد ُمرت ن

وهل اُمتداد ًمٚم٘مدري٦م إومم اًمتل فمٝمرت ذم أواظمر اًم٘مرن : اعمرطمٚم٦م إومم 

اجلٝمٜمل ُمٕمٌدإول، قمغم يد اًم٘مدري 
(2)

 همٞمالن، صمؿ اُمتدت قمغم زُمـ اًم٘مدري 

اًمدُمِم٘مل
(3)

 .، وم٠مصٌح اؾمؿ اًم٘مدري٦م سمٕمد ذًمؽ يٓمٚمؼ قمغم اعمٕمتزًم٦م

 
 

م، ومل يؽـ ؽزآً، فؽـف ـان يالزم واصؾ بـ ظطاء افغزال، أبق حذيػة مـ مقايل بـل وٌف أو بـل خمزو (1)

صديؼًا فف اشؿف أبق ظٌد اهلل افغزال فقعرف ادتعػػات مـ افـًاء، ؾقجعؾ صدؿتف هلـ ؾؾؼب بذفؽ، وـان 

وؾقات : هـ، اكظر131تؾؿقذًا فؾحًـ افٌكي ثؿ اظتزفف، وهق افذي كؼ مذهب ادعتزفة تقيف شـة 

 .(8/108)وإظالم  (2/170)إظقان 

د بـ ظٌد اهلل بـ ظؾقؿ اجلفـل افٌكي، أول مـ ؿال بافؼدر يف افٌكة، شؿع  احلديث مـ ابـ ظٌاس معب (2)

وظؿران بـ حصغ ـان وآً اكتؼؾ إػ ادديـة وكؼ ؾقفا مذهٌف ؿتؾف احلجاج صزًا بعد أن ظذبف، وؿقؾ 

ذرات افذهب ش: هـ، اكظر80صؾٌف ظٌد ادؾؽ بـ مروان بدمشؼ ظذ افؼقل يف افؼدر تقيف شـة 

 .(7/264)وإظالم  (1/327)

أبق مروان ؽقالن بـ مًؾؿ  افدمشؼل، ـان مـ افٌؾغاء كًب إفقف ؾرؿة افغقالكقة مـ افؼدرية، وهق ثاين مـ  (3)

تؽؾؿ يف افؼدر ودظا إفقف، تاب ظـ افؼقل بافؼدر ظذ يد ظؿر بـ ظٌد افعزيز ؾؾام مات ظؿر جاهر بؿذهٌف، 

ك وأحي إوزاظل ادـاطرة، ؾلؾتك إوزاظل بؼتؾف، ؾصؾب ظذ باب ـقًان ؾطؾٌف هشام بـ ظٌد ادؾ
=  
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اًمتل أو ٤م طمٙمؿ ُمرشمٙم٥م  ه٤م اجلديدةئوهل سمداي٦م فمٝمقر ُم٤ٌمد: اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .اًمٙمٌػمة، وهل ُم٤م ؾمٛمقه سم٤معمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم، وُم٤م يتٗمرع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُم٘م٤مٓت وأطمٙم٤مم

ذم ىمّمتف  ًم٘مرن اًمث٤مين، قمغم يد واصؾ سمـ قمٓم٤مءوىمد فمٝمرت هذه ذم أوائؾ ا

 .اعمِمٝمقرة ُمع احلًـ اًمٌٍمي، وذم هذه اعمرطمٚم٦م اؿمتٝمر وصٗمٝم٤م سم٤معمٕمتزًم٦م

وهل ىمٞم٤مم اعمذه٥م اعمٕمتززم سمٛم٤ٌمدئف اعمِمٝمقرة، ويم٤مٟمقا أىمرب :  اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م

اعمذاه٥م إمم اجلٝمٛمٞم٦م، طمٞم٨م شم٤مسمٕم٧م اعمٕمتزًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م ذم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م 

اجلٕمد سمـ درهؿقمغم يد 
(1)

، طمتك اؾمت٘مر اعمذه٥م اعمٕمتززم قمغم شم٘مرير إصقل اخلٛم٦ًم، 

وص٤مروا يتٗم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م 
(2)

. 

 

 :خلمسة التي خالف هبا ادعتزلة مذهب السلف األصول ا

ومٞمٕمت٘مدون أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه قمـ اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ، ومٞمٚمزم ُمـ ذًمؽ : اًمتقطمٞمد-1

 .ٟمٗمل اًمرؤي٦م، وأن اًمّمٗم٤مت ًمٞم٧ًم ؿمٞمئ٤ًم همػم اًمذات، وأن اًم٘مرآن خمٚمقق : قمٜمدهؿ

ًمٕم٤ٌمد ومٞمٕمت٘مدون أن اهلل ٓ خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد وٓ َي٥م اًمٗم٤ًمد، سمؾ إن ا: اًمٕمدل-2

يت ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ومٞمٝمؿ، وأن اهلل مل ي٠مُمر إٓ ال يٗمٕمٚمقن اعم٠مُمقرات وجيتٜمٌقن اعمٜمٝمٞم٤مت سم٤مًم٘مدرة

سمام أراد ومل يٜمف إٓ قمام يمره، وأٟمف وزم يمؾ طمًٜم٦م أُمر هب٤م، وسمريء ُمـ يمؾ ؾمٞمئ٦م هنك قمٜمٝم٤م، 

 .وًمذًمؽ ؾمٛمقا سم٤مًمٕمدًمٞم٦م .مل يٙمٚمٗمٝمؿ ُم٤مٓ يٓمٞم٘مقن، وٓ أراد ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ ي٘مدرون قمٚمٞمف

 =  
 .(5/124)إظالم : هـ، اكظر105بدمشؼ تقيف شـة 

ظداده يف افتابعغ مٌتدع » : اجلعد بـ درهؿ مـ ادقايل، ـان مٌتدظًا فف أخٌار يف افزكدؿة، ؿال افذهٌل (1)

تقيف .   شمل يؽؾؿ مقشك، ؾؼتؾ ظذ ذفؽ بافعراق يقم افـحر وال، زظؿ أن اهلل مل يتخذ إبراهقؿ خؾقاًل، و

 .(2/120)إظالم  (5/433)افًر : هـ، اكظر118شـة 

 .(2/311)ودراشات يف إهقاء وافػرق وافٌدع فؾعؼؾ  (1/69)ادقشقظة ادقنة : اكظر (2)
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ومٞمٕمت٘مدون أن اهلل جي٤مزي اعمحًـ إطم٤ًمٟم٤ًم، وجي٤مزي اعمزء : وقمد واًمققمٞمد ال-3

 . وًمذًمؽ ؾمٛمقا سم٤مًمققمٞمدي٦م. ؾمقءًا، وٓ يٖمٗمر عمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة إٓ أن يتقب

ومٞمٕمت٘مدون أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ذم ُمٜمزًم٦م سملم اإليامن : اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم -4

 .واًمٙمٗمر، ومٚمٞمس سمٛم١مُمـ وٓ يم٤مومر

ومٞمٕمت٘مدون وضمقب ذًمؽ قمغم اعم١مُمٜملم، : هنل قمـ اعمٜمٙمر إُمر سم٤معمٕمرو  وال-5

ًمٜمنم دقمقة  اإلؾمالم وهداي٦م اًمْم٤مًملم، وُمـ طم٘مٞم٘م٦م هذا إصؾ ىمق ؿ سمقضمقب اخلروج 

قمغم احل٤ميمؿ إذا ظم٤مًمػ احلؼ
(1)
 . 

 :وُمـ أؿمٝمر رؤؾم٤مء اعمٕمتزًم٦م  

قمٛمرو سمـ قمٌٞمدواصؾ سمـ قمٓم٤مء، و
(2)

 .، وأسمق قمكم اجل٤ٌمئل

 

  

 
 

دعتزفة وأصقهلؿ اخلؿًة ، ا(56)ادؾؾ وافـحؾ فؾشفرشتاين (114)افػرق بغ افػرق فؾٌغدادي : اكظر (1)

 .(2/311)فؾعؼؾ  (ادعتزفة )، و  دراشات يف إهقاء وافػرق (14)فؾؿعتؼ 

أبق ظثامن ظؿرو بـ ظٌقد بـ باب افتقؿل بافقٓء، افٌكي، صقخ ادعتزفة يف ظكه وؾؼقففا، وـان أحد  (2)

: هـ ، اكظر144تقيف شـة . شقاه ثك مـ دوكفرثاه ادـصقر، ومل يًؿع بخؾقػة، رافزهاد ادشفقريـ دا تقيف 

 .(5/81)وإظالم  (3/460)وؾقات إظقان 
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  مً احلياة الربشخيةمً احلياة الربشخية  موقف املعتصلةموقف املعتصلة  ::ىيًاىيًاثاثا

اؿمتٝمر سملم اًمٗمرق أن اعمٕمتزًم٦م يٜمٙمرون قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف قمغم آـمالق، وهذا ُم٤م 

واظمتٚمٗمقا  » :ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ آُم٤مم أسمق احلًـ إؿمٕمري طمٞم٨م ي٘مقل

 شذم قمذاب اًم٘مؼم، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗم٤مه وهؿ اعمٕمتزًم٦م واخلقارج 
(1)

. 

أُمديويمذًمؽ 
(2)
وىمد اشمٗمؼ ؾمٚمػ إُم٦م ىمٌؾ فمٝمقر اخلال ،  » :طمٞم٨م ي٘مقل 

عمٚمٙملم  ؿ، وشمًٛمٞم٦م وأيمثرهؿ سمٕمد فمٝمقره قمغم إصم٤ٌمت إطمٞم٤مء اعمقشمك ذم ىمٌقرهؿ، وُم٠ًمًم٦م ا

إمم أن ... وأظمر ٟمٙمػما، وقمغم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم ًمٚمٛمجرُملم واًمٙم٤مومريـ أطمدمه٤م ُمٜمٙمرا

ضار سمـ قمٛمرووذه٥م : ىم٤مل
(3)
اعمريز سمنم، و 

(4)
اعمٕمتزًم٦م إمم وأيمثر اعمت٠مظمريـ ُمـ  

 شإٟمٙم٤مر ذًمؽ يمٚمف 
(5)

. 

وأٟمٙمره ضار سمـ قمٛمرو، وسمنم اعمريز، وأيمثر اعمت٠مظمريـ ُمـ  » :وي٘مقل آجيل

 شاعمٕمتزًم٦م 
(6)

. 

 
 

 ( 430)مؼآت اإلشالمغ : اكظر (1)

أبق احلًـ ظع بـ حمؿد بـ شامل افتغؾٌل، ادؾؼب بًقػ افديـ أمدي، ـان حـٌؾقًا يف أول : أمدي (2)

أبؽار : ياًم يف افعؾؿ فف مصـػات مـفااصتغافف بافعؾؿ، ثؿ اكتؼؾ إػ مذهب افشاؾعقة، وبؾغ صلوًا ظظ

وصذرات  (3/293)وؾقات إظقان : اكظر (583)إؾؽار، واإلحؽام يف أصقل إحؽام تقيف شـة 

 .(5/144)افذهب 

أن اهلل تعاػ يرى يقم افؼقامة : رضار بـ ظؿرو افغطػاين، ؿايض مـ ـٌار ادعتزفة، فف مؼآت خٌقثف مـفا  (3)

صفد ظؾقف اإلمام أمحد ظـد افؼايض شعقد اجلؿحل ؾلؾتك . ا ادممـقن ماهقة إٓففبحاشة شادشة يرى بف

  . (3/215)إظالم : اكظر. هـ تؼريٌاً 190بيب ظـؼف ؾفرب تقيف شـة 

، أخذ افػؼف ظـ افؼايض أيب يقشػ، إٓ أكف  بؼ بـ ؽقاث بـ أيب ـريؿة ادريز مقػ زيد بـ اخلطاب  (4)

حؽل ظـف أؿقال صـقعة ؾؽرهف افعؾامء بًٌٌفا . ـان داظقة إػ افؼقل بخؾؼ افؼرآناصتغؾ بعؾؿ افؽالم، و

  .(2/44)صذرات افذهب  (1/277)إظقان : هـ، اكظر218تقيف شـة 

 .(4/332)أبؽار إؾؽار : اكظر (5)

 .(382)ادقاؿػ : اكظر (6)
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ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ طمٞم٨م يرى أن ال إٓ أن اسمـ طمزم ذه٥م ُمذه٤ًٌم خي٤مًمػ ومٞمف ُمـ ؾمٌؼ

إمم اعمٕمتزًم٦م شمث٧ٌم قمذاب اًم٘مؼم إٓ أن ضار سمـ قمٛمرو وهق أطمد ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م ذه٥م 

ـمٗم٤مين أطمد ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م إمم إٟمٙم٤مر قمذاب ذه٥م ضار اسمـ  قمٛمرو اًمغ »: إٟمٙم٤مره ومٞم٘مقل

سمنم سمـ اعمٕمتٛمراًم٘مؼم، وذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م و
(1)
 شواجل٤ٌمئل وؾم٤مئر اعمٕمتزًم٦م إمم اًم٘مقل سمف  

(2)
. 

ظمالوم٤ًم عمـ ٟمٗم٤مه »  :ويرى اسمـ طمجر أن أيمثر اعمٕمتزًم٦م قمغم إصم٤ٌمشمف وي٘مقل ذم ذًمؽ

ُمـ اخلقارج وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م يميار سمـ قمٛمرو وسمنم  -ىمؼم وٟمٕمٞمٛمفأي قمذاب ال-ُمٓمٚم٘م٤مً 

اعمريز وُمـ واوم٘مٝمام، وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ أيمثر اعمٕمتزًم٦م ومجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م وهمػمهؿ ، 

 شوأيمثروا ُمـ آطمتج٤مج ًمف 
(3)

. 

 ،ىمؼم وٟمٕمٞمٛمفال وم٢مذا سم٤من أن أيمثر ُمـ يمت٥م قمـ اعمٕمتزًم٦م ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مر قمذاب

ويثٌتقن طم٘مٞم٘متف  وضمقدهذه٥م اعمٕمتززم ٟمرى أهنؿ ي١ميمدون امل ًمٙمـ سم٤مًمرضمقع إمم رضم٤مل

وأن إمج٤مع إُم٦م قمغم آقمؽما  سمٕمذاب اًم٘مؼم، ويرون أن ٟم٦ًٌم آٟمٙم٤مر إًمٞمٝمؿ ُم٤م هل إٓ 

 .ُمـ اًمتِمٜمٞمٕم٤مت قمٚمٞمٝمؿ حل٘متٝمؿ سم٥ًٌم أن سمٕمض أومراد اعمذه٥م ذه٥م إًمٞمف 

ضم٤مء  ومْمؾ آقمتزال وـمٌ٘م٤مت اعمٕمتزًم٦م ُم٤م يرد قمغم  هذه اًمٜم٦ًٌم طمٞم٨م يمت٤مب وذم

إن  -وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ-ومّمؾ ذم شمِمٜمٞمٕمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م سمذيمر قمذاب اًم٘مؼم ، وُمٜمٙمر وٟمٙمػم »ومٞمف 

إن ُمذهٌٙمؿ أدايمؿ  إمم إٟمٙم٤مر قمذاب اًم٘مؼم وهمػمه مم٤م ىمد أـمٌ٘م٧م قمٚمٞمف إُم٦م، : ىمٞمؾ

إن هذا إُمر إٟمام أٟمٙمره أوًٓ ضار سمـ قمٛمرو، وعم٤م يم٤من ُمـ : وفمٝمرت ومٞمف أصم٤مر، ىمٞمؾ ًمف

ذًمؽ مم٤م أٟمٙمرشمف اعمٕمتزًم٦م، وًمٞمس إُمر يمذًمؽ ، سمؾ اعمٕمتزًم٦م أصح٤مب واصؾ، ومٔمٜمقا أن 

رضمؾ جيقز ذًمؽ يمام وردت سمف  إظم٤ٌمر، واًمث٤مين ي٘مٓمع قمغم ذًمؽ، وأيمثر : رضمالن

 
 

فف مصـػات يف آظتزال تقيف شـة . افؽقؾة بؼ بـ ادعتؿر اهلاليل افٌغدادي، ؾؼقف معتزيل مـاطر، مـ أهؾ    (1)

 .(2/55)إظالم : هـ، اكظر210

 .(4/117)افػصؾ يف ادؾؾ وإهقاء وافـحؾ : اكظر (2)

 .(3/298)ؾتح افٌاري : اكظر (3)
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 شأصح٤مسمٜم٤م ي٘مٓمٕمقن قمغم ذًمؽ ًمٔمٝمقر إظم٤ٌمر 
(1)

. 

قمٌد اجل٤ٌمروىمد قم٘مد اًم٘م٤ميض 
(2)
 شذح إصقل اخلٛم٦ًم  »: ومّماًل يم٤مُماًل ذم يمت٤مسمف 

ومجٚم٦م ذًمؽ أٟمف ٓ ظمال  ومٞمف سملم  -ومّمؾ ذم قمذاب اًم٘مؼم -»: ومٞم٘مقل ي١ميمد ومٞمف ذًمؽ 

إُم٦م إٓ رء َيٙمك قمـ ضار اسمـ قمٛمرو ويم٤من ُمـ أصح٤مب اعمٕمتزًم٦م صمؿ اًمتحؼ 

سم٤معمجؼمة، و ذا شمرى اسمـ اًمراوٟمدي
(3)
إن اعمٕمتزًم٦م يٜمٙمرون قمذاب : يِمٜمع قمٚمٞمٜم٤م، وي٘مقل 

شاًم٘مؼم وٓ ي٘مرون سمف
(4)

. 

ذم يمٞمٗمٞم٦م : ذم صمٌقشمف، واًمث٤مين: أطمده٤م : ذم أرسمٕم٦م ُمقاوعصمؿ ذيمر أن اًمٙمالم ومٞمف ي٘مع 

 .ذم وم٤مئدشمف : ذم اًمقىم٧م اًمذي ي٘مع ومٞمف، واًمراسمع: صمٌقشمف، واًمث٤مًم٨م

 يف ثبوت العذاب : أواًل: 

 :ذيمر اًم٘م٤ميض إدًم٦م قمغم صمٌقت اًمٕمذاب ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وم٘م٤مل 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ):  أُم٤م صمٌقشمف، وم٤مًمذي يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم »

(ې
(5)

اًمٗم٤مء ًمٚمتٕم٘مٞم٥م ُمـ همػم ُمٝمٚم٦م، وإدظم٤مل اًمٜم٤مر ٓ وضمف ًمف إٓ اًمتٕمذي٥م، ويدل ،  

 
 

 .(201)ؾضؾ آظتزال وضٌؼات ادعتزفة فؾؼايض ظٌد اجلٌار   (1)

شسابادي، تؾؼٌف ادعتزفة بؼايض  افؼضاة، وٓ يطؾؼقن ذفؽ ظٌد اجلٌار بـ أمحد بـ ظٌد اجلٌار اهلؿداين آ (2)

ظذ أحد شقاه، ـان يف أول إمر يذهب يف إصقل مذهب إصعرية ويف افػروع مذهب افشاؾعل، ثؿ 

ذح إصقل اخلؿًة، : اكتحؾ مذهب ادعتزفة يف إحقال حتك اكتفت إفقف افرئاشة ؾقف فف مصـػات مـفا

وضٌؼات افشاؾعقة  افؽزى  (11/113)تاريخ بغداد فؾٌغدادي : هـ،  اكظر415ادغـل تقيف شـة 

(3/219). 

أبق احلًغ أمحد بـ حيل افرواكدي، مؾحد أفػ فؾقفقد وافـصارى حيتج هلؿ يف ابطال كٌقة شقد افٌؼ،  (3)

افًر : هـ، اكظر298وـان ؿٌؾ ذفؽ معتزفقًا ووع ـتابًا يف ؿدم افعامل وكػل افصاكع هؾؽ شـة 

 .(1/267)وإظالم  (14/59)

 .(730)ذح إصقل اخلؿًة : اكظر (4)

  .(25)، شقرة كقح  ( ى ى ې ې ې)هؽذا يف افـص ومتام أية  (5)
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، ووضمف دًٓمتف قمغم [46:غافز] (ڻ ڻ ڻ ں ں):قمٚمٞمف أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .قمذاب اًم٘مؼم فم٤مهر همػم أٟمف خيتص سمآل ومرقمقن وٓ يٕمؿ مجٞمع اعمٙمٚمٗملم 

، وٓ شمٙمقن (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ): واًمدًٓم٦م  اًمتل شمٕمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم

اًمتٌِمػم قمغم ُم٤م  إلطمٞم٤مء ُمرشملم إٓ وذم إطمدى اعمرشملم إُم٤م اًمتٕمذي٥م ذم اًم٘مؼم أواإلُم٤مشم٦م وا

 شىمقًمف ن
(1)

. 

ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م روي أن اًمٜمٌل  »: صمؿ ذيمر إدًم٦م قمغم صمٌقشمف ُمـ اًمًٜم٦م وم٘م٤مل

  إهنام ًمٞمٕمذسم٤من وُم٤م يٕمذسم٤من ُمـ يمٌػم يم٤من أطمدمه٤م يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م ،  »: ُمر سم٘مؼميـ وم٘م٤مل

 ش (ٓ يًتؽم)ؾمتٜمزه ُمـ اًمٌقل، وروى وأظمر يم٤من ٓ ي
(2)

. 

 كيفيتُ : ثاىيًا: 

صمؿ حتدث اًم٘م٤ميض قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمذاب وأصم٧ٌم سم٤مًمٕم٘مؾ صمٌقت احلٞم٤مة  ؿ، وأن 

وأُم٤م اًمٙمالم ذم يمٞمٗمٞم٦م صمٌقشمف ،  »:شمٕمذي٥م وم٘م٤ملال اإلطمٞم٤مء ذم اًم٘مؼم ضوري طمتك يّمح

شمٕمذي٥م اجلامد حم٤مل ٓ  وم٤مقمٚمؿ أٟمف شمٕم٤ممم إذا أراد شمٕمذيٌٝمؿ وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ أن َيٞمٞمٝمؿ ٕن

 شيتّمقر 
(3)

. 

: ومم٤م أصمٌتف سم٤مًمٕم٘مؾ أيْم٤ًم صمٌقت اًمٕم٘مؾ  ؿ طمتك ٓ يٕمت٘مد اعمٕمذب أٟمف ُمٔمٚمقم وم٘م٤مل

يمام ٓ سمد ُمـ اإلطمٞم٤مء ًمٞمّمح اًمتٕمذي٥م، ومال سمد ُمـ أن خيٚمؼ اهلل ومٞمٝمؿ اًمٕم٘مؾ ًمٞمحًـ  »

ل اًمٜم٤مر ٓ سمد اًمتٕمذي٥م وإٓ اقمت٘مد اعمٕم٤مىم٥م اعمٕمذب أٟمف ُمٔمٚمقم، و  ذا اعمٕمٜمك ىمٚمٜم٤م إن أه

 شهذا هق اًمذي ٟمٕمٚمٛمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ . ُمـ أن يٙمقٟمقا قم٘مالء
(4)

. 

 
 

 .(730)ذح إصقل اخلؿًة : اكظر (1)

 .(731)ادصدر افًابؼ : اكظر (2)

 .(732 -731)ادصدر افًابؼ  (3)

 .(732)ادصدر افًابؼ  (4)
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 وقتُ : ثالجًا: 

صمؿ حتدث اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر قمـ وىم٧م اًمٕمذاب وذيمر أٟمف ٓ ـمريؼ إمم شمٕمٞملم 

ذًمؽ ٕٟمف أُمر همٞمٌل يتقىمػ قمغم اًمٜم٘مؾ صمؿ سملم أٟمف ضم٤مئز أن يٙمقن سملم اًمٜمٗمختلم، وأظمػمًا 

وأُم٤م اًمقىم٧م اًمذي يث٧ٌم ومٞمف اًمتٕمذي٥م ، وشمٕمٞملم ذًمؽ  »: يـ وم٘م٤ملُم٤مل إمم أٟمف سملم اًمٜمٗمخ٧م

ومام ٓ ـمريؼ إًمٞمف 
(1)

﮾  ) :، وُمـ اجل٤مئز أن يٙمقن سملم اًمٜمٗمختلم قمغم ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

﮿    ﯀  ﯁                                   

ائؾ اًمٕمٔمٞمؿ ، وٓ واًمؼمزخ ذم اًمٚمٖم٦م إ ٟمام هق  إُمر اًمف [١٠١  -١٠٠: املؤينوٌ ] (

 شُمٕمٜمك ًمف إٓ اًمٕمذاب 
(2)

. 

قمغم أٟم٤م ىمد ذيمرٟم٤م أن اًم٘مقي ذم هذا اًم٤ٌمب أٟمف شمٕم٤ممم ي١مظمر ذًمؽ إمم  »: وىم٤مل أيْم٤ًم 

 شُم٤م سملم اًمٜمٗمختلم قمغم ُم٤م دل قمٚمٞمف يمالُمف شمٕم٤ممم 
(3)

. 

 فائذتُ : رابعًا: 

صمؿ حتدث قمـ وم٤مئدة قمذاب اًم٘مؼم وسملم أن ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمٙمٚمػ ُمـ طمٞم٨م إٟمف إذا 

 قمٚمؿ سم٠من صمؿَّن قمذاب ذم اًم٘مؼم صمؿ سمٕمده قمذاب ذم ضمٝمٜمؿ إن هق أىمدم قمغم ارشمٙم٤مب اًمًٞمئ٤مت

وأُم٤م وم٤مئدة قمذاب اًم٘مؼم ويمقٟمف ُمّمٚمح٦م »: وأظمؾ سمٗمٕمؾ اًمقاضم٤ٌمت وم٘م٤مل ذم ذًمؽ

ًمٚمٛمٙمٚمٗملم، وم٢مهنؿ ُمتك قمٚمٛمقا أهنؿ إن أىمدُمقا قمغم اعم٘مٌح٤مت وأظمٚمق سم٤مًمقاضم٤ٌمت قمذسمقا ذم 

قمـ اًم٘م٤ٌمئح داقمٞم٤ًم إمم  ان ذًمؽ ص٤مروم٤ًم  ؿاًم٘مٌقر صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ، ك

شاًمقاضم٤ٌمت
(4)

. 

صمؿ ووح أن ذم قمذاب اًم٘مؼم ًمٓمٗم٤ًم ًمٚمٛمٕمذب وًمٚمٛمٚمؽ اعمقيمؾ سمف، وُم٤م يم٤من هذا 
 

 

  .(ؾؿام ٓ ضريؼ إفقف)صؾ وفعؾ افصقاب ـذا يف إ (1)

 .(732)ذح إصقل اخلؿًة : اكظر (2)

 .(733)ادصدر افًابؼ  (3)

 .(733 -732)ادصدر افًابؼ  (4)
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ؿم٠مٟمف ومال سمد أن يٗمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم سمٜم٤مًء قمغم أصٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمد سمقضمقب اًمٚمٓمػ
(1)
قمغم اهلل  

و يمام يٙمقن  سمد ُمـ أن يٗمٕمٚمف وُم٤م هذا ؾمٌٞمٚمف ويم٤من ذم ُم٘مدور اهلل شمٕم٤ممم ومال »: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل

يمقن ًمٓمٗم٤ًم ًمٚمٛمٚمؽ اعمقيمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمتح٘م٤مق ذًمؽ داقمٞم٤ًم وًمٓمٗم٤ًم ًمٚمٛمٕمذب، وم٢من شمٕمذيٌف ي

 ش، ومٝمذه وم٤مئدشمف إًمٞمف ذًمؽ
(2)

. 

وم٢مذا يم٤من سمٛمقشمف وسم٤معمٕم٤ميٜم٦م ىمد زال قمٜمف : وم٢من ىمٞمؾ » ش ومْمؾ آقمتزال»  يمت٤مب وذم

 .اًمتٙمٚمٞمػ ، ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ُمـ ُمّم٤محلف 

ٟم٘مؾ إن ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمف ظم٤مص٦م ذم شمٚمؽ احل٤مل، وإٟمام ي٘مقل إٟمف  إٟم٤م مل: ىمٞمؾ ًمف

ُمّمٚمح٦م عمـ يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ طم٤مل اعمقشمك ىمٌؾ ٟمزول اعمقت هبؿ؛ ٕٟمف إذا شمّمقر أٟمف إذا 

وىمد جيقز أن يٙمقن ًمٓمٗم٤ًم  ،ُم٤مت قمقضمؾ سمذًمؽ، يم٤من أىمرب إمم أن يٜمٍم  قمـ اعمٕم٤ميص

 شًمٚمٛمالئٙم٦م اًمذيـ يتقًمقن هذا اًمتٕمذي٥م 
(3)

. 

أومت٘مقًمقن ذم أهؾ اجلٜم٦م إهنؿ يث٤مسمقن ذم اًم٘مؼم يمام ىمٚمتؿ ذم : وم٢من ىمٞمؾ »وىم٤مل أيْم٤ًم  

 أهؾ اًمٜم٤مر؟

وم٠مُم٤م . ن يٕمر  ُمٜمزًمتف ُمـ اًمثقاب ومٞمن سمذًمؽ ، وهذا ٓ يٛمتٜمعإن اعم١مم: ىمٞمؾ ًمف

قمٜمد ذًمؽ وم٘مد روي ومٞمٝم٤م إظم٤ٌمر، ويمؾ ذًمؽ مم٤م يّمح سمؾ جيقز أن يٙمقن ُمـ  ؾم٠مًم٦مامل  
 

دا ـاكت ادعتزفة ترى أن اهلل تعاػ خؾؼ اإلكًان وـؾػف، ومـحف افؼدرة افتامة ظذ افعؿؾ، ؾفؾ يعـل هذا  (1)

 ؿف ؟ أن اهلل ترـف ومل يعـف ويقف

ادعتزفة ترى أن اهلل مل يسـف بدون ظـاية ، وأووحقا افعالؿة بغ ظـاية اهلل تعاػ وؿدرة اإلكًان بام أشؿقه 

اظؾؿ أن افؾطػ هق ـؾ ما » : ومعـك افؾطػ هق ما أصار إفقف افؼايض ظٌد اجلٌار بؼقفف. افؾطػ اإلهلل

. شأؿرب إما إػ آختقار أو إػ ترك افؼٌقح  خيتار ظـده ادرء افقاجب ويتجـب افؼٌقح، أو ما يؽقن ظـده

أهنؿ يثٌتقن افؾطػ مـ اهلل تعاػ دـ صاء مـ خؾؼف، فؽـفؿ ٓ يعتزوكف : ورأي أهؾ افًـة يف هذه ادًلفة

. ، وهق ما يًؿك بافتقؾقؼ إػ ؾعؾ اخلر واجتـاب افؼواجًٌا ـام ترى ادعتزفة، بؾ هق تػضؾ مـف 

 .(193)وادعتزفة وأصقهلؿ اخلؿًة  (1/445)ومدارج افًافؽغ  (519)ة ذح إصقل اخلؿس: اكظر

 .(733)ذح إصقل اخلؿًة : اكظر (2)

 .(202)ؾضؾ آظتزال : اكظر (3)
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. وُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمتقاشمر و اإلمج٤مع جي٥م أن ي٘م٤مل سمف اًمّمالح ًمٚمٛمٙمٚمٗملم، وم٤معمٜمع ُمٜمف ٓ يّمح،

 شوُم٤م قمداه جي٥م أن جيقز إذا مل يٛمٜمع اًمدًمٞمؾ 
(1)

. 

صمؿ ذيمر سمٕمد ذًمؽ ؿمٌف ُمـ أٟمٙمر قمذاب اًم٘مؼم ورد قمٚمٞمٝم٤م 
(2)

. 

وضمف دًٓمتف و»  (ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ)وذم ىمقل اًم٘م٤ميض ذم آي٦م 

ٟمٔمر إذ أٟمٜم٤م  شيمٚمٗملم قمغم قمذاب اًم٘مؼم فم٤مهر همػم أ ٟمف خيتص سمآل ومرقمقن وٓ يٕمؿ مجٞمع امل

يٛمٙمـ أ ن ٟمرد قمٚمٞمف ذم دقمقى اخلّمقصٞم٦م هذه سم٠مهن٤م ممتٜمٕم٦م وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م
(3)
وي١ميد  

 :ذًمؽ ُم٤م يكم

اطمتج٤مج أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذه أي٦م قمغم قمذاب اًم٘مؼم وُم٤م زال يًتِمٝمدون هب٤م قمغم -أ

هذه أي٦م أصؾ يمٌػم ذم اؾمتدٓل أهؾ اًمًٜم٦م قمغم  »: اصم٤ٌمشمف طمتك ىم٤مل اسمـ يمثػم 

 شاًمؼمزخ ذم اًم٘مٌقر  قمذاب
(4)

. 

إن أطمديمؿ إذا ُم٤مت قمرض قمٚمٞمف  »: ىم٤مل أن اًمٜمٌل  طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ب

ُم٘مٕمده سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم، إن يم٤من ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٛمـ أهؾ اجلٜم٦م، وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر 

 شومٛمـ أهؾ اًمٜم٤مر، وىم٤مًمقا هذا ُم٘مٕمدك طمتك يٌٕمثؽ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 
(5)

وهذا ذم ُمٕمٜمك 

 .أي٦م

هؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن قمدم اخلّمقصٞم٦م ذم أي٦م، وًمذًمؽ ضمٕمٚمقه٤م ًم٘مد  -ضمـ

أٟمف يم٤من ًمف سظمت٤من ذم يمؾ يقم  ُمًتٜمدًا  ؿ ذم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم، ومٕمـ أيب هريرة 

يم٤من ي٘مقل أول اًمٜمٝم٤مر ذه٥م اًمٚمٞمؾ وضم٤مء اًمٜمٝم٤مر، وقمرض آل ومرقمقن قمغم . همدوة وقمِمٞمف

 
 

 .(203)ادصدر افًابؼ  (1)

  .(136)ص: كؽريـ وافرد ظؾقفا اكظرشتليت صٌف امل (2)

 .(441)كصقر مًائؾ آظتؼاد بغ افؽشاف وآكتصاف مجال م: اكظر (3)

 .(7/146)تػًر ابـ ـثر : اكظر (4)

 .(45)شٌؼ خترجيف  (5)
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ر اًمٜم٤مر، ومال يًٛمع أطمد صقشمف إٓ اؾمتٕم٤مذ سم٤مهلل ُمـ اًمٜم٤م
(1)

. 

اًمتٕمذي٥م وشمٕمٞملم ذًمؽ ومٛمام ٓ ـمريؼ  هوأُم٤م اًمقىم٧م اًمذي يث٧ٌم ذم »: وذم ىمقًمف 

قمغم أٟم٤م ىمد ذيمرٟم٤م أن اًم٘مقي ذم هذا اًم٤ٌمب أٟمف شمٕم٤ممم ي١مظمر ذًمؽ إمم ُم٤م  »: ُمع ىمقًمف شإًمٞمف 

 . شسملم اًمٜمٗمختلم قمغم ُم٤م دل قمٚمٞمف يمالُمف شمٕم٤ممم 

ُٓمف أن وىم٧م ٟمقع شمٜم٤مىمض واوٓمراب ُمٜمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إذ سملم ذم أول ك

اًمٕمذاب ُمقىمق  قمغم ٟمص وٓ ٟمص ذم ذًمؽ، صمؿ ي٘مقي ذم آظمر يمالُمف أن وىم٧م اًمتٕمذي٥م 

 .هق ُم٤م سملم اًمٜمٗمختلم

ون قمذاب وًمٕمؾ هذا هق اًمذي دومع سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم إمم اًم٘مقل سم٠من اعمٕمتزًم٦م يٜمٙمر

وي٘مقًمقن سم٠مٟمف سملم اًمٜمٗمخٞمتلم  اًم٘مؼم ىمٌؾ اًمٜمٗمخ٦م إومم
(2)

. 

ن سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وٓ شمٜمٙمره، وي١ميمد هذا ُم٤م إٓ أن إصؾ أن اعمٕمتزًم٦م شم١مم

ىمرره اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ُمـ شم٠مصٞمؾ ُمًتٜمد إمم شمدًمٞمؾ، واًم٘مقل سم٠من اعمٕمتزًم٦م شمٜمٙمر قمذاب 

ٟمٗمختلم ٓ يؼمر ًمٜم٤م أن ٟمّمٜمٗمٝمؿ وٛمـ ُمـ أٟمٙمره ومل ال اًم٘مؼم سمٜم٤مًء قمغم شمٕمٞملم وىمتف، وأٟمف سملم

 .ي٘مره 

اًمزخمنميويمذًمؽ ي١ميمد 
(3)
ىمد اؾمتدل قمغم ذًمؽ سمٜمّمقص و قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف 

 :يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم يمت٤مسمف اًمٙمِم٤م  وُمـ هذه أي٤مت 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ) :ىمقًمف شمٕم٤ممم -1

  .[ ٢٨:انبقزة] (ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ
 

 .(5/659)افدر ادـثقر فؾًققضل : اكظر (1)

وادعتزفة  (520، 518)مقؿػ صقخ اإلشالم مـ ادعتزفة يف مًائؾ افعؼقدة ؿدرية صفاب افديـ : اكظر (2)

 .ظع افشايب وآخران  (146)بغ افػؽر وافعؿؾ 

شؿ حمؿقد بـ ظؿر بـ حمؿد اخلقارزمل افزخمؼي، ـان فغقيًا مػنًا داظقة إػ آظتزال فف أبق افؼا (3)

افؽشاف يف افتػًر، وأشاس افٌالؽة، وادػصؾ يف افـحق، تقيف فقؾة ظرؾة بخقارزم : مصـػات ـثرة مـفا

 .(4/118)وصذرات افذهب  (5/168)وؾقات إظقان : هـ، اكظر538شـة 
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يرى اًمزخمنمي أن أي٤مت اًمتل شمذيمر يماًل ُمـ احلٞم٤مة واعمقت ُمرشملم أن احلٞم٤مة 

 .ًمزم اًم١ًمال واًمٜمٕمٞمؿ أو اًمٕمذاب اًمث٤مٟمٞم٦م هل طمٞم٤مة اًم٘مؼم اًمتل شم٧ًم

وم٢من ىمٚم٧م ُم٤م اعمراد سم٤مإلطمٞم٤مء اًمث٤مين؟ ىمٚم٧م جيقز أن  » :ي٘مقل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م

يراد سمف اإلطمٞم٤مء ذم اًم٘مؼم، وسم٤مًمرضمقع اًمٜمِمقر، وأن يراد سمف اًمٜمِمقر، وسم٤مًمرضمقع اعمّمػم إمم 

 .اجلزاء

ي٤مء إول وم٢من ىمٚم٧م مل يم٤من اًمٕمٓمػ إول سم٤مًمٗم٤مء وآقم٘م٤مب سمثؿ؟ ىمٚم٧م ٕن اإلح

ىمد شمٕم٘م٥م اعمقت سمٖمػم شمراٍخ وأُم٤م اعمقت وم٘مد شمراظمك قمـ اإلطمٞم٤مء، واإلطمٞم٤مء اًمث٤مين يمذًمؽ 

شمراظمٞم٤ًم فم٤مهرًا، وإن أريد سمف إطمٞم٤مء اًم٘مؼم ومٛمٜمف  -إن أريد سمف اًمٜمِمقر -ُمؽماخ قمـ اعمقت

 شيٙمت٥ًم اًمٕمٚمؿ سمؽماظمٞمف، واًمرضمقع إمم اجلزاء أيْم٤ًم ُمؽماخ قمـ اًمٜمِمقر 
(1)

يتٌلم ُمـ . 

زخمنمي ي٘مقل سمٕمذاب اًم٘مؼم؛ ٕٟمف ومن احلٞم٤مة  اًمث٤مٟمٞم٦م سمحٞم٤مة اًم٘مؼم يمام ذم هذه هذا أن ال

 .أي٦م 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  )وهق هبذا يتٗمؼ ُمع اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ذم شمٗمًػمه ٔي٦م 

 .،أن احلٞم٤مة اًمث٤مٟمٞم٦م هل احلٞم٤مة اًمتل شمٙمقن ذم اًم٘مؼم(ڎ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ                ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ): ىمقًمف شمٕم٤ممم -2

 (ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  ېئ

 .[ ٧٥–٧٤:اإلسزاء]

وم٢من . ة وقمذاب اًم٘مؼم ُمْم٤مقمٗملمأي ٕذىمٜم٤مك قمذاب أظمر » :ي٘مقل ذم شمٗمًػمه

أصٚمف ٕذىمٜم٤مك قمذاب احلٞم٤مة وقمذاب اعمامت؛ : يمٞمػ طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٙمالم؟ ىمٚم٧م  ىمٚم٧م

ٔظمرة وهق ٕن اًمٕمذاب قمذاسم٤من قمذاب ذم اعمامت وهق قمذاب اًم٘مؼم، وقمذاب ذم طمٞم٤مة ا

،سمٛمٕمٜمك  (ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ): قمذاب اًمٜم٤مر، واًمْمٕمػ يقصػ سمف يم٘مقًمف 

ُمْم٤مقمٗم٤ًم، ومٙم٠من أصؾ اًمٙمالم ٕذىمٜم٤مك قمذاسم٤ًم وٕمٗم٤ًم ذم احلٞم٤مة، وقمذاسم٤ًم وٕمٗم٤ًم ذم اعمامت ، 

 
 

 .(1/249)ظـ حؼائؼ ؽقامض افتـزيؾ افؽشاف : اكظر (1)
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صمؿ طمذ  اعمقصق  وأىمٞمٛم٧م اًمّمٗم٦م ُم٘م٤مُمف وهق اًمْمٕمػ، صمؿ أوٞمٗم٧م اًمّمٗم٦م  إو٤موم٦م 

، يمام ًمق ىمٞمؾ ٕذىمٜم٤مك أًمٞمؿ احلٞم٤مة وأًمٞمؿ اعمقصق ، وم٘مٞمؾ وٕمػ احلٞم٤مة ووٕمػ اعمامت

 .اعمامت

وجيقز أن يراد سمْمٕمػ احلٞم٤مة قمذاب احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وسمْمٕمػ اعمامت ُم٤م يٕم٘م٥م 

 شاعمقت ُمـ قمذاب اًم٘مؼم وقمذاب اًمٜم٤مر 
(1)

. 

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ): ىمقًمف شمٕم٤ممم-3

 .[ ٨٠:اإلسزاء ] (گ  ڳ  ڳ  ڳ

 ،ىمرئ ُمدظمؾ وخمرج سم٤مًمْمؿ واًمٗمتح سمٛمٕمٜمك اعمّمدر »: ىم٤مل اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه

وُمٕمٜمك اًمٗمتح أدظمٚمٜمل وم٠مدظمؾ ُمدظمؾ صدق أي أدظمٚمٜمل اًم٘مؼم ُمدظمؾ صدق إدظم٤مًٓ 

ُمروٞم٤ًم قمغم ـمٝم٤مرة وـمٞم٥م ُمـ اًمًٞمئ٤مت، وأظمرضمٜمل ُمٜمف قمٜمد اًمٌٕم٨م إظمراضم٤ًم ُمروٞم٤ًم 

 شُمٚم٘مك سم٤مًمٙمراُم٦م آُمٜم٤ًم  ُمـ اًمًخط يدل قمٚمٞمف ذيمره قمغم إصمر ذيمر اًمٌٕم٨م 
(2)

. 

يمالم اًمزخمنمي هذا ُم٤م يدل قمغم صمٌقت قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ُمـ طمٞم٨م إن  ٟمرى ذم

 .اعم١مُمـ يٙمقن ُمدظمٚمف ُمروٞم٤ًم، ويمذًمؽ إظمراضمف، وهذا يًتٚمزم اًمٕمذاب ًمٖمػم اعم١مُمٜملم

يمام أٟمف يرى أن أي٤مت اًمتل مل يرد ومٞمٝم٤م إٓ ذيمر  اإلٟمِم٤مء واًمٌٕم٨م ٓ يٕمٜمل ذًمؽ 

ُم٤م شمًتٚمزُمف ُمـ ؾم١مال وٟمٕمٞمؿ ومٗمل ىمقًمف ٟمٗمل و إٟمٙم٤مر احلٞم٤مة اًمث٤مًمث٦م وهل طمٞم٤مة اًم٘مؼم، و

 .[ ١٦-١٥:ٌاملؤينو] (ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې): شمٕم٤ممم 

 ! وم٢من ىمٚم٧م وم٢مذًا ٓ طمٞم٤مة إٓ طمٞم٤مة اإلٟمِم٤مء وطمٞم٤مة اًمٌٕم٨م  »ي٘مقل ذم ذًمؽ 

قمٜمدك  ُم٤م صمٚمثل ذيمرت ًمق يمام اًم٘مؼم طمٞم٤مة وهل اًمث٤مًمث٦م ٟمٗمل احلٞم٤مشملم ذيمر ذم ًمٞمس :ىمٚم٧م

مل يٙمـ دًمٞماًل قمغم أن اًمثٚم٨م ًمٞمس قمٜمدك، وأيْم٤ًم وم٤مًمٖمرض ذيمر هذه  وـمقي٧م ذيمر صمٚمثف

 
 

 .(3/539)افؽشاف : اكظر (1)

 .(3/545)افؽشاف : اكظر (2)
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شدة واعمٓمقي ذيمره٤م ُمـ ضمٜمس اإلقم٤مدةإضمٜم٤مس اًمثالصم٦م، اإلٟمِم٤مء واإلُم٤مشم٦م واإلقم٤م
(1)

. 

وم٘مد ذيمر اًم٘م٤ميض أن ذًمؽ مم٤م ٓ  ُم٠ًمًم٦مأُم٤م قمـ ُمٜمٙمر وٟمٙمػم وُم٤م ي٘مقُم٤من سمف ُمـ 

وم٠مُم٤م اًمٙمالم ذم أن ذًمؽ  »: وم٘م٤ملهيتدى إًمٞمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ، وإٟمام هيتدى إًمٞمف سم٤مًمًٛمع 

يمٞمػ يٙمقن، وأٟمف شمٕم٤ممم يٌٕم٨م إًمٞمف ُمٚمٙملم ي٘م٤مل ٕطمدمه٤م ُمٜمٙمر وًممظمر ٟمٙمػم، ومٞم٠ًمٟٓمف 

صمؿ يٕمذسم٤مٟمف أو يٌنماٟمف طم٥ًم ُم٤م وردت سمف اإلظم٤ٌمر، وم٢من ذًمؽ مم٤م ٓ هيتدي إًمٞمف ُمـ ضمٝم٦م 

 شاًمٕم٘مؾ، وإٟمام  اًمٓمريؼ إًمٞمف اًمًٛمع
(2)

. 

 شمٕم٤ممم أو يٙمقن همػمه ٕن اًمدٓئؾ دًم٧م وضمقز اًم٘م٤ميض أن يٙمقن اعمٕمذب هق اهلل

ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ اًمدًٓم٦م يدل قمغم اًمٕمذاب وٓ سمد ًمف  »قمغم اًمٕمذاب وٓ سمد ُمـ ُمٕمذب وم٘م٤مل 

ُمـ ُمٕمذب ، صمؿ إن اعمٕمذب جيقز أن يٙمقن هق اهلل شمٕم٤ممم، وجيقز أن يٙمقن همػمه، هذا ذم 

 .اًمٕم٘مؾ

يمرًا وأظمر ؾمٛمك أطمدمه٤م ُمـهمػم أن اًمًٛمع ورد سم٠مٟمف يٙمؾ ذًمؽ إمم ُمٚمٙملم ي

شٟمٙمػماً 
(3)

. 

وأؿم٤مر اًم٘م٤ميض إمم أن شمًٛمٞم٦م اعمٚمٙملم سمٛمٜمٙمر وٟمٙمػم ٓ يًتٚمزم وصٗمٝمام سمام ٓ يٚمٞمؼ، 

سمؾ هذا ضم٤مء قمغم ؾمٜمـ اًمٕمرب ذم شمًٛمٞمتٝمؿ ٕسمٜم٤مئٝمؿ وأقمزهتؿ سمّمخر ويمٚم٥م وٟمحق ذًمؽ 

ه ومم٤م يذيمروٟمف ذم هذا اًم٤ٌمب أن ومٞمام شمدقمقٟمف ُمـ أن »: ُمـ همػم أن يٗمٞمد ُمدطم٤ًم أو ذُم٤ًم وم٘م٤مل 

شمٕم٤ممم يٌٕم٨م ُمٚمٙملم أطمدمه٤م ُمٜمٙمر وأظمر ٟمٙمػم شمًٛمٞم٦م ُمالئٙم٦م اهلل شمٕم٤ممم سمام ٓ يٚمٞمؼ هبؿ 

وضمقاسمٜم٤م أٟمف ٓ رء ذم ذًمؽ مم٤م . وسمام ي٘متيض اؾمتح٘م٤مق اًمذم وذًمؽ مم٤م ٓ وضمف ًمف

قمقٟمف قمٚمٞمٜم٤م، ٕن هذا سمٛمٜمزًم٦م همػمه ُمـ إًم٘م٤مب اًمتل ٓطمظ  ٤م ذم إوم٤مدة اعمدح واًمذم يدّ 

وهق ضم٤مر قمغم ـمري٘م٦م اًمٕمرب وشمًٛمٞمتٝمؿ أسمٜم٤مئٝمؿ وأقمزهتؿ سم٤مًمّمخر واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ، 

 
 

 .(4/222)افؽشاف : اكظر (1)

 .(733)ذح إصقل اخلؿًة : اكظر (2)

 .(734)ادصدر افًابؼ باختصار  (3)
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واًمٙمٚم٥م واًمذئ٥م وهمػم ذًمؽ ُمـ همػم أن يٗمٞمدوا سمف ُمدطم٤ًم وٓ ذُم٤مً ٍ ، سمؾ ًمٙمل ي٘مقم ُم٘م٤مم 

 ٟم٤م هذا آؾمؿ ُمـ إؾمامء اعمٗمٞمدة،اإلؿم٤مرة قمغم ُم٤مهق ُمقوقع اًمتٚم٘مٞم٥م، وقمغم أٟم٤م ًمق ضمٕمؾ

 ٓ يٕمرومف، وسم٠من ٓ يٕمر  ؿمخص ُمـ وم٢مٟمف ًمٞمس يٗمٞمد ىمقًمٜم٤م ُمٜمٙمرًا أيمثر ُمـ أن اًمٖمػم

 حت٘م٤مق اًمذم، وهٙمذا ذم ىمقًمٜم٤م ٟمٙمػمإؿمخ٤مص ُمٚمٙم٤ًم ُمـ اعمالئٙم٦م مل يدظمؾ  اعمٚمؽ ذم اس

 :وم٢مٟمف ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمؾ، وومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمؾ ؿم٤مئع ىم٤مل اًمِم٤مقمر

 شوىمّمٞمدة شم٠ميت اعمٚمقك طمٙمٞمٛم٦م أي حمٙمٛم٦م 
(1)

. 

ًمٙملم ًمٞم٧ًم ُمـ سم٤مب ومْمؾ آقمتزال سمٞم٤من وشم٠ميمٞمد قمغم أن شمًٛمٞم٦م امل يمت٤مب وذم

اًمذم أو اًمتٜمٗمػم ُمٜمف سمؾ هل جمرد أًم٘م٤مب ٓ حتٛمؾ ُمدطم٤ًم أو ذُم٤ًم قمغم أٟمف َيتٛمؾ شمًٛمٞمتف 

أومت٘مقًمقن إن ُمـ يتقمم ذًمؽ يًٛمك : وم٢من ىمٞمؾ »سمذًمؽ ٕضمؾ ُم٤م َيؾ سم٤معم٘مٌقر ُمـ إٟمٙم٤مر ًمف 

ُمٜمٙمر وٟمٙمػم؟ وم٢من ىمٚمتؿ ذًمؽ ومٙمٞمػ يّمح شمًٛمٞمتٝمؿ سمام هق إمم  اًمتٜمٗمػم أىمرب، واعمالئٙم٦م 

 ٟمديمؿ أومْمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مء؟ع

إن اًمتًٛمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م ًم٘م٤ًٌم ي٘مع سمف ذم؛ ٕن اًمذم  إٟمام ي٘مع سمٗم٤مئدة آؾمؿ، : ىمٞمؾ ًمف

 .وإًم٘م٤مب هل يم٤مإلؿم٤مرات ٓ وم٤مئدة حتتٝم٤م

رضمؾ اعم١مُمـ سمٔم٤ممل وطم٤مرث ويمٚم٥م ويمٚمٞم٥م إمم ُم٤م ال وقمغم هذا اًمقضمف ىمد ؾمٛمل

 .قمغم ُم٤مذيمرٟم٤مه ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، ومٞمحتٛمؾ أن يًٛمك ُمـ يٕمذب ذم اًم٘مؼم سمذًمؽ أيْم٤مً 

وَيتٛمؾ أن يًٛمك سمذًمؽ ُمـ طمٞم٨م هيجؿ قمغم ذًمؽ احلل قمٜمد إطمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

 شإي٤مه، وإيمامًمف قم٘مٚمف قمغم وضمف يٜمٙمره ومٞمًٛمك ٕضمؾ ذًمؽ ُمٜمٙمرًا وٟمٙمػمًا 
(2)

. 

ويرى اًمزخمنمي أيْم٤ًم أٟمف ىمد ورد ذم  اًم٘مرآن أن اعم١مُمـ يث٧ٌم ذم ىمؼمه قمٜمد 

سم٧م ذم ىمؼمه، وهذا ي١ميمد اًم٘مقل سمٕمذاب اًم٘مؼم اًم١ًمال، وذًمؽ يًتٚمزم أن هٜم٤مك ُمـ ٓ ي٨م

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ): وٟمٕمٞمٛمف ومٕمٜمد شمٕمروف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 
 

 .(734 -733)ذح إصقل اخلؿًة يتكف : اكظر (1)

 .(203 -202)ؾضؾ آظتزال : اكظر (2)
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 .[٢٧: إبزاهيى] (ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه اًمث٤ٌمت قمٜمد ؾم١مال اًم٘مؼم ومٕمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب  »: ىم٤مل ذم شمٗمًػمه

صمؿ يٕم٤مد روطمف ذم ضمًده، ومٞم٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من : لذيمر ىمٌض روح اعم١مُمـ وم٘م٤م أن رؾمقل اهلل 

ريب اهلل، : ُمـ رسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ؟ وُمـ ٟمٌٞمؽ؟ ومٞم٘مقل: ومٞمجٚم٤ًمٟمف ذم ىمؼمه وي٘مقٓن ًمف

ڤ  )ومٞمٜم٤مدى ُمـ اًمًامء أن صدق قمٌدي ومذًمؽ ىمقًمف  وديٜمل اإلؾمالم،وٟمٌل حمٛمد 

(1) (ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
. 

سمتف،وأن اهلل يٌٕم٨م شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اعمٕمتزًم٦م ٓ شمٜمٙمر قمذاب اًم٘مؼم سمؾ شم٘مره وشم٨م

ُمٚمٙملم ي٠ًمٓن اعمٞم٧م صمؿ يّمػم إمم اًمٕمذاب أو اًمٜمٕمٞمؿ قمغم طم٥ًم ُم٤م وردت سمف إظم٤ٌمر، 

وأن شمًٛمٞم٦م اعمٚمٙملم سمٛمٜمٙمر وٟمٙمػم وردت قمـ ـمريؼ اًمًٛمع ومقضم٥م ىمٌق ٤م، وأٟمف ًمٞمس 

 .ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘متيض اؾمتح٘م٤مق اًمذم ٕهن٤م سمٛمٜمزًم٦م همػمه٤م ُمـ إًم٘م٤مب

سمؾ هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٝمؿ ورُمل ًمٚمخّمؿ سمام ٓ  وُم٤م أؿمٞمع قمٜمٝمؿ ٓ يّمح ٟمًٌتف إًمٞمٝمؿ 

:اينصٜمعالي١مُمٜمقن سمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م 
(2)
اًمذي ذم يمت٥م اعمٕمتزًم٦م آىمرار سمثٌقت قمذاب »  

اًم٘مؼم وؾم١مال اعمٚمٙملم وٓ خي٤مًمػ ومٞمف أطمد ُمٜمٝمؿ، وإٟمام يذيمر اعمٕمتزًم٦م ذم يمتٌٝمؿ أٟمف مل يث٧ٌم 

ومروع اجلٝمٛمٞم٦م،  قمذاب اًم٘مؼم ضار سمـ قمٛمرو وًمٞمس ُمـ اعمٕمتزًم٦م سمؾ هق قمٜمدهؿ ُمـ

يرون أٟمف ي٘مقل  إن اهلل شمٕم٤ممم يرى ذم أظمرة سمح٤مؾم٦م ؾم٤مدؾم٦م، واعمٕمتزًم٦م يمٚمٝم٤م ٓ شم٘مقل 

هبذا، وشم٘مقل سمثٌقت ؾم١مال اعمٚمٙملم وقمذاب اًم٘مؼم، وم٤مًمٕمج٥م ٟم٦ًٌم ُمذه٥م ضار إًمٞمٝمؿ 

وهق ًمٞمس ُمٜمٝمؿ، وهذا ُمـ رُمل اًمٓم٤مئٗم٦م سمٛم٘م٤مًم٦م ُمـ ًمٞمس ُمٜمٝم٤م، وهذا شم٘مّمػم قمـ 

 .طمجر وُمدر، وُمثؾ هذا ٓ َيؾ ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٗمٕمٚمفاًمٌح٨م، ورُمل ًمٚمخّمؿ سمٙمؾ 

وًم٘مد ٟم٥ًم اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ ٟمٗمل قمذاب اًم٘مؼم إمم اعمٕمتزًم٦م، وي٤م قمج٤ٌمه هذه 
 

 

 .(3/379)افؽشاف : اكظر (1)

أبق إبراهقؿ حمؿد بـ إشامظقؾ بـ صالح احلًـل افصـعاين ادعروف ـلشالؾف بإمر، فف ممفػات ـثرة  (2)

. شٌؾ  افًالم ذح بؾقغ ادرام، وإشٌال ادطر ظذ ؿصب افًؽر، وتطفر آظتؼاد ع أدران اإلحلاد: مـفا

 .(6/38)إظالم : هـ، اكظر1182تقيف شـة 
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يمت٥م اعمٕمتزًم٦م سملم أفمٝمرهؿ هال اؾمتثٌتقا ذم اًمرواي٦م وهؿ ومرؾم٤من اإلؾمٜم٤مد، وضمٝم٤مسمذة 

 ي٘مٚمف ون ذم ُمٕمروم٦م ُمذه٥م ظمّمٛمٝمؿ هذا اًمت٘مّمػم، ويٜمًٌقن إًمٞمٝمؿ ُم٤مملاًمٜم٘م٤مد، وي٘مٍّم 

وًم٘مد قمٔمٛم٧م ضمٜم٤مي٤مت هذه اًمٓمقائػ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، ومٙمؾ  ،صٖمػم ُمٜمٝمؿ وٓ يمٌػم

ي٦م، وُم٤م أطمؼ وإظمرى شمرُمٞمٝم٤م سم٠مىمقال هل قمٜمٝم٤م سمرـم٤مئٗم٦م شمٜم٥ًم إمم إظمرى يمؾ سمٚمٞم٦م، 

اعم١مُمـ أن يالطمظ صح٦م اًمٜم٘مؾ سم٤مًمٓمرق اعمٕمرووم٦م ذم ذًمؽ، ويراىم٥م ُمقٓه ذم يمؾ ُم٤م 

 شٓ شمٜم٥ًم ُم٘م٤مًم٦م واطمد إمم اًمٓم٤مئٗم٦م يمٚمٝم٤م وه٥م أن ضارًا ُمـ اعمٕمتزًم٦م  . هٜم٤مًمؽ
(1)

. 

هبذا ئمٝمر أن اعمٕمتزًم٦م أىمرت سم٤مًمؼمزخ وُم٠ًمًم٦م اعمٚمٙملم، وأن ُمـ ظم٤مًمػ سمٕمٌض 

 .يًػم، سمؾ أن ُمٜمٝمؿ ُمـ شمؼمأت اعمٕمتزًم٦م ُمٜمف

 

  

 
 

 .(5/113)ذح ادؼاصد : واكظر أيضاً  (34 -33)مجع افشتقت يف ذح أبقات  افتثٌقت : اكظر (1)
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  التعسيف باإلباضيةالتعسيف باإلباضية: : أواًلأواًل

قمٌداهلل سمـ إسم٤مضهل إطمدى ومرق اخلقارج، وشمٜم٥ًم إمم ُم١مؾمًٝم٤م 
(1)
، ويدقمل  

ون أصح٤مهب٤م أهنؿ ًمٞمًقا ظمقارج، واحل٘مٞم٘م٦م أهنؿ ًمٞمًقا ُمـ  همالة اخلقارج، وًمٙمٜمٝمؿ يتٗمؼ

أن اسمـ إسم٤مض يٕمتؼم ٟمٗمًف اُمتدادًا ًمٚمٛمحٙمٛم٦م إومم ُمـ اخلقارج، : ُمٕمٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ، ُمٜمٝم٤م

ويٕمٓمٚمقن اًمّمٗم٤مت، ويرون ظمٚمؼ اًم٘مرآن، وجيقزون اخلروج قمغم أئٛم٦م اجلقر
(2)

. 

 :األصول التي خالفوا فوها مذهب السلف 

ومػمون أن صٗم٤مت اهلل هل قملم ذاشمف، وآؾمؿ واًمّمٗم٦م واطمد، : ذم اًمّمٗم٤مت -1

ن صٗم٤مت اهلل شمقىمٞمٗمٞم٦م ًمٙمٜمٝمؿ ي١موًمقن اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م ُمٜمٝم٤م، يم٤مٓؾمتقاء واًمٜمزول وأ

 .واًمٞمد واًمقضمف وٟمحقه٤م 

يرون أن اًم٘مرآن خمٚمقق، وهق ىمقل يمثػم ُمـ اعمٖم٤مرسم٦م ُمٜمٝمؿ ، : ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مرآن-2

 .أُم٤م اعمِم٤مرىم٦م وهؿ إسم٤موٞم٦م قمامن ومػمون أٟمف همػم خمٚمقق 

وا ذم ذًمؽ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م طمٞم٨م أٟمٙمروه٤م، وواومؼ: ذم ُم٠ًمًم٦م اًمرؤي٦م -3

 .واًمراومْم٦م

طمٞم٨م إهنؿ يرون أن اإليامن واإلؾمالم سمٛمٕمٜمك واطمد، وأن : ذم ُم٠ًمًم٦م اإليامن -4

اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ومقاوم٘مقا اًمًٚمػ ذم ذًمؽ، إٓ إهنؿ ذم ُم٠ًمًم٦م زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف 

يزيد وٓ إٟمف ٓ : ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن اإليامن يزيد و يٜم٘مص، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: ومري٘م٤من 

 .يٜم٘مص

ومػمون أٟمف يم٤مومر، ويٗمنون اًمٙمٗمر سمٙمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م : ذم ُم٠ًمًم٦م ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة-5  
 

ظٌد اهلل بـ إباض بـ تقؿ افتؿقؿل وإفقف يـًب ادذهب اإلبايض، كاطر  افؼدرية وافشقعة، وراشؾ  (1)

ود  مع ابـ افزبر ظٌدادؾؽ بـ مروان ووّؿـ رشائؾف بـصائح فف، وـان ممـ صارك يف افدؾاع ظـ مؽة 

 .(2/263)معجؿ أظالم  اإلباوة جلؿع مـ افٌاحثغ : هـ، اكظر86إمقيغ، تقيف شـة 

 .(1/62)ادقشقظة ادقنة : اكظر (2)
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وهذا ذم اًمدٟمٞم٤م، أُم٤م ذم أظمرة ومػمون أٟمف خمٚمد ذم اًمٜم٤مر أسمدًا، وأن يمؾ يمٌػمة يمٗمر، واعمٜم٤مومؼ 

 .ُمـ ومٕمؾ يمٌػمة أهه٤م أو أفمٝمره٤م 

ر ُمـ إُم٦م، سمؾ طمٞم٨م يرون أهن٤م ٓ شمٜم٤مل أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئ: ذم ُم٠ًمًم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م-6

 .هؿ خمٚمدون ذم اًمٜم٤مر

،  طمٞم٨م إهنؿ ـمٕمٜمقا ذم قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إضمالء : ذم ُم٠ًمًم٦م اًمّمح٤مسم٦م -7

يمٕمثامن وقمكم وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وُمٕم٤موي٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وأصح٤مب اجلٛمؾ، وٓ 

 .هؿ اًمذيـ يؽموقن قمٜمٝمؿذم زقمٛمٝمؿ يؽموقن قمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ اًمذيـ مل َيدصمقا 

طمٞم٨م إهنؿ ي٘مدطمقن ذم إُم٤مُم٦م قمثامن وقمكم، وي١ميدون : ُم٤مُم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اإل-8

رج اعمحٙمٛم٦م إومم وأهؾ اًمٜمٝمروان اًمذيـ ظمرضمقا قمغم قمكم ظمروج أؾمالومٝمؿ اخلقا

، وأن اإلُم٤مم إذا ارشمٙم٥م يمٌػمة طمؾ دُمف وضم٤مز اخلروج قمٚمٞمف، ويرون وضمقب وىم٤مشمٚمقه

 ًمإلُم٤مُم٦م وـمٚمٌقا ئٛم٦م ًمرومع اًمٔمٚمؿ ودومع اًمٓمٖمٞم٤من، وأن ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ أهالً إ اخلروج قمغم

ُمٜمف أن يتقمم واُمتٜمع طمؾ دُمف وىمقشمؾ، وٓ ي٘مرون ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ؾمقاهؿ سم٢مُم٤مُم٦م 

ذقمٞم٦م، إٓ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، وٓ ي٘مٌٚمقن وٓي٦م سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل 

 .اًمٕم٤ٌمس وؾم٤مئر وٓة اعمًٚمٛملم ـمٞمٚم٦م اًم٘مرون 

ن زيدضم٤مسمر بقمٌد اهلل سمـ إسم٤مض، و: أؿمٝمر رؤؾم٤مء اإلسم٤موٞم٦م 
(1)( 2)

 . 

  

 
 

جابر بـ زيد افقحؿدي إزدي، وفد بعامن ثؿ ؿصد افٌكة فؾعؾؿ، وتـؼؾ بقـفا وبغ احلجاز فزيادة  (1)

، ظرف بافزهد وافقرع، وهق  كغ ظائشة وابـ ظٌاس وابـ ظؿر ادعرؾة، روى احلديث ظـ أم ادمم

: ، اكظر93واوع ؿقاظد آجتفاد وفؾؿذهب اإلبايض، وظـف ـان يصدر ابـ إباض يف مقاؿػف تقيف شـة 

  .(2/108)معجؿ أظالم اإلباوقة 

، 2/51)ؿؾ افع (اخلقارج)دراشات يف إهقاء وافػرق   (103)افػرق بغ افػرق  فؾٌغدادي : اكظر (2)

 .(87)؛ و  اإلباوقة ظؼقدة ومذهًٌا  فصابر ضعقؿة (1/62)، و  ادقشقظة ادقنة  (68
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  مً احلياة الربشخيةمً احلياة الربشخية  موقف اإلباضيةموقف اإلباضية: : ياًيًاثاٌثاٌ

اعمٚمٙملم، وُم٤م يؽمشم٥م قمغم  ًم٦مُم٤ًمءي٘مرر اإلسم٤موٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ سمام َيّمؾ ذم اًم٘مؼم ُمـ 

وأن اًم٘مرآن ىمد   ذًمؽ ُمـ قمذاب أو ٟمٕمٞمؿ، وأن ذًمؽ ُمِمٝمقر ُمتقاشمر قمـ أُم٦م حمٛمد 

 .أؿم٤مر إمم ذًمؽ، وىمد وردت أطم٤مدي٨م وأظم٤ٌمر ُم١ميدة ًمف

اًمقارضمالينىم٤مل 
(1)
اقمٚمؿ ي٤م أظمل أن قمذاب اًم٘مؼم صحٞمح ُمٕمرو   » :ذم ذًمؽ 

ُمقضمقد ذم أيدي إُم٦م ٓ اعم٤مًمٙمٞم٦م وٓ همػمهؿ ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وٓ همػمهؿ ُمـ إؿمٕمري٦م 

، وذم  واحلٜمٗمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وؾم٤مئر اًمِمٞمٕم٦م وأصح٤مب احلدي٨م ُمتقاشمر قمٜمد أُم٦م أمحد 

وىمد وردت : إمم أن ىم٤مل... ذم ذًمؽ اًم٘مرآن إؿم٤مرة إًمٞمف قمغم رأي اعمٗمنيـ وهؿ اًم٘مدوة

، وذم ُمِم٤مهدة إسمّم٤مر واًمٕمٞم٤من ذم ؾم٤مئر  ةأطم٤مدي٨م وأظم٤ٌمر ضمؿّ  قمـ رؾمقل اهلل 

اًمٌٚمدان، وشمقاشمر ذم ؾم٤مئر إزُم٤من ُم٤م يٌٍم اًمٜم٤مس ذم ُم٘م٤مسمرهؿ ُمـ اًمٜمػمان اعمت٘مدة، 

 ٟملم واحلٜملم قمغم رؤوس اًمٕم٤معملم أقمٔمؿ اًمدٓٓت وأسملم إ وإصقات اعمٛمتدة، وفمٝمر

 شاًمٌٞم٤مٟم٤مت، وهق أىمرب إمم ُمـ أٟمٙمر ومل ي١مُمـ ومل َيًـ 
(2)

. 

وم٠مول  »: صمؿ أورد سمٕمد ذًمؽ قمنمة أطم٤مدي٨م وآصم٤مرًا قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مل

أٟمف ] اًمرواي٤مت قمـ رؾمقل اهلل 
(3)

هذا اًمدقم٤مء يمام يٕمٚمٛمٝمؿ  يم٤من يٕمٚمؿ أصح٤مسمف  [

وأقمقذ سمؽ ُمـ اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ،  »: اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن وهق ىمقًمف

 
 

أبق يعؼقب يقشػ بـ إبراهقؿ بـ مـاد افًدراين افقارجالين، مـ أصفر ظؾامء اإلباوقة بادغرب، ترك  (1)

ل إػ إكدفس وأؿام بصامت بارزة يف افساث اإلبايض، أخذ مٌادئ افعؾقم ظذ ظؾامء وارجالن، ثؿ رح

تػًر افؼرآن افؽريؿ، مرج : فف ممفػات مـفا. بؼرضٌة شـقـًا، وحّصؾ خمتؾػ  افعؾقم افـؼؾقة وافعؼؾقة 

معجؿ أظالم اإلباوقة : هـ، اكظر570افٌحريـ يف ادـطؼ، وافدفقؾ وافزهان ٕهؾ افعؼقل ، تقيف شـة 

(2/481). 

وهقامن افزاد إػ دار ادعاد . (1/517)مـفج افطافٌغ فؾشؼيص  :واكظر (2/318)افدفقؾ وافزهان : اكظر (2)

 .(285)اضػقش . وصامؾ إصؾ وافػرع (9/50)افقهٌل 

 .زيادة يؼتضقفا  افًقاق (3)



 

  

 الفصل األول

111 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

قمذاب  اًم٘مؼم، وأقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل، وأقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت، 

وم٢من مل يٌٚمٖمٝمؿ هذا احلدي٨م ومل ي١مُمٜمقا سمف أطمرى هبؿ أن ٓ يًتٕمٛمٚمقه، أقمٔمؿ هبؿ ظمٞمٌف 

أن هيقدي٦م ضم٤مءهت٤م ومٓمٚم٧ٌم إًمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم  وراءه٤م طمقسمف، واحلدي٨م اًمث٤مين طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 .ت وىم٤مك اهلل قمذاب اًم٘مؼموم٠مقمٓمتٝم٤م وم٘م٤مل

أظمؼمشمف اخلؼم، ومٜمٔمرت إمم وضمف  ُمتٝم٤م ، ومٚمام دظمؾ رؾمقل وم٤مشّمف: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

 شمٕمقذي ي٤م قم٤مئِم٦م ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ، ومام زال رؾمقل اهلل : ىمد شمٖمػم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ش...  يتٕمقذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم طمتك شمقذم 
(1)

. 

أسمٍموه قمٞم٤مٟم٤ًم ذم اعم٘م٤مسمر ُم٤م يٖمٜمل  وىمد ؿم٤مع ذم أُم٦م أمحد ُم٤م »: صمؿ ظمتؿ اًمٗمّمؾ سم٘مقًمف

قمـ ضمٝمؾ ُمـ ضمٝمٚمف، ومام يٙمٗمل اجل٤مهؾ أن يٕمتذر إمم اًمٜم٤مس ويٕمذروه ُمـ أن يٜمتحؾ 

قم٤ميٜمقه هؿ وًمق أردٟم٤م ذيمر رء ُمـ ذًمؽ مم٤م رأيٜم٤م و ،ضمٝمٚمف قمٚماًم ويٖمٞم٥م ُمـ قمٚمؿ

ووم٤مق اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل مم٤م ٓ يٜمٙمره قم٤مىمؾ،  سم٠مٟمٗمًٝمؿ، ٓ شمًع احل٤مل واٟمٗمًح اعمج٤مل

ذم أيدي اًمٜم٤مس، وُم٠ًمًم٦م قمذاب اًم٘مؼم ًمٞم٧ًم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمدي٤مٟم٤مت ، ومٛمـ ُمًتٗم٤مض 

 شضمٝمٚمٝم٤م ؾمٚمؿ، وُمـ قمٚمٛمٝم٤م همٜمؿ، وُمـ شمقرط ومٞمٝم٤م ٟمدم 
(2)

. 

سم٤موٞم٦م إؾمٌ٘ملم أن اًمقارضمالين وهق ُمـ قمٚمامء  اإل ؾم٤مسم٘م٦مال ٟمالطمظ ذم اًمٜمّمقص

يّمحح قمذاب اًم٘مؼم ويٌلم أٟمف ُمٕمرو  ًمدى مجٞمع ـمقائػ إُم٦م اعمحٛمدي٦م ويًتدل قمغم 

 .صحتف سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م وسم٤مًمقاىمع واعمِم٤مهدة 

إؿم٤مرة إمم أن ُم٠ًمًم٦م قمذاب اًم٘مؼم  شًمٞم٧ًم ُمـ ُم٤ًمئؾ  اًمدي٤مٟم٤مت  »: وذم ىمقًمف

يت جي٥م اًمٕمٚمؿ هب٤م ذم سم٤مب اًمٕم٘م٤مئد سمؾ هل ُمـ ومروع اًمٕم٘مٞمدة، ومٛمـ ال ًمٞم٧ًم ُمـ إصقل

قمغم ؾمٛمٕمف ومل ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م  ؾمٛمع هب٤م وضم٥م قمٚمٞمف اإليامن هب٤م واًمتّمديؼ  ٤م، أُم٤م ُمـ مل شمرد

، ًمٙمـ إذا  شومٛمـ ضمٝمٚمٝم٤م ؾمٚمؿ  » :ذم يمت٤مب ٟمٔمره، ومال جي٥م قمٚمٞمف اإليامن سمذًمؽ ًمذا ىم٤مل

 
 

 .(2/318)افدفقؾ وافزهان : اكظر (1)

 .(2/322)ادصدر افًابؼ  (2)
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 .قمٚمؿ هب٤م اعمٙمٚمػ وضم٥م قمٚمٞمف اإليامن سمذًمؽ 

ضمٞمٓم٤مزمًمؾ "ىمٜم٤مـمر اخلػمات"وذم 
(1)
 ش ذم شمّمديؼ اًمرؾمقل  »قم٘مد سم٤مسم٤ًم أؾمامه  

هن٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕمذاب اًم٘مؼم وؾم١مال وٟمٔمؿ ومٞمف ُم٤ًمئؾ شمتٕمٚمؼ ذم اجلٛمٚم٦م سم٤مًمٞمقم أظمر وم

 ں): قمذاب اًم٘مؼم وىمد ورد اًمنمع سمف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: واخل٤مُم٦ًم  »: اعمٚمٙملم ومٞم٘مقل

. [٤٦:غافز] (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

ؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ُمـ قمذاب اًم٘مؼم، آ ن اًمًٚمػ اًمّم٤محللمعو رؾمقل اهلل  قمـ وىمد اؿمتٝمر

اًم٤ًٌمع وطمقاصؾ اًمٓمػم اء اعمٞم٧م ذم سمٓمقن ع ُمٜمف شمٗمرق أضمزوم٤مًمتّمديؼ سمف ممٙمـ وٓ يٛمـ

وم٢من اعمدرك ٕمل اًمٕمذاب أضمزاء خمّمقص٦م ي٘مدر  اهلل شمٕم٤ممم قمغم إقم٤مدة اإلدراك إًمٞمٝم٤م واهلل 

 شأقمٚمؿ 
(2)

. 

ٟمرى ُمـ ظمالل هذا اًمٜمص أن اجلٞمٓم٤مزم يث٧ٌم قمذاب  اًم٘مؼم ويدًمؾ قمغم صمٌقشمف سمام 

ذاب اًم٘مؼم، وُمـ طمثف قمغم ُمـ آؾمتٕم٤مذة ُمـ ع  ضم٤مء ذم اًم٘مرآن وؿم٤مع قمـ اًمرؾمقل اهلل 

ذًمؽ ًمّمحٌف اًمٙمرام وأظمذ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح سمف، وسم٠مٟمف أيْم٤ًم ممٙمـ ًمٞمس سمٛمٛمتٜمع وهق هبذا 

واعم٤مشمريدي٦م ذم شمدًمٞمٚمٝمؿ قمغم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم وصح٦م وىمققمف إو٤موم٦م  رةيقاومؼ إؿم٤مع

صمؿ يٜمٌف إمم أن اعمٞم٧م يٜم٤مًمف  سم٤مُٓمٙم٤من واجلقاز وقمدم آؾمتح٤مًم٦م، إمم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

ذاب أو اًمٜمٕمٞمؿ وًمق شمٗمرىم٧م أضمزاؤه ذم سمٓمقن اًم٤ًٌمع وطمقاصؾ اًمٓمػم أو ذري هب٤م ذم اًمع

 .مل واًمتٚمذذإ اًمريح وم٢من اهلل شمٕم٤ممم جيٕمؾ ذم شمٚمؽ  إضمزاء إدرايم٤ًم سمف َيّمؾ

ٟمقر ن ُمـ اقمت٘م٤مد ًمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ُم٤م ىم٤مًمف ووي١ميمد ُم٤م قمٚمٞمف اإلسم٤موٞم٦م اعمت٠مظمر

اًمديـ اًم٤ًمعمل
(3)
ي٤مٟم٤مت ٟمٔماًم وووع قمٚمٞمٝم٤م ذطم٤ًم ي٘مقل ومٞمف طمٞم٨م ٟمٔمؿ ذم أصقل اًمد 

 
 

م مٌادئ افعؾقم ؾقفا، ـان حاؾظًا، صديدًا أبق ضاهر إشامظقؾ بـ مقشك  اجلقطايل، كشل بؿديـة جقطال وتعؾ (1)

يتـؼؾ بغ افؼرى واددن، اصتغؾ بافتصـقػ وافتدريس فف ممفػات . يف إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر 

 .(2/57)معجؿ أظالم اإلباوقة : هـ، اكظر750ؿـاضر اخلرات وؿقاظد اإلشالم تقيف شـة : مـفا

 .(1/245)جقطايل ؿـاضر اخلرات ٕيب ضاهر فؾ: اكظر (2)

أبق حمؿد ظٌد اهلل محقد شؾقم افًؾؿل، وفد يف احلقؿغ يف ظامن ، حػظ افؼرآن وتؾؼك ظؾقم افؼيعة هبا،  (3)
=  
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وىمد أضمرى اعمٜم٤من قمغم ًم٤ًمين ُمٜمٔمقُم٦م ُمٜمٓمقي٦م ذم ذًمؽ اًمٗمـ قمغم أضمؾ اعمٕم٤مين ، ؾم٤مًمٙم٦م »

عمِمٙمٚمٝم٤م ،  ـمري٘م٦م  اًمقؾمط، وىمد يمٜم٧م أًمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذطم٤ًم ُمٓم٤مسم٘م٤ًم عم٘مت٣م طم٤م ٤م ُمقوح٤مً 

سمح٤مره٤م اًمدر  ذم اخل٤مـمر أن أقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذطم٤ًم آظمر خيرج ُمـ ومًٜمح. وُمٗمنًا إلمج٤م ٤م

اعمٙمٜمقن، ويٜمنم سمٕمض ُم٤م  اٟمٓمقت قمٚمٞمف ُمـ ؾم٤مئر اًمٗمٜمقن، وؾمٛمٞمتف سمٛمِم٤مرق أٟمقار 

شاًمٕم٘مقل
(1)

. 

 :ىم٤مل ذم ٟمٔمٛمف

 صمؿ قمذاب اًم٘مؼم مم٤م ضم٤مء سمف
 

 شمقاشمر إظم٤ٌمر ُمٕمٜمك وم٤مٟمتٌف 

 وٓ حتؾ واقمت٘مدن صدىمف 
 

 شمٕمذي٥م ُمٞم٧م ًمقضمقه َيتٛمؾ 
ادة ٕٟمف هق اًمٖم٤مًم٥م ذم أطمقال ذيمر اًم٘مؼم شمٖمٚمٞم٤ًٌم عم٤م قمٚمٞمف اًمع »: ىم٤مل ذم اًمنمح 

وإٓ ومٙمؾ ُمٞم٧م أراد اهلل شمٕمذيٌف ومٙمذًمؽ طمٙمٛمف ؾمقاء ىمؼم أو أيمٚمتف اًم٤ًٌمع أو  ،اعمقشمك

طمرق وذري ذم اًمريح وٓ يٛمٜمع ُمٜمف شمٗمرق إضمزاء ٕن اهلل قمغم يمؾ ؿمئ ىمدير، ويمذًمؽ 

ٟمٕمٞمؿ ًمٙمثرة اًمتٕمٌػم سمف قمـ أيْم٤ًم ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم، واىمتّم٤مره قمغم ذيمر  اًمٕمذاب دون ال

شىم٤ممامل
(2)

. 

قمٚمؿ أن ا »: صمؿ ذيمر اخلال  ذم صمٌقت قمذاب اًم٘مؼم وأن اجلٛمٝمقر قمغم إصم٤ٌمشمف وم٘م٤مل

  اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم صمٌقت قمذاب اًم٘مؼم ومذه٥م ضم٤مسمر سمـ يزيد 
(3)

واجلٛمٝمقر إمم صمٌقشمف 

 .عم٤م ورد ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ طمتك ىم٤مل ذم اعمٕم٤ممل إهن٤م ُمتقاشمرة ُمٕمٜمك

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں): شمٕم٤ممم ومٛمـ أي٤مت ىمقًمف

 =  
. صقاب افعؼقدة، صؿس إكقار يف أصقل افػؼف: فف ممفػات مـفا . تـّؼؾ يف مدن ظامن فؾقظظ وافتدريس

 .مؼدمة ـتاب مشارق أكقار افعؼقل : اكظر

 .(2)مشارق أكقار افعؼقل : اكظر (1)

 .(271)ادصدر  افًابؼ  (2)

 .(30)اإلباوقة فعع حيل معؿر ص  (بـ زيد)ـذا يف افـص وصقابف  (3)
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وًم٘مد شمٙمٚمػ اسمـ أيب ٟمٌٝم٤من. [ ٤٦:غافز] (ھ ھ ھ ہ ہ
(1)
وهق ممـ يٜمٙمر  

قمذاب اًم٘مؼم شم٠مويؾ هذه أي٦م طمتك ظمرج هب٤م قمـ أؾمٚمقب اًمٜمٔمؿ اًمنميػ وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م 

ويقم شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م ادظمٚمقا آل ومرقمقن أؿمد اًمٕمذاب، اًمٜم٤مر )شم٘مديؿ وشم٠مظمػم وإصؾ 

  .(ي٤ًم يٕمروقن قمٚمٞمٝم٤م همدوًا وقمش

، وم٢مٟمف [ 101:انتوبت] (ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ): وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

ذيمر أهنؿ يٕمذسمقن صمالث ُمرار وم٤مٕومم سم٢مىم٤مُم٦م احلدود واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًم٘مؼم واًمث٤مًمث٦م سمٕمد اًمٌٕم٨م 

 .يمذا ىمٞمؾ 

، ومذيمروا (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ)وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٙمٗم٤مر 

 حلٞم٤مة إومم هل احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦مسم٠من ا أهنؿ أُمٞمتقا اصمٜمتلم يمام أهنؿ أطمٞمٞمقا اصمٜمتلم، ورد

 رة قمـ قمدُمٝمؿ ىمٌؾ اًمقضمقد، واإلُم٤مشم٦مإومم هل قم٤ٌم ، وأن اإلُم٤مشم٦مواًمث٤مٟمٞم٦م إظمروي٦م

 .اًمث٤مٟمٞم٦م هل اًمتل وم٤مرىمقا هب٤م اًمدٟمٞم٤م

وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌف واسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد  اخلدري 

اهلل قمغم اًمٙم٤مومر ذم ىمؼمه شمًٕم٦م وشمًٕملم شمٜمٞمٜم٤ًم  يًٚمط: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  »: ىم٤مل

شمٜمٝمِمف وشمٚمدهمف طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، ًمق أن شمٜمٞمٜم٤ًم ُمٜمٝم٤م ٟمٗمخ قمغم إرض ُم٤م أٟمٌت٧م 

ظمياء
(2)

 ىم٤مل اًم٤ٌمضمقري واًمتٜملم سمٙمن اعمثٜم٤مه اًمٗمقىمٞم٦م وشمِمديد  اًمٜمقن وهق أيمؼم ش

. أهـوشمًٕمقن ىمٞمؾ وطمٙمٛم٦م هذا اًمٕمدد أٟمف يمٗمر سم٠مؾمامء اهلل احلًٜمك وهل شمًٕم٦م . صمٕم٤مسملمال

 شوإطم٤مدي٨م ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة شمراضمع ُمـ حمٚمٝم٤م 
(3)

. 

قمذاب اًم٘مؼم مم٤م وردت سمف   » :وىم٤مل أيْم٤ًم ذم ذح خمتٍم ًمف قمغم هذا اًمٜمٔمؿ

 إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمتل شمٙم٤مد شمٌٚمغ طمد اًمتقاشمر، وأؿم٤مرت إًمٞمف أي٤مت  اًم٘مرآٟمٞم٦م يم٘مقًمف 
 

كاس ابـ أيب كٌفان مـ صققخ افعؾؿ يف افديار افعامكقة ، اصتفر بعؾؿ  افًحر وخاؾف شال ضغ بالده  (1)

 . (7/350)هـ اكظر إظالم 1263وأمراؤها تقيف شـة 

 .(2/406)وعقػ ا فسؽقب وافسهقب : ووعػف إفٌاين اكظر (11334)رواه أمحد بـ ادًـد برؿؿ  (2)

 .(272)مشارق أكقار افعؼقل : اكظر (3)
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں): شمٕم٤ممم 

يدل سم٤مإلؿم٤مرة قمغم أن اًمٕمرض ذم اًمؼمزخ  (ہ ۀ ۀ):ىمقًمف . (ھ ھ

وإذا صم٧ٌم أن اعمٞم٧م ُمٕمذب ذم ىمؼمه صم٧ٌم أيْم٤ًم شمٜمٕمٞمٛمف : إمم أن ىم٤مل... وهق قمذاب اًم٘مؼم 

 شإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة هذا ُم٘م٤مل أوزم اًمتح٘مٞمؼ ذم ذًمؽ 
(1)

. 

صمؿ ذيمر اًم٤ًمعمل سمٕمد ذًمؽ سمٕمض ؿمٌٝم٤مت ُمٜمٙمري قمذاب اًم٘مؼم وأضم٤مب قمام 

، ىم٤مًمقا ًمق (ەئ ەئ ائ ائ ى ى): واطمت٩م اًمٜم٤مومقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  » :أوردوه وم٘م٤مل

وأضمٞم٥م سم٠مهنؿ ؾمٛمقه سمذًمؽ ٟمٔمرًا إمم ُم٤مؿم٤مهدوا . يم٤مٟمقا ُمٕمذسملم ذم اًم٘مؼم ُم٤م ؾمٛمقه ُمرىمدا

 .ُمـ هقل اعمقىمػ طمتك ص٤مر اًم٘مؼم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ يم٤معمرىمد 

، ىم٤مًمقا ًمق يم٤مٟمقا ُمٕمذسملم  (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ): وسم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

وأضمٞم٥م قمٜمف سم٠مهنؿ إٟمام ؾمٛمقا شمٚمؽ . أىمًٛمقا أهنؿ مل يٚمٌثقا إٓ ؾم٤مقم٦م  ٓؾمتٓم٤مًمقا اعمدة وعم٤م

اعمدة ؾم٤مقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م يمِمػ  ؿ ُمـ اًمت٠مسمٞمد اًمذي ٓ اٟم٘مٓم٤مع ًمف ومٛمدة اًمؼمزخ 

 .سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ إسمد أىمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م

ًمق قمذسمقا : ىم٤مًمقا . (ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ): وسم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وجي٤مب سم٠من اخلٓم٤مب ٕهؾ اجلٜم٦م . صمؿ إُم٤مشمتٝمؿ سمٕمد اًمتٕمذي٥مذم اًم٘مؼم ًمزم إطمٞم٤مؤهؿ ومٞمف 

وم٢مذا أطمٞم٤مهؿ اهلل ذم اًم٘مؼم عم٤م أراده ُمٜمٝمؿ ومال يًٛمك ُم٤م سمٕمد شمٚمؽ احلٞم٤مة ُمقشم٤ًم سم٤مٓو٤موم٦م 

أن اعم١مُمـ يرى ُمٜمزًمف ُمـ اًمٜم٤مر أن ًمق قمَم وُمٜمزًمف ذم )إًمٞمٝمؿ يمٞمػ وىمد ورد ذم احلدي٨م 

مل ي٠مت أوان ذًمؽ ٟمؿ ؾمٕمٞمدًا ٟمقُم٦م اًمٕمروس، اجلٜم٦م عم٤م أـم٤مع ومػميد أن يٜمٝمض إًمٞمف ومٞم٘م٤مل ًمف 

 شوًمٞمس اًمٜمقم سمٛمقت ومال يذوىمقن إٓ اعمقشم٦م إومم 
(2)

 . 

ُمـ ىم٤مل أن »: صمؿ أورد سمٕمد ذًمؽ طمج٦م قم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٜم٤موملم وأضم٤مب قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل
(3)
 

 شمٕمذي٥م اعمٞم٧م ظم٤مرج قمـ اعمٕم٘مقل ٕٟم٤م إن ىمدرٟم٤م إُمٙم٤مٟمف ذم اًم٘مؼم إلقم٤مدة  اًمروح ومٞمف ومال 
 

 .(48)ذح خمتك ظذ هبجة إكقار : اكظر (1)

 .(272)مشارق أكقار افعؼقل : اكظر (2)

 .ؿقل ـذا يف ادطٌقع وصقابف ـن مهزة إن ٕهنا بعد ال (3)
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ٟمك ومّمٚم٥م سمٕمد اًم٘متؾ ُمدة ـمقيٚم٦م طمتك شمػ وم٢مٟم٤م ٟمِم٤مهد ُمـ ىمتؾ يٛمٙمـ ذًمؽ ذم يمؾ ُمٞم٧م

أضمزاؤه ومال ٟمرى أهن٤م طمدصم٧م طمٞم٤مة يدرك هب٤م اًمٕمذاب، ويمذًمؽ ُمـ أيمٚمتف  اًم٤ًٌمع أو 

أطمرق سم٤مًمٜم٤مر وذري ذم اًمري٤مح وم٢مٟم٤م ٟمٕمٚمؿ ضورة أن أضمزاءه شمٗمرىم٧م وطمٞم٤مشمف ُمع شمٗمرق 

 .أضمزائف شمٕمذرت 

ه ذم اًم٘مؼم إلقم٤مدة اًمروح ومٞمف ومال ىمدرٟم٤م إُمٙم٤من وهق ىمق ؿ إنْ  -وأضمٞم٥م قمـ إول

 .سم٠مٟمف َيتٛمؾ أن خيٚمؼ ومٞمف طمٞم٤مة ٓ ٟمدريمٝم٤م ٟمحـ  -يٛمٙمـ ذًمؽ ذم يمؾ ُمٞم٧م

أٟمف ُمٌٜمل قمغم أٟمف  ...-وهق ىمق ؿ إٟم٤م ٟمِم٤مهد ُمـ ىمتؾ ومّمٚم٥م -وأضمٞم٥م قمـ اًمث٤مين

يِمؽمط ذم احلٞم٤مة وضمقد اًمٌٜمٞم٦م سمتامُمٝم٤م، وٟمحـ ٓ ٟم٘مقل سمف إلُمٙم٤من أن خيٚمؼ اهلل ًمٙمؾ ضمزؤ 

 شة َيس هب٤م أمل اًمٕمذاب إٟمٗمرد طمٞم٤م
(1)

. 

 

 

  

 
 

 .(274)مشارق أكقار افعؼقل بتكف : اكظر (1)
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  لة امللكنيلة امللكنيمطاءمطاء: : طلب األولطلب األولاملامل

وسمام أن آسم٤موٞم٦م آُمٜمقا سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف يمذًمؽ أىمروا سم٤معمٚمٙملم وسمٛم٤ًمءًمتٝمؿ 

ؾم١مال اعمٚمٙملم ومه٤م  » :وأن إظم٤ٌمر ىمد ضم٤مءت سمذًمؽ وأن اًمٕم٘مؾ ٓ َيٞمٚمف ىم٤مل اجلٞمٓم٤مزم

ُمٜمٙمر وٟمٙمػم
 

ن ذم اًمٕم٘مؾ إذ ًمٞمس يًتدقمك إٓ إقم٤مدة وىمد وردت هبام  إظم٤ٌمر وذًمؽ ممؽ

احلٞم٤مة إمم ضمزء ُمـ إضمزاء اًمذي سمف يٗمٝمؿ اخلٓم٤مب وٓ يدومع ذًمؽ سمام يِم٤مهد ُمـ ؾمٙمقن 

أٓم  ًمٜم٤مئؿ ؾم٤ميمـ سمٔم٤مهره ويدرك ذم سم٤مـمٜمفأضمزاء اعمٞم٧م وقمدم ؾمامقمٜم٤م ًمٚم١ًمال ؛ وم٢من ا

يمالم ضمؼميؾ  واًمٚمذات ُم٤م َيس شم٠مصمػمه قمٜمد اٟمت٤ٌمهف ُمـ اًمٜمقم، ويم٤من يًٛمع رؾمقل اهلل 

  ويِم٤مهده وُمـ طمقًمف ٓ يًٛمٕمقٟمف وٓ يروٟمف وٓ َيٞمٓمقن سمِمئ ُمـ قمٚمٛمف إٓ سمام

 شؿم٤مءه اهلل شمٕم٤ممم وم٢مذا مل خيٚمؼ  ؿ اًمًٛمع واًمرؤي٦م مل يدريمقه 
(1)

. 

وىمد أورد اًمقارضمالين طمديث٤ًم ذم شمًٛمٞم٦م اعمٚمٙملم سمٛمٜمٙمر وٟمٙمػم 
(2)

. 

 

  

 
 

 .(1/518)مـفاج افطافٌغ فؾشؼيص : واكظر (1/244)ؿـاضر اخلرات : اكظر (1)

 (3/525)وؿـاضر اخلرات . (2/320)افدفقؾ وافزهان : اكظر (2)
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  حمل عراب القرب وىعينُحمل عراب القرب وىعينُ: : الجاىيالجاىي  املطلباملطلب
 

يمٞمٗمٞم٦م قمذاب اًم٘مؼم هؾ هق قمغم اًمروح وم٘مط أو قمغم اًمروح واجلًد وم٢من  أُم٤م قمـ

 » :وم٘م٤مل د اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ إمم اعمقمم شمٕم٤ممماجلٞمٓم٤مزم ذيمر أىمقآً ومل يرضمح ؿمٞمئ٤ًم سمؾ ر

واظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م قمذاب اًم٘مؼم وم٘مٞمؾ اًم١ًمال ًمٚمروح دون اجلًد وىمٞمؾ يٙمقن اًمروح ذم 

ًمٙمٗمـ واجلًد، وىمٞمؾ يٛمٙمـ أن يٕم٤مد إمم اجلًد إمم اًمّمدر، وىمٞمؾ يٙمقن اًمروح سملم ا

 شاجلًد ويٛمٙمـ أن ي١مظمر إمم اًمٌٕم٨م واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمام طمٙمؿ قمغم قم٤ٌمده 
(1)

. 

 

 

  

 
 

 .(4/350)هقامن افزاد : واكظر. (3/527)ادصدر افًابؼ  (1)
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  تالقي األزواحتالقي األزواح: : املطلب الجالحاملطلب الجالح

وقمـ اسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس  »: اًمقارضمالين  وقمـ ُم٠ًمًم٦م شمالىمل إرواح ىم٤مل

عمقشمك وأرواح إطمٞم٤مء إمم ذًمؽ ؾم٥ٌم ذم اًمًامء سملم اعمنمق واعمٖمرب وم٠مرواح ا: ىم٤مٓ

ومتتٕمٚمؼ ٟمٗمس اعمٞم٧م سمٜمٗمس احلل، وم٢مذا أذن  ذه احلٞم٦م شاًم٥ًٌم 
1(1)

  إمم سم٤مٟٓمٍما 

ضمًده٤م ًمتًتٙمٛمؾ رزىمٝم٤م إمم ومٜم٤مء أضمٚمٝم٤م أُمًٙم٧م اًمٜمٗمس اعمٞمت٦م وأرؾمٚم٧م إظمرى إمم 

 .أضمؾ ُمًٛمك أي إمم ُمٜمتٝمك أضمٚمٝم٤م 

وُمـ يمت٤مب قمٞمقن اعمٕم٤مين ٓسمـ قمٞمًك
(2)
  إرواح ُمع ي٘مٌض قمـ شمٍم: ىم٤مل 

سم٘م٤مئٝم٤م ذم اجلًد ومٞمٛمًؽ اعم٘ميض أضمٚمف سم٢مزاًم٦م طم٘مٞم٘متٝم٤م ويرؾمؾ إظمرى سم٢مقم٤مدة شمٍمومٝم٤م 
(3)

، اسمـ ضمٌػم ي٘مٌض أرواح إُمقات قمٜمد اعمقت وأرواح إطمٞم٤مء قمٜمد اًمٜمقم ومٞمتٕم٤مرومقن 

 شُم٤م ؿم٤مء اهلل ومٞمٛمًؽ أرواح اعمقشمك ويرؾمؾ أرواح إطمٞم٤مء 
(4)

. 

 

 

  

 
 

 . أي  افـػس احلقة   ( 1 ) 

 .مل أجد فف ترمجة (2)

 .ـذا يف افـص وفعؾ ؾقف شؼط ـؾؿة ؿال (3)

 .(3/521)ؿـاضر اخلرات : اكظر (4)
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  واحواحمطتقس األزمطتقس األز: : املطلب السابعاملطلب السابع
ىم٤مل اًم٤ٌمضمقري وأُم٤م سمٕمد  »: وذم ُم٠ًمًم٦م اؾمت٘مرار إرواح سمٕمد اعمقت ي٘مقل اًم٤ًمعمل

ذم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م  اعمقت وم٠مرواح  اًمًٕمداء سم٠مومٜمٞم٦م اًم٘مٌقر قمغم اًمّمحٞمح وىمٞمؾ قمٜمد آدم 

 ذم طمٞم٨م ؿم٤مءت، وأُم٤م أرواح اًمٙمٗم٤مر ومٗمل ؾمجلم ًمٙمـ ٓ دائاًم ومال يٜم٤مذم أهن٤م شمنح

، وىمٞمؾ أرواح اًمًٕمداء سم٤مجل٤مسمٞم٦م ذم اًمِم٤مم وىمٞمؾ سمٌئر إرض اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًٗمغم حمٌقؾم٦م

وٓ . زُمزم ، وأرواح اًمٙمٗم٤مر سمٌئر سمرهقت ذم طميُمقت  اًمتل هل ُمديٜم٦م ذم اًمٞمٛمـ ا هـ

 ششمقىمػ ال دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم رء ُمـ هذه إىمقال أيْم٤ًم وم٤مًمقاضم٥م
(1)

. 

ذم هذا اًمٜمص ٟمرى أن اًم٤ًمعمل يرى أن اعم٠ًمًم٦م مل يرد ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ صحٞمح سيح 

 .جي٥م اًمتقىمػ ذم اعم٠ًمًم٦م و

ويمذًمؽ ٟمرى اجلٞمٓم٤مزم أيْم٤ًم َيٙمل اخلال  ذم ُم٠ًمًم٦م ُمًت٘مر إرواح سمٕمد اعمقت 

واظمتٚمػ ُمًت٘مر إرواح سمٕمد اعمقت وم٘مٞمؾ أرواح اعمًٚمٛملم ذم  » :وٓ جيزم سمرأي ومٞم٘مقل

قمٚمٞملم وأرواح اًمٙمٗم٤مر ذم ؾمجلم، وىمٞمؾ أرواح اعمًٚمٛملم ذم سمئر سم٤مًمِم٤مم، وأرواح اًمٙمٗم٤مر 

ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد  إٓ وهق  »سمرهقت سم٤مًمٞمٛمـ أو سمحيُمقت وذم احلدي٨م  ذم وادي

 شيٕمرض قمغم ُم٘مٕمده سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم 
(2)
وأفمـ أين وضمدت ذم سمٕمض أصم٤مر أن اًمروح  

 شحتقم طمقل اًم٘مؼم واهلل أقمٚمؿ 
(3)

. 

هبذا شمٙمقن اإلسم٤موٞم٦م واوم٘م٧م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اإليامن سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف، 

ذم ذًمؽ قمغم اًمٜمّمقص ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وهؾ اًمٕمذاب دائؿ أو ٓ ؟      وأهن٤م اقمتٛمدت 

 .ٓ ذيمر  ذه اعم٠ًمًم٦م قمٜمدهؿ 

ومل يٙمـ  ؿ رأي واوح ذم ُم٠ًمًم٦م شمالىمل إرواح إٓ ٟم٘مؾ ًمٌٕمض أصم٤مر دون 

 .اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

  
 

 

 وؿـاضر اخلرات . (265)مشارق أكقار افعؼقل : اكظر (1)

 .(45)شٌؼ خترجيف  (2)

 .(3/528)ؿـاضر اخلرات : اكظر (3)
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  اخلامظاخلامظاملبحح املبحح 
  
  الػيعة اإلثين عػسيةالػيعة اإلثين عػسيةاحلياة الربشخية عيد احلياة الربشخية عيد 

    
 - :ــــاٌمطلبـ فيــُو

 .ةشيعالتعريــف بال: المطلب األول

 .من احلياة الربزخيـت الشيعت مىقف: المطلب الثاني
 

 *  *        *  *        *  *



 

  

 الفصل األول

122 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 
  اإلثين عػسيةاإلثين عػسية  التعسيف بالػيعةالتعسيف بالػيعة: : أواًلأواًل

٤م إُم٤م   هؿ اًمذيـ ؿم٤ميٕمقا قمٚمٞم٤ًّم  قمغم اخلّمقص، وىم٤مًمقا سم٢مُم٤مُمتف وظمالومتف ٟمّمًّ

أن اإلُم٤مُم٦م ٓ خترج ُمـ أوٓده، وإن ظمرضم٧م ومٌٔمٚمؿ يٙمقن ُمـ  ضمٚمٞم٤ًّم أو ظمٗمٞم٤ًّم، واقمت٘مدوا

همػمه ، أو سمت٘مٞم٦م ُمـ قمٜمده
(1)

. 

 :األصول التي خالف فوها اإلثنا عرشية منهج السلف 

وشمٙمقن سم٤مًمٜمص؛ إذ جي٥م أن يٜمص اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ قمغم اإلُم٤مم اًمالطمؼ : اإلُم٤مُم٦م-1

 جيقز أن يٗم٤مرق اًمٜمٌل  سم٤مًمٕملم  ٓ سم٤مًمقصػ، وأن اإلُم٤مُم٦م ُمـ إُمقر ا ٤مُم٦م  اًمتل ٓ

اعمرضمقع  إُم٦م ويؽميمٝم٤م مهاًل يرى يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ رأي٤ًم، سمؾ جي٥م أن يٕملم ؿمخّم٤ًم هق

٤م فم٤مهرًا يقم  سم٠من اًمٜمٌل  إًمٞمف؛ ويًتدًمقن قمغم ذًمؽ ىمد ٟمص قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ُمـ سمٕمده ٟمّمًّ

همدير ظمؿ
(2)

ام ويزقمٛمقن أن قمٚمٞم٤ًّم ٟمص قمغم وًمديف احلًـ واحلًلم، وهٙمذا يمؾ إم ،

ُمٜمف، ويًٛمقهنؿ إوصٞم٤مء، ويزقمٛمقن أن اهلل ُم٤م ويّمد قمغم   اإلُم٤مم اًمذي يٚمٞمف سمقصٞم٦ميٕملمِّ 

د قمٚمٞمٝمؿ سم٤مإلىمرار سم٤مإلُم٤مُم٦م، وُم٤م ضمحد اًمٕم٤ٌمد ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م ضمحدوه٤م،  اًمٕم٤ٌمد ذم رء ُمثٚمام ويمَّن

وًمذًمؽ يمٗمروا  م، وهل أضمّؾ ُمـ اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م،ومٝمل قمٜمدهؿ أقمٔمؿ أريم٤من اإلؾمال

، وأحل٘مقا هبؿ  اًمتٝمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ حتريػ اًم٘مرآن  ديؼ اًمّمح٤مسم٦م  اًمذيـ سم٤ميٕمقا اًمص

 .وٟمحق ذًمؽ
 

 

ظقـقهنؿ بلشامئفؿ ظذ افستقب، وهؿ بعد رشقل اهلل ٕهنؿ اظتؼدوا إمامة اثـل ظؼ رجاًل ي: وشؿقا بذفؽ (1)

  : ظع بـ أيب ضافب  شافزـل  »، ثؿ ابـف احلًـ ادؾؼب بـ  شافشفقد»، ثؿ أخقه احلًغ  ادؾؼب بـ 

  ثؿ   شافٌاؿر  »، ثؿ حمؿد بـ ظع ادؾؼب بـ  شزيـ افعابديـ  »، ثؿ ظع بـ احلًغ ادؾؼب بـ ،

، ثؿ ظع بـ  شافؽاطؿ  »، ثؿ مقشك بـ جعػر  ادؾؼب بـ  شافصادق  »ب بـ جعػر بـ حمؿد ادؾؼ

، ثؿ ظع بـ حمؿد ادؾؼب بافـؼل ، ثؿ حمؿد بـ ظع ادؾؼب باجلقاد  شافروا  »مقشك ادؾؼب بـ 

 - شافؼائؿ  »، ثؿ حمؿد بـ احلًـ ادؾؼب بـ  شافعًؽري  »، ثؿ احلًـ بـ ظع ادؾؼب بـ 

وأصقل مذهب افشقعة  : (198)ادؾؾ وافـحؾ فؾشفر شتاين : اكظر. فدهيؿ بادفدي ادـتظر وهق ادزظقم

 .(1/105)اإلمامقة آثـل ظؼية فؾؼػاري 

معجؿ افٌؾدان فؾحؿقي : اكظر. اشؿ مقوع ؽدير بغ مؽة وادديـة ظذ ثالثة أمقال مـ اجلحػة: خؿ (2)

(2/389). 
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ومٞمزقمٛمقن أن مجٞمع إئٛم٦م ُمٕمّمقُمقن قمـ اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من، وقمـ : اًمٕمّمٛم٦م-2

اىمؽما  مجٞمع اًمذٟمقب صٖم٤مئره٤م ويم٤ٌمئره٤م، وأهنؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م، وم٤محلالل ُم٤م طمٚمٚمف 

 .أئٛمتٝمؿ واحلرام ُم٤م طمرُمقه واًمديـ ُم٤م ذقمقه

ا أصاًل ُمـ أصقل اًمديـ، وُمـ شمريمٝم٤م يم٤من سمٛمٜمزًم٦م ُمـ شمرك ويٕمدوٟمف: اًمت٘مٞم٦م-3

اًمّمالة، وهل واضم٦ٌم ٓ جيقز رومٕمٝم٤م طمتك خيرج اًم٘م٤مئؿ، ومٛمـ شمريمٝم٤م ىمٌؾ ظمروضمف وم٘مد 

يمتامن احلؼ وؾمؽم آقمت٘م٤مد : ظمرج قمـ ديـ اهلل وقمـ ديـ اإلُم٤مُمٞم٦م، وهل قمٜمدهؿ سمٛمٕمٜمك

 .قمـ اعمخ٤مًمٗملم، اشم٘م٤مًء ًمٚمير ذم اًمدٟمٞم٤م أو ذم اًمديـ

يرون أن اًمزُم٤من ٓ خيٚمق ُمـ طمج٦م هلل قم٘ماًل وذقم٤ًم، ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ : ْي٦ٌماًمغَ -4

 .أن اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم ىمد هم٤مب ذم هداسمف، وأن ًمف همٞم٦ٌم صٖمرى وهمٞم٦ٌم يمؼمى: 

يٕمت٘مدون أن احلًـ اًمٕمًٙمري ؾمٞمٕمقد ذم آظمر اًمزُم٤من، قمٜمدُم٤م ي٠مذن : اًمرضمٕم٦م-5

اب وىمد ىمدُمقا اب اًمندي٘مػ سمٕمد صالة  اعمٖمرب سم٥م اهلل ًمف سم٤مخلروج،ويم٤من سمٕمْمٝمؿ

ُمريم٤ًٌم، ومٞمٝمتٗمقن سم٤مؾمٛمف ويدقمقٟمف ًمٚمخروج طمتك شمِمتٌؽ اًمٜمجقم، صمؿ يٜمٍمومقن إمم اًمٚمٞمٚم٦م 

صمؿ مل يٙمتػ  .اًم٘م٤مسمٚم٦م، ويدقمقن أن قمقدشمف متأل إرض قمدًٓ يمام ُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚماًم 

اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًم٘مقل إن ُمٕمدوُمٝمؿ اًمٖم٤مئ٥م هق اًمذي ؾمػمضمع، سمؾ ىم٤مًمقا أيمثر ُمـ ذًمؽ وهق أٟمف 

 .ويرضمع أظمريـ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وأئٛمتٝمؿ وأقمدائٝمؿ طم٥ًم زقمٛمٝمؿ يرضمع 

، ويرُمقهنؿ  ومٞمتؼمؤون ُمـ اخلٚمٗم٤مء  اًمثالصم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن : اًمؼماءة -6

اًمذي هق أطمؼ ُمٜمٝمؿ هب٤م،   سم٠مىمٌح اًمّمٗم٤مت؛ ٕهنؿ سمزقمٛمٝمؿ اهمتّمٌقا اخلالوم٦م دون قمكم 

يٜم٤مًمقن ُمـ أم اعم١مُمٜملم ، و ويمذًمؽ يٚمٕمٜمقن يمثػمًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م عم٤ٌميٕمتٝمؿ ًمٚمّمديؼ 

ويٓمٕمٜمقن ذم قمروٝم٤م  قم٤مئِم٦م 
(1)

. 

  
 

 

 شأصقل مذهب افشقعة  »و  (59)افًـة وافشقعة إلحًان إهلل طفر ، و(169) شادؾؾ وافـحؾ  »: اكظر (1)

ودراشات مـفجقة فٌعض ؾرق افراؾضة . (179)ٕمحد جع  شدراشات ظـ افػرق  »، و (2/649)

 .(19)وافٌاضـقة ظٌد افؼادر صقيف 
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  شخيةشخيةمً احلياة الربمً احلياة الرب  موقف الػيعةموقف الػيعة: : ثاىيًاثاىيًا

آصمٜمل قمنمي٦م ىمد ظم٤مًمٗمقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم أسمقاب يمثػمة طمتك ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمِمٞمٕم٦م 

، يم٤مًم٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن ُمٜمٙمرة ؿمٜمٞمٕم٦م سمٚمٖم٧م هبؿ شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م إمم إطمداث أؿمٞم٤مء

أمجٕملم، وُمع ذًمؽ يمٚمف وم٢مهنؿ ىمد  وؾم٥م يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ة وىمذ  اًمًٞمدة قم٤مئش

واوم٘مقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م  اإليامن سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م، وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ أهقال 

اًمٓمقدىم٤مل   ُمًتٜمديـ ذم ذًمؽ إمم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وؾمٜم٦م اًمٜمٌل 
(1)

يمؾ ُم٤م أظمؼم سمف  »: 

إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم، واًمٙمت٥م  اًمٜمٌل أو اإلُم٤مم وم٤مقمت٘م٤مده واضم٥م؛ يم٢مظم٤ٌمرهؿ قمـ ٟمٌقة

اعمٜمزًم٦م، ووضمقد اعمالئٙم٦م، وأطمقال اًم٘مؼم وقمذاسمف وصمقاسمف، وؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم، واإلطمٞم٤مء 

ومٞمف، وأطمقال اًم٘مٞم٤مُم٦م وأهقا ٤م، واًمٜمِمقر واحل٤ًمب واعمٞمزان واًمٍماط وإٟمٓم٤مق 

اجلقارح، ووضمقد  اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، واحلقض اًمذي يً٘مل ُمٜمف أُمػم اعم١مُمٜملم اًمٕمٓم٤مش يقم 

ي٤مُم٦م، وؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل وإئٛم٦م ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ حمٌٞمف، إمم همػم ذًمؽ، سمدًمٞمؾ أٟمف أظمؼم اًمؼ

 شسمذًمؽ اعمٕمّمقُمقن 
(2)

. 

اعمجٚمزوىم٤مل 
(3)

فمٝمر ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة واًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م،  اقمٚمؿ أن اًمذي »: 

هق أن اًمٜمٗمس سم٤مىمٞم٦م سمٕمد اعمقت، إُم٤م ُمٕمذسم٦م إن يم٤من ممـ حمض اًمٙمٗمر، أو ُمٜمٕمٛم٦م إن يم٤من 

ض اإليامن، أو يٚمٝمك قمٜمف إن يم٤من ُمـ اعمًتْمٕمٗملم ممـ ُمح
(4)

، وشمرد إًمٞمف احلٞم٤مة إُم٤م يم٤مُماًل 
 

 

افغقٌة، :  هناأبق جعػر حمؿد بـ احلًـ بـ ظع افطقد، ادؾؼب ظـد افشقعة بشقخ افطائػة، فف مصـػات م (1)

 .(6/48)وإظالم  (18/334)افًر : هـ، اكظر460تؾخقص افشايف تقيف شـة 

جعػر  شأوقاء ظذ ظؼائد افشقعة اإلمامقة وتارخيفؿ  »فؾطقد، وؿـ  شافعؼائد اجلعػرية  »: اكظر (2)

 .(88)، وتصحقح آظتؼاد فؾؿػقد (58/104)وبحار إكقار فؾؿجؾز . (376)افًٌحاين 

. بحار إكقار، ومرآة افعؼقل: فف مصـػات مـفا. مد باؿر بـ حمؿد تؼل بـ مؼصقد ظع إصػفاينمح (3)

 .(6/48)إظالم : اكظر

وعػاء افعؼقل مثؾ افـًاء افعاجزات وافٌؾف وأمثاهلؿ ومـ : مصطؾح ظـد افشقعة ويراد بف: ادًتضعػقن (4)

ن يف مقوع مل يلت إفقف خز احلجة ؾفؿ ادرجقن ٕمر مل يتؿ ظؾقف احلجة ممـ يؿقت يف زمان افػسة ، أو ـا

 .(8/363)بحار إكقار . اهلل إما يعذهبؿ وإما يتقب ظؾقفؿ ؾرجك هلؿ افـجاة مـ افـار
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وي٠ًمل سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض اًمٕم٘م٤مئد وسمٕمض إقمامل، ويث٤مب ... وإُم٤م إمم سمٕمض سمدٟمف 

شويٕم٤مىم٥م سمح٥ًم ذًمؽ 
(1)
ٓ شمٙمقن إٓ عمـ حمض اًمٙمٗمر   ؾم٠مًم٦موىمد ذيمر أصم٤مرًا ومٞمٝم٤م أن امل 

ومٞمؽمك أو حمض اإليامن وأُم٤م ُم٤م ؾمقى ذًمؽ 
(2)

. 

إُم٤م ُمٕمذسم٦م إن يم٤من ممـ حمض اًمٙمٗمر، أو ُمٜمٕمٛم٦م إن يم٤من ممـ  »: ويالطمظ أن ذم ىمقًمف 

ٚمف ىمٌٚمف اعمٗمٞمد سم٘مقًمف شحمض اإليامن، أو يٚمٝمك  قمـ إن يم٤من ُمـ اعمًتْمٕمٗملم    »: إمج٤مٌل ومّمَّن

إهنؿ أرسمع ـمٌ٘م٤مت ـمٌ٘م٦م : اًم٘مقل ذم أطمقال اعمٙمٚمٗملم ُمـ رقم٤مي٤م إئٛم٦م سمٕمد اًمقوم٤مة، أىمقل

هلل ويًٙمٜمٝمؿ ُمع أوًمٞم٤مئٝمؿ ذم اجلٜم٤من، وـمٌ٘م٦م َيٞمقن ويٚمح٘مقن سم٠مئٛمتٝمؿ ذم حمؾ َيٞمٞمٝمؿ ا

ٟمٕمٛم٦م ومٝمؿ امل وم٠مُم٤م اًمٓمٌ٘م٦م. ا قان، وـمٌ٘م٦م ٓ َيٞمقن سمٕمد اعمقت طمتك اًمٜمِمقر و اعمآب

ون ًمٚمٓم٤مقم٤مت، وأُم٤م اعمٕمذسم٦م ومٝمؿ  اعمٕم٤مٟمدون ًمٚمحؼ  عمتٛمحضاعمتٌٍمون ذم اعمٕم٤مر  ا

ؿمٙمقك ذم طمٞم٤مهتؿ وسم٘م٤مئٝمؿ ُمع إُمقات ومٝمؿ اعمنومقن ذم اىمؽما  اًمًٞمئ٤مت، وأُم٤م امل

اًمٗم٤مؾم٘مقن ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م واًمّمالة اًمذيـ اىمؽمومقا أصم٤مم قمغم اًمتحريؿ  ٤م ًمٚمِمٝمقة دون 

 اًمٕمٜم٤مد وآؾمتحالل وؾمقومقا اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م وم٤مظمؽمُمقا دون ذًمؽ، ومٝم١مٓء ضم٤مئز ُمـ اهلل 

ضمرام، وشمٓمٝمػمهؿ اؾمٛمف رومع اعمقت قمٜمٝمؿ ًمتٕمذيٌٝمؿ ذم اًمؼمزخ قمغم ُم٤م ايمتًٌقه ُمـ إ

سمذًمؽ ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ احلنم ًمػمدوا اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم إُم٤من ُمـ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ويدظمٚمقا سمٓم٤مقمتٝمؿ 

اجلٜم٤من، وضم٤مئز شم٠مظمػم طمٞم٤مهتؿ إمم يقم احل٤ًمب ًمٕم٘م٤مهبؿ هٜم٤مك، أو اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ يمام يِم٤مء 

ذم هذيـ اًم٘مًٛملم ُمٓمقي قمـ اًمٕم٤ٌمد، وأُم٤م اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ومٝمؿ اعم٘مٍمون  ، وأُمره اهلل 

ة ذم اعمٕم٤مر  قمـ همػم قمٜم٤مد واعمًتْمٕمٗمقن ُمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، وهذا اًم٘مقل قمغم قمـ اًمٖم٤مي

اًمنمح اًمذي أصم٧ٌم هق ُمذه٥م ٟم٘مٚم٦م أصم٤مر ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م وـمري٘مف اًمًٛمع وصحٞمح 

شإظم٤ٌمر، وًمٞمس عمتٙمٚمٛمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ ُمذه٥م ُمذيمقر 
(3)
أويٚمٝمك قمٜمف إن  يم٤من ]وُمٕمٜمك  

 
 

 .(62)ادػقد  شادًائؾ افنوية  »، و (6/270) شبحار إكقار  »: اكظر (1)

 .(6/260)بحار إكقار : اكظر (2)

 .(75) شٓت أوائؾ ادؼا »: اكظر (3)
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قمدم إصم٤مسمتٝم٤م وشمٕمذيٌٝم٤م  [ُمـ اعمًتْمٕمٗملم
(1)

ُمـ حمض اًمٙمٗمر ذم زقمٛمٝمؿ أهؾ ويدظمؾ ذم. 

وأُم٤م اًمٜمّم٤مب ُمـ  أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وم٢مٟمف خُيد  ؿ ظمدًا إمم  » :اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ىم٤مل ذم اًمٌح٤مر

اًمٜم٤مر اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ذم اعمنمق ومٞمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٚمٝم٥م واًمنمر واًمدظم٤من وومقرة احلٛمٞمؿ 

 شإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمّمػمهؿ إمم اجلحٞمؿ 
(2)

. 

إلصمٜم٤م قمنمي٦م قمغم وضمقب هذا آقمت٘م٤مد سم٠مدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن وُمـ وىمد اؾمتدل اًمِمٞمٕم٦م ا

اًمًٜم٦م، رهمؿ أهنؿ ي٘مقًمقن سم٠من اًم٘مرآن حمر  وزيد ومٞمف وٟم٘مص، ومٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون ذم 

اًم٘مرآن اعمقضمقد سملم أيدي  اعمًٚمٛملم، خم٤مًمٗملم ذم ذًمؽ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  اًمداًم٦م قمغم أن 

اًم٘مرآن، سمؾ اعمراد أهنؿ ىمد شمٙمٗمؾ سمحٗمٔمف، وًمٞمس هذا حمؾ قمرض قم٘مٞمدهتؿ ذم  اهلل 

اؾمتدًمقا سم٤مًم٘مرآن ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمع ىمق ؿ سم٤مًمتحريػ 
(3)

 :ًمقا هب٤م، وُمـ أي٤مت اًمتل اؾمتد

 ﮳﮴ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ): ىمقًمف شمٕم٤ممم -1

 .[١٠٠–٩٩:املؤينوٌ] (   ﯁ ﯀ ﮾﮿  ﮼﮽ ﮻ ﮹﮺  ﮷﮸ ﮵﮶

 :وآؾمتدٓل قمٜمدهؿ ذم هذه أي٦م ُمـ وضمٝملم 

اعمذٟم٥م يرى طملم اعمقت ُم٤م ُأقمدَّن ًمف ذم ُمًت٘مٌؾ أُمره ُمـ أن اإلٟم٤ًمن : إول

قمذاب أًمٞمؿ، وٕضمؾ ذًمؽ يٓمٚم٥م ُمـ ُمالئٙم٦م اهلل أن يرضمٕمقه إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، طمتك 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ) :يتدارك ُم٤م وم٤مشمف ويتالرم ُم٤م ومرط، وإمم هذا يِمػم ىمقًمف 

 .  (﮵ ﮳﮴ ﮲  ۓ ۓ ے

همٛمقض ومٞمف  شمٍميح ٓ. (  ﯁ ﯀ ﮾﮿ ): أن ىمقًمف شمٕم٤ممم : اًمث٤مين

سمقضمقد طمٞم٤مة ُمتقؾمٓم٦م سملم اعمقت واًمٌٕم٨م، وإٟمام ؾمٛمٞم٧م سمرزظم٤ًم ًمٙمقهن٤م طم٤مئاًل سملم اًمدٟمٞم٤م 

 
 

 .(6/256)بحار إكقار : اكظر (1)

 .، وؿد ذـر  ادجؾز هذا وؿـ أثر ضقيؾ ظـ أيب جعػر (6/286)ادصدر افًابؼ : اكظر (2)

 شأصقل مذهب افشقعة اإلمامقة آثـل ظؼية  »، و (69)إحًان طفر  شافًـة وافشقعة  »: اكظر (3)

(1/127). 
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وأظمرة، وٓ شمتح٘مؼ  احلٞمٚمقًم٦م إٓ سم٠من يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن واىمٕمٞم٦م ذم هذا احلد اًمٗم٤مصؾ؛ إذ 

ًمق يم٤من اإلٟم٤ًمن سملم ه٤مشملم اًمٗمؽمشملم ُمٕمدوُم٤ًم ، عم٤م صح أن ي٘م٤مل سملم احل٤مًمتلم سمرزخ،  وهق 

ووم٤مصؾ سملم اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م واإلٟم٤ًمن ذم أظمرة  طم٤مئؾ
(1)

. 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ): ىمقًمف شمٕم٤ممم -2

 .[٤٥:غافز] (ڱ

وم٠مظمذوا ُمـ هذه أي٦م أن هٜم٤مك قمرو٤ًم قمغم اًمٜم٤مر ويٙمقن ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، 

ل ومرقمقن وإن اًم٤ًمقم٦م، واًمث٤مين أؿمد ُمـ إول، ومآ وإدظم٤مًٓ  ؿ ومٞمٝم٤م ويٙمقن قمٜمد ىمٞم٤مم

ًمٖمرق، ًمٙمـ ُمقهتؿ ًمٞمس سمٛمٕمٜمك ومٜم٤مئٝمؿ أصاًل، سمؾ سمٛمٕمٜمك ظمروج أرواطمٝمؿ إمم ُم٤مشمقا سم٤م

قم٤ممل آظمر، وم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ سمًقء اًمٕمذاب إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مًمٕمرض قمغم اًمٜم٤مر، واًمدظمقل 

ومٞمٝم٤م سمٕمد ىمٞم٤مُمٝم٤م، وًمق مل يٙمـ إطمٞم٤مء ومال ُمٕمٜمك ًمتٕمذي٥م اجلامد اًمٗم٤مىمد ًمٚمِمٕمقر سم٤مًمٕمرض 

قمغم اًمٜم٤مر 
(2)

. 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ): ىمقًمف شمٕم٤ممم -3

 .[١١:غافز] (ک ک ڑ

وم٤مٔي٦م شمدل قمٜمدهؿ قمغم أٟمف ُمرت قمغم اإلٟم٤ًمن اعمحِمقر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إُم٤مشمت٤من 

وإطمٞم٤مءان، وم٤مإلُم٤مشم٦م  إومم هل اإلُم٤مشم٦م اًمٜم٤مىمٚم٦م ًمإلٟم٤ًمن ُمـ اًمدٟمٞم٤م، واإلطمٞم٤مء إول هق 

ًمّمقر إول، اإلطمٞم٤مء سمٕمد آٟمت٘م٤مل ُمٜمٝم٤م، واإلُم٤مشم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌٞمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد ٟمٗمخ ا

واإلطمٞم٤مء اًمث٤مين قمٜمد ٟمٗمخ اًمّمقر اًمث٤مين 
(3)

. 

  

 
 

آية اهلل ادرزا  شتـٌقفات حقل ادٌدأ وادعاد  »، و (38)ؾر افًٌحاين جع شاحلقاة افززخقة  »: اكظر (1)

 .(2/35)وفقامع احلؼائؼ يف أصقل افعؼائد فألصتقاين . (243) حًـ ُمرواريد

 .(6/283)وبحار إكقار . (36) شاحلقاة افززخقة  »: اكظر (2)

 .(41)احلقاة افززخقة : اكظر (3)
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  لة امللكنيلة امللكنيمطاءمطاء: : املطلب األولاملطلب األول

اعمٚمٙملم قمغم اًمّمٗم٦م اًمقاردة قمٜمد أهؾ  ًم٦مُم٤ًمءيث٧ٌم اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أطمقال اًمؼمزخ 

 .اًمًٜم٦م، وأهنام ي٠ًمٓن اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ومٞمتٌلم ُمآل يمؾ ُمٜمٝمام

ىم٤مل اًمّمدوق
(1)
ذم اًم٘مؼم أهن٤م طمؼ ٓ  ؾم٠مًم٦مادٟم٤م ذم املاقمتؼ »:  شرؾم٤مًم٦م اًمٕم٘م٤مئد  »ذم  

سمد ُمٜمٝم٤م، ومٛمـ أضم٤مب سم٤مًمّمقاب وم٢مذا سمروح ورَي٤من ذم ىمؼمه وضمٜم٦م ٟمٕمٞمؿ ذم أظمرة، وُمـ 

 شمل ي٠مت سم٤مًمّمقاب ومٚمف ٟمزل ُمـ محٞمؿ ذم ىمؼمه وشمّمٚمٞم٦م ضمحٞمؿ ذم أظمرة 
(2)

. 

اعمٗمٞمدىم٤مل اًمِمٞمخ 
(3)
اًم٘مقل ذم ٟمزول اعمٚمٙملم قمغم أصح٤مب اًم٘مٌقر  »: ُمٕمٜمقٟم٤مً  

إن ذًمؽ صحٞمح، وقمٚمٞمف إمج٤مع اًمِمٞمٕم٦م وأصح٤مب : وأىمقل  شهتام قمـ آقمت٘م٤مد وُم٤ًمءل

أن اهلل شمٕم٤ممم ُيٜمزل قمغم ُمـ يريد شمٜمٕمٞمٛمف سمٕمد اعمقت ُمٚمٙملم : احلدي٨م، وشمٗمًػم جمٛمٚمف

اؾمٛمٝمام ُمٌنم وسمِمػم، ومٞم٠ًمٟٓمف قمـ رسمف ضمٚم٧م قمٔمٛمتف وقمـ ٟمٌٞمف ووًمٞمف، ومٞمجٞمٌٝمام سم٤محلؼ 

ويٙمقن اًمٖمرض ذم ُم٤ًمءًمتٝمام اؾمتخراج  اًمذي وم٤مرق اًمدٟمٞم٤م قمغم اقمت٘م٤مده واًمّمقاب،

 .اًمٕمالُم٦م سمام يًتح٘مف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ، ومٞمجداهن٤م ُمٜمف ذم اجلقاب 

وُيٜمزل ضمؾ ضمالًمف قمغم ُمـ يريد شمٕمذيٌف ذم اًمؼمزخ ُمٚمٙملم اؾمٛمٝمام ٟم٤ميمر وٟمٙمػم 

ومٞمقيمٚمٝمام سمٕمذاسمف، ويٙمقن اًمٖمرض ُمـ ُم٤ًمءًمتٝمام ًمف اؾمتخراج قمالُم٦م اؾمتح٘م٤مىمف ُمـ 

اًمتٚمجٚم٩م اًمٕمذاب سمام ئمٝمر ُمـ ضمقاسمف ُمـ
(4)
قمـ احلؼ أو اخلؼم قمـ ؾمقء آقمت٘م٤مد أو  

 
 

احلًغ بابقيف افؼؿل، يؾؼب بافصدوق ٕكف ادظك أن اإلمام احلادي ظؼ أبق جعػر حمؿد بـ ظع بـ  (1)

تقيف . أحد إصقل إربعة ادعتؿد ظؾقفا ظـد افشقعة. راشؾف، وهق صاحب ـتاب مـ ٓ حييه افػؼقف

 .(16/303)افًر : اكظر. هـ381شـة 

 .(6/279) شبحار إكقار  »: اكظر (2)

ـان مـ » : ـزي، ادؾؼب بادػقد، مـ مشايخ ورؤشاء افشقعة، ؿال اخلطقبحمؿد بـ حمؿد بـ افـعامن افع (3)

أوائؾ : وفف ممفػات مـفا .  شأئؿة افضالل، هؾؽ بف خؾؼ مـ افـاس، إػ أن أراح اهلل ادًؾؿغ مـف 

 .(7/21)وإظالم  (17/344)افًر : هـ، اكظر413تقيف شـة . ادؼآت، وإمايل

 .(5/201)ومعجؿ مؼايقس افؾغة  (12/239)فًان افعرب : اكظر .اإلختالط : افتؾجؾج (4)
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 شوهذا هق ُمذه٥م محٚم٦م إظم٤ٌمر ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م ... إسمالؾمف وقمجزه قمـ اجلقاب
(1)

. 

وىمد ذيمر اعمجٚمز أن ؾم٥ٌم شمًٛمٞم٦م ُمٚمٙم٤م اًمٙم٤مومر ٟم٤ميمرًا وٟمٙمػمًا ٕٟمف يٜمٙمر احلؼ 

هنام يٌنماٟمف ُمـ ويٜمٙمر ُم٤م ي٠مشمٞم٤من سمف ويٙمرهف، وؾم٥ٌم شمًٛمٞم٦م ُمٚمٙم٤م اعم١مُمـ ُمٌنمًا وسمِمػمًا ٕ

اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمرو٤م واًمثقاب  اعم٘مٞمؿ 
(2)

. 

وًمٞمس يٜمزل اعمٚمٙم٤من إٓ قمغم طمل وٓ ي٠ًمٓن إٓ ُمـ يٗمٝمؿ اعم٠ًمًم٦م ويٕمر  

ويديؿ طمٞم٤مشمف سمٜمٕمٞمؿ  ًم٦مُم٤ًمءُمٕمٜم٤مه٤م، وهذا يدل قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم َيل  اًمٕمٌد سمٕمد ُمقشمف ًمؾ

إن يم٤من يًتح٘مف أو سمٕمذاب إن يم٤من يًتح٘مف 
(3)

. 

اعمٚمٙملم إُمقات سمٕمد ظمروضمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمقوم٤مة هق اًمًٛمع،  ةُم٠ًملوـمريؼ 

إُمقات  ُم٠ًمًم٦مهق اًمٕم٘مؾ؛ إذ ٓ شمّمح  ؾم٠مًم٦موـمريؼ اًمٕمٚمؿ سمرد احلٞم٤مة إًمٞمٝمؿ قمٜمد امل

واؾمتخ٤ٌمر اجلامدات، وإٟمام َيًـ اًمٙمالم ًمٚمحل اًمٕم٤مىمؾ عم٤م يٙمٚمؿ سمف وشم٘مريره وإًمزاُمف سمام 

ي٘مدر قمٚمٞمف 
(4)

. 

. دون إـمٗم٤مل واعمج٤مٟملم، واظمتٚمػ ذم إٟمٌٞم٤مءإٟمام شمٙمقن ًمٚمٛمٙمٚمٗملم  ًم٦مؾم٤مءوامل

ىمقاقمد اًمٕمدًمٞم٦م وفمقاهر اًمٜمّمقص اعم٤موٞم٦م وأشمٞم٦م أٟمف  اقمٚمؿ أن ُم٘مت٣م »: ىم٤مل اعمجٚمز

وأُم٤م . إٟمام ي٠ًمل ذم اًم٘مؼم اعمٙمٚمٗمقن اًمٙم٤مُمٚمقن، ٓ إـمٗم٤مل واعمج٤مٟملم واعمًتْمٕمٗملم

٤م سَي٤ًم، وم٤مٕومم قمدم اًمتٕمرض  ؿ ٟمٗمٞم٤ًم وإصم٤ٌمشم٤ًم، وًمذا مل  إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م مل ٟمر ومٞمف ٟمّمًّ

 شيتٕمرض ًمف قمٚمامؤٟم٤م 
(5)

. 

  

 
 

 .(45) شاحلقاة افززخقة  »و  (76) شأوائؾ ادؼآت  »: اكظر (1)

 .(6/280) شبحار إكقار  »: اكظر (2)

 .(6/280)ادرجع افًابؼ  (3)

 .(6/281)ادرجع افًابؼ  (4)

 .(6/278) شبحار إكقار  »: اكظر (5)
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  حمل عراب القرب وىعينُحمل عراب القرب وىعينُ: : الجاىيالجاىي  املطلباملطلب

يذه٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م إمم أن حمؾ قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف هق اًمروح وم٘مط، 

ؿ ومٞمف أو شمٕمذب، أُم٤م اجلًد وم٢مٟمف يٌغم ذم اًمؽماب وًمٙمٜمف يٕمقد  طمٞم٨م إهن٤م دمٕمؾ ذم ىم٤مًم٥م شمٜمٕمَّن

 . اًمّمقر، ًمٞمٙمقن ُمع اًمروح ذم أظمرة إُم٤م ًمٚمٜمٕمٞمؿ أو ًمٚمجحٞمؿقمٜمد اًمٜمٗمخ ذم

ضم٤مءت إظم٤ٌمر أن اًمروح إذا وم٤مرىم٧م اجلًد ٟمٕمٛم٧م أو قمذسم٧م،  »: ىم٤مل اعمٗمٞمد

واعمراد أن اإلٟم٤ًمن اًمذي هق اجلقهر اًمًٌٞمط يًٛمك اًمروح وقمٚمٞمف اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب، 

يْم٤ًم ىمد ورد سم٠من اهلل شمٕم٤ممم وأُم٤م يمٞمٗمٞم٦م قمذاب اًمٙم٤مومر ذم ىمؼمه وٟمٕمٞمؿ اعم١مُمـ ومٞمف، وم٢من إصمر أ

جيٕمؾ روح اعم١مُمـ ذم ىم٤مًم٥م ُمثؾ ىم٤مًمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م ذم ضمٜم٦م ُمـ ضمٜم٤مٟمف يٜمٕمٛمف ومٞمٝم٤م إمم يقم 

ق، صمؿ أقم٤مده إًمٞمف  اًم٤ًمقم٦م؛ وم٢مذا ٟمٗمخ ذم اًمّمقر أٟمِمئ ضمًده اًمذي سمكم ذم اًمؽماب ومتزَّن

اًم سمٌ٘م٤مء اهلل  همػم أن ضمًده .  وطمنمه إمم اعمقىمػ وأُمر سمف إمم ضمٜم٦م اخلٚمد ومال يزال ُمٜمٕمَّن

اًمذي يٕم٤مد ومٞمف ٓ يٙمقن قمغم شمريمٞمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م، سمؾ يٕمدل ـم٤ٌمقم٦م وَيًـ صقرشمف ومال هيرم 

ُمع شمٕمديؾ اًمٓم٤ٌمع، وٓ يٛمًف ٟمّم٥م ذم اجلٜم٦م وٓ ًمٖمقب ، واًمٙم٤مومر جيٕمؾ ذم ىم٤مًم٥م يم٘م٤مًمٌف 

ذم اًمدٟمٞم٤م ذم حمؾ قمذاب يٕم٤مىم٥م سمف، وٟم٤مر يٕمذب هب٤م طمتك اًم٤ًمقم٦م، صمؿ يٜمِم٠م ضمًده اًمذي 

ىمؼم ويٕم٤مد إًمٞمف، صمؿ يٕمذب سمف ذم أظمرة قمذاب إسمد، ويريم٥م أيْم٤ًم ضمًده وم٤مرىمف ذم ال

 ششمريمٞم٤ًٌم ٓ يٗمٜمك ُمٕمف 
(1)

. 

 

  

 
 

واحلقاة  (91)، وتصحقح آظتؼاد فؾؿػقد (63) شادًائؾ افنوية  »، (6/272)ر إكقار بحا: اكظر (1)

 .(65)افززخقة 
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  بس وىعينُبس وىعينُعراب القعراب الق: : املطلب الجالحاملطلب الجالح
  بني االىقطاع والدواوبني االىقطاع والدواو

عم٤م أىمر اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب، 

ىمٓم٤مع ذًمؽ أو دواُمف؛ ٕٟمف ُمـ ًمقازُمف اًمتل شمًٌؼ إمم يم٤من ٓ سمد أن ي٘مرروا ُم٠ًمًم٦م ان

 .اًمذهـ

، جيد  شسمح٤مر إٟمقار  »واًمٜم٤مفمر ذم ٟمّمقص قمٚمامئٝمؿ ذم ذًمؽ ظم٤مص٦ًم اعمجٚمز ذم 

طمٞم٨م إٟمف يٗمٝمؿ ُمـ . أن ًمف ذم ذًمؽ ٟمّملم يتٕم٤مرض ُمٗمٝمقم فم٤مهر إول ُمع ُمٜمٓمقق اًمث٤مين

اعمقضم٤ٌمت يم٠من يٙمقن ٟمصٍّي ذيمره أن قمذاب اًم٘مؼم يرشمٗمع قمـ سمٕمض اعم١مُمٜملم وم٘مط ًمٌٕمض 

ممـ ًُمّ٘مـ أو ُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م أو ًمٞمٚمتٝم٤م وٟمحق ذًمؽ، أُم٤م اعمنميمقن ومال يرشمٗمع قمٜمٝمؿ سمؾ 

ح سم٠من اعمٕمذسملم ذم اًم٘مٌقر ُمـ اعمنميملم يٜم٘مٓمع  هق دائؿ ٓ يٜم٘مٓمع، وذم ٟمص آظمر سَّن

 .قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب ذم سمٕمض إوىم٤مت 

ؤُمٜملم، يمٛمـ ًم٘مـ وىمد يرشمٗمٕم٤من قمـ سمٕمض امل »: أُم٤م اًمٜمص إول وم٢مٟمف ي٘مقل ومٞمف 

شيمام ؾمٞم٠ميت أو ُمـ ُم٤مت ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م أو يقُمٝم٤م أو همػم ذًمؽ 
(1)

. 

 :أُم٤م اًمٜمص اًمث٤مين وم٢مٟمف ي٘مقل ومٞمف ٟم٤مىماًل قمـ اًمرو٤م 

إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم جيٛمع أرواح اعمنميملم حت٧م قملم اًمِمٛمس، وم٢مذا ريمدت  »

جلٛمٕم٦م ٓ اًمِمٛمس قمذب اهلل أرواح اعمنميملم سمريمقد اًمِمٛمس ؾم٤مقم٦م، وم٢مذا يم٤من يقم ا

يٙمقن ًمٚمِمٛمس ريمقد رومع اهلل قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب، ًمٗمْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م، ومال يٙمقن ًمٚمِمٛمس 

 شريمقد 
(2)

. 

إن سمٕمض اعم١مُمٜملم : ومٛمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم اًمٜمّملم يٛمٙمـ أن جيٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من ي٘م٤مل

 اًمذيـ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب ىمد يرشمٗمع قمٜمٝمؿ ومال يٕمذسمقن اسمتداًء، وأُم٤م اعمنميمقن 

 
 

 .(6/270) شبحار إكقار  »: اكظر (1)

 .(58/52) شبحار إكقار  »: اكظر (2)
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ه يٜم٘مٓمع ذم يقم اجلٛمٕم٦م قمٜمد ريمقد اًمِمٛمس ؾم٤مقم٦ًم؛ وذًمؽ وم٢مهنؿ ذم قمذاب دائؿ ًمٙمـ

 .ًمٗمْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م، صمؿ يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ ويٌ٘مك هٙمذا ُم٤م داُمقا ذم اًمؼمزخ
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  تالقي األزواحتالقي األزواح: : املطلب السابعاملطلب السابع

يرى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م أن أرواح اعم١مُمٜملم ذم اًمؼمزخ شمتالىمك ُمع سمٕمْمٝم٤م قمغم 

 .ُمع سمٕمْمٝم٤م قمغم صٗم٦م خمّمقص٦م صٗم٦م خمّمقص٦م، ويمذًمؽ أرواح اعمنميملم شمتالىمك

إن هلل ضمٜم٦م ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ذم اعمٖمرب وُم٤مء :  قمـ أيب ضمٕمٗمر  »:  شاًمٌح٤مر  »ىم٤مل ذم 

ومراشمٙمؿ هذه خيرج ُمٜمٝم٤م، وإًمٞمٝم٤م خترج أرواح اعم١مُمٜملم ُمـ طمٗمرهؿ قمٜمد يمؾ ُم٤ًمء ومتً٘مط 

قمغم صمامره٤م وشم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م وشمتٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م وشمتالىمك وشمتٕم٤مر ، وم٢مذا ـمٚمع  اًمٗمجر ه٤مضم٧م ُمـ 

ة، ومٙم٤مٟم٧م ذم ا قاء ومٞمام سملم اًمًامء وإرض، شمٓمػم ذاه٦ٌم وضم٤مئٞم٦م وشمٕمٝمد طمٗمره٤م إذا اجلـ

 .ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس وشمتالىمك ذم ا قاء وشمتٕم٤مر 

وإن هلل ٟم٤مرًا ذم اعمنمق ظمٚم٘مٝم٤م ًمٞمًٙمٜمٝم٤م أرواح اًمٙمٗم٤مر، وي٠ميمٚمقن ُمـ زىمقُمٝم٤م 

هقت اًمٗمجر ه٤مضم٧م إمم واٍد سم٤مًمٞمٛمـ ي٘م٤مل ًمف سمر ذسمقن ُمـ محٞمٛمٝم٤م ًمٞمٚمٝمؿ، وم٢مذا ـمٚمعوي

أؿمد طمّرًا ُمـ ٟمػمان اًمدٟمٞم٤م يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م يتالىمقن ويتٕم٤مرومقن وم٢مذا يم٤من اعم٤ًمء قم٤مدوا إمم اًمٜم٤مر، 

 شومٝمؿ يمذًمؽ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 
(1)

. 

 

  

 
 

 .(6/290): اكظر (1)
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  مطتقس األزواحمطتقس األزواح: : املطلب اخلامظاملطلب اخلامظ
  ما بعد املوت إىل البعحما بعد املوت إىل البعح

إذا قمٚمٛمٜم٤م مم٤م ؾمٌؼ أن اًمِمٞمٕم٦م يثٌتقن احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م، وأن اًمروح شمتٕمرض ًمٚمٜمٕمٞمؿ 

وهق أيـ ُمًت٘مر اًمروح طمتك يتؿ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ : أو اًمٕمذاب، ومٞم٠ميت ؾم١مال ُمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ

 ىمٌؾ اًمٌٕم٨م ؟

أرواح  اعم١مُمٜملم وأرواح : ٟمجد أن ٟمّمقصٝمؿ شمِمػم إمم أن إرواح قمغم ىمًٛملم

اًمٙمٗم٤مر، أُم٤م أرواح اعم١مُمٜملم وم٢من ُمًت٘مره٤م ذم اجلٜم٦م، وأُم٤م أرواح اًمٙمٗم٤مر وم٢من ُمًت٘مره٤م ذم 

 .اًمٜم٤مر

ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمـ أرواح : قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل »: ذم اًمٌح٤مرىم٤مل اعمجٚمز 

ذم طمجرات ذم اجلٜم٦م ي٠ميمٚمقن ُمـ ـمٕم٤مُمٝم٤م وينمسمقن ُمـ ذاهب٤م : اعم١مُمٜملم؟ وم٘م٤مل

 شرسمٜم٤م أىمؿ ًمٜم٤م اًم٤ًمقم٦م، وأٟمجز ًمٜم٤م ُم٤م وقمدشمٜم٤م وأحلؼ آظمرٟم٤م سم٠موًمٜم٤م : وي٘مقًمقن
(1)

. 

ي٘مقًمقن رسمٜم٤م ٓ شم٘مؿ  ذم اًمٜم٤مر يٕمذسمقن، »: وؾم٠مًمف أيْم٤ًم قمـ أرواح اعمنميملم وم٘م٤مل

 شًمٜم٤م اًم٤ًمقم٦م، وٓ شمٜمجز ًمٜم٤م ُم٤م وقمدشمٜم٤م، وٓ شمٚمحؼ آظمرٟم٤م سم٠موًمٜم٤م 
(2)

. 

شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اًمِمٞمٕم٦م ىمد أىمروا سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أُمقر، ًمٙمـ ُمع 

 :ذًمؽ  ؿ خم٤مًمٗم٤مت وهل

طمٞم٨م إن أول ُم٤م ي٠ًمل قمٜمف ذم اًم٘مؼم هق طم٥م إئٛم٦م : ُم٤م ي٠ًمل قمٜمف أوًٓ : أوًٓ 

أول ُم٤م ي٠ًمل قمٜمف اًمٕمٌد طمٌٜم٤م أهؾ :  ىم٤مل اًمٜمٌل  »: ى قمنم، ىم٤مل ذم سمح٤مر إٟمقارآصمـ

 شاًمٌٞم٧م 
(3)

ُمـ يٕمت٘مده ُمـ إئٛم٦م واطمدًا سمٕمد واطمد، وم٢من مل جي٥م  »، ومٞم٠ًمًمف ُمٚمٙم٤من قمـ 

 
 

 .(1/172) شجامع إخٌار  »، و (6/269): اكظر (1)

 .(6/270): اكظر (2)

 .(27/79): اكظر (3)
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 شقمـ واطمد ُمٜمٝمؿ ييسم٤مٟمف سمٕمٛمقد ُمـ ٟم٤مر يٛمتٚمئ ىمؼمه ٟم٤مرًا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 
(1)

. 

دًا هبؿ وم٢مٟمف يًتٓمٞمع  اًمرد قمغم أؾمئٚمتٝمؿ ويٙمقن ذم إذا يم٤من ذم طمٞم٤مشمف ُمٕمتؼ »وأُم٤م 

 شرهمد إمم يقم احلنم 
(2)

. 

طمٞم٨م إهنؿ ي٘مقًمقن سمرضمٕم٦م اإلُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م ذم آظمر اًمزُم٤من، : ىمق ؿ سم٤مًمرضمٕم٦م: صم٤مٟمٞم٤مً 

وؾمػمضمع ُمٕمف ىمقم ُمـ ؿمٞمٕمتف ًمٞمٗمرطمقا سم٘مٞم٤مم دوًمتف، وؾمػمضمع ُمٕمف أيْم٤ًم ىمقم ُمـ أقمدائف 

ة مجٞمع إئٛم٦م اًمذيـ ُم٤مشمقا إمم اًمدٟمٞم٤م ويٜمت٘مٛمقن ُمـ ًمٞمٜم٤مًمقا قم٘م٤مهبؿ، وي٘مقًمقن أيْم٤ًم سمرضمع

 . أقمدائٝمؿ 

 :وُمٌدأ اًمرضمٕم٦م قمٜمدهؿ يِمٛمؾ صمالصم٦م أصٜم٤م  

 .إئٛم٦م اإلصمٜم٤م قمنم: إول

 .وٓة اعمًٚمٛملم اًمذيـ اهمتّمٌقا اخلالوم٦م ذم ٟمٔمرهؿ : اًمث٤مين

يامن حمْم٤ًم وهؿ اًمِمٞمٕم٦م، وُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وخيص ُمٜمٝمؿ ُمـ حمض اإل: اًمث٤مًم٨م

و٤ًم وهؿ سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس إٓ اعمًتْمٕمٗملماًمٙمٗمر ُمح حمض
(3)

. 

إهن٤م رضمٕم٦م يمثػم ُمـ إُمقات إمم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ يقم :  وًمذا ىم٤مًمقا ذم شمٕمريػ  اًمرضمٕم٦م

اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمقدهتؿ إمم احلٞم٤مة سمٕمد اعمقت 
(4)

. 

 :ُمٜمٝم٤م : وهذه ُم٘م٤مًم٦م سم٤مـمٚم٦م ُٕمقر 

ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ): أهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٍميح ٟمص اًم٘مرآن ، ىم٤مل شمٕم٤ممم -1

 .[١٠٠ -٩٩: املؤينوٌ] (﮴   ﮵﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺ ﮲  ﮳ 

 
 

 .(2/632)أصقل مذهب افشقعة فؾؼػاري  »، كؼاًل ظـ 95فؾؿجؾز  شآظتؼادات  »: اكظر (1)

 .ظـ ادرجع افًابؼ كػس افصػحة  ، كؼالً ش 77اإلشالم ظؼقدة ودشتقر  فؾحًقـل  »: اكظر (2)

 .(2/912) شأصقل مذهب افشقعة  »: اكظر (3)

 .(77) شأوائؾ ادؼآت  »: اكظر (4)
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 .أن اجلزاء إٟمام يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أُم٤م اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞم٧ًم حمالًّ ًمذًمؽ-2

يمٗمرة واعمنميملم واًمذيـ ادقمقا إًمقهٞم٦م ُمع ال ًمق صمٌت٧م اًمرضمٕم٦م ًمٙم٤من إرضم٤مع-3

اهلل يمٗمرقمقن وهمػمه أومم سم٤مًمرضمقع؛ إذ إن همّم٥م  اخلالوم٦م أو اًمتٕمدي قمغم آل اًمٌٞم٧م ًمٞمس 

 .سمٖمػم طمؼ  فمؿ ضمرُم٤ًم ُمـ اًمنمك سم٤مهلل وادقم٤مء إًمقهٞم٦م وىمتؾ إٟمٌٞم٤مء سم٠مع

أن ىمق ؿ سمرضمقع إئٛم٦م وآل اًمٌٞم٧م ومٞمف شمٕمذي٥م  ؿ سم٤معمقت ُمرة أظمرى، -4

واعمقت أؿمد آٓم اًمدٟمٞم٤م 
(1)

 . 

، ٕهن٤م سمزقمٛمٝمؿ أُم٤من   أٟمف يقوع ُمع اعمٞم٧م ذم ىمؼمه شمرسم٦م ُمـ شمرسم٦م احلًلم: صم٤مًمث٤مً 

سم٤مب اؾمتح٤ٌمب ووع اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ُمع  »: ًمٕم٤مُمكم سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقانًمف، و ذا قم٘مد احلر ا

 شاعمٞم٧م ذم احلٜمقط واًمٙمٗمـ وذم اًم٘مؼم 
(2)

وهذه سم٤مـمٚم٦م ذقم٤ًم، ٕٟمف ًمٞمس ذم ذًمؽ دًمٞمؾ . 

صحٞمح يث٧ٌم ُم٤م ذيمروه 
(3)

. 

 
 

 .(2/925) شأصقل مذهب افشقعة  »، و (1/222)فؾعقاجل  شؾرق معاسة  »: اكظر (1)

 .(3/29)وشائؾ افشقعة  (2)

 .(2/631)أصقل مذهب افشقعة  (3)
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  ضادعضادعالالاملبحح املبحح 
  

  غبَات امليكسيً لعراب القرب والسد عليَاغبَات امليكسيً لعراب القرب والسد عليَا
    

 
 *  *        *  *        *  *
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 .متسك من أىكر عذاب القز  بشبه سمعوة وأخرى عقلوة

 :شبههم من جهة السمع : أووً 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ): ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٙم٤مومريـ -1

 .[١١: غافز ] (ڈ  ڈ

إٟمف ًمق يم٤من ذم اًم٘مؼم إطمٞم٤مء ًمٙم٤من هٜم٤مك  »وشم٘مرير ُم٤م ىم٤مًمقه ذم شمٕمٚم٘مٝمؿ هبذه اًمِمٌٝمف 

 صمالث إطمٞم٤مءات 

 .إطمٞم٤مء اًمدٟمٞم٤م -أ

 .إطمٞم٤مء اًم٘مؼم -ب

 .إطمٞم٤مء احلنم  -ضمـ

 شوهق ظمال  ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م 
(1)

. 

 :اجلقاب قمـ هذه اًمِمٌٝمف 

 :أن اإلُم٤مشمتلم اعمذيمقرشملم ذم أي٦م مه٤م 

 .اإلُم٤مشم٦م اًمتل شمٙمقن سمٕمد احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م -أ

 .اإلُم٤مشم٦م اًمتل شمٙمقن سمٕمد احلٞم٤مة ذم اًم٘مؼم -ب

ء اًم٘مؼم، وشمرك إطمٞم٤مء أظمرة؛ ٕٟمف وأن اإلطمٞم٤مءيـ يمذًمؽ إطمٞم٤مء اًمدٟمٞم٤م وإطمٞم٤م

ُمِم٤مهد وُمٕم٤ميـ ومال طم٤مضم٦م إمم ذيمره٤م، أو اعمراد سم٤مإلطمٞم٤مءيـ ذم أي٦م إطمٞم٤مء اًم٘مؼم وإطمٞم٤مء 

 قم٘مٌٝمام ُمٕمروم٦م ضوري٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممماحلنم، وظمّم٤م سم٤مًمذيمر دون إطمٞم٤مء اًمدٟمٞم٤م ٕهنام  اًمٚمذان ت

ڈ  ) :قمـ اًمٙم٤مومريـ  واقمؽماوم٤ًم سم٤مًمذٟمقب ىم٤مًمقا وي٘مقي هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م

 
 

 .(436)، مًائؾ آظتؼاد بغ افؽشاف واإلكتصاف جلامل مـصقر (5/115)ذح ادؼاصد : اكظر (1)
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وقمغم هذيـ اًمتٗمًػميـ صم٧ٌم اإلطمٞم٤مء ذم اًم٘مؼم  (ڈ
(1)

. 

ًمق مل شمث٧ٌم احلٞم٤مة ذم اًم٘مؼم  ًمزم أٓ َيّمؾ اعمقت إٓ ُمرة واطمدة،  »: ىم٤مل اًمرازي 

سمر أُم٤م ًمق أصمٌتٜم٤م احلٞم٤مة ذم اًمؼ. ومٙم٤من إصم٤ٌمت اعمقت ُمرشملم يمذسم٤ًم وهق ظمال  ًمٗمظ اًم٘مرآن

عمذيمقر ذم اًم٘مرآن ُمرشملم، أُم٤م اعمرة اًمث٤مًمث٦م ومٚمٞمس ذم وا ًمزُمٜم٤م إصم٤ٌمت احلٞم٤مة صمالث ُمرات

اًمٚمٗمظ ُم٤م يدل قمغم صمٌقهت٤م أو قمدُمٝم٤م، ومث٧ٌم أن ٟمٗمل طمٞم٤مة اًم٘مؼم ي٘متيض شمرك ُم٤م دل اًمٚمٗمظ 

قمٚمٞمف ، وم٠مُم٤م إصم٤ٌمت طمٞم٤مة اًم٘مؼم وم٢مٟمف ي٘متيض إصم٤ٌمت رء زائد قمغم ُم٤مدل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ ُمع أن 

أومم، قمغم أٟمف ُمـ اعمحتٛمؾ أهنؿ ذيمروا قمدُمف ومٙم٤من هذا ٓ إؿمٕم٤مر ومٞمف سمثٌقشمف، وٓ ب اًمٚمٗمظ

احلٞم٤مشملم وهل احلٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م واحلٞم٤مة ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أُم٤م احلٞم٤مة ذم اًم٘مؼم وم٠ممهٚمقا ذيمره٤م ًم٘مٚم٦م 

 شوضمقده٤م وىمٍم ُمدهت٤م 
(2)

. 

وذم ذيمره ًمالطمتامل إظمػم ٟمٔمر طمٞم٨م إٟمف طمٙمؿ قمغم أن طمٞم٤مة  اًم٘مؼم ىمٚمٞمٚم٦م اعمدة ُمع 

ي٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمٜمقات قمدة ، ويٛمٙم٨م ذم ىمؼمه ُمئ٤مت أن اًمقاىمع ظمال  ذًمؽ، وم٤مإلٟم٤ًمن يح

ويم٤من يم٤مومرًا ومال ؿمؽ أٟمف سم٘مل ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  اًمًٜملم ، ومٛمـ يم٤من ذم زُمـ اًمٜمٌل 

 . قمنمات اًمًٜملم، ًمٙمٜمف ذم ىمؼمه ُمٙم٨م ُمئ٤مت اًمًٜملم

يقهؿ أٟمف ٓ طمٞم٤مة ذم اًم٘مؼم وهق ذم أصؾ يمالُمف سمّمدد   شىمٚم٦م  وضمقده٤م »وذم ىمقًمف 

 .إصم٤ٌمت هذه احلٞم٤مة

أسمق اًمًٕمقدال وم
(3)
إمم أن اإلطمٞم٤مءيـ ُم٤م ذم اًم٘مؼم وُم٤م قمٜمد اًمٌٕم٨م : ذم شمٗمًػمه  

أرادوا سم٤مإلُم٤مشم٦م إومم ُم٤م سمٕمد طمٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وسم٤مًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م سمٕمد طمٞم٤مة اًم٘مؼم،  »: ومٞم٘مقل

 
 

 .(4/333)وأبؽار إؾؽار فممدي  (3/520)ؿػ وذح ادقا (5/115)ذح ادؼاصد : اكظر (1)

 .(14/41)مػاتقح افغقب : اكظر (2)

حمؿد بـ حمؿد بـ مصطػك افعامدي، مػن صاظر، مـ ظؾامء افسك ادًتعربغ ، ـان حارض افذهـ، هيع  (3)

وف ، تقيف يف ادـاطرة، ورشافة يف مًائؾ افقق (حتػة افطالب): فف ممفػات مـفا . افٌدهية ، وـان مفقٌاً 

 .(7/59)إظالم : هـ، اكظر982شـة 
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 شوسم٤مإلطمٞم٤مءيـ ُم٤م ذم اًم٘مؼم وُم٤م قمٜمد اًمٌٕم٨م ،وهق إٟم٥ًم سمح٤م ؿ 
(1)

. 

 .[٢٢: طزفا ] (ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ): ىمقًمف شمٕم٤ممم -2

إٟمف ًمق يم٤من ذم اًم٘مؼم طمٞم٤مة ًمّمح إؾمامقمٝمؿ، : وشم٘مرير هذه اًمِمٌٝم٦م قمٜمدهؿ أهنؿ ىم٤مًمقا

وهق ُم٤م ٟمٗمتف أي٦م اًمٙمريٛم٦م 
(2)

. 

 :اجلواب عن هذه الشبهة 

أن أي٦م ؾمٞم٘م٧م ًمتٛمثٞمؾ طم٤مل اًمٙم٤مومريـ سمح٤مل اعمقشمك، وسمٞم٤من قمدم اؾمتج٤مسمتٝمؿ ًمٜمداء 

اعمقشمك ذم اًم٘مٌقر طمتك يّمٚمح احلؼ، وإقمراوٝمؿ قمـ داقمل ا دى، وًمٞم٧ًم ًمٌٞم٤من طم٤مل 

ىمْم٧م يمثػمًا ُمـ و أظمذت هذه أي٦م قمغم فم٤مهره٤م ًمٜم٤مول. آطمتج٤مج هب٤م ذم هذا اعم٘م٤مم 

إٟمف ًمٞمًٛمع ىمرع ٟمٕم٤م ؿ  »:  اًمٜمّمقص ُمثؾ ىمقًمف 
(3)

ُم٤م أٟم٧م  »وىمقًمف ذم ىمتغم سمدر  ش

 شسم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقًمف ُمٜمٝمؿ 
(4) (5)

. 

سمٙمت٤مسمف وشمٜمزيٚمف ُمـ يِم٤مء ُمـ  إن اهلل يٕمظ -شمٕم٤ممم ذيمره  -ي٘مقل  »: ىم٤مل اسمـ ضمرير

ظمٚم٘مف طمتك يتٕمظ سمف ويٕمتؼم ويٜم٘م٤مد ًمٚمحؼ وي١مُمـ سمف، وُم٤م أٟم٧م ي٤م حمٛمد سمٛمًٛمع ُمـ ذم 

شم٘مدر أن شمٜمٗمع سمٛمقاقمظ يمت٤مب  اًم٘مٌقر يمت٤مب اهلل ومتٝمدهيؿ سمف إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد، ومٙمذًمؽ ٓ

ي٤مء قم٤ٌمده قمـ ُمٕمروم٦م اهلل وومٝمؿ يمت٤مسمف وسمٞمٜم٤مت طمججف ُمـ يم٤من ُمٞم٧م اًم٘مٚم٥م ُمـ أح اهلل

 
 

 .(5/8)إرصاد افعؼؾ افًؾقؿ : اكظر (1)

 .(5/115)ذح ادؼاصد : اكظر (2)

، (1273)مـ حديث أكس برؿؿ (باب ادقت يًؿع خػؼ  افـعال)أخرجف افٌخاري يف ـتاب اجلـائز  (3)

 .(2870)ومًؾؿ يف ـتاب اجلـة وصػة كعقؿفا وأهؾفا برؿؿ 

 .(141)يت خترجيف ص شقل (4)

وأوجف آتػاق وآختالف بغ اخلقارج  (437)مًائؾ آظتؼاد بغ افؽشاف وآكتصاف : اكظر (5)

وأبؽار إؾؽار  (5/116)ذح ادؼاصد : واكظر (257)وادعتزفة يف أهؿ افؼضايا افعؼدية جلامل ؾرج 

 .(4/341)فممدي 
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 شوأووح طمججف  ٟمزيٚمفوت
(1)

. 

يمام ٓ يًٛمع ويٜمتٗمع إُمقات سمٕمد ُمقهتؿ وصػمورهتؿ إمم  »: وي٘مقل اسمـ يمثػم

ىمٌقرهؿ وهؿ يمٗم٤مر سم٤م داي٦م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م، يمذًمؽ ه١مٓء اعمنميمقن اًمذيـ يمت٥م قمٚمٞمٝمؿ 

 شاًمِم٘م٤موة ٓ طمٞمٚم٦م ًمؽ ومٞمٝمؿ، وٓ ٟمًتٓمٞمع هدايتٝمؿ 
(2)

. 

 .[٥٦: اندخاٌ] (ۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ ): ىمقًمف شمٕم٤ممم-3

أٟمف ًمق يم٤من ذم اًم٘مؼم طمٞم٤مة ومال سمد أن يٕم٘مٌٝم٤م ُمقت إذ  »: وشم٘مرير هذه اًمِمٌٝم٦م قمٜمدهؿ

ة واطمدة وهذا م ىمٌؾ دظمقل اجلٜم٦م ُمقشمت٤من ٓ ُمقتٓ ظمال  ذم إطمٞم٤مء احلنم وًمٙم٤من ًمف

 شخم٤مًمػ ًمٜمص أي٦م 
(3)

. 

 :اجلواب عن هذه الشبهة 

اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م اعمقت، ومال  أن ذًمؽ وارد ذم طمؼ أهؾ اجلٜم٦م أي ٓ يذوق أهؾ

يٜم٘مٓمع ٟمٕمٞمٛمٝمؿ يمام اٟم٘مٓمع ٟمٕمٞمؿ أهؾ اًمدٟمٞم٤م سم٤معمقت ، ومال دًٓم٦م ذم أي٦م قمغم اٟمتٗم٤مء ُمقشم٦م 

 .أظمرى سمٕمد اعم٠ًمًم٦م وىمٌؾ دظمقل اجلٜم٦م 

ضمٜمس  (ڭ  ۇ  ۇ) :وقمٜمد ذًمؽ ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمـ ىمقًمف

ٻ  ٻ  پ   ٻ ): اعمقت وإن يم٤مٟم٧م اًمّمٞمٖم٦م صٞمٖم٦م اًمقطمدان يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

. واعمراد سمف ضمٜمس اًمٜم٤مس، وًمٞمس ذم ذًمؽ ُم٤م يدل قمغم اٟمتٗم٤مء يمثرة اعمقت ذم ٟمٗمًف (پ

وم٢مصم٤ٌمت اًمقاطمد أو آصمٜملم طمٞمٜمئذ ٓ يٜمٗمل وضمقد اًمث٤مين أو اًمث٤مًم٨م 
(4)

. 

 
 

 .(19/359)جامع  افٌقان : اكظر (1)

وإرصاد افعؼؾ افًؾقؿ  (14/296)تػًر  افؼرضٌل : ، واكظر(6/543)تػًر افؼرآن افعظقؿ  :اكظر (2)

(4/480). 

 .(3/521)، و ذح ادقاؿػ (5/114)ذح ادؼاصد : اكظر (3)

 .(3/521)وذح ادقاؿػ  (5/115)، ذح ادؼاصد (4/340)أبؽار إؾؽار : أكظر (4)
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 :شبههم من جهة العقل : ثاىواً 

اًمتل  ة، وهذه اًمِمٌفمتًؽ ه١مٓء اعمٜمٙمرون سمِمٌٝم٦م وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ وم٘مد

، ودومٕمتف إمم ُم٠ًمًم٦م  ٟمٙمرون ًمٕمذاب اًم٘مؼم ضم٤مًم٧م ذم ظم٤مـمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أورده٤م امل

ُم٤م شمٙمّٚمؿ ُمـ : طمٞمٜمام ؾمٛمٕمف خي٤مـم٥م سقمك سمدر سمٕمد أي٤مم ُمـ ُمٍمقمٝمؿ ىم٤مئالً  اًمٜمٌل 

ش واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م أٟمتؿ سم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقل ُمٜمٝمؿ »:  أضم٤ًمد ٓ أرواح  ٤م؟ وم٠مضم٤مسمف 
(1)

. 

 :وطم٤مصؾ ذًمؽ يتٚمخص ذم ؿمٌٝمتلم 

ًمٚمذة وإمل واعم٠ًمًم٦م واًمتٙمٚمؿ وٟمحق ذًمؽ ٓ شمتّمقر سمدون اًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مة، أن ا-1

وٓ طمٞم٤مة ُمع وم٤ًمد اًمٌٜمٞم٦م وسمٓمالن اعمزاج، وُمـ هٜم٤م شمّمٌح هذه إُمقر ُمـ اعمح٤مٓت 

اًمٕم٘مٚمٞم٦م 
(2)

. 

 :أن شمٕمذي٥م اعمٞم٧م أُمر ي٠مسم٤مه احلس وشمرومْمف اعمِم٤مهدة وىمد ذيمروا ًمذًمؽ صقرًا -2

ٓئٙم٦م ييسمقن  اعمقشمك سمٛمٓم٤مرق ُمـ طمديد، وٓ إٟم٤م ٟمٙمِمػ اًم٘مؼم ومال ٟمجد ومٞمف م-أ

 .ٟمجد ومٞمف طمٞم٤مت وٓ صمٕم٤مسملم وٓ ٟمػمان وٓ همػم ذًمؽ مم٤م ذيمر 

ؾم٤ميمٜم٤ًم ُمـ همػم أن  واعم٘متقل واعمّمٚمقب يٌ٘مك قمغم طم٤مًمف إٟم٤م ٟمرى اعمٞم٧م-ب

أو أمل، وىمد يدومـ ذم حلد وٞمؼ أو صٜمدوق ٓ  حترك، ودون أن يٌدو قمٚمٞمف أصمر ًمذةي

 .يتّمقر ضمٚمقؾمف ومٞمف

ن هٜم٤مك ُمـ اومؽمؾمتف اًم٤ًٌمع وهنِمتف اًمٓمٞمقر، وشمٗمرىم٧م أضمزاؤه ذم سمٓمقهن٤م أ-ضمـ

 وًٓ ذري ذم ا قاء ؿمامًٓ وضمٜمقسم٤ًم وىم٥موطمقاصٚمٝم٤م وهٜم٤مك ُمـ أطمرق طمتك ص٤مر رُم٤مدًا صمؿ 

يتؿ ؾم١ما ؿ ومٞمف وقمذاهبؿ أو شمٜمٕمٞمٛمٝمؿ  ودسمقرًا، ومال يٙمقن  ١مٓء ىمؼم 
(3)

. 

 
 

ومًؾؿ يف ـتاب اجلـة وصػة  (3757)برؿؿ  (ب ؿتؾ أيب جفؾبا)أخرجف افٌخاري يف ـتاب ادغازي  (1)

 .(2874)كعقؿفا وأهؾفا برؿؿ 

 .(437)ومًائؾ آظتؼاد بغ افؽشاف وآكتصاف  (5/116)ذح ادؼاصد : اكظر (2)

، (235)، وافروح (1/373)وافتذـرة  (3/521)، وذح ادقاؿػ (5/116)ذح ادؼاصد : اكظر (3)
=  
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هؿ ًم٘مدرة اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مدير هذه ؿمٌٝم٤مهتؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ ويمٚمٝم٤م شمدور طمقل إٟمٙم٤مر

 .شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 : اجلواب عذ ذلك

 :أضم٤مب أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ هذه  اًمِمٌف سمجقاسملم أطمدمه٤م إمج٤مزم وأظمر شمٗمّمٞمكم 

إن ُم٤م ذيمره  اعمٜمٙمرون ٓ يٕمدو أن يٙمقن جمرد : وم٘م٤مًمقا ومٞمف :أما اإلمجايل-أ

اٟمقن اًمٕم٤مدة، سمؾ ُمرده٤م إمم ق ت جمردة ٓ شمًتٜمد إمم أدًم٦م ي٘مٞمٜمٞم٦ماطمتامٓت واؾمتٌٕم٤مدا

وذًمؽ ٓ خيرضمٝم٤م قمـ دائرة آُمٙم٤من، سمؾ  إن ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ ظمقارق اًمٕم٤مدات سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ًمِمٛمقل ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وقمٛمقُمٝم٤م 
(1)

. 

وٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمْم٤مومرت قمغم صمٌقت ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم وقمذاسمف وطمٞم٨م أظمؼمٟم٤م 

إن  »: سمٌمء ؾمٞمقضمد ومٝمق ممٙمـ وواىمع ٓ حم٤مًم٦م ي٘مقل اًم٘مرـمٌل اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف 

ًمذيـ ضم٤مؤوا سم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس، وًمٞمس ًمٜم٤م ـمريؼ إٓ ُم٤م ٟم٘مٚمقه ًمٜم٤م ُمـ ن رووه هؿ ااًمذي

 شذًمؽ 
(2)

 . 

 : أما اجلواب التفصويل فبواىه كاآليت -ب

سم٤مؿمؽماط اًمٌِٜمْٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة ُمردود ؛ٕٟمف ًمٞمس سمالزم اؿمؽماط هذا اًمنمط : ىمق ؿ-1

ز أن يٌ٘مك ُمـ إضمزاء ىمدر ُم٤م ًم٘مٞم٤مم احلٞم٤مة سم٤معمٞم٧م،وًمق ؾمٚمؿ أن اًمٌٜمٞم٦م ذط ًمٚمحٞم٤مة ومٞمجق

يّمٚمح سمِٜمٞمف، وقمٚمٞمف ومال ُم٤مٟمع أن يرد اهلل شمٕم٤ممم احلٞم٤مة إمم يمؾ ضمزء ُمـ اًمٌدن، أوامم أضمزاء 

خمّمقص٦م ُمٜمف ومٞم٠ًمل ويٕمذب، وإن يم٤من ذًمؽ ُمًتقرًا قمٜم٤م، وهم٤ميتف أٟمف ُمـ اخلقارق 

 . ًمٚمٕم٤مدة وهل همػم ممتٜمٕم٦م ذم ُم٘مدور اهلل شمٕم٤ممم

 =  
 .(437)افؽشاف وآكتصاف  ومًائؾ آظتؼاد بغ

 .(438)، ومًائؾ آظتؼاد بغ افؽشاف وآكتصاف (5/116)ذح ادؼاصد : اكظر (1)

 .(1/375)افتذـرة : اكظر (2)
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ًمٓمٞمػ ضمًؿ هق اًمذي  ًمٚمروح يٙمقٟم٤م أن جيقز ؾم٠مًم٦موامل اًمتٕمذي٥م ي٘م٤مل ىمد أٟمف قمغم
(1)

 .

 .وهذا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٜمزل ًمٚمخّمؿ وإٓ وم٘مد ؾمٌؼ أن اًمٕمذاب يٙمقن ًمف شمٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن

 :أُم٤م ُم٤م ذيمر ُمـ أن احلس ي٠مسم٤مه ويرومْمف ومٞم٘م٤مل

إن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ أُمر أظمرة  و ُم٤م يم٤من ُمتّمال هب٤م همٞم٤ٌم، وطمجٌٝم٤م قمـ إدراك 

. ك ُمـ يمامل طمٙمٛمتف، وًمٞمتٛمٞمز اعم١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م ُمـ همػمهؿاعمٙمٚمٗملم ذم هذه اًمدار وذل

وم٠مطمقال اعم٘م٤مسمر وأهٚمٝم٤م قمغم ظمال  قم٤مدات أهؾ اًمدٟمٞم٤م ذم طمٞم٤مهتؿ، ومٚمٞمس شمٜم٘م٤مس أطمقال 

أظمرة قمغم أطمقال اًمدٟمٞم٤م،وهذا ُم٤مٓ ظمال  ومٞمف، وًمقٓ أظمؼم اًمّم٤مدق سمذًمؽ مل ٟمٕمٚمؿ 

 طمد، وهذا روطمف ذم اًمٜمٕمٞمؿومراش وا وٟمحـ ٟمرى ذم اًمقاىمع اًمٜم٤مئٛملم ذم. ؿمٞمئ٤م مم٤م هٜم٤مًمؽ

ويًتٞم٘مظ وأصمر اًمٜمٕمٞمؿ قمغم سمدٟمف، وهذا روطمف ذم اًمٕمذاب ويًتٞم٘مظ وأصمر اًمٕمذاب قمغم 

ظمر، وم٠مُمر اًمؼمزخ أقمج٥م ُمـ ذًمؽ ،وًمٞمس قمٜمد أطمدمه٤م ظمؼم سمام قمٜمد أسمدٟمف
(2)

. 

 إٟم٤م ٟم١مُمـ سمذًمؽ إلظم٤ٌمر اًمرؾمقل : وأُم٤م ذيمروه ُمـ صقر ذم ذًمؽ ومٞم٘م٤مل 

هلل شمٕم٤ممم أن يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ُمـ قم٘م٤مب أو ٟمٕمٞمؿ، ويٍم  اعمٕمّمقم قمـ اًمٙمذب ذم ذًمؽ، و

 .أسمّم٤مرٟم٤م قمـ مجٞمع ذًمؽ سمؾ يٖمّٞمٌف قمٜم٤م

وقمدم ُمِم٤مهدشمٜم٤م ًمذًمؽ ٓ يٕمٜمل قمدم وىمققمف ًمٚمٛمٞم٧م وضمري٤مٟمف قمٚمٞمف؛ وم٢مٟمف ًمٞمس 

أن يٕمٞمد إمم اعمٞم٧م ٟمققم٤ًم ُمـ احلٞم٤مة سم٘مدر ُم٤م يٗمٝمؿ اًم١ًمال ويرد  ُمًتحٞماًل قمغم اهلل 

 .ويرى هق وٓ ٟمرى يف سمحٞم٨م َيس هق وٓ ٟمحسأصمره٤م قمؾ اجلقاب وٟمحـ ٓ ٟمرى

يمام ٓ يٛمتٜمع قمغم ُمـ هق قمغم يمؾ رء ىمدير أن جيٕمؾ ًمٚمروح اشمّم٤مًٓ ذم طمؼ ُمـ 

 .شمٗمرىم٧م أضمزاؤه سمتٚمؽ إضمزاء قمغم شم٤ٌمقمد ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ويٙمقن  ٤م ؿمٕمقر سمٜمقع إمل أو اًمٚمذة

 
 

، ومًائؾ آظتؼاد بغ افؽشاف وآكتصاف (5/116)، وذح ادؼاصد (4/339)أبؽار إؾؽار : اكظر (1)

(438). 

 .(240)وح وافر (1/371)افتذـرة : أكظر (2)
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ُمك اعمغيمام أٟم٤م ٟمح٥ًم  ،وٟمحـ ٓ ٟمِمٕمر سمف يٌٕمد أن شمرد احلٞم٤مة إمم اعمّمٚمقب وٓ

ومٞم٠ًمل ويٕمذب ، ويٙمقن ذًمؽ ظمٗمٞم٤ًم قمٜم٤م ُمًتقرًا ُمٜم٤م،  قمٚمٞمف ُمٞمت٤ًم، ويمذا ص٤مطم٥م اًمًٙمتف

ضمؼميؾ وهق سملم أفمٝمر أ صح٤مسمف ُمع ؾمؽمه  وٓ سُمٕمد ومٞمف، يمام ٓ سُمٕمد ذم رؤي٦م اًمٜمٌل 

قمٜمٝمؿ
(1)

. 

     ىم٤مل اسمـ طمجر ُمِمػمًا إمم أن قمدم ُمِم٤مهدة ذًمؽ ىمد يٙمقن ظمِمٞم٦م قمدم اًمتداومـ 

 شمٕم٤ممم س  أسمّم٤مر اًمٕم٤ٌمد وأؾمامقمٝمؿ قمـ ُمِم٤مهدة ذًمؽ وؾمؽمه قمٜمٝمؿ واًمٔم٤مهر أن اهلل» 

إسم٘م٤مء قمٚمٞمٝمؿ ًمئال يتداومٜمقا، وًمٞم٧ًم ًمٚمجقارح اًمدٟمٞمقي٦م ىمدرة قمغم إدراك أُمقر اعمٚمٙمقت 

وىمد صمٌت٧م إطم٤مدي٨م سمام ذه٥م إًمٞمف  اجلٛمٝمقر ُمـ أن اعمٞم٧م ختتٚمػ . إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل

 ش أوالقمف ًمْمٛم٦م اًم٘مؼم، وأن ُمٜمٝمؿ ُمـ ييب سم٤معمٓمرىم٦م
(2)

. 

 

 

  
 

 
   

 
 

ومًائؾ آظتؼاد بغ افؽشاف وآكتصاف . (4/339)، أبؽار إؾؽار (1/376)افتذـرة : اكظر (1)

 .(258)، وأوجف  آتػاق وآختالف بغ اخلقارج وادعتزفة يف أهؿ افؼضايا افعؼدية (438)

 .(3/301)ؾتح افٌاري : اكظر (2)
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 احلياة الربشخية عيد الفسق امليتطبة لإلضالو
 
 

 - :مخطـة مباحـــحوفيُ 
 احلياة الربسخية عيذ اإلمساعيلية: املبحح األول. 
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  متَيـــــــدمتَيـــــــد

، (اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م)ؾمٞمٙمقن احلدي٨م ذم هذا اًمٗمّمؾ قمـ ومرق يّمدق قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم ًم٘م٥م 

 .شمٕمريػ واًمٜمِم٠مة وؾم٥ٌم اًمتًٛمٞم٦م ال يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمٙمالم قمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٨مًمذا 

ى:تعروفىالباطنوةىلغةىواصطالحًاى:ىأواًل
. ُم٠مظمقذة ُمـ اًم٤ٌمـمـ؛ وهق داظمؾ يمؾ رء، قمٙمس اًمٔم٤مهر: اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م

ـمقٟم٤ًم إذا ظمٗملُب  ن اًمٌمءُ طَ َب : واًمٌٓمـ ُمـ يمؾ رء ضمقومف، ي٘م٤مل
(1)
 . 

ٓح قم٤مم يٓمٚمؼ قمغم مجع ُمـ اًمٓمقائػ اعمتٕمددة واعمذاه٥م اصط: وذم آصٓمالح

اعمتِمٕم٦ٌم، وسمٞمٜمٝم٤م ىم٤مؾمؿ ُمِمؽمك هق آقمت٘م٤مد سم٤مًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، وشم٠مويؾ اًمٜمّمقص 

 .اًمٔم٤مهرة إمم ُمٕم٤مٍن سم٤مـمٜمٞم٦م 

 .وقمٚمٞمف وم٤مًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم ومرىم٦م واطمدة، وإٟمام هل وصػ ُمِمؽمك ًمٗمرق قمدة 

ًمٔمقاهر وهق زقمٛمٝمؿ أن شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وُمـ ظمالل  اًمتٕمريػ ئمٝمر ؾم٥ٌم 

اًم٘مرآن وإظم٤ٌمر سمقاـمـ دمري ذم اًمٔمقاهر جمرى اًمٚم٥م ُمـ اًم٘منم، وأن اخلقاص هؿ 

قمغم طمد  -ل إهمٌٞم٤مءٟمّمقص وي٠مظمذون هب٤م، أُم٤م اجلٝم٤مال اًمذيـ يٜمٔمرون إمم سمقاـمـ

ومٝمؿ اًمذيـ ي٘متٍمون قمغم اًمٔمقاهر، ويٖمٗمٚمقن قمـ اًمٜمٔمر ذم اًمٌقاـمـ  -شمٕمٌػمهؿ
(2)

. 

إٟمام ًمزُمٝمؿ هذا اًمٚم٘م٥م حلٙمٛمٝمؿ سم٠من ًمٙمؾ فم٤مهر سم٤مـمٜم٤ًم، و»  :ي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين

 شوًمٙمؾ شمٜمزيؾ شم٠موياًل 
(3)

إٟمام ؾمٛمقا سم٤مـمٜمٞم٦م ًمٙمقهنؿ يٙمتٛمقن ُمٕمت٘مداهتؿ قمـ : وىمٞمؾ . 

 .سمف اقمت٘م٤مده ، ومال ئمٝمره إٓ عمـ يثؼوم٤مًم٤ٌمـمٜمل هق اًمذي يٙمتؿ . اًمٜم٤مس

 
 

 .(4/185)وافؼامقس ادحقط  (1/434)فًان افعرب : اكظر (1)

افًؾقمل / وأصقل اإلشامظقؾقة د (751)مذاهب اإلشالمقغ بدوي  (21)ؾضائح افٌاضـقة : اكظر (2)

(1/222). 

 .(228)ادؾؾ وافـحؾ : اكظر (3)
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 إٓ أن اعمِمٝمقر ذم ؾم٥ٌم اًمتًٛمٞم٦م واًمذي قمٚمٞمف قم٤مُم٦م إئٛم٦م اعمت٘مدُملم هق

إول
(1)

. 

ى:أصولىالباطنوةىونشأتكاى:ىثانوًا

 شمٚمػ قمٚمامء اًمٗمرق وُم١مرظمقه٤م ذم ذًمؽُمّمدر اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ، وم٘مد اخأُم٤م قمـ أصؾ 

وذيمر » : إن واوٕمٞمٝم٤م يم٤مٟمقا ُمـ أسمٜم٤مء اعمجقس وإًمٞمف ذه٥م اًمٌٖمدادي طمٞم٨م ىم٤مل: وم٘مٞمؾ

... أصح٤مب اًمتقاريخ أن اًمذيـ ووٕمقا أؾم٤مس ديـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م يم٤مٟمقا ُمـ أوٓد اعمجقس

ي١ميمد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ ُمٞمؾ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م إمم ديـ اعمجقس أٟم٤م ٓ ٟمجد قمغم فمٝمر إرض جمقؾمٞم٤ًم و

 شإٓ وهق ُمقادٌّ  ؿ 
(2)

. 

إن أصقل اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م يرضمع إمم ىمقم ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م واعمالطمدة :  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 واعمجقس واًمٞمٝمقد اًمذيـ شمٓم٤مسم٘مقا قمغم سمٖمض اإلؾمالم وسمٖمض ٟمٌٞمف 
(3)

. 

ىمد قمغم اًمح  هذيـ اًم٘مقًملم؛ ٕن اجلٛمٞمع ممـ مجٕمٝمؿواحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ شمٕم٤مرض سملم

وأُم٤م قمـ سمداي٦م فمٝمقره٤م وم٘مد اظمتٚمٗم٧م يمٚمٛم٦م اًمٕمٚمامء ذم حتديد . اإلؾمالم، واًمٕمداء ٕهٚمف

اقمٚمؿ »  :هـ، ي٘مقل حمٛمد سمـ احلًـ اًمديٚمٛمل250ذًمؽ، ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف يم٤من ؾمٜم٦م 

ريح قم٤مد، وطمج٤مرة ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ ـمقوم٤من ٟمقح ، و -أن اسمتداء ووع ُمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

 شيم٤من ذم ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئتلم ُمـ ا جرة  -ًمقط، وص٤مقم٘م٦م صمٛمقد
(4)

. 

ويرى اًمٌٖمدادي وهمػمه أن دقمقة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م فمٝمرت ذم أي٤مم اخلٚمٞمٗم٦م  اًمٕم٤ٌمد اعم٠مُمقن 

 
 

/ وافعؼائد افٌاضـقة وحؽؿ اإلشالم ؾقفا د (281)وافػرق بغ افػرق افٌغدادي . ادصادر افًابؼة: اكظر (1)

 .(11)صابر ضعقؿة 

 .(286 -284)افػرق بغ افػرق : طران (2)

اخلطقب /  واحلرـات افٌاضـقة يف افعامل اإلشالمل د (3)بقان مذهب افٌاضـقة وبطالكف افديؾؿل : اكظر (3)

(20). 

 .(3)بقان مذهب افٌاضـقة وبطالكف : اكظر (4)
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هـ218هـ و 197اًمتل يم٤مٟم٧م ظمالومتف ُم٤م سملم ؾمٜم٦م 
(1)

. 

يؾ حتديد ؾمٜم٦م ذم حتديد فمٝمقر هذا اعمٌدأ، ومٛمـ اعمًتح وعم٤م يم٤من اخلال  ىم٤مئامً 

سمٕمٞمٜمٝم٤م ًمٔمٝمقر طمريم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ٓ ؾمٞمام وأهن٤م ًمٞم٧ًم ومرىم٦م واطمدة سمٕمٞمٜمٝم٤م، وإٟمام هل ومرق 

وُمذاه٥م ؿمتك جيٛمٕمٝم٤م ُمٜمٓمٚمؼ آقمت٘م٤مد سم٤مًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، يمام أهن٤م ُمع ذًمؽ ُمذه٥م 

ظمٗمل اختذ ُم١مؾمًقه اًمني٦م واًمٙمتامن وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ احلٗم٤مظ قمغم طمٞم٤مة دقم٤مهت٤م وُم٤م 

أٟمف عم٤م اٟمتنم اإلؾمالم وقمّز أهٚمف، واٟمٓمٗم٠مت ٟم٤مر اعمجقس، ويمن وٓ ري٥م . يدقمقن إًمٞمف

س ًمقاء اًمٞمٝمقدي٦م، طمٞمٜمٝم٤م سمدأ أشم٤ٌمع  صٚمٞم٥م اًمٜمّم٤مرى، وُهّدم ـم٤مهمقت اًمقصمٜمٞم٦م، وُٟمٙمِّ

ُمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اًمتخٓمٞمط إلىم٤مُم٦م ُمذهٌٝمؿ، سمٕمدُم٤م أيمؾ احلًد ىمٚمقهبؿ، وومٓمَّنر اًمٖمٞمظ 

أيم٤ٌمدهؿ 
(2)

. 

ون  احلدي٨م قمـ مخس ومرق، وسمٞم٤من ُمقىمٗمٝم٤م وعم٤م يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومرق ؿمتك ، ومًٞمؽ

 :ُمـ ُمّمػم اًمٜمٗمس سمٕمد اعمقت وطمٞم٤مة اًمؼمزخ، وهذه اًمٗمرق هل

 .اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م -1

 .اًمدروز -2

 .اًمٜمّمػمي٦م -3

 .اًمٌٝم٤مئٞم٦م -4

 . اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م -5

 

  

 
 

 .(83)، افتٌصر يف افديـ آشػرايقـل (284)افػرق بغ افػرق : اكظر (1)

 .(1/277)افعقاجل / وؾرق معاسة تـتًب إػ اإلشالم د (1/224)صقل اإلشامظقؾقة أ: اكظر (2)
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  األولاألولاملبحح املبحح 
  

  احلياة الربشخية عيد اإلمساعيليةاحلياة الربشخية عيد اإلمساعيلية
    

 - :ثالثــة مطالــب فيــُو

 .ةمساعيليالتعريــف باإل :المطلب األول

 .من احلياة الربزخيـت مىقف اإلمساعيليت: المطلب الثاني

 .من احلياة األخرويـت مىقف اإلمساعيليت: المطلب الثالث
 

 *  *        *  *        *  *
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  التعسيف باإلمساعيلية التعسيف باإلمساعيلية : : املطلب األولاملطلب األول

ا أن أسم٤مه ضمٕمٗمرًا هؿ اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٢مُم٤مُم٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمٕمد ُمقت أسمٞمف، وادقمق

أؿم٤مر إًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف و دل اًمِمٞمٕم٦م قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مًمقا سم٢مُم٤مُم٦م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ُمـ 

 .سمٕمده، وأٟمٙمروا ؾم٤مئر وًمد ضمٕمٗمر

 :حوث إهنم بعد وفاة إسامعول بن جعفر اىقسموا قسمني 

ومرىم٦م ُمٜمتٔمرة إلؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ، ُمع أن أهؾ اًمت٤مريخ اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف شمقذم :  أووً 

 .طمٞم٤مة أسمٞمف ذم 

ومرىم٦م ىم٤مًم٧م أن اإلُم٤مم سمٕمد ضمٕمٗمر هق ؾمٌٓمف حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر، : ثاىواً 

طمٞم٨م إن ضمٕمٗمرًا ٟمّّم٥م اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ ًمإلُم٤مُم٦م سمٕمده، ومٚمام ُم٤مت إؾمامقمٞمؾ ذم طمٞم٤مة أسمٞمف 

وإمم هذا . سمٜمف حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمٚمٛمٜم٤م أٟمف إٟمام ٟمّّم٥م اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم إُم٤مُم٦م ا

ة ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًم٧م اإلؾمامقمٞمكمم
(1)

. 

 :مجلة معتقدات اإلسامعولوة 

وم٤مًمتقطمٞمد ًمدهيؿ هق اًمٜمٗمل اعمٓمٚمؼ ًمٚمّمٗم٤مت قمـ اهلل شمٕم٤ممم، سمؾ : ذم إًمقهٞم٦م : أووً 

وإٟمٙم٤مر أي صٗم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف، ومٜمٗمقا قمـ اهلل شمٕم٤ممم مجٞمع أؾمامئف وصٗم٤مشمف، طمتك ٟمٗمقا قمٜمف 

وادث، وًمذًمؽ ضمٕمٚمقا أؾمامء صٗم٦م اًمقضمقد؛ زقماًم ُمٜمٝمؿ أٟمف يمامل وشمٜمزيف ًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمح

 شاًمٕم٘مؾ اًمٙمكم واًم٤ًمسمؼ » اهلل وصٗم٤مشمف اًمقاردة ذم اًمنمع أؾمامء وصٗم٤مت ًمٌمء يًٛمقٟمف 

ٕهن٤م ٓ شمٚمٞمؼ سمف شمٕم٤ممم، سمؾ شمٚمٞمؼ سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٙمكم، وضمٕمٚمقه هق اًمقاؾمٓم٦م ذم ظمٚمؼ إؿمٞم٤مء، 

إن : ، أي شاعمثؾ واعمٛمثقل » ومٝمق ًمدهيؿ اًمّمقرة اخل٤مرضمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم، ويٕمت٘مدون ٟمٔمري٦م 

إن : هٜم٤مك طمدودًا روطم٤مٟمٞم٦م ذم اًمًامء، يٛمّثٚمٝم٤م قمغم إرض طمدود ضمًامٟمٞم٦م، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا  
 

 :وؿد اكٌثؼت مـ اإلشامظقؾقة شٌع ضقائػ مشفقرة ـؾفا تـتؿل إفقفا  (1)

-7إؽاخاكقة  -6افٌفرة  -5إشامظقؾقة افشام -4احلشاصقن -3افػاضؿقة -2. افؼرامطقة -1 

 .(2/351)وأصقل اإلشامظقؾقة فؾًؾقمل  (62)افػرق بغ افِػرق : اكظر.افقاؿػة
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ذم اًمٕم٤ممل اجلًامين ،  شاإلُم٤مم اإلؾمامقمٞمكم » ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ي٘م٤مسمٚمف  شاًمٕم٘مؾ اًمٙمكم » 

ًمٚمٕم٘مؾ اًمٙمكم،  شُمثؾ » ومزقمٛمقا أن صٗم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم يمٚمٝم٤م هل صٗم٤مت ًمإلُم٤مم، ٕٟمف 

إمم آظمر أؾمامئف شمٕم٤ممم ... ومرد اًمّمٛمد اعمٜمت٘مؿ اجل٤ٌمر ال و اًمقاطمد إطمدوم٤مإلُم٤مم قمٜمدهؿ ه

 .وصٗم٤مشمف اًمتل أـمٚم٘مقه٤م قمغم أئٛمتٝمؿ 

وطمل ال ومٞمٕمت٘مدون أن اًمٜمٌقة ومٞمض، واهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس هق ُمرؾمؾ: ذم اًمٜمٌقات: ثاىواً 

، واًمٜمٌل قمٜمدهؿ ؿمخص وم٤مو٧م قمٚمٞمف ُمـ  شاًم٤ًمسمؼ » وإٟمام اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل  إمم إٟمٌٞم٤مء

، ويزقمٛمقن أن هذه اًم٘مقة  شاعمٕمٚمقل » ىمقة ىمدؾمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمت٤مزم  شاًمٕمٚم٦م » اًم٤ًمسمؼ 

اًمٗم٤مئْم٦م قمغم اًمٜمٌل ٓ شمٙمقن يم٤مُمٚم٦م ذم سمدء طمٚمق ٤م، وإٟمام شمٙمتٛمؾ سمٕمد اٟمت٘م٤م ٤م ُمـ اًمرؾمقل 

وم٤مإلُم٤مُم٦م ُمٙمٛمٚم٦م ًمٚمٜمٌقة قمٜمدهؿ،   شاًمّم٤مُم٧م » إمم اإلُم٤مم اعمًٛمك سمـ  شاًمٜم٤مـمؼ » اعمًٛمك سمـ 

حمدودة، وم٢مذا اٟمٍمُم٧م ُمدشمف سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤ًم آظمر وهٙمذا، وأن  ويزقمٛمقن أن ًمٙمؾ ٟمٌل ُمدة

ًمٙمؾ ٟمٌل ؾمقؾم٤ًم وأن هذا اًمًقس هق اًم٤ٌمب إمم قمٚمؿ اًمٜمٌل ذم طمٞم٤مشمف واًمقطمل ًمف سمٕمد 

 .مم٤مشمف 

ضمٕمٚمقا ًمٚمٕم٘مؾ  شاعمثؾ واعمٛمثقل » يمام ؾمٌؼ ذم شم٘مريرهؿ ًمٜمٔمري٦م : ذم اإلُم٤مُم٦م: ثالثاً 

يف ؾم٤مئرًا أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف، اًمتل هل ذم اًمٙمكم  ممثاًل أروٞم٤ًم شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف وشمٜمٍم  إل

، وم٠مؾمٌٖمقا قمٚمٞمف  إصؾ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ، وىمد ـمٌ٘مقا ذًمؽ أوًٓ قمغم قمكم 

صٗم٤مت إًمقهٞم٦م، ومٝمق قمٜمدهؿ رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ، صمؿ أؾمٌٖمقا هذه اًمّمٗم٤مت قمغم 

 .اًم٘م٤مدر  أئٛمتٝمؿ، وم٤مإلُم٤مم اإلؾمامقمٞمكم هق اًمقاطمد إطمد اًم٘مٝم٤مء اعمٜمت٘مؿ اًمٖمٗم٤مر اًمٕمزيز

ًمٚمٕم٤ٌمدات قمٜمدهؿ ضم٤مٟم٤ٌمن ضم٤مٟم٥م قمٚمٛمل وآظمر : ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م : رابعاً 

 . قمٛمكم، أو فم٤مهر وسم٤مـمـ، ومٛمـ قمٛمؾ سم٤مًم٤ٌمـمـ وشمرك اًمٔم٤مهر ومٝمق يم٤مومر، ويمذا اًمٕمٙمس

واًمٕم٤ٌمدات اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل اًم٘مٞم٤مم سم٠مداء إريم٤من ُمـ صالة وطم٩م وزيم٤مة وصٞم٤مم، 

ل شمرد قمغم وم٤مقمٚمٝم٤م وٓ يرضمك ىمٌق ٤م إٓ إذا ًمٙمـ هذه اًمٕم٤ٌمدات ٓ شم٘مٌؾ وطمده٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ب

اٟمْمؿ إًمٞمٝم٤م اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل اًمذي ي٘مقم قمغم أؾم٤مس أن ًمٚم٘مرآن فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم؛ وهق اًمذي 

طمدا هبؿ إمم قمدم إظمذ سم٤مًمٜمّمقص اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م قمغم فم٤مهره٤م، دون 
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ة ُمـ ـمٝم٤مرة وإىم٤مُم٦م شم٠مويالهتؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  ٤م؛ إذ اًمٔم٤مهر قمٜمدهؿ وهق هذه اًمٕم٤ٌمدات اًمٕمٛمكم

ـمـ اعمتٚم٘مك صالة وإيت٤مء زيم٤مة وٟمحقه٤م ، ٓ يٙمٗمل قمٜمدهؿ سمؾ ٓسمد ُمـ اإليامن سمٕمٚمؿ اًم٤ٌم

خيتص سمف  ينُمـ اإلُم٤مم وهق قمٚمؿ ًمد
(1)

. 

 

  

 
 

، وأصقل اإلشامظقؾقة  (147)، و  ضائػة اإلشامظقؾقة دحؿد ـامؾ حًغ (62)افػرق بغ افػرق  : اكظر (1)

 .(100)، و  دراشات مـفجقة فٌعض ؾرق افراؾضة افٌاضـقة  فعٌد افؼادر صقيف (2/403)فؾًؾقمل 
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  الربشخيةالربشخية  احلياةاحلياة  مًمً  اإلمساعيليةاإلمساعيلية  موقفموقف  ::اىياىياملطلب الحاملطلب الح

ث قمـ يت جي٥م اإليامن هب٤م واًمتًٚمٞمؿ  ٤م دون اًمٌحال إن ُم٤ًمئؾ اًمٖمٞم٥م ُمـ إُمقر

وًمٙمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م أٟمٙمرت ذًمؽ وأظمذت شمٚمقي اًمٜمّمقص . طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمتل هل قمٚمٞمٝم٤م

قمـ اعمٌدأ واعمٕم٤مد ويقم  -اًمنمقمٞم٦م وومؼ ُم٤م متٚمٞمف قمٚمٞمٝمؿ أهقائٝمؿ، ومج٤مءت سمٛمٗم٤مهٞمؿ

خت٤مًمػ  -ىمؼم وٟمٕمٞمٛمف واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وهمػم ذًمؽ مم٤م ضم٤مء ُمـ  قم٘م٤مئد همٞمٌٞم٦مال اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمذاب

 .رىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُم٤م ضم٤مء سمف اًمديـ وُم٤م قمٚمٞمف اًمػ

وعم٤م يم٤مٟم٧م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمـ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومال قمج٥م ُمـ أن دمٕمؾ اًمت٠مويؾ أؾم٤مؾم٤ًم 

ذم اعمذه٥م، وم٤مًمت٠مويؾ ذم اعمٗمٝمقم اإلؾمامقمٞمكم خيتٚمػ مت٤مم آظمتال  قمـ اًمتٗمًػم يمام 

قمٜمك شمٗمٝمٛمف قم٤مُم٦م اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ؛ ٕن اًمتٗمًػم ي٘مّمد سمف ذح أو شمرمج٦م امل

 .ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م أو مجٚم٦م قم٤مُم٦م ٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م

ومٞم٘مّمد سمف سم٤مـمـ  اعمٕمٜمك أو رُمقزه وإؿم٤مراشمف، أو اجلقهر اخلٗمل  قمٜمدهؿ أُم٤م اًمت٠مويؾ

 .وراء اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ٓ شمدل قمٚمٞمف

 (اًمٜمٌل)ًمذًمؽ ٓ ٟمًتٖمرب إذا وضمدٟم٤م أن اعمذه٥م اإلؾمامقمٞمكم خيص اًمٜم٤مـمؼ 

ُم٤مم؛ ٕن اًمٜم٤مـمؼ طم٥ًم أصقل سم٤مًمتٗمًػم  اًمٔم٤مهر، ويٕمٓمل طمؼ اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمـ ًمإل

اعمذه٥م اإلؾمامقمٞمكم يٛمثؾ اًمنميٕم٦م وإطمٙم٤مم واًمٗم٘مف واًم٘م٤مٟمقن اًمٔم٤مهر، أُم٤م اإلُم٤مم 

 ومتجًد ومٞمف احل٘مٞم٘م٦م واًمت٠مويؾ واًمٗمٚمًٗم٦م  اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ، سم٤مقمت٤ٌمر أن اًم٘مرآن أٟمزل قمغم حمٛمد 

سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه اًمٔم٤مهر ًمٚمٜم٤مس ومٝمق إذًا ص٤مطم٥م اًمتٜمزيؾ ًمٚم٘مرآن، أُم٤م أهار اًم٘مرآن 

اًمت٠مويٚمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وإفمٝم٤مر ُمٕم٤مين اًمرُمقز واإلؿم٤مرات وم٘مد ظمص هب٤م قمكم وإئٛم٦م ُمـ 

سمٕمده إمم يقم اًمديـ 
(1)

. 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم٘مقل سم٤مًمت٠مويؾ وم٘مد أوًم٧م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمؼمزخ ُمـ صمقاب 

وقم٘م٤مب وُمٜمٙمر وٟمٙمػم وأشمقا سمٛمٕم٤مين وُمدًمقٓت خت٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ، يمام أهنؿ 

 
 

 .(1/228)افًؾقمل/، و أصقل اإلشامظقؾقة د(93)صطػك ؽافب احلرـات افٌاضـقة يف اإلشالم م: اكظر (1)
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إرواح واٟمت٘م٤مل اًمروح سمٕمد اعمقت إمم إٟم٤ًمن آظمر أو إمم طمٞمقان أو ٟم٤ٌمت،  ىم٤مًمقا سمتٜم٤مؾمخ

 .وهذا هق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أيمثر اًمٕمٚمامء ُمـ أن اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم١مُمـ سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وشمٜمٙمر اًم٘مٞم٤مُم٦م

واشمٗم٘مقا قمـ آظمرهؿ قمغم إٟمٙم٤مر  »: وممـ أيمد ذًمؽ قمٜمٝمؿ أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم طمٞم٨م ي٘مقل

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ شمٕم٤مىم٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وطمّمقل اإلٟم٤ًمن ٟمٔم٤مم اعمِم٤مهد ذمال اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأن هذا

ُمـ ٟمٓمٗم٦م، واًمٜمٓمٗم٦م ُمـ إٟم٤ًمن وشمقًمد اًمٜم٤ٌمت، وشمقًمد احلٞمقاٟم٤مت ٓ يتٍمم أسمد اًمدهر، 

وأن اًمًٛمقات وإرض ٓ يتّمقر اٟمٕمدام أضم٤ًمُمٝم٤م، وأوًمقا اًم٘مٞم٤مُم٦م وىم٤مًمقا إهن٤م رُمز إمم 

أُم٤م اعمٕم٤مد .... اعمٖمػم ًمألُمرظمروج اإلُم٤مم وىمٞم٤مم ىم٤مئؿ اًمزُم٤من وهق اًم٤ًمسمع اًمٜم٤مؾمخ ًمٚمنمع 

وم٠مٟمٙمروا ُم٤م ورد سمف إٟمٌٞم٤مء، ومل يثٌتقا احلنم واًمٜمنم ًمألضم٤ًمد، وٓ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وًمٙمـ 

روطم٤مين ال ُمٕمٜمك اعمٕم٤مد قمقد يمؾ رء إمم أصٚمف، واإلٟم٤ًمن ُمؽميم٥م ُمـ اًمٕم٤ممل: ىم٤مًمقا

ء سم٤مًمّمٗمرا: واجلًامين، أُم٤م اجلًامين ُمٜمف وهق ضمًده ومٛمؽميم٥م ُمـ إظمالط إرسمٕم٦م

واًمًقداء واًمٌٚمٖمؿ واًمدم، ومٞمٜمحؾ اجلًد ويٕمقد يمؾ ظمٚمط إمم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، أُم٤م 

اًمّمٗمراء ومتّمػم ٟم٤مرًا، وشمّمػم اًمًقداء شمراسم٤ًم، ويّمػم اًمدم هقاء، ويّمػم اًمٌٚمٖمؿ ُم٤مء، 

 .وذًمؽ هق ُمٕم٤مد اجلًؿ

وأُم٤م اًمروطم٤مين وهق اًمٜمٗمس اعمدريم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن، وم٢مهن٤م إن صٗمٞم٧م 

قم٤ٌمدات وزيمٞم٧م سمٛمج٤مٟم٦ٌم ا قى واًمِمٝمقات، وهمذي٧م سمٖمذاء اًمٕمٚمقم سم٤معمقافم٦ٌم قمغم ال

حتدت قمٜمد ُمٗم٤مرىم٦م اجلًؿ سم٤مًمٕم٤ممل اًمروطم٤مين اًمذي ا. ار  اعمتٚم٘م٤مة ُمـ إئٛم٦م ا داةواعمع

 ٹ ٿ): ُمٜمف اٟمٗمّم٤م ٤م وشمًٕمد سم٤مًمٕمقد إمم وـمٜمٝم٤م إصكم وًمذًمؽ ؾمٛمل رضمققم٤ًم وم٘مٞمؾ

اعمٜمٙمقؾمف اعمٖمٛمقرة ذم قم٤ممل وم٠مُم٤م اًمٜمٗمقس ....وهل اجلٜم٦م . [٢٨: انفجز] (ڤ ٹ ٹ ٹ

اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمٕمرو٦م قمـ رؿمده٤م ُمـ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم وم٢مٟمام شمٌ٘مك أسمد اًمدهر ذم اًمٜم٤مر قمغم 

ُمٕمٜمك أهنام شمٌ٘مك ذم اًمٕم٤ممل اجلًامين شمٜم٤مؾمخٝم٤م إسمدان ، ومال شمزال شمتٕمرض ومٞمٝم٤م ًمألمل 

ٟمف ُمذه٥م وإؾم٘م٤مم ومال شمٗم٤مرق ضمًدًا إٓ ويتٚم٘م٤مه٤م آظمر ومٝمذا ُمذهٌٝمؿ ذم اعمٕم٤مد، وهق سمٕمل

 شاًمٗمالؾمٗم٦م 
(1)

. 

 
 

واحلرـات افٌاضـقة  (7)بقان مذهب افٌاضـقة وبطالكف افديؾؿل : واكظر (51 -49)ؾضائح افٌاضـقة : اكظر (1)
=  
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يتٌلم ُمـ يمالم اًمٖمزازم أن اإلٟم٤ًمن قمٜمد  اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمريم٥م ُمـ ضمًؿ وروح، 

وأن اجلًؿ ُمؽميم٥م ُمـ أؿمٞم٤مء أرسمٕم٦م يتحٚمؾ إًمٞمٝم٤م قمٜمد ُمقشمف، وأن اًمروح إن يم٤مٟم٧م 

ُمًت٘مٞمٛم٦م ُمالزُم٦م ًمٚمٕم٤ٌمدة جمتٜم٦ٌم ًمٚمِمٝمقات واعمٕم٤ميص ُمتٚم٘مٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم قمـ إئٛم٦م وم٢مهن٤م 

وـمٜمٝم٤م إصكم، وإن يم٤مٟم٧م قمغم ظمال  ذًمؽ ومتٌ٘مك ذم اًمٕم٤ممل اجلًامين شمًٕمد سم٤مًمٕمقد إمم 

 . إمم سمدن ُمٕمروف ًممٓم وإوضم٤مع ُمـ سمدن شمتٜم٤مؾمخ

إٓ أن سمٕمض 
(1)

اًم٤ٌمطمثلم ىمد ضمزم سمٕمدم إيامن اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م سم٤مًمتٜم٤مؾمخ ُمٕمتٛمديـ ذم 

يمرا ذًمؽ قمغم يمت٥م سمٕمض  اًمدقم٤مة اإلؾمامقمٞمٚمٞملم ُمثؾ اًمٙمرُم٤مين واعم١ميد ذم اًمديـ اًمٚمذيـ أن

اًمتٜم٤مؾمخ قمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ذم قمٍم اًمدوًم٦م اًمٕمٌٞمدي٦م، وهق سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ دور اًمٔمٝمقر 

ًمألئٛم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞملم، ومال همراسم٦م إذن أن يٜمٙمروا ُم٤م أٟمٙمروه شم٘مٞم٦م وظمقوم٤ًم ُمـ صمقرة اًمٜم٤مس 

 .قمغم أئٛمتٝمؿ

ًمذًمؽ قمٛمد اًمدقم٤مة اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ذم ُمٍم إمم إظمٗم٤مء أيمثر قم٘م٤مئدهؿ اًمني٦م قمـ 

وا ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م يم٤من هٞمٜم٤ًم رومٞم٘م٤ًم سمح٤مل قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، وإٓ ومٛمـ يٓمٚمع قمغم اًمٜم٤مس، ومل ئمٝمر

اًمٙمت٥م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًمتل يمت٧ٌم ذم دور اًمًؽم جيد أن اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ىم٤مًم٧م سم٤مًمتٜم٤مؾمخ 

وأٟمٙمرت اًمٌٕم٨م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر 
(2)

. 

يمام أن ٟمٔمري٦م اًمدور اًمتل شمٕمت٘مده٤م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م يٛمٙمـ أن ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م إيامهنؿ 

إن اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم١مُمـ سمقضمقد دورات ُمتٕم٤مىم٦ٌم  ذا اًمٕم٤ممل ذم يمؾ دور ٟمٌل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ طمٞم٨م 

ٟم٤مـمؼ وويص وأئٛم٦م ؾمت٦م وم٢مذا ضم٤مء اًم٤ًمسمع اومتتح دورًا ضمديدًا، وص٤مر ٟم٤مـم٘م٤ًم ، وم٤محلٞم٤مة 

شمتجدد، وهل ُم٘مًٛم٦م إمم ومؽمات ؾم٧م، وقمغم رأس يمؾ ومؽمة ٟمٌل، وسملم يمؾ ٟمٌل وآظمر 

دث ذم ومؽمة ُمـ هذه اًمٗمؽمات َيدث ُم٤م أئٛم٦م خيٚمٗمقن اًمٜمٌل ذم ؿم١مون ديٜمٝمؿ، وأن ُم٤م يح  =  
 .(111)يف افعامل اإلشالمل فؾخطقب 

أيضًا افقـابقع  : واكظر (171)وضائػة اإلشامظقؾقة ـامؾ حًغ  (1051)مذاهب اإلشالمقغ بدوي : اكظر (1)

 .(9)اين افًجًت

 .(112 -111)احلرـات  افٌاضـقة يف افعامل اإلشالمل : اكظر (2)
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هق ٟمٗمس ُم٤م طمدث ذم  يِمٌٝمف مت٤مُم٤ًم ذم اًمٗمؽمات إظمرى ، ومام طمدث ذم قمٍم آدم 

، وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م  قمٍم إسمراهٞمؿ وذم قمٍم ٟمقح وُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد 

إن ُمقؾمك هق آدم قمٍمه، : صٗم٤مت ه١مٓء  إٟمٌٞم٤مء واطمدة سمحٞم٨م شمًتٓمٞمع أن شم٘مقل ُمثالً 

قمٍمه، وأن إئٛم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا إٟمٌٞم٤مء ذم ُمرشم٦ٌم واطمدة  وهق ٟمقح قمٍمه، وقمٞمًك

أيْم٤ًم وصٗم٤مت واطمدة، وٟمتٞمج٦م ذًمؽ أن إُم٤مم اًمٕمٍم هق وارث إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤ًم ، ويمؾ ُمـ 

ؾم٤مسم٘ملمال ؾمٌ٘مف ُمـ إئٛم٦م، ومٝمق ص٤مطم٥م يمؾ صٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م
(1)

. 

ص٤ًم واطمد ومٛمـ هذه اًمٜمٔمري٦م ئمٝمر ىمق ؿ سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وقمٚمٞمف وم٘مد ضمٕمٚم٧م إٟمٌٞم٤مء ؿمخ

ويمذًمؽ إئٛم٦م ئمٝمرون ذم يمؾ دور سمٜمٗمس فمٝمقرهؿ ذم اًمدور اًمذي ؾمٌ٘مف، أي سمٛمٕمٜمك 

آظمر شمٗمٜمك أضم٤ًمُمٝمؿ وشمٌ٘مك أرواطمٝمؿ شمتٕم٤مىم٥م قمغم أضم٤ًمم أظمرى، وهذا سمٕمٞمٜمف ُمذه٥م 

اًمتٜم٤مؾمخ
(2)

. 

وًمٙمل ٟم١ميمد اًم٘مقل سم٠من اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ اًمني٦م ىمد ىم٤مًمقا سم٤مًمتٜم٤مؾمخ، ومٝمذه 

أهؾ : إن  أهؾ احلؼ قمغم ضسملم أطمدمه٤م »: هتؿ وومٞمٝم٤م ٟمّمقص ُمـ رؾم٤مًم٦م ٕطمد دقم٤م

اعمٕم٤مر  احل٘مٞم٘مٞم٦م، واًمٕمٚمقم اإل ٞم٦م، وإقمامل اًمّم٤محل٦م، واعمقآة جلٛمٞمع إئٛم٦م ُمـ ٟم٤مـمؼ 

ن يٙمقٟمقن قمٜمد ُمٗم٤مرىمتٝمؿ اًمدور ووصٞمف إمم إُم٤مم اًمزُم٤من وطمدوده، وه١مٓء هؿ اًمذي

يٙمؾ اًمٜمقراين اًمذي هق ، إقمْم٤مء اًمرئٞمًٞم٦م ُمـ ذًمؽ اًمف-أي ٕضم٤ًمُمٝمؿ-ًمٙمث٤مومتٝمؿ 

هٞمٙمؾ إُم٤مم، وقمغم ىمدر ُمٌٚمغ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمقٓء يٙمقن قمٚمقه ذم 

ذًمؽ ا ٞمٙمؾ اًمٜمقراين، ويتٚمقهؿ أهؾ اًمقٓء اعمحض، وإقمامل اًمّم٤محل٦م ذم ذًمؽ 

ا ٞمٙمؾ، ومٞمٙمقن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذم ُمقوٕمف اًمذي يًتح٘مف، وهذه ًمٓم٤مئٗمٝمؿ دون 

هؿ ومتٙمقن حمٗمقفم٦م ذم أقمز قمز ، وأطمرز طمرز، وذًمؽ أهن٤م شمٕمقد إمم يمث٤مئٗمٝمؿ، وم٠مُم٤م يمث٤مئػ

اًمًحٞمؼ سمٕمد ُمٗم٤مرىمتٝمؿ ًمٓم٤مئٗمٝمؿ، صمؿ إمم اعمزاج واعمٛمتزج، صمؿ شمٕمقد إمم إرض أُمٓم٤مرا، 

 
 

ودراشة  (168)وضائػة اإلشامظقؾقة حمؿد ـامؾ حًغ  (112، 98)احلرـات افٌاضـقة فؾخطقب : اكظر (1)

 .(281)ظـ افػرق وتاريخ ادًؾؿغ جع 

 .(206)واإلشامظقؾقة أصقهلا وتطقرها حمؿد ظؿر  (112)ضقب احلرـات افٌاضـقة فؾخ: اكظر (2)
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صمؿ شمٚمٓمػ إمم أن حتٚمؾ سمخ٤مرا، وشمّمٕمد إمم ومٚمؽ اًمؼموج ذم أُم٤ميمٜمٝم٤م، ويٜمحدر ذًمؽ ُمـ 

شم٘مل إمم أن شمّمػم ذم اًم٘م٤مُم٦م إًمٗمٞم٦م اًمؼموج إمم إرض، صمؿ يّمػم شمراسم٤ًم ؾمحٞم٘م٤م، صمؿ شمر

وقمٜمد يمامل هذه إؿمخ٤مص وسمٚمقهمٝم٤م ... اٟم٤ًمٟم٤م، وذًمؽ اًمّم٤مقمد اًمٙم٤مئـ ظمٚمٗم٤ًم ًمٚمٛمٜمحدر

احلٚمؿ شمدقمك ومتجٞم٥م وي١مظمذ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٝمد اًمٙمريؿ، وشمرشم٘مل ذم اًمرشم٥م اًمديٜمٞم٦م واعمٕم٤مر  

ة احل٘مٞم٘م٦م ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء ُمـ همػم أن يدظمٚمٝم٤م ؿمؽ وٓ يٕمرض  ٤م ؿمٌٝم٦م، سمؾ شمٙمقن ضم٤مري

ذم ُمْمٛمـ٤مر اًمّمٕمقد، إمم أن شمٌٚمغ ُم٤م ٤م أن شمٌٖمٚمف، وهق ُمٌٚمٖمٝم٤م اًمذي سمٚمٖمتف ذم أول وهٚم٦م 

قمٜمد يمقهن٤م وفمٝمقره٤م سم٤مجلث٦م اإلسمداقمٞم٦م، وم٤مًم٤ٌمب يٕمقد سم٤مسم٤م، واحلج٦م يٕمقد طمج٦م، وداقمل 

وٓ يزاًمقن يمذًمؽ يمٚمام صٗم٧م ٟمٗمس وصٕمدت إمم قم٤ممل ... اًمٌالغ يٕمقد داقمل سمالغ

  ٟمٗمس أظمرى سمتدسمػم اعمتدسمرات وٟمٔمر ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمّمٗم٤م، اٟمٌٕم٨م ذم ضمًٛمٝم٤م اعمتخؾ

ومٝمؿ أهؾ اًمقٓء اعمتٕمٚم٘مقن سمٌمء ُمـ اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م واحلٙمؿ : أُم٤م اًميب اًمث٤مين. اإل ٞم٦م

وأضم٤ًمم ه١مٓء ٓ سمٚمقغ  ٤م إمم ُم٤ٌمًمغ أضم٤ًمم أهؾ اًميب إول، سمؾ شمٌ٘مك .... اإل ٞم٦م

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػم طمٚمٝم٤م ، ومٞم٘متص ُمرهتٜم٦م سمتٚمؽ إومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م اًمتل شمٕمدت إًمٞمٝم٤م، وأىمدُم٧م 

ُمٜمٝم٤م سمجٛمٞمع ُم٤م أؾمٚمٗمف وومٕمٚمتف ُمـ ىمٚمٞمؾ ويمثػم، ويًٚمؽ هب٤م ذم رء ُمـ سط اًمٕمذاب، 

وُمٓم٤مُمػم اًمٕم٘م٤مب إدٟمك، وشمٕمر  سم٤مًمٜم٤مر اعمّمٗمٞم٦م، إمم أن يٙمٛمؾ ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٔم٤ممل ، 

واؾمت١مٟمػ هب٤م اًمٕمٛمؾ واًمؽمىمل إمم أن شمٔمٝمر إمم اًم٘م٤مُم٦م إًمٗمٞم٦م، صمؿ شمدقمك ومتجٞم٥م، 

وعم٤م اٟمتٝمك سمٜم٤م اًم٘مقل إمم ُم٤م .... ل إمم طمده٤م اًمذي سمٚمٖمتف أوٓ يمام ؾمٌؼ سمف اًم٘مقلوشمتص

اٟمتٝمك، ٟمريد أن ٟمتٌع ذًمؽ اًمٙمالم قمغم إوداد وُم٤م يٜمتٝمقن إًمٞمف ُمـ اًمٙمقن واًمٗم٤ًمد، 

وأُم٤م أضم٤ًمم ه١مٓء إوداد ... وُم٤م يّمػمون إًمٞمف ُمـ اًمٕمذاب وؾمقء اًمٕم٘م٤مب

شمِمٞمع ذم ضمًٛمف، ويّمػمان ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا،  وٟمٗمقؾمٝمؿ، وم٢من ٟمٗمس اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ قمٜمد ُمقشمف

ويًتحٞمالن إمم اًمؽماب، صمؿ يّمٕمدان سمخ٤مرا، ويٕمقدان ُمٓمرا، وَيدث ُمـ ذًمؽ اعمٓمر 

ويٜمّم٤ٌمن إمم إرض ويّمػمان ٟم٤ٌمشم٤م ... اًمؼمىم٤مت اعمٝمٚمٙم٤مت، واًمًٞمقل اعمخرسم٤مت

، وطمٞمقاٟم٤م، ومٞمٖمتذيف ُمـ يّمٚمح ًمف آهمتذاء، ويًت٘مٌؾ هبام اًمٕمذاب، وهل اإلدراك اًمًٌٕم٦م

درك اًمرضمس، وهل ىمٛمص اًمٌنم، ومٞمّمػم ذًمؽ اعمٖمتذى سمف ٟمٓمٗم٦م يرشم٘مل إمم أن : وم٠مو ٤م

زٟم٩م واًمزٟم٤مت واًمؼمسمر واًمؽمك وهمػمهؿ ال خيرج ُمـ سمٓمـ أُمف ضمٜمٞمٜم٤م، ذم ىمٛمٞمص ُمـ ىمٛمص
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ُمـ اًمذيـ ٓ يّمٚمحقن عمخ٤مـم٦ٌم احلؼ، وٓ يزال يٜمت٘مؾ ُمـ ىمٛمٞمص إمم ىمٛمٞمص، إمم أن 

صمؿ ظمرج سم٤معمزاج واعمٛمتزج، . س ؾمٌٕملم ىمٛمٞمّم٤ميًتٙمٛمؾ ذم يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع هذا اًمدر

إمم ىمٛمص اًمقيمس، وهق اًمدرك  اًمث٤مين اعمٛمـ٤مصمؾ ًمٚمؽميمٞم٥م اًمٌنمي، وهؿ اًم٘مرود واًمدب 

واًمٜمًٜم٤مس واًمٖمقل وأُمث٤مل ذًمؽ ، ومٞمًٚمؽ سمف ذم يمؾ ٟمقع ُمـ هذه إٟمقاع ؾمٌٕملم 

 طم٤مل ىمٛمٞمّم٤م، إمم أن يًتقومٞمٝم٤م مجٞمٕمٝم٤م، وهق ذم مجٞمع هذه اًم٘مٛمص اًمقيم٦ًم، يتح٘مؼ أٟمف ذم

صم٤مًم٨م، وهؿ ؾم٤ٌمع اًمؼم ال صمؿ يًٚمؽ سمف ذم ىمٛمص اًمٕمٙمس، وهق اًمدرك... اًمٕمذاب

واًمٌحر، يم٤مٕؾمقد واًمذئ٤مب وأُمث٤م ؿ، إمم أن يًتٙمٛمؾ ذم يمؾ ٟمقع ُمـ هذه إٟمقاع 

 صمؿ ؾمٚمؽ سمف ذم ىمٛمص احلرس، وهق اًمدرك اًمراسمع، وهؿ هقام اًمؼم... ؾمٌٕملم ىمٛمٞمّم٤م

... ٟمقع ُمـ هذه إٟمقاع ؾمٌٕملم ىمٛمٞمّم٤مً  ىمٛمص ذم يمؾواًمٌحر، يم٤مٕوم٤مقمل واًمٕم٘م٤مرب، ومٞم٧م

صمؿ ؾمٚمؽ سمف ذم اًمدرك اخل٤مُمس، ويًٛمك اًمٜمجس ، وهؿ ـمػم اًمؼم واًمٌحر ، إمم أن 

يًتقذم ذم يمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕملم ىمٛمٞمّم٤ًم، وم٢مذا اؾمتقرم مجٞمع هذه اًم٘مٛمص ؾمٚمؽ سمف سمام هق 

ذم اًمدرك اًم٤ًمدس، ويًٛمك اًمٜمٙمس، وهق اًمٜم٤ٌمت اعمحٔمقر اًم٘م٤مشمؾ  اعمٝمٚمؽ ًمٚمحٞمقان، 

إمم أن يًتقذم ذم يمؾ ٟمقع ُمـ هذه إٟمقاع ؾمٌٕملم ىمٛمٞمّم٤م، وؾمٚمؽ سمف ذم اًمدرك اًم٤ًمسمع، 

إمم أن يًتقذم ذم يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاقمف ؾمٌٕملم  ي يًٛمك اًمريمس، وهق اعمٕمدن واحلجراًمذ

صمؿ أٟمف يٕمٛمد سمٕمد ذًمؽ سم٠موداد اعم٘م٤مُم٤مت اإل ٞم٦م واًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء، ومتٜمٗمك إمم .... ىمٛمٞمّم٤م

 شطمد آقمتدال ، اًمتل هل همػم ُمًٙمقٟم٦م  أرسم٤مع إرض اخل٤مرضم٦م ُمـ
(1)

. 

يتٌلم ًمٜم٤م ُمـ هذا اًمٜمص سمٓمقًمف أن اإلؾمامقمٞمٚمٞملم ي١مُمٜمقن سم٤مًمتٜم٤مؾمخ، وم٠مرواح 

ٟمقراين شمٕمقد سمٕمده٤م إمم إرض سم٠مضم٤ًمم أظمرى، ال اعم١مُمٜملم قمٜمدُم٤م متقت ومتتزج سم٤م ٞمٙمؾ

 .وشمدظمؾ  اًمدقمقة ُمـ ضمديد إمم أن شمّمؾ إمم ُمرشمٌتٝم٤م ومٞمٝم٤م ىمٌؾ ُمقهت٤م 

 اح اعمٕم٤مٟمديـ ومتدظمؾ ذم أدوار ُمتٙمررة ُمـ اًمٕمذاب شمت٘مٛمص ذم يمؾ أُم٤م أرو

ص اًمٌنم اًمذيـ ٓ يّمٚمحقن ًمٚمٛمخ٤مـم٦ٌم و ٤م اًمرضمس وهل ىمؿدور ؾمٌٕملم ىمٛمٞمّم٤ًم، أ

 
 

، وؿـ (139 -133 -131)فؾداظل ضاهر احلارثل  (إكقار افؾطقػة يف ؾؾًػة ادٌدأ وادعاد ): اكظر (1)

 . (62)أربعة ـتب إشامظقؾقة مجع صسوضامن : واكظر. ـتاب احلؼائؼ اخلػقة فألظظؿل
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يم٤مًمزٟم٩م واًمؽمك، وآظمره٤م اًمقؾمخ وهق فمٝمقره ذم داظمؾ  اعمٕمدن واحلجر 
(1)

. 

ي٦م، وقمذاب أُم٤م اًم٘مؼم قمٜمد اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ومٝمق اًمّمقرة اجلًامٟمٞم٦م وا ٞم٤ميمؾ اجلرُم٤من

اًم٘مؼم هق شم٠مصمر اًمٜمٗمس سم٥ًٌم ُم٤م ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمّمقر ا ٞمقٟٓمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٓم٤ٌمع وذًمؽ 

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٖمػم 
(2)

. 

وىمد ضمٕمٚمقا اًمؼمزخ قمغم ضسملم حمٛمقد وُمذُمقم، وم٤معمحٛمقد ُم٤م يّمؾ إًمٞمف اعم١مُمٜمقن 

 . سمٕمد ٟم٘مٚمٝمؿ ُمـ اعمراشم٥م ويٙمقٟمقن ومٞمٝم٤م إمم أوان اًمٌٕم٨م اًمٙمكم اًمذي هق فمٝمقر اًم٘م٤مئؿ

وأُم٤م اعمذُمقم ومٝمق ُم٤م يّمػم إًمٞمف أوداد احلؼ وؾم٤مئر اًمٕمّم٤مة سمٕمد ُمقهتؿ ُمـ سمرازخ 

ا ٌقط وىمٜم٤مـمػم اًمٕمذاب يمؾ ُمٜمٝمؿ سم٘مدر اؾمتح٘م٤مىمف ُمقىمقومقن إمم أوان اًمٌٕم٨م 
(3)

. 

وم٤معمراد ُمٜمٝمام ٟم٤مـمؼ يمؾ دور  ًمٙملم اًمٚمذيـ ي٠مشمٞم٤من اعمٞم٧م ذم ىمؼمهامل أُم٤م قمـ طم٘مٞم٘م٦م

ذم قمٍممه٤م ُمٌنم وسمِمػم ٕوًمٞم٤مئٝمام، وسمٛمٜمٙمر وٟمٙمػم  ، ومٝمام اعمٚمٙم٤من اعمِم٤مر إًمٞمٝمامووصٞمف

ٕودادمه٤م، ويمذًمؽ يمؾ إُم٤مم زُم٤من وطمجتف ومٝمق ُمٌنم وسمِمػم ٕوًمٞم٤مئف ، وُمٜمٙمر وٟمٙمػم 

ٕوداده وقمغم هذا اًم٘مقل يٜمٓمقي إُمر ذم يمؾ وىم٧م وزُم٤من ومٛمٌنم وسمِمػم ظمٞم٤مل َيرك 

هد ص٤مطم٥م قمٛمقد اًمٜمقر اًمذي هق اًم٤ًمري ُمـ قم٤ممل اًم٘مدس اعمتّمؾ سمّمقرة يمؾ وزم  ع

اًمزُم٤من، ويتخٞمؾ ًمٚمٛمٜمت٘مؾ قمٜمد آظمر دىمٞم٘م٦م ُمـ  قمٛمره سمّمقرة ؿمخص ٟمقراين ين سمف 

ويٌتٝم٩م سمًٌٌف قمٜمد ُمٕم٤ميٜمتف، ويٕمٚمؿ طمٞمٜمئذ أٟمف ص٤مئر إمم ظمػم ويٗم٤مرق ذم اًمقىم٧م واحللم 

 .وذًمؽ هق صقرشمف اًمتل أصمٌت٧م ُمـ وٓي٦م أهؾ احلؼ 

سمحريم٦م اعم٘م٤مم  ام  انس اخلٌٞم٨م اعمٔمٚمؿ اًمذي هق  اًمٕم٘مدتوأُم٤م اًمْمد وم٢من اعمٖمٜم٤مـمل

َيريم٤من قمٚمٛمف اإلسمٚمٞمز وقمٛمٚمف اخلٌٞم٨م اًمذي يم٤من يٕمٛمٚمف ويٕمت٘مده ذم أهؾ احلؼ ، ومٞمتخٞمؾ 

 
 

 .(419)واإلشامظقؾقة تاريخ وظؼائد إحًان طفر  (115)ب احلرـات افٌاضـقة فؾخطل: اكظر (1)

وؿـ أربع رشائؾ إشامظقؾقة مجع ظارف  (93)رشافة افدشتقر فؾداظل اإلشامظقع صؿس افديـ افطقٌل  (2)

 .(2/616)تامر، كؼاًل ظـ أصقل اإلشامظقؾقة 

 .(2/616)وأصقل  اإلشامظقؾقة  (142)أربع ـتب إشامظقؾقة مجع صسوضامن : اكظر (3)
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ًمف ذم آظمر دىمٞم٘م٦م ُمـ قمٛمره ؿمخّم٤ًم ُمٔمٚماًم ُمِمقه٤ًم قمغم أىمٌح ُم٤م يٙمقن وأؿمقهف ومٞمٜمٙمره 

ويٗمزقمف وي٘مٚم٘مف وهيقًمف صمؿ يٗمٔمع قمٜمد ذًمؽ، وىمد قمٚمؿ أٟمف ُمـ أهؾ اًمنم وهذه طم٘مٞم٘م٦م 

ُمٜمٙمر وٟمٙمػم 
(1)

. 

 

 

  

 
 

وافتلويؾ اإلشامظقع  (148)إكقار افؾطقػة يف ؾؾًػة  ادٌدأ وادعاد وؿـ ـتاب احلؼائؼ اخلػقة : اكظر (1)

 .ظٌد افعزير افـك / د (159)افٌاضـل 
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  األخسويةاألخسوية  احلياةاحلياة  مًمً  اإلمساعيليةاإلمساعيلية  موقفموقف  ::املطلب الجالحاملطلب الجالح

إن اًم٘م٤مرئ ذم يمت٥م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م جيد شم٠موياًل ًمٚمحٞم٤مة إظمروي٦م وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ 

واعمخ٤مًمٗم٦م  اًمت٤مم آٟمٙم٤مر قمـ ٟم٤مؿمئ هذا ويمؾ اًمٜم٤مر، أو سم٤مجلٜم٦م وضمزاء وطم٤ًمب وطمنم سمٕم٨م

ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مُم٦م وهل سمٕم٨م  إُمقات ُمـ اًمقاوح٦م عم٤م أمجٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ 

 .ىمٌقرهؿ وىمٞم٤مُمٝمؿ ُمرة أظمرى حلٞم٤مة أظمرى يث٤مب ومٞمٝم٤م اعمحًـ ويٕم٤مىم٥م اعمًئ 

ذم يمت٤مسمف ُمـ ضمٜم٦م وٟم٤مر، وطم٤ًمب  وزقمٛمقا أن يمؾ ُم٤م ذيمر اهلل  » :ىم٤مل اعمٚمٓمل

وُمٞمزان وقمذاب وٟمٕمٞمؿ، وم٢مٟمام هق ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وم٘مط ُمـ إسمدان اًمّمحٞمح٦م وإًمقان 

اًمٓمٕمقم اًمٚمذيذة، واًمروائح اًمٓمٞم٦ٌم، وإؿمٞم٤مء اعمٌٝمج٦م اًمتل شمٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمقس، احلًٜم٦م، و

واًمٕمذاب هق إُمراض واًمٗم٘مر وأٓم و إوص٤مب وُم٤م شمت٠مذى سمف اًمٜمٗمقس، وهذا 

 شقمٜمدهؿ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمغم إقمامل 
(1)

. 

وم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمدهؿ ىمٞم٤مم اًمٜمٗمقس اجلزئٞم٦م اعمٗم٤مرىم٦م ًمٚمٛمدريم٤مت احلًٞم٦م، وأٓت  

وىمٞم٤مم اًمدور سمؼموز  اًمٜمٗمس  ،ؾمداٟمٞم٦م وىمٞم٤مم اًمنمائع وإدي٤من سمٔمٝمقر ص٤مطم٥م اًمزُم٤مناًم٩م

اًمٙمٚمٞم٦م عمح٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمقس اجلزئٞم٦م، وىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٙمامل اإلظمالص واًمٜمج٤مة، واؾمؽماطم٦م 

اًمٜمٗمقس سم٠ممجٕمٝم٤م ُمـ اإليراد واإلصدار 
(2)

. 

 اًمٓمٌٞمٕمل ثاعمٌٕمق ذم -اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م ضمٝم٦م ُمـ-وأُم٤م اًمٌٕم٨م ومٝمق ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم

قمٜمف سم٤مًمٜمٗمخ اعمخّمقص سم٤مًم٘مقة  سمريمامًٓ ًمف ًمٞمٙمقن ُمٜمٌٕمث٤ًم آٟمٌٕم٤مث اًمث٤مين وُمٕمٜم٤مه هق اعمع

إسمدي٦م احلٞم٤مة ومٞمحٞم٤م ُمٜمٝم٤م، ظم٤مًمٞم٤مً  ىمٌؾ ُمـ يم٤من اًمذي قمٚمٞمف اعمٗم٤مض قمغم إوم٤مو٦م هل اًمتل
(3)

. 

 
 

، (7)بقان مذهب افٌاضـقة وبطالكف فؾديؾؿل : ، واكظر(32)افتـٌقف وافرد ظذ أهؾ إهقاء وافٌدع : اكظر (1)

 .(4/314)جمؿقع افػتاوي 

، كؼاًل ظـ (93)ص (2/627)افدشتقر ودظقة ادممـغ فؾحضقر فؾطقٌل وؿـ أربع رشائؾ إشامظقؾقة  (2)

 .أصقل اإلشامظقؾقة

 .(511)راحة افعؼؾ افؽرماين : اكظر (3)
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واحل٤ًمب هق أن شمقىمػ اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م اًمٜمٗمقس اجلزئٞم٦م قمغم ُم٤م صدر ُمٜمٝم٤م ُمـ 

ومٞمحّمؾ ًمٚمٜمٗمس اًمثقاب اًمذي هق اعمالذ واعم٤ًمر، واًمٕم٘م٤مب اًمذي . قم٤مل إىمقال وإ 

هق إمل واًمٕمذاب واًمٖمؿ 
(1)

. 

وأُم٤م قمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م وم٢مٟمام هق ًمذات ُمٕمٜمقي٦م ٓ طمًٞم٦م وهذا ُم٤م ي٘مرره أسمق يٕم٘مقب 

اًمًجًت٤مين
(2)
عم٤م يم٤من ىمّم٤مرى اًمثقاب إٟمام هل اًمٚمذة، ويم٤مٟم٧م اًمٚمذة احلًٞم٦م » : سم٘مقًمف 

. أن شمٙمقن اًمتل يٜم٤م ٤م اعمث٤مب أزًمٞم٦م همػم وم٤مٟمٞم٦م، سم٤مىمٞم٦م همػم ُمٜم٘مٓمٕم٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م زائٚم٦م، وضم٥م

وًمٞم٧ًم ًمذة سمًٞمٓم٦م سم٤مىمٞم٦م قمغم طم٤مٓهت٤م همػم ًمذة اًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من ُمـ هذا اًم٘مقل وضمقب ًمذة 

وأيْم٤ًم وم٢من اًمٕمٚمؿ ٓ يٌٞمد، سمؾ يزيد ويٜمٛمق قمٜمد يمؾ ... اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمث٤مب ذم دار اًمٌ٘م٤مء

ل قمٜمد آؾمتٕمامل ويًتحلاؾمتٜم٤ٌمط ويتٙمثر، واحلس يٗمًد ويٜم٘مص ويْمٛمحؾ 

شمًتحٞمؾ ُمـ ضمٝمتٝم٤م وطم٤مًمتٝم٤م، واًمٚمذة اًمٕمٚمٛمٞم٦م إذا  يم٤معم٠ميمقٓت واعمنموسم٤مت اًمٚمذيذة

 ش يم٤من اًمثقاب هق اًمٕمٚمؿ ٓ احلسًمذا . اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م أؿمٝمك وأـمٞم٥م مم٤م يم٤من ىمٌٚمف
(3)

. 

شمًتحؼ وم٤مًمٜمٗمس » وم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٜمٗمس ًمٚمجٜم٦م ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد ختٚمّمٝم٤م ُمـ اعم٤مدة 

ؿمقائ٥م اعم٤مدة، ُمٕمراة ُمـ اجلًامٟمٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمذات اعمالئٙم٦م ص٦م ُمـ اجلٜم٦م طملم شمّمػم ظم٤مل

وصقره٤م سمحٞم٨م شمّمػم إمم طم٤مل شمًتٛمد ومٞمٝم٤م ىمٌقل ومٞمض اًمٕم٘مؾ قمغم اًمدوام، وختٚمص ُمـ 

آصم٤مر احلس، ودار اًمثقاب ٓ شمٖمػم ومٞمٝم٤م، ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن ًمذهت٤م طمًٞم٦م؛ ٕن ُم٤م هق 

 شطمز ُمتٖمػم وم٤مؾمد 
(4)

. 

 
 

راحة افعؼؾ : ، واكظر(2/627)كؼاًل ظـ أصقل اإلشامظقؾقة  (94)افدشتقر ودظقة ادممـغ فؾحضقر  (1)

(516). 

إشحاق بـ أمحد افًجًتاين، ؾارد إصؾ، كشل يف مدارس افدظقة اإلشامظقؾقة يف افقؿـ، ُيعد مـ ـٌار  (2)

إثٌات افـٌقة، وتلويؾ : ادػؽريـ افذيـ شامهقا يف افـفقض بػؾًػة ادذهب اإلشامظقع، فف ممفػات مـفا

 .(45)كابقع مؼدمة ـتاب ايل: اكظر ترمجتف يف.  هـ331ُؿتؾ يف ترـًتان شـة . افؼيعة

 .(135)افقـابقع : اكظر (3)

 .(116)كؼاًل ظـ احلرـات افٌاضـقة فؾخطقب  (165)تاج افعؼائد ظع بـ افقفقد : اكظر (4)
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قم٤ممل  اًمٙمقن واًمٗم٤ًمد، يم٤مئٜم٦م ذم إضم٤ًمد، وهل وم٢من ًمٚمٜمٗمس ذم » أُم٤م اًمٕم٘م٤مب 

إرواح ا ٤مسمٓم٦م ًمٚمزًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م، واخلٓمٞمئ٦م اًمتل ضمٜمتٝم٤م، وم٠مهٌٓم٧م وأسمٕمدت ُمـ 

ات اًمالزُم٦م  ٤م ذم اًمنمائع ُمرسمقـم٦م سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م احلًٞم٦م واًمتٙمٚمٞمػ دار اًمٙمراُم٦م، ومٌ٘مٞم٧م ُمٕمذسم٦م

اًمٜم٤مُمقؾمٞم٦م
(1)

ا ٞمقزم واًمّمقرة إٓ شمٜمٌٞمٝم٤ًم ، ضمزاًء  ٤م سمام أؾمٚمٗم٧م، وُم٤م ذيمره احلٙمامء ُمـ 

 ت اهلل وشمذيم٤مرًا  ؿ، وأن ا ٞمقممًمٚمٜمٗمس اًمالهٞم٦م، وإرواح اًم٤ًمهٞم٦م اًمٖم٤مومٚم٦م قمـ آي٤م

يمٚمام سمٚمٞم٧م صقرة سم٤مًمٗم٤ًمد . واًمّمقرة أقمرا  قمٚمٞمٝم٤م واىمٗمقن، وسمرازخ  ؿ إمم يقم يٌٕمثقن

ي٦م اجلًامن ء واًمٜمِمقء ُمؽمددون ُم٤م سملم ا ٞمقممومٝمؿ سملم اًمٌال. يمقٟم٧م أظمرى سم٤مًمٙمقن

 شواًمّمقرة اًمؽميمٞمٌٞم٦م 
(2)

. 

ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٖمزازم . إن ُمـ يم٤من هذا ُمذهٌف ومال ري٥م ذم يمٗمره: وإمج٤مًٓ ي٘م٤مل

إٟمف »  :وقمر  أهارهؿ -وُمٜمٝمؿ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م -وهق ُمـ اًمذيـ ظمؼم ُمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

 شُمذه٥م فم٤مهره اًمرومض وسم٤مـمٜمف اًمٙمٗمر اعمحض 
(3)

. 

 :سم٤مـمٜمٞم٦م ُم٤م طمٙمؿ اإلؾمالم ومٞمٝم٤م؟وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طملم ؾم٠مل قمـ اًمٗمرق ال

اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمذيـ ُمٜمٝمؿ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمٜمّمػمي٦م وأُمث٤م ؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر اعمٜم٤موم٘ملم، اًمذيـ يم٤مٟمقا »

ئمٝمرون اإلؾمالم ويٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر ٓري٥م أن اشم٤ٌمع ه١مٓء سم٤مـمؾ، ومدقمقاهؿ اًمتل ادقمقه٤م 

ون سم٤مهلل وٓ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ هق أقمٔمؿ طمج٦م ودًمٞمؾ قمغم أهنؿ زٟم٤مدىم٦م ُمٜم٤موم٘مقن، ٓ ي١مُمـ

سمرؾمقًمف وٓ سم٤مًمٞمقم أظمر، وم٢من هذا اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ اًمذي ادقمقه هق يمٗمر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم 

واًمٜمّم٤مرى، وم٢من ُمْمٛمقٟمف أن ًمٚمٙمت٥م اإل ٞم٦م سمقاـمـ خت٤مًمػ اعمٕمٚمقم قمٜمد اعم١مُمٜملم  واًمٞمٝمقد

وأُم٤م إظم٤ٌمر وم٢مهنؿ » :وم٘م٤مل إظم٤ٌمر ُمـ ُمقىمٗمٝمؿ صمؿ ذيمر شذم إواُمر واًمٜمقاهل وإظم٤ٌمر 

ي٘مرون سم٘مٞم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌقرهؿ ًمرب اًمٕم٤معملم، وٓ سمام وقمد اهلل سمف قم٤ٌمده ُمـ اًمثقاب  ٓ

واًمٕم٘م٤مب، سمؾ وٓ سمام أظمؼمت سمف اًمرؾمؾ ُمـ اعمالئٙم٦م، سمؾ وٓ سمام ذيمرشمف ُمـ أؾمامء اهلل 
 

 

 .(328)افتعريػات اجلرجاين : اكظر. افـامقس هق افؼع افذي ذظف اهلل تعاػ (1)

 .(116)كؼاًل ظـ احلرـات افٌاضـقة  (112)ــز افقفد احلامدي : اكظر (2)

 .(43)ؾضائح افٌاضـقة : اكظر (3)
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وصٗم٤مشمف، ومٝم١مٓء هؿ ذم اًم٤ٌمـمـ واحل٘مٞم٘م٦م أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وأُم٤م ذم اًمٔم٤مهر 

 شومٞمدقمقن اإلؾمالم 
(1)

.  

وم٤مشمْمح مم٤م ؾمٌؼ أن اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم١مُمـ إيامٟم٤ًم ضم٤مزُم٤ًم سم٤مًمتٜم٤مؾمخ ، وُمـ صمؿ أٟمٙمروا 

اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٌٕم٨م واحل٤ًمب واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وأوًمقه٤م شم٠موياًل سم٤مـمٜمٞم٤ًم، ُمت٠مصمريـ ذم ذًمؽ 

ومٝمذا ُمذهٌٝمؿ  » :ي٘مقل اًمٖمزازم سمٕمد ذيمر ُمذهٌٝمؿ ذم اعمٕم٤مد واًمتٜم٤مؾمخ. سمٛمذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م

 شاًمٗمالؾمٗم٦م  ذم اعمٕم٤مد، وهق سمٕمٞمٜمف ُمذه٥م
(2)

 . 

 

 

  

 
 

 .(133، 132، 35/131)جمؿقع افػتاوي بتكف : اكظر (1)

ـالمًا ظـ تلويؾ اجلـة وافـار وافققم أخر ظؿقمًا يف راحة  افعؼؾ : واكظر (51)ؾضائح افٌاضـقة : اكظر (2)

صقل اإلشامظقؾقة وأ. وما بعدها (1051)وما بعدها ومذاهب اإلشالمقغ بدوي  (505)افؽرماين 

 .(95)واإلشامظقؾقة ادعاسة اجلقير  (2/627)
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  ىيىيالجاالجااملبحح املبحح 
  

  احلياة الربشخية عيد اليصرييةاحلياة الربشخية عيد اليصريية
    

 - :مطلبـــــاٌ فيــُو

 .ةنصرييالتعريــف بال: المطلب األول

 .من احلياة الربزخيـت مىقف النصرييت: المطلب الثاني
 

 *  *        *  *        *  *
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  التعسيف باليصرييةالتعسيف باليصريية: : املطلب األولاملطلب األول

ٟمٞم٦م فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ًمٚمٝمجرة ، أصح٤مهب٤م يٕمدون ُمـ همالة هل طمريم٦م سم٤مط

 .وأ قه سمف اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ زقمٛمقا وضمقدًا إ ٞم٤ًم ذم قمكم 

، قم٤مس ُمـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم اًمٌٍمي اًمٜمٛمػميوىمد أؾمس هذه اًمٓم٤مئٗم٦م أسمق ؿمٕمٞم٥م 

، وزقمؿ أٟمف (احل٤مدي قمنم)، واحلًـ اًمٕمًٙمري  (اًمٕم٤مذ)أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م قمكم ا ٤مدي 

اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري، وأٟمف وارث قمٚمٛمف وهق ُمرضمع اًمِمٞمٕم٦م ُمـ سمٕمده،  اًم٤ٌمب إمم

 .وهمال ذم طمؼ إئٛم٦م؛ إذ ٟمًٌٝمؿ إمم ُم٘م٤مم إًمقهٞم٦م 

وىمد اؿمتٝمروا ذم شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مًمٜمّمػمي٦م؛ ٟم٦ًٌم إمم ُم١مؾمًٝم٤م اسمـ ٟمّمػم، ويمذًمؽ 

، ُمع أن هذه اًمتًٛمٞم٦م مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م،  يًٛمقن سم٤مًمٕمٚمقي٦م؛ ٕهنؿ ي٘مقًمقن سم٠مًمقهٞم٦م قمكم 

ٓ ُمع آطمتالل اًمٗمرٟمز ًمًقري٤م وًمٌٜم٤من، ومًٛمقا سمذًمؽ متقهي٤ًم وشمٚمٌٞم٤ًًم إ
(1)

. 

 :أهؿ ُمٕمت٘مداهتؿ 

هق اإلًمف احل٘مٞم٘مل اًمذي يًتحؼ  يزقمٛمقن أن قمٚمٞم٤ًم : ذم إًمقهٞم٦م : أوًٓ 

هقت ذم ٟم٤مؾمقت، وًمذًمؽ ومّمٞمٖم٦م اًمِمٝم٤مدة قم٤ٌمدة، ومروح اهلل طمٚم٧م سمف طمٚمقل ٓال

أيب ـم٤مًم٥م، إصٚمع إٟمزع اعمٕمٌقد، وٓ طمج٤مب  أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ قمكم سمـ ): قمٜمدهؿ

ًمدهيؿ  ، ومّم٤مر(إٓ اًمًٞمد حمٛمد اعمحٛمقد، وٓ سم٤مب إٓ اًمًٞمد ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد اعم٘مّمقد

ن ُمـ قمكم وحمؿ  .د وؾمٚمامن، ويمؾ واطمد ُمـ ه١مٓء اًمثالصم٦م ظم٤مًمؼ قمٜمدهؿ صم٤مًمقث ُمٙمقَّن

» هق وهق اًمذي ظمٚمؼ حمٛمدًا وضمٕمٚمف طمج٤مسم٤ًم ًمف، وحمٛمد   شاعمٕمٜمك » ومٕمكم هق 

وهق اًمذي ظمٚمؼ  شاًم٤ٌمب » وهق اًمذي ظمٚمؼ ؾمٚمامن وضمٕمٚمف سم٤مسم٤ًم ًمف، وؾمٚمامن هق  شآؾمؿ 

اعم٘مداد ، وأسم٤مذر، وقمٌد اهلل سمـ رواطم٦م، وقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، وىمٜمؼم سمـ : إيت٤مم اخلٛم٦ًم

يم٤مدان، وسمٞمد ه١مٓء إيت٤مم اخلٛم٦ًم ُم٘م٤مًمٞمد اًمًاموات وإرض، واًمٕم٤ٌمدة قمٜمدهؿ شمٙمقن 

 
 

 .(1/321)وؾرق معاسة تـتًب إػ اإلشالم فؾعقاجل  (1/393)ادقشقظة ادقنة : اكظر (1)
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 .شاًم٤ٌمب » واًم٘مّمد ًمًٚمامن  شآؾمؿ » واًمًجقد عمحٛمد  شاعمٕمٜمك  »ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

طمٞم٨م يٕمت٘مدون أن اًمٜمٌل اؾمؿ ٓ سمدًمف ُمـ ُمٕمٜمك يؽمضمؿ قمٜمف، : ذم اًمٜمٌقات: صم٤مٟمٞم٤مً 

،  واعمٕمٜمك هق اًمذي يٛمتٚمؽ اًم٘مدرة قمغم اًمتٜمٗمٞمذ، ومٝمق اًم٘م٤مدر اعم٘متدر وي٘مّمدون سمف قمٚمٞم٤ًم 

 .وإئٛم٦م قمٜمدهؿ أقمغم ُمٜمزًم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء. ومال طمقل ًمف وٓ ىمقة  أُم٤م آؾمؿ وهق اًمٜمٌل 

طمٞم٨م إهنؿ ي٘مقًمقن سم٢مؾم٘م٤مـمٝم٤م، ٕن اًمٕم٤ٌمدات : ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م : صم٤مًمث٤مً 

أهمالل وىمٞمقد ووٕم٧م قمغم اعمًٚمٛملم ؛ ٟمتٞمج٦م شم٘مّمػمهؿ ذم ُمٕمروم٦م أًمقهٞم٦م قمكم، أُم٤م اًمذيـ 

 قمرومقا هذه احل٘مٞم٘م٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م وآُمٜمقا هب٤م، وم٘مد ووٕم٧م قمٜمٝمؿ شمٚمؽ إهمالل واًم٘مٞمقد،

وؾم٘مط قمٜمٝمؿ قمٛمؾ اًمٔم٤مهر، وًمٙمـ يٙمٗمٞمٝمؿ ُمٕمروم٦م شم٠مويالت أريم٤من اإلؾمالم وُم٤م يتٕمٚمؼ 

هل : هل ُمٕم٤مداة أودادهؿ، وُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمٜمل، واًمّمٚمقات اخلٛمس: هب٤م؛ وم٤مًمٓمٝم٤مرة

ة اًمٔمٝمر ، ومّمال(حمٛمد، ووم٤مـمٛم٦م، واحلًـ، واحلًلم، وحمًـ )ُمٕمروم٦م مخ٦ًم أؾمامء 

، وصالة اعمٖمرب ًمٚمحًـ، وصالة  شوم٤مـمٛم٦م » ، أي عمحٛمد، وصالة اًمٕمٍم ًمٗم٤مـمؿ

 .اًمٕمِم٤مء ًمٚمحًلم، وصالة اًمّمٌح عمحًـ 

، وصمالصملم (متثٚمٝمؿ أي٤مم رُمْم٤من )هق طمٗمظ اًمن اعمتٕمٚمؼ سمثالصملم رضماًل : واًمّمٞم٤مم

  .(متثٚمٝمـ ًمٞم٤مزم رُمْم٤من)اُمرأة 

هل ُمٕمروم٦م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد وذيمر اؾمٛمف، ومذًمؽ هق اًمذي جيزئٝمؿ قمـ : واًمزيم٤مة

ًمزيم٤مة قمٜمدهؿ إٓ اًمٗم٤موؾ اًمذي هم٤مسم٧م قمٜمف هذه احل٘مٞم٘م٦م، وُمع دومع اًمزيم٤مة، سمؾ ٓ يدومع ا

وم٢مهنؿ ىمد : وأُم٤م احل٩م. ذًمؽ ٓ سمد ُمـ دومع اخلٛمس إمم ُمِم٤مخيٝمؿ وًمٞم٧ًم ُمـ اًمزيم٤مة

: هق اعم٘مداد، واعمروة: ، واًمّمٗم٤م هق حمٛمد : وم٤مًمٌٞم٧م: أؾم٘مٓمقا ومروٞمتف وشم٠موًمقا ؿمٕم٤مئره

وم٤ٌمـمؾ : يـ إمم ُمٙم٦م ٕداء احل٩ماعمًٚمؿ أُم٤م ؾمٕمل. هق ؾمٚمامن: واعمِمٕمر احلرامهل أسمق ذر، 

 .قمٜمدهؿ، ويّمٌقن ًمٕمٜم٤مهتؿ قمغم مجٞمع طمج٤مج سمٞم٧م اهلل احلرام 

 : ومٝمق ٟمققم٤من: وأُم٤م اجلٝم٤مد

 . وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أسمق اًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء ظم٤مص٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمثػم ؿمتؿ: إول-
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 .إظمٗم٤مء ُمذهٌٝمؿ قمـ  همػمهؿ وًمق يم٤مٟمقا قمغم ظمٓمر اعمقت : اًمث٤مين-

طمٞم٨م إهنؿ يٕمت٘مدون اًمرومض ٕيمثر اًمّمح٤مسم٦م، :  ؾمقل اهلل ذم صح٤مسم٦م ر: راسمٕم٤مً 

وهمػمهؿ، ويرون ذًمؽ ُمـ اجلٝم٤مد  ويٙمثرون ُمـ اًم٥ًم واًمِمتؿ ًمٚمخٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م

اضم٥م، سمؾ يٕمت٘مدون رضمٕم٦م اًمّمح٤مسم٦م ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمالىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿ سم٥ًٌم اًمق

 . همّمٌٝمؿ اخلالوم٦م ُمـ قمكم 

يمٕمكم وؾمٚمامن واعم٘مداد  وُمع ذًمؽ وم٢مهنؿ ي٘مدؾمقن قمددًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يمام ؾمٌؼ،

يـ عأضمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿوأسمق ذر 
(1)

. 

 

 

  

 
 

و دراشات مـفجقة فٌعض  (311)، و  دراشة ظـ افػرق وتاريخ ادًؾؿغ  (220)ادؾؾ وافـحؾ : اكظر (1)

 .(138)ؾرق افراؾضة وافٌاضـقة  
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  مً احلياة الربشخيةمً احلياة الربشخية  موقف اليصرييةموقف اليصريية: : ىيىياملطلب الجااملطلب الجا
شم١مُمـ اًمٜمّمػمي٦م سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وأن اإلٟم٤ًمن إذا ُم٤مت اٟمت٘مٚم٧م روطمف إمم سمدن شمت٘مٛمّمف       

قمٚمٞمف  صمقسم٤ًم آظمر ويٙمقن هذا اًمثقب طم٥ًم إيامن اًمِمخص سمدي٤مٟمتٝمؿ أو يمٗمره هب٤م ويٓمٚم٘مقن

واًمتٜم٤مؾمخ طم٥ًم ُمٕمت٘مد اًمٜمّمػمي٦م يٙمقن ذم أرسمع صقر طم٥ًم . لاًمتٙمٜمٞمس أو اًمتجّل 

اًمٜمًخ : ىمرب اًمِمخص أو سمٕمده قمـ اإليامن وـم٤مقم٦م إئٛم٦م أو قمّمٞم٤مهنؿ وهل يمام يكم

واعمًخ واًمٗمًخ واًمرؾمخ 
(1)

. 

 .أُم٤م اًمٜمًخ ومٝمق اٟمت٘م٤مل اًمروح ُمـ ضمًؿ إٟم٤ًمن إمم ضمًؿ إٟم٤ًمن آظمر

عم١مُمـ واًمٙم٤مومر قمغم طمد ؾمقاء،  وشم٘مٛمص إرواح واًمتٜم٤مؾمخ قمٜمدهؿ ي٘مع قمغم ا

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مُمـ ذم ٟمٔمرهؿ هق ارشم٘م٤مؤه ذم اًمدرضم٤مت واعمراشم٥م طمتك خيرج ُمـ هذه 

اًم٘مٛمّم٤من اًمٚمحٛمٞم٦م ويٚمٌس ىمٛمّم٤من إٟمقاع وهل اًمٜمجقم، واًمٜمجقم هؿ اعم١مُمٜمقن 

 .واًمّم٤محلقن

دوارأُم٤م اًمٙم٤مومر ومٞمحؾ قمٚمٞمف اعمًخ واًمٜمًخ ومٞمٌ٘مك يمذًمؽ قمغم ُمر إيمقار وإ
(2)
 

ي٠ميت سم٘مٛمّم٤من رديئ٦م دٟمٞمئ٦م يم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمتل شمذسمح واًمتل ٓ شمذسمح ، أو أن ي٠ميت سمّمقرة 

ضم٤مُمدة ُمـ ُمٕمدن أو طمجر ومٞمذاق سمذًمؽ طمر احلديد وسمرده
(3)

. 

 :واعم١مُمـ اًمذي ي٘مع قمٚمٞمف اًمتٜم٤مؾمخ ىمًامن

 .ُم١مُمـ قم٤ميص-

  .وُم١مُمـ ـم٤مئع-
 

افٌروين . وحتؼقؼ مافؾفـد مـ مؼقفة مؼٌقفة يف افعؼؾ أو مرذوفف (206)ادؾؾ وافـحؾ افشفرشتاين : اكظر (1)

وافـصرية أصقهلا وتطقرها حمؿد  (375)وإشالم بال مذاهب (151)وافـصرية تؼل ذف افديـ  (48)

 (260)افعؾؿل 

 .(203 -202)تعريػ إـقار وإدوار ص: اكظر (2)

أ، كؼاًل ظـ احلرـات افٌاضـة يف افعامل اإلشالمل  17ب،  16ورؿة  -خمطقط-تعؾقؿ افدياكة افـصرية (3)

 .(652)افػرؿة اهلامشقة فؾؿـصػ بـ ظٌد اجلؾقؾ : واكظر (356)
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 : أُم٤م اعم١مُمـ اًمٕم٤ميص

ي وشمًتٛمر هٙمذا طمتك شمتٓمٝمر ُمـ ومتدظمؾ روطمف ذم سمدن إٟم٤ًمن ضمديد همػم ٟمّمػم

 .ظمالل شمٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ سمدن إمم آظمر

 :أُم٤م اعم١مُمـ اًمٓم٤مئع

وم٢من روطمف شمٜمت٘مؾ ُمـ سمدٟمف إمم سمدن ُم١مُمـ آظمر أقمغم ُمٜمف ذم اًمدرضم٦م، وشمٔمؾ هٙمذا 

ذم اًمؽمىمل طمتك شمّمؾ إمم أقمغم درضم٦م ذم اإليامن وقمٜمد ذًمؽ شمٗم٤مرق اًمروح إسمدان 

ؾمٚمٞمامن وىمد ذيمر  .يمام يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ٟمقراٟمٞم٤مً  ُمع اعمالئٙم٦م ويّمٌح سمدهن٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وشمّمٌح

إدٟمك
(1)
أٟمف اًمت٘مك سمِمٞمخ ُمـ ؿمٞمقخ اًمٜمّمػمي٦م وهق ؾمٚمامن اسمـ اًمِمٞمخ قمكم سمـ اًمِمٞمخ » 

طمًـ ُمـ ؿمٞمقخ أٟمٓم٤ميمٞم٦م وأن هذا اًمِمٞمخ ىمد أـمٚمٕمف قمغم سمٕمض أهارهؿ ويم٤من مم٤م 

سمس أـمٚمٕمف قمٚمٞمف ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ وأٟمف ىم٤مل ًمف أن اًمٕمّم٤مة ُمـ ـم٤مئٗمتٝمؿ شمؾ

أرواطمٝمؿ سمٕمد اعمقت أسمداٟم٤ًم سمنمي٦م ُمـ همػم ـم٤مئٗمتٝمؿ وأُم٤م سم٤مىمل اًمٓمقائػ اخل٤مرضم٦م قمـ 

شهذا آقمت٘م٤مد ومٛمٜمٝمؿ اًمٖمٜمؿ واًمقطمقش وؾم٤مير اعمٛمًقظم٤مت وًمٞمس  ؿ ظمالص أسمدًا 
(2)

. 

وُمتك ظمٚمّمٜم٤م ُمـ اًمٙمث٤ميػ اًمٌنمي٦م شمرشمٗمع » : أُم٤م اعم١مُمٜمقن ُمٜمٝمؿ ومٞم٘مقل ًمف قمٜمٝمؿ 

 شٓئٙم٦م وشمٙمقن ُمٜمٝمؿ أرواطمٜم٤م إمم اًمٙمقايم٥م اًمتل هل امل
(3)

. 

قمغم أن هٜم٤مك وم٤مرىم٤ًم ذم شمٜم٤مؾمخ اًمٙم٤مومر واعم١مُمـ وهق أن اعم١مُمـ يٛمر ذم إسمدان 

يت اعمختٚمٗم٦م اعم١مُمٜم٦م طمتك يّمؾ إمم درضم٦م اعمالئٙم٦م، وم٢من اًمرضمؾ اعم١مُمـ ٓ يٛمٙمـ أن شم٠م

 
 

هـ، وتؾؼك تعافقؿ افطائػة، فؽـف تـك ظذ يد أحد 1250شؾقامن أؾـدي إذين وفد يف أكطاـقة شـة  (1)

اشتدرجف . يؽشػ ؾقف أهار هذه افطائػة شافٌاـقرة افًؾقامكقة » ب إػ بروت حقث أفػ ادٌؼيـ، وهر

ادقشقظة : اكظر. افـصريقن بعد ذفؽ وضؿلكقه ؾؾام ظاد خـؼقه وأحرؿقا جثتف يف إحدى شاحات افالذؿقة

 .(1/394)ادقنة 

احلرـات افٌاضـقة مصطػك : واكظر (100)افٌاـقرة افًؾقامكقة يف ـشػ أهار افدياكة افـصرية : اكظر (2)

 (278)ؽافب 

 .(100)افٌاـقرة افًؾقامكقة : اكظر (3)
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ٕٟمف أقمغم ُمٜمٝم٤م درضم٦م ومال هيٌط اعم١مُمـ إمم صقرة أىمؾ، روطمف ذم صقرة سمدن اُمرأة ُم١مُمٜم٦م 

ومٝمل اًمتل شمدظمؾ روطمٝم٤م ذم صقرة سمدن : أُم٤م اعمرأة اعم١مُمٜم٦م. ُم٤م يًتٛمر ذم اًمؽمىمل اًمدائؿوإن

رضمؾ ُم١مُمـ قمٜمدُم٤م شمؽمىمك ذم درضمتٝم٤م، وقمٜمدُم٤م شمدظمؾ روطمٝم٤م ذم سمدن رضمؾ ُم١مُمـ وم٢مهن٤م 

أُم٤م اًمٙم٤مومر وم٤ٌمقمت٤ٌمر أٟمف هيٌط ُمـ درضم٦م إمم درضم٦م وم٢من . ٓ شم٠ميت سمٕمد ذًمؽ ذم صقرة اُمرأة

ذم صقرة اُمرأة يم٤مومرة، وروح اعمرأة اًمٙم٤مومرة ىمد شم٠ميت ذم  روح اًمرضمؾ اًمٙم٤مومر ىمد شم٠ميت

هذا هق اًمٗم٤مرق سملم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر .. صقرة رضمؾ يم٤مومر ٕن يمٚمٞمٝمام أٟم٘مص ُمـ ص٤مطمٌف

ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتٜم٤مؾمخ
(1)

. 

واًمتٜم٤مؾمخ اًمٖمرض ُمٜمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مُمـ اًمتٓمٝمػم ُمـ اًمذٟمقب واًمتٓمٝمػم ُمـ 

ُم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمٙم٤مح واًمتٜم٤مؾمؾ، وهؿ آظمتالط اًمذي وىمع سملم اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ طملم

ذري٦م إسمٚمٞمس ومٚمام قمّمقا اهلل شمٕم٤ممم ـمردهؿ اهلل شمٕم٤ممم ومج٤مءوا ذم هذه  -أي اًمٙم٤مومرون-

وم٤مؿمتٌف أُمرهؿ قمغم اعم١مُمٜملم ومٔمٜمقا أهنؿ ُمٜمٝمؿ؛ ٕهنؿ ضم٤مءوا قمغم  ،اًمّمقر اًمٌنمي٦م

يم٤مومر يٚمد صقرهتؿ ومقىمع سمٞمٜمٝمام اًمٜمٙم٤مح واًمزواج، وهذا هق اًم٥ًٌم ذم أٟمٜم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم ٟمرى ال

 .ُم١مُمٜم٤ًم أو اعم١مُمـ يٚمد يم٤مومراً 

وم٘مد ضم٤مء يمؾ ُمـ أصٚمف و ذا ي٘مع اًمتٜم٤مؾمخ ًمٚمٛم١مُمـ شمٓمٝمػمًا ًمف ُمـ هذا اًمذٟم٥م 

اظمتٚمٗمقا سم٤معمزاج طملم ريمٌقا ذم » : ي٘مقل اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق يمام يزقمٛمقن. اًمذي أمل سمف

. اًمتقاًمدإسمدان وم٤مظمتٚمٓمقا ذم اًمتزوي٩م واًمٜمٙم٤مح واؿمت٤ٌمه إسمدان ومقىمع سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمًؾ و

ي ُمـ خيرج اًمح﴿ومٛمـ هذه اًمٕمٚم٦م يٚمد اًمٙم٤مومر ُم١مُمٜم٤ًم ويٚمد اعم١مُمـ يم٤مومرًا صمؿ شمغم أسمق قمٌد اهلل 

ويمؾ ُم٤م خيرج ُمـ إصالب ُمـ أصٚمف  [19:اًمروم ] ﴾اعمٞم٧م وخيرج اعمٞم٧م ُمـ احلل 

شاًمذي ظمٚمؼ ُمٜمف
(2)

ويمام أن اعم١مُمـ يتٜم٘مؾ ذم صقر اًمٜمًخ طمتك يّمؾ إمم درضم٦م .. 

 
 

افرابع واخلؿًقن، وافٌاب اخلامس » ذـر افػرق بغ تـاشخ ادممـ وافؽاؾر يف اهلػت افؼيػ يف افٌابغ  (1)

 .(264)كؼاًل ظـ افـصرية أصقهلا وتطقرها حمؿد افعؾؿل  شواخلؿًقن 

كؼاًل ظـ  (37)افٌاب احلادي ظؼ يف معرؾة ظؾؾ ادزاج بغ ادممـ وافؽاؾر وـؿ يؽررون  اهلػت افؼيػ (2)

 .(264)افـصرية أصقهلا وتطقرها 
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وهق ذم صقر اًمتٜم٤مؾمخ ٓسمد أن يٛمر سمًٌع درضم٤مت صمؿ يٜمتٝمل سمٕمد  اعمالئٙم٦م ومٙمذًمؽ اًمٙم٤مومر

 :ذًمؽ اًمٜمًخ ًمٞمٌدأ ُمرطمٚم٦م ضمديدة، وهذه اًمدرضم٤مت اًمًٌٕم٦م هل

 .اًمٙم٤مومر اعمٛمتحـ: اًمدرضم٦م إومم

 .أن يّمػم ٟم٘مٞم٤ًٌم ذم اًمٓمٖمٞم٤من: واًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 .أن يّمػم ظم٤مًمّم٤ًم خمٚمّم٤ًم ذم آصمؿ واًمٓمٖمٞم٤من: اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م

 .صمؿ يّمػم خمٚمّم٤ًم ذم دمٜم٥م يمؾ ظمػم :اًمدرضم٦م اًمراسمٕم٦م

 .ًمٚمٓمٖم٤مة صمؿ يّمػم ُم٠مواً : اًمدرضم٦م اخل٤مُم٦ًم

 .أن يّمػم سم٤مسم٤مً : اًمدرضم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

 .وسمٕمد ذًمؽ يريم٥م ذم اعم٤مؾمقظمٞم٦م صمؿ يّمػم إسمٚمٞم٤ًمً : اًمدرضم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

واًمٙم٤مومر ىمٌؾ فمٝمقر اًم٘م٤مئؿ يٜم٤مدي ويٍمخ أن خيرضمف  اهلل ُمـ اًمٕمذاب اًمقاىمع قمٚمٞمف 

ه إمم اًمّمقرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمٞم١مُمـ سمديٜمٝمؿ ويٕمٛمؾ ص٤محل٤ًم، سم٤معمًخ واًمٜمًخ وأن يٕمٞمد

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ): ويًتدًمقن قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

وم٤مًمٙم٤مومرون ي٘مقًمقن ًمرهبؿ أظمرضمٜم٤م ُمـ إسمدان اعمًقظمٞم٦م وُمـ هذا  [37:فاطز] (ۈئ  ېئ

شؾمقشمٞم٦م ًمٙمل ٟمٕمٛمؾ ص٤محل٤ًم اًمٕمذاب إمم إسمدان اًمٜم٤م
(1)
  . 

ومٝمق اٟمت٘م٤مل اًمروح ُمـ ضمًؿ إٟم٤ًمن إمم ضمًؿ طمٞمقان، واعمًخ ظم٤مص : وأُم٤م اعمًخ

سم٤مًمٙم٤مومر دون اعم١مُمـ، وسمٕمد أن يّمؾ اًمٙم٤مومر إمم اًمدرضم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ درضم٤مت اًمٜمًخ 

يٜمت٘مؾ إمم اعمًخ ومتٜمت٘مؾ روطمف إمم صقر احلٞمقاٟم٤مت وم٢مذا ُم٤م ُمًخ ٓ يٕمقد إمم اًمٜمًخ ُمرة 

 .أظمرى

واًمٙم٤مومر ذم اقمت٘م٤مدهؿ يٛمًخ ذم يمؾ رء ُم٤م قمدا اًمّمقرة اًمٌنمي٦م، وذًمؽ عم٤م ؾمٌ٘مف 

ومٞمٕم٤مىم٥م ويٕمذب سمؽميمٞمٌف  -وهؿ اًمٜمّمػمي٦م -ُمـ اًمٙمٗمر واجلحقد واإلٟمٙم٤مر ٕهؾ احلؼ
 

 

 .(358)كؼاًل ظـ احلرـات افٌاضـقة يف افعامل اإلشالمل  (66)اهلػت وإوؾة فؾجعػل  (1)
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ُمـ سم٘مر وهمٜمؿ وإسمؾ وـمػم ويمؾ ذي روح ُمـ  -ُم٤م قمدا اًمّمقرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م -سمٙمؾ رء

 .ىمردة وظمٜم٤مزير مم٤م ي١ميمؾ وٓ ي١ميمؾ

يمام يزقمٛمقن قمدل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ١مٓء  اجل٤مطمديـ ٕهؾ احلؼ ًم٘مقًمف وهذا يمٚمف 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ): شمٕم٤ممم 

ڃ  ڃ  ڃ   چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  

 .[12-6: االَفطار] (ڈ  ڈ

يمام  -يمقر ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦مومٛمًخٝمؿ اهلل ًمتٙمذيٌٝمؿ سم٤مًمديـ؛ ٕن اًمديـ اعمذ

هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -يزقمٛمقن
(1)

. 

ويٌ٘مك قمذاب اعمًخ واًمٜمًخ قمغم اًمٙم٤مومر سمديٜمٝمؿ ذم مجٞمع إدوار إمم أن ئمٝمر 

ومػمد ه١مٓء ذم صقرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، صمؿ  -وهق حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري -اًم٘م٤مئؿ اًمٖم٤مئ٥م

ي٘متٚمٝمؿ ُمـ ضمديد ومتجري إودي٦م سمدُم٤مئٝمؿ يمام جيري اعم٤مء
(2)

. 

وأول درضم٤مت اعمًخ أن ي٠ميت ذم يمؾ صقرة ُمـ صقر احلٞمقاٟم٤مت اعم٠ميمقًم٦م ومٞمذوق 

ں    ڻ  ڻ   ): وهق ذم شمٚمؽ اًمّمقر أمل اًمذسمح، وي٘مقًمقن هذا هق ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم

واًمٙم٤مومر سمٕمد أن ي٠ميت ذم يمؾ صقرة ُمـ صقر احلٞمقاٟم٤مت اعم٠ميمقًم٦م  (ڻ   ڻ  ۀ

ؾمتدًمقن قمغم اٟمت٘م٤مل اًمٙم٤مومر ذم هذه وي ،يٛمًخ سمٕمد ذًمؽ ذم صقر احلٞمقاٟم٤مت همػم اعم٠ميمقًم٦م

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ): اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .[8-1:االَفطار] (ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ن قمدوٟم٤م ًمٞمٛمًخ ذم يمؾ إ» : سمـ قمٛمر إمم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىمقًمفوًم٘مد ٟم٥ًم اعمٗمْمؾ 

ٱ  ٻ  ٻ  ): امموي٘مقل ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمع شرء ظم٤مًمػ اًمّمقرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

 .[21:انسجدة] (ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ

 
 

 .(356)ضـقة يف افعامل اإلشالمل كؼاًل ظـ احلرـات افٌا (75-74)اهلػت وإطؾة فؾؿػضؾ اجلعػل  (1)

 .(358)ب كؼاًل ظـ احلرـات افٌاضـقة يف افعامل اإلشالمل -أ 53افكاط فؾؿػضؾ اجلعػل خمطقط ورؿة  (2)
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واًمٕمذاب إدٟمك هق قمذاب اعم٤مؾمقظمٞم٦م، أُم٤م اًمٕمذاب إيمؼم ومٝمق قمٜمد فمٝمقر 

وم٤مًمٕمذاب إدٟمك .. (اًمذي ٓ يدع يم٤مومرًا إٓ ويذوق قمغم يديف طمر احلديد اعمٝمدي 

وإيمؼم إذن ي٘مٕم٤من ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هٙمذا قمغم طمد زقمٛمٝمؿ
(1)

. 

وهذه اًمّمقر اًمًٌٕم٦م هل  ،خ ًمف ؾمٌع درضم٤مت أو أؿمٙم٤مل يتٜم٘مؾ اًمٙم٤مومر ومٞمٝم٤مواعمس

ُمٕمٜمك أسمقاب ضمٝمٜمؿ اًمًٌٕم٦م أو ـمٌ٘م٤مهت٤م اًمًٌٕم٦م يمام ي٘مقًمقن
(2)

 . 

واًمٕم٘مرب وهذه إؿمٙم٤مل  واًمدب واًمْمٌع واحلٞم٦م ٟمزير واًم٘مردوهل اًمٙمٚم٥م واًمخ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ): اعمٕمٜمك اًم٤ٌمـمـ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اًمًٌٕم٦م هل

 .[44: جزاحل] (﮳

قمغم أن اًمٙم٤مومر وهق ذم شمريمٞم٥م اعم٤مؾمقظمٞم٦م ذم هذه اًمّمقر اًمًٌٕم٦م ختتٚمػ صقرشمف 

 .وهق ذم اعمًخ سمح٥ًم قمٛمٚمف ىمٌؾ أن يٛمًخ

وم٤مًمٙم٤مومر اًم٤ٌمر سم٠مهؾ سمٞمتف وهمػمهؿ جي٤مزى قمغم هذا اًمٕمٛمؾ وهق ذم اعم٤مؾمقظمٞم٦م، 

د أن ومال يًتٓمٞمع أح ،ويٙمقن هذا اجلزاء سم٠من ي٠ميت ذم صقرة طمٞمقان ُمٝم٤مب يم٤مٕؾمد ُمثالً 

يٕمتدى قمٚمٞمف، أُم٤م اًمٙم٤مومر اعمزء إمم أهٚمف وإمم همػمهؿ ومٞم٠ميت ذم صقرة  طمٞمقان طم٘مػم 

وٕمٞمػ يم٤مخلٜمزير ُمثالً 
(3)

. 

وهذا اعمًخ اًمذي هق ًمٚمٙم٤مومر ظم٤مص٦م  ًمف ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م يٜمتٝمل سمٕمده٤م، وهذه اعمدة هق 

أٟمف ٓسمد أن يذسمح أًمػ ذسمح٦م وهق ذم صقرة احلٞمقان اعم٠ميمقل يمٚمام ذسمح قم٤مد ذم صقرة 

ًمٞمذسمح ُمـ ضمديد طمتك يًتٙمٛمؾ أًمػ ذسمح٦م، وم٢مذا ُم٤م ُمًخ ذم صقرة احلٞمقان  أظمرى

ؾم٠مًم٧م ُمقٓي : ىم٤مل اعمٗمْمؾ. اًمذي ٓ َيؾ أيمٚمف وم٢مٟمف ي٘متؾ أًمػ ىمتٚم٦م ويٛمقت أًمػ ُمٞمت٦م

 
 

 (64)اهلػت افؼيػ افٌاب افرابع وافعؼون يف معرؾة ادذبقح وادؼتقل مما خيافػ افصقرة اإلكًاكقة ص (1)

 .(266)كؼاًل ظـ افـصرية فؾعؾؿل 

 .(22)افٌاـقرة افًؾقؿامكقة شؾقامن إذين : اكظر (2)

 .(267)كؼاًل ظـ افـصرية فؾعؾؿل  (116)اهلػت  افؼيػ : اكظر (3)
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 ًمٚمٙم٤مومر أًمػ ىمتٚمف: اعم٤مؾمقظمٞم٦م وم٘م٤ملاًمّم٤مدق يمؿ ًمٚمٙم٤مومر ُمـ ُمٞمتف وىمتٚمف وذسمح٦م ذم شمريمٞم٥م 

وأًمػ ذسمحف ذم اًمؽمايمٞم٥م اعم٤مؾمقظمٞم٦م
 (1)

. 

قمد أن يٛمر سمٙمؾ هذه اًمؽمايمٞم٥م وهق ذم طم٤مًم٦م اعمًخ يٜمت٘مؾ إمم اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م وب

وهق اٟمت٘م٤مل اًمروح اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ سمدن طمٞمقان إمم ٟم٤ٌمت أو إمم طمنمات : وهل اًمرؾمخ 

وذم ا ٗم٧م اًمنميػ إؿم٤مرة  .يم٤مًمذسم٤مب واًمٜمٛمؾ ويٓمٚم٘مقن قمغم ذًمؽ اًمرؾمخ أو اًم٘مِم٤مش

صػمون ىمِم٤مؿم٤م، وىمد ؾم٠مل اعمٗمْمؾ سمـ إمم ذًمؽ وأن أهؾ اًمٕمذاب آظمر ُمراطمٚمٝمؿ أهنؿ ي

.. ًم٘مِم٤مش؟ىمٚم٧م ي٤م ُمقٓي وُم٤م ا)اًم٘مِم٤مش وومٞمف  قمٛمر اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق قمـ ُمٕمٜمك

(اًمٌؼ واًمذسم٤مب واًمٜمٛمؾ: ىم٤مل
 (2)

. 

صمؿ يٜمت٘مٚمقن سمٕمد ذًمؽ إمم درضم٦م اًمٗمًخ وهق اٟمت٘م٤مل اًمروح اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ 

اًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙم٤مومريـ احلنمات واًمٜم٤ٌمت إمم اجلامد وقمٜمده٤م يٗمٜمقن وشمٜم٘مٓمع طمٞم٤مهتؿ هذا ب

أُم٤م ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ قمٜمد فمٝمقره ومتٜم٘مٓمع  ،اًمذيـ ُمْمقا واٟمتٝمقا ىمٌؾ فمٝمقر اًم٘م٤مئؿ 

طمٞم٤مهتؿ سمًٞمٗمف وؾمٞمػ ُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم ويٙمقن ذًمؽ مت٤مم قم٘مقسمتٝمؿ
(3)

. 

وىمد أؿم٤مر ذم ا ٗم٧م  اًمنميػ إمم هذه اًمدرضم٦م قمٜمد اًمٜمّمػميلم أي اًمٗمًخ وذم 

ظمرون يقوع ومٞمٝمؿ اًمًٞمػ ويٙمقن مت٤مم طمتك يٗمٜمقن هبذه إوىم٤مت وآ» : ذًمؽ ي٘مقل

 . شقم٘مقسمتٝمؿ طمر احلديد ومال يٌ٘مك إٓ يمؾ ُم١مُمـ ظم٤مًمص اإليامن 

ن اًمتٜم٤مؾمخ واعمًخ يمالمه٤م ىمد أظمذا ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٜمّمػمي٦م ي٘مقًمقن إ

ۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ   ): ويٜمًٌقن إمم اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم

يٕمٜمك هبام اًمٕمذاب  واًمرمح٦م  أن اًمٕمذاب واًمرمح٦م... [21:انعنكبوث] (ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ

 ذم طم٤مًمتل اًمٜمًخ واعمًخ وم٢من اًمٜمًخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مُمـ رمح٦م ٕٟمف شمٓمٝمػم ًمف، واًمٜمًخ 
 

. اهلػت افؼيػ افٌاب افثاين وإربعقن يف معرؾة ـؿ يؾٌث افؽاؾر يف ترـقٌف يف اداشقخقة يف ادًخ: اكظر (1)

 .(268)كؼاًل ظـ افـصرية فؾعؾؿل 

 .(268)كؼاًل ظـ افـصرية فؾعؾؿل  (178)اهلػت افؼيػ : اكظر (2)

 .(268)كؼاًل ظـ افـصرية فؾعؾؿل  (128)اهلػت افؼيػ افٌاب افثامـ وإربعقن ص: اكظر (3)
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واعمًخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙم٤مومر قمذاب وىمد ضم٤مء هذا اًمتٗمًػم قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ذم 

يمت٤مب
(1)
 .ا ٗم٧م اًمنميػ 

ٓ قمالىم٦م  ٤م سم٤مإلؾمالم طمٞم٨م اقمت٘مدوا سمام ؾمٌؼ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل إن هذه اًمٓم٤مئٗم٦م 

 .سم٤مًمتٜم٤مؾمخ ويمٗمروا سم٤مًمٌٕم٨م واحل٤ًمب، ومٝمدُمقا سمذًمؽ ريمٜم٤ًم ه٤مُم٤ًم ُمـ أريم٤من اإليامن

وًمذًمؽ عم٤م ؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ طمٙمؿ اإلؾمالم ذم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م 

ه١مٓء اًم٘مقم اعمًٛمقن سم٤مًمٜمّمػمي٦م هؿ وؾم٤مئر أصٜم٤م  اًم٘مراُمٓم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م » : أضم٤مب سم٘مقًمف

 ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، سمؾ أيمٗمر ُمـ يمثػم ُمـ اعمنميملم، وضرهؿ قمغم أُم٦م حمٛمد أيمٗمر 

أقمٔمؿ ُمـ ضر اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم ُمثؾ يمٗم٤مر اًمتت٤مر واًمٗمرٟم٩م وهمػمهؿ، وم٢من ه١مٓء 

 .يتٔم٤مهرون قمٜمد ضمٝم٤مل اعمًٚمٛملم سم٤مًمتِمٞمع وُمقآة أهؾ اًمٌٞم٧م

وٓ  ر وٓ يٜمٝملاهلل وٓ سمرؾمقًمف وٓ سمٙمت٤مسمف وٓ سم٠مموهؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ي١مُمٜمقن ب

وٓ سمٛمٚم٦م ُمـ   صمقاب وٓ قم٘م٤مب وٓ ضمٜم٦م وٓ ٟم٤مر وٓ سم٠مطمد ُمـ اعمرؾمٚملم ىمٌؾ حمٛمد 

اعمٚمؾ وٓ سمديـ ُمـ إدي٤من اًم٤ًمًمٗم٦م، سمؾ ي٠مظمذون يمالم اهلل ورؾمقًمف اعمٕمرو  قمٜمد قمٚمامء 

مل اًم٤ٌمـمـ ُمـ ضمٜمس ُم٤م ذيمره اعمًٚمٛملم يت٠موًمقٟمف قمغم أُمقر يٗمؽموهن٤م يدقمقن أهن٤م ع

شاًم٤ًمئؾ
(2)

. 

أظمػمًا هذا ُم٤م أُمٙمـ قمروف قمـ ُمذه٥م اًمٜمّمػمي٦م، أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٞمقم أظمر و

 .                   ومٚمؿ أضمد  ؿ يمالُم٤ًم ومٞمف 

 

  

 
 

 .(269)كؼاًل ظـ افـصرية فؾعؾؿل  (15)اهلػت افؼيػ افٌاب إول يف معرؾة ابتداء اخلؾقؼة ص: اكظر (1)

 .وما بعدها  (35/145)جمؿقع افػتاوي  (2)
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  لحلحالجاالجااملبحح املبحح 
  

  احلياة الربشخية عيد الدزوشاحلياة الربشخية عيد الدزوش
    

 - :ثالثــة مطالــب فيــُو

 .دروزالتعريــف بال: المطلب األول

 .احلياة الربزخيـتمن  مىقف الدروز: المطلب الثاني

 .من احلياة األخرويـت مىقف الدروز: المطلب الثالث
 

 *  *        *  *        *  *



 

  

 الفصل الجاىي

180 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 
  التعسيف بالدزوشالتعسيف بالدزوش: : املطلب األولاملطلب األول

هؿ ومرىم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م شم١مًمف اخلٚمٞمٗم٦م اًمٗم٤مـمٛمل احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل
(1)

، وىمد اٟمِم٘م٧م قمـ 

واؿمتٝمرت شمًٛمٞمتٝم٤م  .ًم٤ٌمـمـاإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، وظم٤مًمٗمتٝم٤م ذم اًمٔم٤مهر ُمع ُمقاوم٘متٝم٤م  ٤م ذم ا

إُم٤م ٟم٦ًٌم إمم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمدرزيسم٤مًمدروز 
(2)

ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٜمتًٌقن إمم هذا اًمرضمؾ ، 

سمؾ يرُمقٟمف سم٤مًمٙمٗمر؛ ٕٟمف شمٕمجؾ سم٢مفمٝم٤مر إًمقهٞم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ىمٌؾ اعمققمد اعمخت٤مر، وإُم٤م ٟم٦ًٌم 

ذًمؽ وك. إمم ُمٜمّمقر اًمدرزي أطمد ىمقاد احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي ، وهؿ ٓ ي٠مسمقن آٟمت٤ًمب إًمٞمف

وطمدون؛ ٕهنؿ يزقمٛمقن أهنؿ وطمدوا إ ٝمؿ وُمٕمٌقدهؿ امل إؾمامء اًمتل اؿمتٝمروا هب٤م ُمـ

 .احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل ُمـ دون اًمٜم٤مس أمجٕملم 

احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل أيب قمكم اًمٗم٤مـمٛمل، طمٞم٨م إٟمف عم٤م شمقمم  وىمد ٟمِم٠مت ذم ُمٍم ذم زُمـ

ويم٤من ُمـ  احلٙمؿ سمٕمد أسمٞمف سمٜمك اعمدارس واؾمتجٚم٥م اًمٓمٚم٦ٌم اإلؾمامقمٞمٚمٞملم ًمٚمدراؾم٦م ومٞمٝم٤م،

اًمزوزين ة اإلؾمامقمٞمٚمٞملم اًمقاومديـ إمم ُمٍم محزةسملم اًمٓمٚم٥م
(3)

،  وىمد أصٌح ذم وىم٧م وضمٞمز 

يرة ُمـ روم٘م٤مء احل٤ميمؿ اًمٗم٤مـمٛمل اًمداقملم إًمٞمف، صمؿ اًمتػ طمقل محزة اًمزوزين مج٤مقم٤مت يم٨م

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمدرزي، صمؿ اشمٗمؼ ه١مٓء اًمدقم٤مة قمغم اجلٝمر سم٠مًمقهٞم٦م  ويم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ

شمنع ذم إقمالن ذًمؽ ومث٤مر قمٚمٞمف  اًمدرزي حمٛمدحمدد يرشمٌقن ًمف، وًمٙمـ احل٤ميمؿ ذم وىم٧م 
 

 

أبق ظع مـصقر بـ افعزيز كزار بـ معد  افعٌقدي اإلشامظقع  افزكديؼ اددظل ا فربقبقة، تقػ احلؽؿ بعد  (1)

افًر : هـ، اكظر415أبقف، ـان ؾرظقن زماكف، خيسع ـؾ وؿت أحؽامًا يؾزم افرظقة هبا، ؿتؾ أخرًا شـة 

(15/173). 

ظٌد اهلل، أحد أصحاب افدظقة فتلفقف احلاـؿ بلمر اهلل  افعٌقدي افػاضؿل حمؿد بـ إشامظقؾ افدرزي أبق  (2)

هق ؾارد إصؾ، دخؾ يف خدمة احلاـؿ، وجاهر يف افؼقل : ؿقؾ.  شافدرزية » وإفقف كًٌة افطائػة 

 .(6/35)إظالم : ، اكظر(هـ411)باحلؾقل وافتـاشخ تقيف شـة 

، (افدرزي)درزي، مـ ـٌار افٌاضـقة، ومـ ممشز ادذهب محزة بـ ظع بـ أمحد افػارد احلاـؿل ال (3)

ـان ؿزازًا أو فٌادًا، وتلدب بافعربقة، واكتؼؾ إػ افؼاهرة واتصؾ  (زوزن)ؾارد إصؾ، مـ مؼاضعة 

، (هـ443)تقيف شـة . برجال افدظقة افنية، مـ صقعة احلاـؿ بلمر اهلل افػاضؿل، ؾلصٌح مـ أرـاهنا 

  .(2/278)إظالم : اكظر
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اًمٜم٤مس وهرب إمم اًمِم٤مم، وم٠مصٌح اًمدروز يٚمٕمٜمقٟمف إمم أن ٕٟمف شمٕمجؾ إُمر ىمٌؾ أواٟمف 

ومٚمق شم٠مظمر ُٕمٙمـ ٟمنم اعمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمل ذم ُمٍم، صمؿ سمٕمد حمٛمد اًمدرزي سمقىم٧م أقمٚمـ 

ادوا أن يٗمتٙمقا سمف ًمقٓ شمدظمؾ احل٤ميمؿ محزة اًمزوزين أًمقهٞم٦م  احل٤ميمؿ ومث٤مر قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وك

حلاميتف وٕضمؾ ىمٞم٤مم هذه اًمدقمقى وهل شم٠مًمٞمف احل٤ميمؿ صم٤مر أطمد يم٤ٌمر دقم٤مة  اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م 

وهق أمحد اًمٙمرُم٤مين، ومرطمؾ ُمـ اًمٕمراق وأىم٤مم سمٛمٍم، وأقمٚمـ ظمٓم٠م هذه اًمدقمقى وشمؼمأ 

ن ُمٜمٝم٤م ورضمع ُمٕمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، صمؿ ىمتؾ احل٤ميمؿ سمٕمد ذًمؽ وًمرسمام يم٤من سمتدسمػم م

اًمٙمرُم٤مين ومج٤مقمتف يمام ىمٞمؾ، ومتقمم اسمٜمف قمكم  اًمٔم٤مهر ورضمع اًمٜم٤مس إمم ُمذه٥م 

اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، أُم٤م اعمتحٛمًقن ًمدقمقى شم٠مًمٞمف احل٤ميمؿ وم٘مد زقمٛمقا أٟمف اظمتٗمك أو ارشمٗمع إمم 

اًمًامء وؾمٞمٕمقد ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ًمٞمٛمأل إرض قمدًٓ 
(1)

. 

 :أهم عقائد الدروز 

ن أن اهلل مل يتًؿ سم٤مؾمؿ ومل يتّمػ سمّمٗم٦م، وإٟمام طمٞم٨م يٕمت٘مدو: ذم إًمقهٞم٦م : أوًٓ 

، صمؿ شمٕم٤مون   شاًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م » واظمؽمع  اًمت٤مزم وهق  شاًمٕم٘مؾ اًمٙمكم » أسمدع اًم٤ًمسمؼ وهق 

 .آصمٜم٤من قمغم ظمٚمؼ اًمٙمقن 

اطمتج٥م ذم إٟم٤ًمن وهق اإلُم٤مم، ومٞمٙمقن ومٞمف  أن اهلل : وُمـ ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ زقمٛمٝمؿ 

 .يٕمٌدوٟمف وي٘مدؾمقٟمف ٓهقت وٟم٤مؾمقت ، وم٤محل٤ميمؿ إ ٝمؿ ورهبؿ اًمذي

ذم اًمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م إهنؿ يًٌقن اًمّمح٤مسم٦م ؾم٤ًٌم وم٤مطمِم٤ًم، ٓؾمٞمام اًمِمٞمخ٤من أسمق : اً ينصم٤م

، ومٞمٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝمام أىمٌح إوص٤م  اًمِمٜمٞمٕم٦م، وأهنام مه٤م اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر  سمٙمر وقمٛمر 

اًمٚمذيـ هنٞمٜم٤م قمٜمٝمام، وٓ ي٘مٗمقن قمٜمد ذًمؽ، سمؾ يٕمٛمٛمقن ؾمٌٝمؿ جلٛمٞمع أصح٤مب رؾمقل 

 . اهلل 

ومٞمٕمت٘مدون أهن٤م إس و أهمالل ٓ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ : ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م:  اً صم٤مًم٨م

 أداؤه٤م، ويٌٓمٚمقن ومرائض اًمديـ اًمٔم٤مهرة، ويًتٌدًمقهن٤م سمٗمرائض شمٜم٤مؾم٥م ُمٕمت٘مدهؿ ذم 
 

 .(12)اخلطقب / وظؼقدة افدروز د (  31 )حمؿد ـامؾ / ضائػة افدروز د: اكظر (1)
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وم٤مًمِمٝم٤مدشملم شمقطمٞمد احل٤ميمؿ وقم٤ٌمدشمف ، واًمّمالة صٚم٦م اًم٘مٚم٥م سم٤محل٤ميمؿ : احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل

ُمٕمرومتٝمؿ وطمٌٝمؿ هل اًمّمٚمقات قمغم يد مخ٦ًم طمدودهؿ أٟمٌٞم٤مء احل٤ميمؿ اخلٛم٦ًم،  

اخلٛمس، واًمّمقم هق صٞم٤مٟم٦م ىمٚمقهبؿ سمتقطمٞمد احل٤ميمؿ، واًمزيم٤مة شمزيمٞم٦م ىمٚمقهبؿ سمٕم٤ٌمدة 

احل٤ميمؿ، واحل٩م سم٤مـمؾ ًمدهيؿ وٓ ي١مُمٜمقن سمف ويًٗمٝمقن ؿمٕم٤مئره وأريم٤مٟمف، واجلٝم٤مد ؾم٤مىمط 

ًمدهيؿ ٕن اجلٝم٤مد احل٘مٞم٘مل هق آضمتٝم٤مد ذم شمقطمٞمد احل٤ميمؿ وُمٕمرومتف
(1)

. 

 

  

 
 

،  دراشات مـفجقة فٌعض ؾرق (335)، دراشة ظـ افػرق وتاريخ ادًؾؿغ  (117)ظؼقدة افدروز : اكظر (1)

 .(171)افراؾضة وافٌاضـقة  
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  مً احلياة الربشخية مً احلياة الربشخية   موقف الدزوشموقف الدزوش: : ي ي املطلب الجاٌاملطلب الجاٌ
ىمٌؾ اًمنموع ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمدروز ذم طمٞم٤مة اًمؼمزخ ٓسمد ُمـ اًمتٜمقيف إمم أصمر 

ذًمؽ أن قم٘م٤مئد اًمدروز ُمًتٛمدة أؾم٤مؾم٤ًم ُمـ ، اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م قمغم اًمدروز ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي

 . اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م

قمٞمٚمٞم٦م ذم قمٍمه٤م وم٤مًمدروز ُمـ اًمٓمقائػ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل اٟمٌث٘م٧م قمـ اإلؾمام

واختذت  ٤م ُم٤ٌمدئ خم٤مًمٗم٦م ذم فم٤مهره٤م عم٤ٌمدئ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م مل خت٤مًمٗمٝم٤م ، اًمٕمٌٞمدي

 . ذم ضمقهره٤م

إن ُمذه٥م اًمدروز يٜمٌثؼ ُمـ ُمذه٥م  »: ي٘مقل اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ سمدوي

اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وُمـ هٜم٤م يتٗم٘م٤من ومٞمام سمٞمٜمٝمام ذم يمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾمٞم٦م وآصٓمالطم٤مت 

شاًمدروز قمغم شمقيمٞمد اؾمت٘مال ؿ قمـ ؾم٤مئر اًمٗمرق  وإن طمرص
(1)

 . 

إٓ ، رهمؿ أن اًمدروز ومرىم٦م اٟمٗمّمٚم٧م قمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م »: وي٘مقل اًمديمتقر اخلٓمٞم٥م 

أن سمٕمض يمت٤مهبؿ ذم اًمقىم٧م احل٤مض يٜمٗمل هذا آرشم٤ٌمط يمٚمٞم٤ًم ُمع أن يمؾ ُمتٛمٕمـ ذم 

اًم٘مديٛم٦م اعمقضمقدة ًمٙمـ احل٤ًمؾمٞم٦م  ،قم٘م٤مئدهؿ جيد اًمتِم٤مسمف اًمٙمٌػم سمٞمٜمٝمؿ وسملم اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م

ره واحل٘مد ىم٤مئؿ سمٞمٜمٝمؿ ٓ و ذا وم٢من اًمُؽ ، ُمٜمذ فمٝمقر محزة ٓ شمزال ُمقضمقدة إمم أن

يداروٟمف إٓ قمٜمدُم٤م شمٚمت٘مل اعمّم٤مًمح ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ذم  سمٕمض إطمٞم٤من، ومال جيدون 

شُمٗمرًا ُمـ اًمتٗم٤مهؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ًمٞم٘مٗمقا أُم٤مم أقمدائٝمؿ 
(2)

 . 

جي٥م س  آهتامم إًمٞمف وهق أن  وصمٛم٦م اظمتال  ؿمٙمكم سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ٓ

وم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞمقن طمريّمقن قمغم اًمدقمقة ، اًمٓم٤مئٗمتلم ختتٚمٗم٤من ُمـ طمٞم٨م اًمدقمقة إمم ُمذهٌٝم٤م

ظمالوم٤ًم ًمٚمدروز طمٞم٨م إهنؿ يرومْمقن ُمـ يريد اًمدظمقل إمم ُمذهٌٝمؿ سمحج٦م ، إمم ُمذهٌٝمؿ

أن ُمققمد دقمقة اًمتقطمٞمد سمٕمد اطمتج٤مب احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل ىمد اٟمتٝم٧م وأهمٚمؼ اًم٤ٌمب 

  . ه٤مٓقمتٜم٤مق
 

 . (199)احلرـات افٌاضـقة فؾخطقب : واكظر (509)مذاهب اإلشالمقغ  (1)

 . (312)احلرـات افٌاضـقة  (2)
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اًمذيـ طمجروا قمغم   -ذم هذا اجل٤مٟم٥م  -وقمغم هذا ٟمرى ُمدى شم٠مصمرهؿ سم٤مًمٞمٝمقد

ؿمٕم٥م اهلل اعمخت٤مر  -يمام يزقمٛمقن  -ديٜمٝمؿ سم٤مقمت٤ٌمرهؿ
(1)

. 

إن اًم٘م٤مرئ ذم يمت٥م ورؾم٤مئؾ اًمدروز ئمٝمر ًمف ضمٚمٞم٤ًم ُمـ اًمٜمّمقص اًمقاردة  ًمذا 

إمم ضمًؿ  أي سم٤مٟمت٘م٤مل اًمٜمٗمس ُمـ ضمًؿ سمنمي  -ومٞمٝم٤م سم٠مهنؿ ي١مُمٜمقن سم٤مًمتٜم٤مؾمخ واًمت٘مٛمص

، سمؾ يٛمقت ىمٛمٞمّمٝم٤م وهق اجلًؿ، سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمٜمٗمس ًمدهيؿ ٓ متقت، سمنمي آظمر

 . ويّمٞمٌف اًمٌغم ومتٜمت٘مؾ اًمٜمٗمس إمم ىمٛمٞمص آظمر

وم٢مذا اٟمتٝم٧م طمٞم٤مشمف وصٕمدت روطمف وم٢مهن٤م ٓ شمذه٥م إمم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م اعمٕمؽم  هب٤م 

 . وًمٙمٜمٝم٤م شمت٘مٛمص ُمقًمقدًا ضمديداً ، قمٜمد اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م

م اًمتٜم٤مؾمخ قمٜمد اًمدروز خي٤مًمػ ُمٗمٝمقُمف قمٜمد أظمريـ ُمـ اًم٘م٤مئٚملم إٓ أن ُمٗمٝمق

إذ أٟمف قمٜمد اًمدروز ُمٜمحٍم وُم٘مّمقر سملم إضم٤ًمم اًمٌنمي٦م ، سم٤مًمتٜم٤مؾمخ يم٤مًمٜمّمػمي٦م ُمثالً 

سمؾ يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤ًم ، أُم٤م قمٜمد اًمٜمّمػمي٦م وهمػمهؿ وم٠مقمؿ ُمـ أن يٙمقن حمّمقرًا ومٞمٝم٤م، وم٘مط

 .ومٞمٝم٤م، وأطمٞم٤مٟم٤ًم سملم اًمٌٝم٤مئؿ أو اًمٜم٤ٌمت أو اجلامد

 : وسبب قرص الدروز التناسخ يف األجسام البرشية ما ييل 

ًمٕمدم شمٕمٚمؼ ، أن اٟمت٘م٤مل اًمٜمٗمس إمم ضمًؿ طمٞمقان أو رء ضم٤مُمد فمٚمؿ  ٤م -1

 . اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمغم همػم اًمٜمٗمس اًمٕم٤مىمٚم٦م

قمغم ىم٤مقمدة اًمٕمدل اإل ل   -قمغم طمد زقمٛمٝمؿ   -ٕن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب يٌٜمك -2

ٓ ذم ُمدى طمٞم٤مة واطمدة سمخػمه٤م ،  اًمدهر اًمٓمقيؾذم حم٤مؾم٦ٌم إرواح سمٕمد ُمروره٤م ذم

سمحٞم٨م يٛمٜمحٝم٤م اًمدهر اًمٓمقيؾ ومرص آيمت٤ًمب واًمتٓمقر، ، وىمٍمه٤م أو ـمق ٤م، وذه٤م

ومٝمل متر ذم ، وآُمتح٤من واًمتٌدل ًمٙمل حت٤مؾم٥م طم٤ًمسم٤ًم قم٤مدًٓ قمغم جمٛمقع ُم٤م يم٧ًٌم 

 
 

شمال ضرحف مصطػك ؽافب ظذ ويل ظفد افطائػة : واكظر، (119)اإلشامظقؾقة ادعاسة فؾجقير : اكظر (1)

إؽاخاكقة وإجابة إخر ظذ شؿق افعالؿة وأهنا ظالؿة روحقة باضـقة، تاريخ افدظقة اإلشامظقؾقة 

(398). 
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ر وطم٤ًمهب٤م وىمد شمٙمقن ص٤محل٦م ذم دور سمٞمٜمام شمٙمقن ظم٤مـمئ٦م ذم دور آخ، خمتٚمػ أدوار احلٞم٤مة

وم٢مذا رضمح٧م طمًٜم٤مهت٤م ، قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م ُمـ ظمػم أو ذ يٌ٘مك ُمٕمٚم٘م٤ًم إمم أن يٜمّم٥م اعمٞمزان

وإذا رضمح٧م ؾمٞمئ٤مهت٤م يم٤من  ٤م اًمٕم٘م٤مب، يم٤من  ٤م اًمثقاب
(1)

 . 

وُمع أن اًمدروز يٜمٙمرون ، وٕضمؾ ذًمؽ اؾمتٌدل اًمدروز ًمٗمٔم٦م اًمتٜم٤مؾمخ سم٤مًمت٘مٛمص

 اًمٜمج٤مراهللقمٌداعمًخ إٓ أهنؿ يٕمت٘مدون سم٤معمًخ اعمٕمٜمقي ي٘مقل 
(2)
اعمًخ ذم اًمٚمٖم٦م  »:  

، ومٞم٘م٤مل ُمًخف اهلل ىمردًا وهذا ديٜمٞم٤ًم ورد ذيمره، حتقيؾ اًمّمقرة إمم صقرة أىمٌح ُمٜمٝم٤م

وهق شمٕمٌػم جم٤مزي وًمٞمس طمًٞم٤ًم ، جم٤مزي ُمٕمٜمقي اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمتح٘مػم واًمذم واًمتقسمٞمخو

ومٞمف ٟمٗمٞم٤ًم وشمـ، قمغم اإلـمالق؛ وم٢من قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد شمٜمٙمر اعمًخ ذم اًمتٜم٤مؾمخ إٟمٙم٤مرًا سَي٤مً 

طمتك إهن٤م اؾمتٌدًم٧م سمٚمٗمٔم٦م اًمتٜم٤مؾمخ اًمت٘مٛمص ظمِمٞم٦م أن يٗمٝمؿ ُمـ اًمتٜم٤مؾمخ قم٘م٤مب ، ىم٤مـمٕم٤مً 

وم٤معمًخ ُمـ أىم٤ًمم اًمتٜم٤مؾمخ ، إرواح اخل٤مـمئ٦م سمتٜم٤مؾمخٝم٤م أي ُمًخٝم٤م ذم أضم٤ًمد طمٞمقاٟم٤مت

شواًمرؾمخ واًمٗمًخ ٓ ُمقوع وٓ ُمقوقع  ٤م مجٞمٕم٤ًم ذم هذه اًمٕم٘مٞمدة 
(3)

. 

اجلًد أو  »اس ُم٤م ىم٤مًمف قمٌد اهلل اًمٜمج٤مر ُمـ أن ومم٤م ي١ميمد طمٍمهؿ اًمتٜم٤مؾمخ سملم اًمـ

اجلًؿ اًمٌنمي ذم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد وًمٖمتٝم٤م اعمج٤مزي٦م صمقب ًمٚمٜمٗمس أو اًمروح ىمٛمٞمص ذم 

وشمٜمت٘مؾ ُمٜمف سم٤معمقت ومقرًا إمم ضمًؿ ، اصٓمالح اعمذه٥م شمت٘مٛمّمف اًمروح قمٜمد اًمقٓدة

 وشمٚمٌس وشمٔمؾ سمٕمد يمؾ ُمقت ختٚمع سمف اًمثقب اًم٤ٌمزم، ُمقًمقد دون متٞمٞمز قمٜمٍمي أو ُمٙم٤مين

 
 

. (1/390)وؾرق معاسة فؾعقاجل ، (313)وإشالم بال مذاهب ، (136)ظؼقدة افدروز : اكظر   (1)

وإخران  (99)وأصؾ ادقحديـ افدروز وأصقهلؿ أمغ ضؾقع  (89)ومذهب ادقحديـ افدروز فؾـجار 

 .مـ افدروز 

مذهب افدروز  »شقاد فٌـاين مـ ضائػة افدروز تؼؾد ظدة مـاصب رؾقعة يف افدوفة وأّفػ ـتاب  (2)

فؽـ افدروز ومشقخة افعؼؾ هامجقه ، حاول أن يٌغ ؾقف ظؼقدة ضائػتف فؾـاس وجلفال ضائػتف شوافتقحقد 

فًامل مؽارم وُؿتؾ ؽقؾة  شأوقاء ظذ مًؾؽ افتقحقد  »وأتؾػقا ـتابف ثؿ أصدروا ـتابًا فؾرد ظؾقف اشؿف 

 .(58)ظؼقدة افدروز فؾخطقب  -م 1978يف أحداث فٌـان 

 . (86  -85)وز مذهب ادقحديـ افدر: اكظر (3)
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شصمقسم٤ًم ضمديدًا إمم هن٤مي٦م أضم٤مل دون أي شمٕمريػ أو حتديد عمٕمٜمك اًمٜمٝم٤مي٦م 
(1)

 . 

يٕم٘م٥م أطمد اًمدروز شإمم ضمًد ُمقًمقد دون متٞمٞمز قمٜمٍمي  »: وذم ىمقًمف 
(2)
قمغم  

ومح٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ اعمتٕم٤مر  قمٚمٞمف يتْمٛمـ ، سم٠من اًمدروز ي٘مقًمقن سمخال  ذًمؽ »: ذًمؽ 

واًم٘مقل سمٖمػم ذًمؽ مل يرد ذم ، يمرًا وإٟمثك أٟمثكوم٤مًمذيمر يقًمد ذ، اًمت٘مٛمص متٞمٞمزًا ضمٜمًٞم٤مً 

شاًمٜمّمقص وٓ هق ُمتٕم٤مر  قمٚمٞمف 
(3)

 . 

ذًمؽ  ىويًؿ، ومٝمؿ يٕمت٘مدون أٟمف يمٚمام ُم٤مت إٟم٤ًمن اٟمت٘مٚم٧م روطمف عمقًمقد ضمديد

وُمـ ظمراوم٤مهتؿ أهنؿ يِمٌٝمقن اًمٜمٗمس سم٤ًمئؾ َيت٤مج إمم إٟم٤مء ، قمٜمدهؿ اًمٗمرىم٦م واخلٚم٘م٦م

وقمغم هذا ،   ويْمٞمع إٟم٤مء همػمه ًمئال هيرًم٘مل اًم٤ًمئؾ ذموم٢مذا يمن ومالسمد ُمـ ت، يْمٌٓمف

وسمٜم٤مء قمغم ، وم٢من روح أطمدهؿ إذا وم٤مرىم٧م اجلًؿ اٟمت٘مٚم٧م ومقرًا إمم ضمًؿ آظمر حتٗمظ ومٞمف

و ذا ومال ، ذًمؽ وم٢مذا ُم٤مت أطمد ُمـ ُمذهٌٝمؿ وم٢مٟمف يقًمد صم٤مٟمٞم٦م قمغم ٟمٗمس هذا اعمذه٥م

قمت٘مد وقمر  دي٤مٟمتٝمؿ وا، ي٘مٌٚمقن أطمدًا ذم ُمذهٌٝمؿ طمتك وًمق اـمٚمع اإلٟم٤ًمن قمغم يمتٌٝمؿ

سمؾ طملم ُمقشمف شمرضمع روطمف إمم ُمذهٌف ، صحتٝم٤م وؾمٚمؽ سمٛمقضمٌٝم٤م ومال وم٤مئدة ُمـ ذًمؽ

وم٢مهنؿ ٓ يٕمؽمومقن سمذًمؽ؛ ٕن ، ويمذًمؽ إذا اٟمت٘مؾ أطمد ُمـ ُمذهٌٝمؿ إمم همػمه، اًم٘مديؿ

روطمف ذم اًمٜم٘مٚم٦م إظمرى ؾمتٕمقد إمم ُمذهٌف اًم٘مديؿ
(4)

 . 

ًمدقمقة وشمٕمروقا ومٗمل قم٘مٞمدهتؿ أن اًمذيـ شم٘مٌٚمقا ا »: ي٘مقل اًمديمتقر ؾم٤مُمل ُمٙم٤مرم 

يمذًمؽ وم٢من اًمت٘مٛمص ذم ، إمم احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٤ميض ٓ يزاًمقن يقًمدون قمٜمد ُمـ شم٘مٌؾ اًمدقمقة

سمؾ هق شم٘مٚم٥م اًمروح ذم ؿمتك ، ُمٕمت٘مد اًمتقطمٞمد ًمٞمس شمٓمقرًا ًمٚمروح ذم هذا اًمدور

 . ًمٙمل يتًٜمك  ٤م أن ختتؼم هذه إطمقال، إطمقال
 

 

 . (89  -88)مذهب ادقحديـ افدروز : اكظر (1)

 . وهق افدـتقر شامل مؽارم يف رده ظذ ـتاب افـجار (2)

 . (122)أوقاء ظذ مًؾؽ افتقحقد : اكظر (3)

 (138)كؼاًل ظـ ظؼقدة افدروز فؾخطقب  (47  -34)ـريؿ ثابت  -افدروز وافثقرة افًقرية : اكظر  (4)

 . (391)وؾرق معاسة 



 

  

 الفصل الجاىي

187 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

ه إٓ أن َيّمد ٟمتٞمج٦م ٓ يٛمٙمـ، ومٛمـ مل يت٘مٌؾ ٟمداء احلؼ طم٥ًم ُمٕمت٘مد اًمتقطمٞمد

ويمذًمؽ هل احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ شم٘مٌؾ هذا اًمٜمداء وشمٕمر  إمم ، أقمامًمف ذم طمٞمقاشمف اًمت٤مًمٞم٦م

شاحل٘مٞم٘م٦م 
(1)

 . 

وإذا يم٤من اجلًؿ ىمٛمٞمص ًمٚمروح وأن اًمروح ٓ متقت أسمدًا سمؾ إهن٤م شمت٘مٛمص أضم٤ًمُم٤ًم 

ل أظمرى ذم يمؾ ٟم٘مٚم٦م وم٢من ٟمٗمس اعمقطمد شمٜمت٘مؾ إمم ُمقطمد وٟمٗمس اعمنمك إمم ُمنمك ي٘مق

حمدودة ، وم٤مٕرواح أو اًمٜمٗمقس ظمٚم٘م٧م سمٕمد اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم ُمـ ٟمقره اًمروطم٤مين »: اًمٜمج٤مر 

وإضم٤ًمد ٓ شم٘مقم ُمـ اًم٘مٌقر ، ٓ شمزيد وٓ شمٜم٘مص قمغم ُمدى إضمٞم٤مل، ُمٕمدودة قمٜمد اهلل

وم٢من إرواح ، يمام شمٌنم سمٕمض اًمٕم٘م٤مئد إظمرى، وشمٕمقد يمام يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ُمقهت٤م، سمٕمد ُمقهت٤م

وأرواح اعمنميملم إمم ، أرواح اعمقطمديـ إمم ُمقطمديـ، سم٤مًمقٓدةشمٜمت٘مؾ إمم أضم٤ًمد ضمديدة 

شأو اًمٗم٤ًمد واًمنم واًمٕمذاب ، ُم٤مرة ذم أدوار اًمتّمٗمٞم٦م واًمتٓمٝمػم واًمتٙم٤مُمؾ ، ُمنميملم 
(2)

 . 

وشمٕمقد يمام يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ، وإضم٤ًمد ٓ شم٘مقم ُمـ اًم٘مٌقر سمٕمد ُمقهت٤م »: ومٗمل ىمقًمف 

سمؾ  اًمٕم٘م٤مئد اًمًاموي٦م دة اعمًٚمٛملم شمٕمريض سمٕم٘مل شيمام شمٌنم سمٕمض اًمٕم٘م٤مئد إظمرى ، ُمقهت٤م

 . ُمـ أهنؿ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٌٕم٨م واحل٤ًمب وُم٤م يتٌع ذًمؽ

أرواح اعمقطمديـ إمم ، وم٢من إرواح شمٜمت٘مؾ إمم أضم٤ًمد ضمديدة سم٤مًمقٓدة »: وذم ىمقًمف 

ٟمٕمر  اًمن ذم قمدم ىمٌقل اًمدروز ًمٖمػمهؿ  شوأرواح اعمنميملم إمم ُمنميملم ، ُمقطمديـ

اومٝمؿ سم٠مطمد ُمٜمٝمؿ خيرج قمٜمف طمتك وًمق شمريمف وهق طمل وقمدم اقمؽم، أن يدظمٚمقا ذم ُمذهٌٝمؿ

ـم٤مئٌع خمت٤مر
(3)

. 

وُمـ هٜم٤م زقمٛمقا أن قمدد ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمزي٤مدة وٓ اًمٜم٘مّم٤من ُمٜمذ سمدء 

 . اخلٚمٞم٘م٦م ويٌ٘مك قمغم هذه احل٤مل إمم إسمد

 
 

 . (121)أوقاء ظذ مًؾؽ افتقحقد : اكظر (1)

 . (81)مذهب ادقحديـ افدروز : اكظر (2)

 . (1/391)ؾرق معاسة فؾعقاجل : اكظر (3)
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 : ُم٤م يكم  شُمـ دون ىم٤مئؿ اًمزُم٤من ا ٤مدي إمم ـم٤مقم٦م اًمرمحـ  »ومٗمل رؾم٤مًم٦م 

أن هذه ، ذي قم٘مؾ وُمٕمروم٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م واًمٗمْمؾ أًمٞمس ىمد صح قمٜمد يمؾ »

سمؾ هل أؿمخ٤مص ، إؿمخ٤مص أقمٜمل قم٤ممل اًمًقاد إقمٔمؿ مل يتٜم٤مىمّمقا ومل يتزايدوا

 . ُمٕمدودة ُمـ أول إدوار إمم اٟم٘مْم٤مء اًمٕم٤ممل واًمرضمقع إمم دار اًم٘مرار

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن هذه اخلٚم٘م٦م أقمٜمل اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم ًمٞمس  ٤م وىم٧م 

أًمٞمس ًمق زاد اًمٕم٤ممل ذم يمؾ أًمػ ؾمٜم٦م ؿمخّم٤ًم واطمدًا ، قمٜمد اًمٕم٤ممل ُمٕمدودحمدد وٓ أُمد 

 . ًمْم٤مىم٧م هبؿ إرض

ومّمح قمٜمد يمؾ ، صمؿ إٟمف ًمق ٟم٘مص ذم يمؾ أًمػ ؾمٜم٦م ؿمخص واطمد مل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد

، أن إؿمخ٤مص مل شمتٜم٤مىمص ومل شمتزايد، وُمـ هق سم٤محل٘مٞم٘م٦م ًمٜمٗمًف ٟم٤مصح، ذي قم٘مؾ راضمح

شىمدار ايمت٤ًمهب٤م ُمـ ظمػم وذ سمؾ شمٔمٝمر سمٔمٝمقرات خمتٚمٗم٤مت اًمّمقر قمغم م
(1)

وٓ ري٥م . 

شمٜم٘مص، وم٢من اإلطمّم٤مءات اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل وٓ شمزيد  سمٓمالن زقمٛمٝمؿ أن أٟمٗمس اًمٕم٤ممل ٓ ذم

شمتقامم ُمـ سمٚمدان اًمٕم٤ممل شمدل قمغم زي٤مدة أقمداد اًمًٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل، وٕضمٚمف حتذر إُمؿ 

 .ًا اًمٜم٤مس ضمقع ُمـو ُمقت اًمٙمثػم ة ُمـ ذًمؽ ًم٘مٚم٦م اًمٖمذاء ذم اًمٕم٤ممل اعمتحد

واًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م أن اًمدروز ٓ يزاًمقن ُم١مُمٜملم هبذا آقمت٘م٤مد اًمذي يدطمْمف 

اًمٕم٘مؾ
(2)

. 

 »وم٢مذا شم٘مرر أن اًمدروز شمٕمت٘مد اًمت٘مٛمص وم٢مهنؿ ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ يٕمت٘مدون سم٤مًمٜمٓمؼ 

واًمٜمٓمؼ هق أن اًمروح طملم شمٜمت٘مؾ ُمـ ضمًد إمم ضمًد حتٛمؾ ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ دوره٤م ذم 

وذم هذه احل٤مًم٦م ، شمت٘مٛمّمف ىمٌؾ ىمٛمٞمّمٝم٤م احل٤مزم اجلٞمؾ اًم٤ًمسمؼ  يٕمٜمل ذم اجلًؿ اًمذي يم٤مٟم٧م

ششمتحدث أو شمٜمٓمؼ سمام شمذيمره ُمـ وىم٤مئع قمـ طمٞم٤مهت٤م اًم٤ًمسم٘م٦م 
(3)

 . 

 
 

 . (107)ويف ضائػة افدروز حمؿد ـامؾ حًغ ، (137)افرشافة يف ظؼقدة افدروز فؾخطقب : اكظر (1)

 . (194)ظؼقدة افدروز : اكظر (2)

 . (314)م بال مذاهب فؾشؽعف إشال: اكظر (3)
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، وُمـ ذًمؽ ٟمِم٠م آقمت٘م٤مد أن ٟمٗمقس إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم شمٜمت٘مؾ ُمـ دور إمم دور

ومحٛمزة سمـ قمكم ذم دور احل٤ميمؿ هق ٟمٗمس ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ذم ، ُمًتٙمٛمٚم٦م أروع صٗم٤مهت٤م

إُمر اًمذي ضمٕمؾ اًمدروز يٙمرُمقن خمتٚمػ اًمرؾمؾ ، ذا إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾوهؽ، دور اًمٜمٌل

وٓ يّمح أن يٙمرم ، وُمـ مجٞمع اعمذاه٥م؛ إذ ىمد يٙمقن رؾمقل إُمس هق رؾمقل اًمٞمقم

أطمدهؿ ذم دور وٓ يٙمرم ذم دور آظمر
(1)

 . 

ٕضمؾ هذا وم٢من اًمٙمثػم ُمـ قم٤مُم٦م اًمدروز يتٜم٤مىمؾ يمثػمًا ُمـ اًم٘مّمص اخلراومٞم٦م طمقل 

يمٞمػ اؾمتٓم٤مع إٟم٤ًمن أن يتذيمر ُم٤م ضمرى ذم طمٞم٤مشمف اًم٤ًمسم٘م٦م  وأٟمف، هذا إُمر
(2)

 . 

إٓ أن قمٌد اهلل اًمٜمج٤مر ٟمٗمك هذا آقمت٘م٤مد واقمتؼمه أُمرًا ظمراومٞم٤ًم وُمـ ؾمذج اًمٕم٤مُم٦م 

 .ويًتِمٝمد قمغم ذًمؽ سمٜمّمقص ُمـ رؾم٤مئٚمٝمؿ

سمٕمض اًمٖمالة ممـ ًمٞمًقا ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م ي٠مظمذون سمام يتقاشمر سملم  » :ىم٤مل ذم ذًمؽ

أي أن اًمروح قمغم زقمٛمٝمؿ طملم شمٜمت٘مؾ ُمـ ، شاًمٜمٓمؼ  »قمام يًٛمقٟمف  اًمًذج ُمـ اًمٕم٤مُم٦م

ضمًد إمم ضمًد حتٛمؾ ُمٕمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمدور أو اجلٞمؾ اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف 

ويروون ىمّمّم٤ًم ووىم٤مئع قمـ ذًمؽ حمػمة ...... أي حتدث قمٜمف سمام شمٕمٞمف اًمذايمرة ، ومتٜمٓمؼ

ُم٦م واطمدة ذم مجٞمع يمت٥م إٟمٜمل مل أضمد يمؾ. ......ُمدهِم٦م يٙم٤مد ٓ يرىمك إًمٞمٝم٤م اًمِمؽ 

سمؾ وضمدت ُم٤م يٜمٗمٞمف ٟمٗمٞم٤ًم ىم٤مـمٕم٤ًم ٓ يؽمك جم٤مًٓ ًمٚمت٠مويؾ مم٤م ، احلٙمٛم٦م شمث٧ٌم هذا اًمزقمؿ

شيًتقضم٥م شمٕمٚمٞمؾ هذه اًمٔم٤مهرة اًمتل يمثر شمداول أظم٤ٌمره٤م شمٕمٚمٞماًل قمٚمٛمٞم٤ًم 
(3)

 . 

أن  »صمؿ يِمػم سمٕمد إمم أن ُمـ أصقل آؾمتدٓل قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم اخلؼم سمٞمٜمام 

أُم٤م اًمتقاشمر ومال يًٚمؿ ُمـ ُمٓم٤مقمـ اًمٕم٘مؾ يمام ٟمجد ًمف ذم ، إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ اعمقطمديـ ٓ يث٘مقن

 
 

 . (101)أمغ ضؾقع  -أصؾ ادقحديـ افدروز وأصقهلؿ : اكظر (1)

 .(242)فؾخطقب  -احلرـات افٌاضـقة : اكظر (2)

 . (100)مذهب ادقحديـ افدروز : اكظر (3)
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شيمتٌٝمؿ ٟم٘مدًا ؿمديدًا طملم يتٕم٤مرض ُمع اًمٕم٘مؾ 
(1)

 . 

صمؿ أشمك سمٜمّمقص ُمـ احلٙمٛم٦م
(2)
 : قمغم ٟمص واطمد ًمٞم١ميمد صح٦م ُم٤م ي٘مقل وؾم٠مىمتٍم 

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ ُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمٕمر  ُم٤م ُم٣م ُمـ إدوار؟ ىم٤مل ًمف  »: 67شم٘مقل اًمرؾم٤مًم٦م 

احل٘مٞم٘م٦م إٟمؽ ًمق ذيمرت وقمروم٧م ًمِم٤مريم٧م اعمٌدع ذم همٞم٥م طمٙمٛمتف، وًمٙم٤من ذًمؽ اعمحت٩م ب

وُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف ذم ، ٕٟمؽ ًمق قمروم٧م ٟمٗمًؽ.... قمجزًا ُمـ اًم٤ٌمري، وًمٙم٤من يٜمٗمًد اًمٜمٔم٤مم

وًمٙمٜم٧م أيْم٤ًم قم٤مروم٤ًم سمٛمٌدقمؽ اًمذي رّددك ذم ، إدوار اعم٤موٞم٦م ًمٕمروم٧م همػمك

واًمٜم٤مىمص ، ه اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾوًمت٤ًموى ذم، وًمق قمرومتف ًمٕمروم٧م مجٞمع اًمٕم٤ممل ، إؿمخ٤مص

شواًمٗم٤موؾ 
(3)

  . 

ي٘مقل   -واًمذي يٜمٓمؼ سم٤مؾمؿ ُمِمٞمخ٦م قم٘مؾ اًمدروز -ًمٙمـ اًمديمتقر ؾم٤مُمل ُمٙم٤مرم

ىمع وم٤مٕيمثري٦م اًم٤ًمطم٘م٦م ُمـ إن ذم هذا اًم٘مقل حتريٗم٤ًم ًمٚمقا » :ذم ُمٕمرض رده قمغم اًمٜمج٤مر

وم٢مذا يم٤من اعم١مًمػ ٓ يٕمت٘مد سمف . اًمدروز اًمذيـ يٕمت٘مدون سم٤مًمت٘مٛمص يٕمت٘مدون أيْم٤ًم سم٤مًمٜمٓمؼ

ظمّمقص٤ًم إن إىمقال  .صمؿ ًمٞمداومع قمٜمف ُم٤م أراد، قمٚمٞمف أن ي٘مقل إن ذًمؽ رأيف اًمِمخيص

اًمتل اؾمتِمٝمد هب٤م ُمـ اًمٜمّمقص ٓ شمٜمٗمل اًمٜمٓمؼ وٓ قمالىم٦م  ٤م هبذا اعمقوقع؛ وهل واردة 

وًمق يم٤من اعم١مًمػ ىمد أيمٛمؾ سمحثف واقمتٛمد قمغم اًمٜمّمقص اًمتل ،  أصٚمٝم٤م ذم همػم ُمٕمٜمكذم

ًمٕمٚمؿ أن شمذيمر ُم٤م طمدث ذم أضمٞم٤مل ُم٤موٞم٦م شم٘مره سمٕمض ، شمتٕمٚمؼ طم٘مٞم٘م٦م هبذه اًمٜمٔمري٦م

وم٤معمًتجٞمٌقن ، اًمٜمّمقص اًمتل شمث٧ٌم إُمٙم٤من شمذيمر سمٕمض ُم٤م َيدث ذم احلٞمقات اًم٤ًمسم٘م٦م

هذا .... ق ومذيمروه وقُمّرومقه ومٕمرومقه روا سم٤مًمحإٟمام اؾمتج٤مسمقا إمم اًمدقمقة سمٕمد أن ذكّ 

 . ويٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل هٜم٤م إن ُمٜمٓمؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمت٘مٛمص ٓ يتٕم٤مرض ُمع شمذيمر اعم٤ميض

 
 

 . (101)ادصدر افًابؼ  (1)

وظدد هذه افرشائؾ  (احلؽؿةرشائؾ )فؾدروز جمؿقظة مـ افرشائؾ ادؼدشة ظـدهؿ، وتًؿك باشؿ  (2)

رشافة، مؼًؿة إػ أربعة جمؾدات، بعضفا حيتقي ظذ شجالت صدرت يف ظك احلاـؿ، وبعضفا 111

 .(170)ظؼقدة افدروز : اكظر. حيتقي ظذ رشائؾ بعث هبا محزة بـ ظع إػ أصخاص هلؿ مؽاكة يف افدوفة

 . (103)ادصدر افًابؼ  (3)
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ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م ٟمدرك أن ٟمزقم٤مت اًمٗمٙمر اًمٚمٓمٞمٗم٦م طم٥ًم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد شمٜمٓمقي 

 . قمٜمد اعمقت ذم أقمامق اًمٜمٗمس اعمٜمت٘مٚم٦م ُمـ ضمًد إمم ضمًد

هل اًمتل حتدد ، ىم٦م احلٞم٤مة اًمت٤مًمٞم٦موهذه اًمٜمزقم٤مت وإومٙم٤مر اًمٚمٓمٞمٗم٦م يمٌذور اٟمٓمال

ووع اًمت٘مٛمص اعم٘مٌؾ ومالسمد ًمٌٕمض إذه٤من إذا ص٤مدوم٧م سمٕمض احل٤مٓت اعمٜم٤مؾم٦ٌم أن 

ششمتذيمر ضمزءًا ُمـ اعم٤ميض اعم٤ٌمذ اًمذي يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ومٞمف 
(1)

. 

وٓسمد سمٕمد ذًمؽ ُمـ شمرضمٞمح اًمرأي اًمذي ي٘مقل سم٤مقمت٘م٤مد اًمدروز سم٤مًمٜمٓمؼ؛ ٕن 

ك اًمتقطمٞمد يم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م ردًا ُمـ ُمِمٞمخ٦م يمت٤مب اًمديمتقر ُمٙم٤مرم أوقاء قمغم ُمًؾ

اًمٕم٘مؾ قمٜمدهؿ قمغم اًمٜمج٤مر
(2)

 . 

سمؾ ، وم٢مذا حت٘م٘مٜم٤م أن اًمدروز ٓ شم١مُمـ سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م يمام ي١مُمـ هب٤م اعمًٚمٛمقن

يٕمت٘مدون سم٤مًمتٜم٤مؾمخ واًمت٘مٛمص ومح٘مٞم٘م٦م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمٜمدهؿ شمٙمقن سمٛم٘مدار ُم٤م 

واٟمت٘م٤م ٤م ُمـ ضمًد إمم ، اعمتٕم٤مىم٦ٌمشمٙمت٥ًم اًمٜمٗمس ُمـ اعمٕمروم٦م واًمٕم٘مٞمدة ذم أدوار شم٘مٛمّمٝم٤م 

 .       ضمًد

وم٤مًمٕمذاب اًمقاىمع سم٤مإلٟم٤ًمن ٟم٘مٚمتف ُمـ درضم٦م قم٤مًمٞم٦م إمم درضم٦م دوهن٤م ُمـ درضم٤مت 

وىمٚم٦م ُمٕمٞمِمتف وقمٛمك ىمٚمٌف ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه ويزقمٛمقن أن ُمّم٤مب ذوي اًمٕم٤مه٤مت ، اًمديـ

يم٤مٕقمٛمك وإقمرج وإسمرص وٟمحق ذًمؽ إٟمام هق ىمّم٤مص قمـ ذٟمقهبؿ ذم ُمدة طمٞم٤مهتؿ 

وهق ، ويًتٛمر شمٜم٘مٚمف ُمـ ضمًد إمم ضمًد سمتٜم٤مؾمخ روطمف وشم٘مٛمّمٝم٤م ذم إضم٤ًمد، ؾم٤مسم٘م٦مال

 . يمٚمام شمٜمت٘مؾ روطمف ُمـ ضمًد إمم ضمًد شم٘مؾ ُمٜمزًمتف اًمديٜمٞم٦م

أُم٤م اًمثقاب ُم٤مدام يتٙمرر ذم إضم٤ًمد ومٝمق زي٤مدة درضمتف ذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م وارشمٗم٤مقمف 

دود اًمديـ ومٞمزيد ذم ُمـ درضم٦م إمم درضم٦م إمم أن يٌٚمغ درضم٦م طمد اعمٙم٤مه وهق طمد ُمـ ح

 . ُم٤مًمف ويٜمًٌط ذم اًمديـ ُمـ درضم٦م إمم درضم٦م إمم أن يٌٚمغ أرىمك طمد ُمـ طمدود اًمديـ

 
 

 . (127  -126)حقد أوقاء ظذ مًؾؽ افتق: اكظر (1)

 . (141)فؾخطقب  -ظؼقدة افدروز : اكظر (2)
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وطم٤ًمهب٤م قمغم ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس ص٤محل٦م ذم دور سمٞمٜمام شمٙمقن ظم٤مـمئ٦م ذم دور أظمر

وم٢مذا رضمح٧م طمًٜم٤مهت٤م يم٤من ، ُم٤م ومٕمٚم٧م ُمـ ظمػم أو ذ يٌ٘مك ُمٕمٚم٘م٤ًم إمم أن يٜمّم٥م اعمٞمزان

رضمح٧م ؾمٞمئ٤مهت٤م يم٤من  ٤م اًمٕم٘م٤مبوإذا ،  ٤م اًمثقاب
(1)

. 

 

 

  

 
 

 -مذهب ادقحديـ افدروز : واكظر، (263)مصطػك ؽافب  -احلرـات افٌاضـقة يف اإلشالم : اكظر (1)

 . (158)فؾخطقب  -وظؼقدة افدروز ، (122)حمؿد ـامؾ حًغ  -وضائػة افدروز ، (117)فؾـجار 
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  مً احلياة األخسويةمً احلياة األخسوية  موقف الدزوشموقف الدزوش: : خ خ املطلب الجالاملطلب الجال
وإٟمام أوًم٧م طمٞم٤مة ، إذا شم٘مرر أن اًمدروز ٓ شم١مُمـ سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م وٓ شم٘مقل هب٤م

وم٢مٟمف ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ أٟمٙمروا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ ، اًمؼمزخ سمام متٚمٞمف قمٚمٞمٝمؿ أهقاؤهؿ

اب وقم٘م٤مب وضمٕمٚمقا اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب يتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م قمـ ـمريؼ طم٤ًمب وضمزاء وصمق

 . اًمت٘مٛمص وُم٤م شمالىمٞمف اًمروح ذم شم٘مٛمّمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ أو اًمٕم٘م٤مب

وٓ  طمٞم٨م إٟمف ٓ ُمقت ًمألرواح ومٞمف، اُم٦موم٤مًمٞمقم أظمر قمٜمدهؿ ًمٞمس هق يقم اًم٘مل

سمٕم٨م
(1)

إذ ًمٞمس ومٞمف ، يقم احل٤ًمب ذم هذا اعمذه٥م ًمٞمس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م » :ي٘مقل اًمٜمج٤مر .

سمؾ ، وٓ شمٜم٤مم ًمتقىمظ، وم٤مٕرواح ٓ متقت ًمتٌٕم٨م، وٓ سمٕم٨م ت ًمألرواح وٓ ىمٞم٤مُم٦م  ٤موم

إذ يٌٚمغ اًمتقطمٞمد هم٤ميتف ُمـ آٟمتّم٤مر ، إن يقم احل٤ًمب هن٤مي٦م ُمراطمؾ إرواح وشمٓمقره٤م

قمغم اًمٕم٘م٤مئد اًمنميمٞم٦م
(2)
إىمٛمّم٦م اعم٤مدي٦م ًمتتّمؾ إرواح  ويًتٛمر آٟمت٘م٤مل واعمرور ذم 

أُم٤م اًمٕم٘م٤مب ، ذًمؽ هق اًمثقاب يقم احل٤ًمب. مم ُم٘مدار شمٙم٤مُمٚمٝم٤ماًمّم٤محل٦م سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٙمكم ع

ومه٤م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ذم ًمٖمتٝمؿ  ،ومٝمق قمذاب اًمت٘مّمػم قمـ سمٚمقغ شمٚمؽ اعمراشم٥م واًمٖم٤مي٤مت

وإـمالق ؾمٞمػ احلؼ ذم قمٜمؼ ، اًمرُمزي٦م اًمتل شمتحدث قمـ فمٝمقر ضمٜمد اهلل ُمـ اًمنمق

شاًم٤ٌمـمؾ واًمنم ذم اخلٚمؼ 
(3)

 . 

قمغم اٟمتّم٤مر اًمتقطمٞمد قمغم قم٘م٤مئد   -أي جم٤مزاً   -ٟمٚمحظ هٜم٤م أن اجلٜم٦م يرُمز هب٤م

 . وأن اًمٜم٤مر يرُمز هب٤م قمغم اًمت٘مّمػم واًمقصقل إمم اًمٖم٤مي٦م، اًمنمك

واجلحٞمؿ هق ، وصمامره٤م اعمٕمروم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وإٓ وم٢من اجلٜم٦م قمٜمدهؿ هل شمقطمٞمد اخل٤مًمؼ

وأُم٤م اًمٜم٤مر اًمٙمؼمى ومٝمل همٚم٦ٌم اًمِم٘مقة وهقى اًمٜمٗمس اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م اًمٖم٤مًم٥م ، اجلٝمؾ واًمنم

جلٝمؾقمٚمٞمٝم٤م ا
(4)

 . 

 
 

 .(1/391)وؾرق معاسة فؾعقاجل ، (248)فؾخطقب  -يف افعامل اإلشالمل احلرـات افٌاضـقة : اكظر (1)

 .(248)ذـره اخلطقب يف احلرـات افٌاضـقة  -ادراد بافعؼائد افؼـقة اإلشالم وافـكاكقة وافقفقدية  (2)

 . (119)مذهب ادقحديـ افدروز بتكف : اكظر (3)

 . (252)وافدروز تاريخ ووثائؼ افـؿر  (315)ذهب وإشالم بال م (117)مذهب ادقحديـ افدروز : اكظر (4)
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وىمد ذيمر اًمديمتقر حمٛمد يم٤مُمؾ أن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمدهؿ هق اًمٞمقم اًمذي ئمٝمر ومٞمف 

ويْمٓمر اعمخ٤مًمٗمقن ًمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ، ُمذه٥م قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد قمغم يمؾ اعمذاه٥م وإدي٤من

 . أن يتحقًمقا قمـ ديٜمٝمؿ سمحد اًمًٞمػ

 ىأُم٤م قمـ وىم٧م هذا اًمٞمقم ومٚمؿ حتدده رؾم٤مئؾ اًمدروز إٓ أٟمف ؾمٞمٙمقن ذم ؿمٝمر مج٤مد

  :أو ؿمٝمر رضم٥م وًم٘مرسمف قمالُم٤مت ُمٜمٝم٤م

قمٜمدُم٤م يرى اعمٚمقك يٛمٚمٙمقن طم٥ًم ُمآرهبؿ وأهقائٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م وٓ يٕمدًمقن  -1

 . سملم اًمرقمٞم٦م

 . يتًٚمط اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم اًمٌالد -2

 . ويًتًٚمؿ اًمٜم٤مس إمم أصم٤مم واًمٗم٤ًمد وي٠مظمذون سم٤مٔراء اًمٗم٤مؾمدة -3

يْمع ٟمٗمًف حت٧م ؾمٚمٓم٤من ويتٛمٚمؽ ؿمخص اإلُم٤مُم٦م ويٕمٛمؾ ود ؿمٕمٌف وأُمتف و -4

 . اعمخ٤مدقملم

 . صمؿ فمٝمقر ُمٚمؽ ذم ُمٍم َي٤مرب اعمٍميلم وَي٤مرسمقٟمف -5

 . وئمٝمر خم٤مدع آظمر ذم ٟمٗمس هذه اعمديٜم٦م َي٤مول اًمتٛمٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمٜمف ي٘متؾ -6

وي٠ميت اعمًٞمح اًمدضم٤مل ذم صقرة روُمل وجيتٛمع اًمروم طمقل رايتف وخيرب  -7

 . صمؿ خيرج ُمٜمٝم٤م سمٕمد ويؾ وطمرب، طمٚم٥م

اإليامن وي٘مع اوٓمٝم٤مد قمغم اعمقطمديـ ويتٛمٚمؽ اًمٞمٝمقد سمٞم٧م  ويْمٕمػ -8

 . اعم٘مدس

وأظمػمًا يٓمرد اًمٞمٝمقد ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس سمٕمد طمروب ىم٤مؾمٞم٦م قمغم يد أطمد  -9

 .زقمامئٝمؿ

هذه ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م ذم يمت٥م اًمدروز اعم٘مدؾم٦م
(1)

 . 

 
 

 . (122  -121)ضائػة افدروز حمؿد ـامؾ حًغ : اكظر (1)
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ومٌٕمْمٝم٤م ، سمٕمد ذًمؽ ئمٝمر احل٤ميمؿ سمٜم٤مؾمقشمف واظمتٚمٗم٧م اًمرؾم٤مئؾ ذم ُمٙم٤من فمٝمقره

 . سم٤مت محزة شمذه٥م إمم أن فمٝمقره ؾمٞمٙمقن ذم ُمٍموظم٤مص٦م يمت٤م

أُم٤م رؾم٤مًم٦م إهار ومٗمٞمٝم٤م شمٍميح سم٠من اعمٕمٌقد ؾمٞمٙمقن ذم سمالد اًمّملم خيرج ُمٜمٝم٤م 

وهؿ ي١مُمٜمقن سمٛمذه٥م   -ويًٛمقن اًم٘مقم اًمٙمرام  -وطمقًمف ىمقم ي٠مضمقج وُم٠مضمقج

ين ويدظمٚمقن ُمٙم٦م ويتجغم اعمٕمٌقد  ؿ ذم صقرة احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل ُمـ اًمريمـ اًمٞمام، اًمتقطمٞمد

وذم يده ؾمٞمػ ومٞم٘مدُمف إمم محزة اًمذي هيدد سمف خم٤مًمٗمل اًمٕم٘مٞمدة ويٕمٓمل احلٙمؿ 

 . ًمٚمٛمقطمديـ

 : ويٜم٘مًؿ اًمٜم٤مس طمٞمٜمئذ إمم أرسمع ومرق

ومرىم٦م ٟم٤مضمٞم٦م هل ومرىم٦م اعمقطمديـ وؾمٞمٙمقن  ؿ اًمًٚمٓم٤من وُمٜمٝمؿ اًمقزراء  -

وصمالث ومرق ه٤مًمٙم٦م هؿ أهؾ اًمٔم٤مهر وأهؾ اًم٤ٌمـمـ واعمرشمدون، واحلٙم٤مم
(1)

وأصح٤مب ، 

اًمٗمرق اًمثالث ؾمٞمٙمقٟمقن قمٌٞمدًا ًمٚمٛمقطمديـهذه 
(2)

 . 

هٙمذا يدل اقمت٘م٤مد اًمدروز ذم اًمٞمقم أظمر ومٝمؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت سمؾ يرومْمقهن٤م 

ٕهن٤م أُمقر همػم حمًقؾم٦م ذم ٟمٔمرهؿ ًمذا ٟمجدهؿ أيْم٤ًم يٜمٙمرون وضمقد اعمالئٙم٦م واجلـ 

، ذه اًمٕم٘مٞمدةه وا واًمِمٞم٤مـملم هؿ خم٤مًمػ، وم٤معمالئٙم٦م ذم ٟمٔمرهؿ هؿ أشم٤ٌمع اعمذه٥م اًمدرزي

وهذا آقمت٘م٤مد يمٚمف دظمٞمؾ قمغم أُم٦م اإلؾمالم ومٝمق ُمـ اخلراوم٤مت وإؾم٤مـمػم اًمتل اٟمدصمرت 

 . وجمرد قمرض أىمقا ؿ يم٤مٍ  ذم سمٓمالٟمف ووالًمف. سمٔمٝمقر ٟمقر اإلؾمالم 

 
 

 . ادًؾؿقن وافقفقد: أهؾ افظاهر  (1)

 .افـصارى وافشقعة: وأهؾ افٌاضـ 

 .جفال افدروز: ادرتدون  

ظـ ظؼقدة افدروز فؾخطقب مؽتٌة اجلامعة إمريؽقة يف بروت كؼاًل   -خمطقط يف تؼًقؿ جٌؾ فٌـان 

(157).  

 . (156)وظؼقدة افدروز  (122)اكظر ضائػة افدروز  (2)
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اًمدرزي٦م واًمٜمّمػمي٦م يمٗم٤مر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، ي٘مقًمقن سم٘مدم » : ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

وهؿ ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م . ت اإلؾمالم وحمرُم٤مشمفاًمٕم٤ممل، وإٟمٙم٤مر اعمٕم٤مد، وإٟمٙم٤مر واضم٤ٌم

 شاًمذيـ هؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وُمنميمل اًمٕمرب 
(1)

  . 

 

  

 
 

 . (162 -35/161)جمؿقع افػتاوي باختصار : اكظر (1)
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  السابعالسابعاملبحح املبحح 
  

  البَائيةالبَائيةاحلياة الربشخية عيد احلياة الربشخية عيد 
    

 - :مطلبـــــاٌ فيــُو

 .ـتهبائيالتعريــف بال: المطلب األول

 .الربزخيـتمن احلياة  مىقف البهائيت :المطلب الثاني

 .من احلياة األخرويت  مىقف البهائيت :المطلب الثالث
 

 *  *        *  *        *  *
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  التعسيف بالبَائيةالتعسيف بالبَائية: : املطلب األولاملطلب األول

هل إطمدى اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ، ىم٤مُم٧م قمغم أٟم٘م٤مض اًم٤ٌمسمٞم٦م وشمٌٜم٧م ُمٕمت٘مداهت٤م وزادت 

 .قمٚمٞمٝم٤م

زٟمدراينوؾمٛمٞم٧م سم٤مًمٌٝم٤مئٞم٦م ٟم٦ًٌم إمم اًمٌٝم٤مء ، ٕن ُم١مؾمًٝم٤م طمًلم اعم٤م
1
ادقمك أٟمف  

 .اعمٛمثؾ اًمقطمٞمد ًمٌٝم٤مء اهلل، وم٤مهلل ىمد طمؾ ومٞمف سمٜمقره 

وأصؾ ٟمِم٠مهت٤م أن اًم٤ٌمب  اًمِمػمازي أوص سم٤مخلالوم٦م ًمٞمحٞمك صٌح إزل ُمـ سمٕمده، 

سم٤مسمٞم٦م، وًم٘م٥م ٟمٗمًف ال وًمٙمـ أظم٤مه طمًلم اعم٤مزٟمدراين حت٤ميؾ قمٚمٞمف، واؾمتقمم قمغم زقم٤مُم٦م

يح، صمؿ ادقمك اًمٜمٌقة، صمؿ أقمٓمك ًمٜمٗمًف سم٤مًمٌٝم٤مء، وادقمك أٟمف اعمٝمدي، صمؿ زقمؿ أٟمف اعمس

صٗم٤مت ختتص سم٤مًمذات اإل ٞم٦م، وزقمؿ أن اًم٤ٌمب إٟمام ضم٤مء ًمٚمتٌِمػم سم٤مًمٌٝم٤مء، وسمٕمد ذًمؽ 

 -شمٕم٤ممم قمام ي٘مقل -ادقمك اًمرسمقسمٞم٦م وإًمقهٞم٦م وأٟمف هب٤مء اهلل ومج٤مًمف وؾم٤مئر صٗم٤مشمف، وأن اهلل

ه ٕظمٞمف ىمد طمؾ ومٞمف، وىمٌؾ ووم٤مشمف أوص سم٤مًمزقم٤مُم٦م ًمقًمده إيمؼم قم٤ٌمس، وُمـ سمٕمد

إصٖمر اعمػمزا حمٛمد قمكم، ومٚمام شمقذم اؾمت٠مصمر قم٤ٌمس سم٤مُٕمر يمٚمف، وأىمَم أظم٤مه وأسمٕمده قمـ 

أشم٤ٌمع  شاعمقطمديـ  »أشم٤ٌمع اًمٕم٤ٌمس، و  شاًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م  »: اًمرئ٤مؾم٦م، وم٤مٟمِم٘م٧م اًمٌٝم٤مئٞم٦م إمم ؿم٘ملم

اعمػمزا حمٛمد سمـ قمكم
(2)

. 

 :أهم معتقداهتم  -

أؾمامءه وصٗم٤مشمف، ويْمٞمٗمقهن٤م إمم طمٞم٨م إهنؿ يٜمٗمقن قمـ اهلل : ذم إًمقهٞم٦م: أوًٓ 

هق ُمٕمروم٦م إضم٤ًمد اًمٌنمي٦م : اًمٌٝم٤مء وأٟمف هق ُمٔمٝمر اإلًمف، واًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل قمٜمدهؿ

 .اًمتل دمٚم٧م ومٞمٝم٤م احل٘مٞم٘م٦م اإل ٞم٦م، ومٙمؾ ُم٤م ي٘م٤مل قمـ اهلل جي٥م أن ي٘م٤مل قمـ اجلًد اًمٌنمي

 
 

( 
1
ظع كقري بـ ظٌاس بـ بزرك  إيراين ، دا ؿتؾ افٌاب خؾػف يف دظقتف ، كزل بٌغداد وأخرج مـفا حًغ    ( 

جة مـ ؿر ى ظؽة وافتػ حقفف مريدوه وتقيف هبا ، مـ ـتٌف اإليؼان هؾؽ شـة بًٌب ظؾامءها ثؿ اكتؼؾ إػ بف

  (2/248)اكظر إظالم . هـ  1309

 . (131)ارخيفا وظؼقدهتا افقـقؾ افٌفائقة ت: اكظر (2)
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طمٞم٨م يٕمت٘مدون أن اًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ضم٤مءت : ذم اًمٜمٌقة : صم٤مٟمٞم٤مً 

ؿم٤مرات واًمٌِم٤مرات؛ سم٠من ديـ اهلل ًمـ يتؿ إٓ سمٔمٝمقر اًمٌٝم٤مء، وأن إٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا سم٤مإل

 .يتحرىمقن ؿمقىم٤ًم إمم سمٚمقغ اًمٞمقم اًمذي ئمٝمر ومٞمف اًمٌٝم٤مء 

 شاإلي٘م٤من»: طمٞم٨م يزقمٛمقن أٟمف ُمٜمًقخ سمٙمت٤مسملم ًمٚمٌٝم٤مءمه٤م: ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: صم٤مًمث٤مً 

أن آي٦م  شإىمدس»اء ذم يمت٤مسمف ًمٚم٤ٌمسمٞم٦م، وىمد ادقمك اًمٌف شاًمٌٞم٤من»وىمٌٚمٝمام يمت٤مب  شإىمدس»و

 .واطمدة ُمٜمف ظمػم ُمـ يمت٥م  إوًملم وأظمريـ 

ومٞمزقمٛمقن أن دي٤مٟمتٝمؿ ىمد ٟمًخ٧م مجٞمع إدي٤من : ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: راسمٕم٤مً 

قمٛمؾ سمام ذم شمٚمؽ إدي٤من ُمٓمٚم٘م٤ًم ، ومٚمذًمؽ أوضمٌقا ال اًم٤ًمسم٘م٦م وُمٜمٝم٤م اإلؾمالم، ومال جيقز

هب٤مء، وأن هيجروا أدي٤مهنؿ وُمـ اُمتٜمع قمـ ذًمؽ قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس أن ي١مُمٜمقا سمام ضم٤مء سمف ال

ي٘متؾ يم٤مومرًا 
(1)

. 

 

 

  

 
 

ة ، افـصحل(143)، وافـحؾة افؾؼقطة افٌابقة وافٌفائقة افـؿر (222)افٌفائقة تارخيفا وظؼقدهتا افقـقؾ : اكظر (1)

، دراشات مـفجقة فٌعض ؾرق افراؾضة (82)اإليامكقة يف ـشػ ؾضائح افٌابقة وافٌفائقة احلًقـل معدي 

 .(225)وافٌاضـقة ظٌد افؼادر صقيف 
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  مً احلياة الربشخيةمً احلياة الربشخية  موقف البَائيةموقف البَائية: : اىياىياملطلب الحاملطلب الح

إن اإلؾمامقمٞمٚمٞملم يمام أصمروا قمغم اًمدروز ، وم٘مد أصمروا قمغم اًمٌٝم٤مئٞم٦م أيْم٤ًم، ومٝمل اُمتداد 

 .يت زادت هب٤م والًٓ واٟمحراوم٤ًم ال ًمإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمع سمٕمض اإلو٤موم٤مت

ًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام دمًدت سم٤مدقم٤مء اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ٟمٌقة حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمؾ وم٤م

زقمٛم٧م أٟمف ٓ خيٚمق زُم٤من ُمـ ٟمٌقة ٟمٌل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومل ي٘مٗمقا قمٜمد دقمقة  اًمٜمٌقة سمؾ 

دم٤موزوه٤م إمم اًم٘مقل سم٤مًٕمقهٞم٦م، ذم طملم أٟمٜم٤م ٟمجد أن سم٤مب اًم٤ٌمسمٞم٦م يدقمل أٟمف اعمٝمدي، صمؿ 

 .ذه اًمدقم٤موي سمٕمده اًمٌٝم٤مء ىمٌحٝمؿ اهلل أمجٕملم يدقمل اًمٜمٌقة، وذه٥م إمم ه

يمذًمؽ ٟمجد أصمر اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م قمغم اًمٌٝم٤مئٞم٦م واوح٤ًم ضمٚمٞم٤ًّم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل، 

م قمغم شم٠مويؾ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سمٖمٞم٦م ٟمنم قم٘م٤مئدهؿ ىمدِ اًمذي ُمـ ؿم٠مٟمف ضمٕمؾ هذه اعمذاه٥م ُت 

ؾمٚمٛمقن، وم٤مشمٗم٘مقا قمغم ٟمًخ اًمٗم٤مؾمدة، وم٠موًمقا اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شم٠موياًل خم٤مًمٗم٤ًم عم٤م قمرومف امل

ذيٕم٦م اإلؾمالم سم٤مًمدقمقة إمم  اًمتِمٞمع، صمؿ اظمتٚمٗم٧م هذه اًمدقمقة سم٤مظمتال  أهقائٝمؿ 

 .وؿمٝمقاهتؿ وُمّم٤محلٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م 

وًمذًمؽ اؾمتٓم٤مقمقا سم٠مؾم٤مًمٞمٌٝمؿ اعم٤ميمرة اًمتٛمقيف قمغم اًمًٌٓم٤مء وظمداع اجلٝمٚم٦م 

، مم٤م ضمٕمؾ وإهمٌٞم٤مء، ومٞمتٍمومقن ُمع يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمٍموم٤ًم يٜمًجؿ ُمع قم٤مداهت٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م

عمذهٌٝمؿ أشم٤ٌمقم٤ًم وؿمٞمٕم٤ًم يٜم٤موٚمقن قمٜمف ويداومٕمقن سمٙمؾ ُم٤م أوشمقا ُمـ ىمقة، ًمٙمـ زيٗمٝمؿ 

ومتقهيٝمؿ ٓ يٜمٓمكم قمغم أهؾ احلؼ، وٓ يًتٓمٞمٕمقن إىم٤مُم٦م أصقل ُمذهٌٝمؿ قمٜمد قمروف ُمع 

أدًم٦م أهؾ احلؼ
(1)
 . 

عم٤م يم٤مٟم٧م  اًمٌٝم٤مئٞم٦م ُمـ إطمدى اعمذاه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ومال همراسم٦م أن شم٘مػ ُمـ احلٞم٤مة و

زظمٞم٦م ُمقىمػ أظمقاهت٤م ذم ذًمؽ، ومٝمؿ يٕمت٘مدون قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ ًمألرواح؛ طمٞم٨م إن اًمؼم

اًمٌٝم٤مء زقمؿ أن اًمروح اإل ٞم٦م شمتٜم٘مؾ سملم هٞم٤ميمؾ إٟمٌٞم٤مء، ومجٞمع إٟمٌٞم٤مء ُم٤م هؿ إٓ اًمٌٝم٤مء، 

ومٙمؾ ٟمٌل ئمٝمر إٟمام ئمٝمر ذم ؿمخص اًمٌٝم٤مء وإن شمًٛمك إٟمٌٞم٤مء سم٠مؾمامء خمتٚمٗم٦م، وٓ يتؿ 

 
 

 .(124)اإلشامظقؾقة ادعاسة : اكظر (1)
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 قمغم هٞمٙمؾ اًمٌٝم٤مء، ومٝمق اعمٔمٝمر إيمٛمؾ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اإل ٞم٦م، ومٔمٝمقر فمٝمقر احل٘مٞم٘م٦م اإل ٞم٦م إٓ

اًمروح اإل ٞم٦م ذم آدم هق ٟمٗمس فمٝمقره٤م ذم أظمر 
(1)

. 

شٕطمدي٦م هق سمٕمٞمٜمف آظمر شمٚمؽ اعمٔم٤مهرإن أول ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر ا» :ي٘مقل اًمٌٝم٤مء
(2)

 ،

 شإن اعمٔمٝمر اخل٤مشمؿ هق سمٕمٞمٜمف إول اًمٗم٤مشمح  »: وىم٤مل أيْم٤مً 
(3)

. 

وُمـ إدًم٦م . أظمر، وأظمر أيْم٤ًم هق قملم إول، ومٝمام ُمؽمادوم٤منوم٤مٕول هق قملم 

أيْم٤ًم قمغم اقمت٘م٤مدهؿ اًمتٜم٤مؾمخ ىمق ؿ سم٤مًمرضمٕم٦م؛ طمٞم٨م إهن٤م شمٕمٜمل رضمقع روح اهلل إمم 

اًمنموق ُمـ ضمًد آظمر، ورضمقع أرواح  اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر اًم٤ًمسم٘ملم إمم أضم٤ًمد أظمرى، 

احلٚمقل وشمٗمًػم اًمرضمٕم٦م هبذا يًتٚمزم طمتاًم اًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ و
(4)

. 

ٓ ي٘متٍم وم٘مط قمغم قمقدة  وىمد اشمًع ُمٗمٝمقم اًمرضمٕم٦م قمٜمدهؿ سمحٞم٨م أصٌح

، سمؾ أيْم٤ًم قمقدة إُمؿ، وم٤مُٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم قمٝمد ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد إٟمٌٞم٤مء

  هل سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم قمٝمد إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم، وإن فمٝمر ًمٚمٜم٤مفمر أن هذه

 .إُمؿ خمتٚمٗم٦م

 »إٟمٌٞم٤مء وإُمؿ  ٤م ٟمٔمػم ذم اقمت٘م٤مد اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، طمٞم٨م شمؼمز ذم قمغم أن رضمٕم٦م 

اًمتل ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م  شٟمٔمري٦م اًمدور 
(5)(6)

. 

 
 

 .(168)ظادل خي إبراهقؿ  شضائػة افٌفائقة ومقؿػ اإلشالم مـفا  »: اكظر (1)

 .(168) شضائػة افٌفائقة  »: ؛ كؼاًل ظـ (147) شاإليؼان  »: اكظر (2)

 .(168) شضائػة افٌفائقة  »: ؛ كؼاًل ظـ (147)ادصدر افًابؼ  (3)

 .(261)افقـقؾ  شافٌفائقة تارخيفا وظؼقدهتا  »: اكظر (4)

 .(87)احلًقـل معدي  شافـصقحة اإليامكقة يف ـشػ ؾضائح افٌابقة وافٌفائقة  »: اكظر (5)

 .(156)ص: اكظر (6)
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وقمغم هذا وم٤مًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ًمدهيؿ يٙمقن ظم٤مص٤ًم سم٤مٕرواح دون إسمدان، ومتٚمتذ 

ا اًمٜمٗمقس اًمٓمٞم٦ٌم سم٠مظمالىمٝم٤م وُمٕمٚمقُم٤مهت٤م، وشمت٠ممل اًمٜمٗمقس اخلٌٞمث٦م سم٠مقمام ٤م اًمرديئ٦م وضمٝم٤مٓشمف

إمم أن شمٕمقد إمم قم٤ممل إضم٤ًمم ُمرة صم٤مٟمٞم٦م 
(1)

. 

سمرزظمٞم٦م ًمٞم٧ًم ًمدى اًمٌٝم٤مئٞملم هل طمٞم٤مة ُم٤م سمٕمد اعمقت اًمتل َيّمؾ ال يمام أن احلٞم٤مة

يت ال اعمٚمٙملم وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ ٟمٕمٞمؿ أو ضمحٞمؿ، سمؾ هل اًمٗمؽمة اًمزُم٤مٟمٞم٦م  ُم٠ًمًم٦مومٞمٝم٤م 

 ٟم٧م سملم ووم٤مة اًمرؾمقل شمٙمقن سملم اًمرؾمقًملم ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وم٤معمدة اًمزُم٤مٟمٞم٦م اًمتل يم٤م

 .وفمٝمقر اًم٤ٌمب شمًٛمك طمٞم٤مة سمرزظمٞم٦م 

وقمغم هذا ومٚمٞمس اًم٘مؼم قمٜمدهؿ هق اعمٙم٤من  اًمذي يدومـ ومٞمف اإلٟم٤ًمن، سمؾ هق اجلٝمؾ 

 واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اإليامن سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمٌٝم٤مئٞم٦م، وأيْم٤ًم يرون أن قمذاب اًم٘مؼم وومتٜمتف إٟمام شم٘مع ذم

احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وًمٞمس سمٕمد اعمقت 
(2)

. 

 

 

  

 
 

 .(252)ظٌد افرمحـ ظؿرة  شمذاهب معاسة  »، و (169)ظادل خي  شضائػة افٌفائقة  »: اكظر (1)

            شهباء اهلل وافعك اجلديد  »، و (219)ظائشة بـت ظٌد افرمحـ  شؿراءة يف وثائؼ افٌفائقة  »: اكظر (2)

 .(90، 89) شئح افٌابقةوافٌفائقة افـصقحة اإليامكقة يف ـشػ ؾضا »: ؛ كؼاًل ظـ (219)أشؾؿـت 
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  مً احلياة اآلخسويةمً احلياة اآلخسوية  موقف البَائيةموقف البَائية: : الحالحخخاملطلب الاملطلب ال

إن اًمٌٝم٤مئٞملم ي١مُمٜمقن سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمٙمـ قم٘مٞمدهتؿ ومٞمٝم٤م خت٤مًمػ مجٞمع إدي٤من اًمًاموي٦م، 

هل ىمٞم٤مم اًمروح اإل ٞم٦م : ومٞمزقمٛمقن أن اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمٞم٤مُمت٤من صٖمرى ويمؼمى، وم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى

ة ذم ضمًد هل ىمٞم٤مم اًمروح اإل ل: ذم أضم٤ًمد اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم، واًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى

اًمٌٝم٤مء
(1)

. 

وُمٕمٜمك هذا أن اًمٕم٤ممل ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف طمتك فمٝمقر اًمٌٝم٤مء ذم ىمٞم٤مُم٦م، وم٤محل٘مٞم٘م٦م  اإل ٞم٦م 

قمٜمدهؿ ٓ شمٖمٞم٥م قمـ ا ٞم٤ميمؾ اًمٌنمي٦م، وم٠مي٤مم آدم يم٤مٟم٧م ىمٞم٤مُمتف، ويمذًمؽ أي٤مم ٟمقح 

ه١مٓء ىم٤مُم٧م سمف ٟمٗمس  ُمـ ، ومٙمؾ واطمدوإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد 

اإلًمف شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ 
(2)

. 

قمٜمل اٟمتٝم٤مء احلٞم٤مة وىمٞم٤مم إُمقات ًمٚمح٤ًمب هق أُمر همػم ُمٕمؽم  سمف تاًم٘مٞم٤مُم٦م اًمتل  

وُمرومقض، وإٟمام هق يقم شم٘مقم ومٞمف إُمقات سم٤مًمروح وم٘مط إمم طمٞم٤مة ضمديدة سمٕمد جملء 

اًمٌٝم٤مء 
(3)

. 

وم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر ًمدهيؿ هق دقمقة اًمٜم٤مس إمم اشم٤ٌمع  اًمٌٝم٤مء، وٟمداء اًمٌٝم٤مء ًمٙمؾ ُمـ 

قملم وهمػم جمتٛمٕملم سم٠من ُمققمد فمٝمقره ىمد طم٤من، ويقم اجلزاء ذم اًمًاموات وإرض جمتؿ

ًمدهيؿ هق ُمققمد جملء إٟمٌٞم٤مء، أُم٤م يقم اجلزاء إقمٔمؿ ومٝمق جملء هب٤مء اهلل 
(4)

. 

طمٞم٤مة  يٕمت٘مد سم٤مًمٌٝم٤مئٞم٦م وي١مُمـ هب٤م َيٞم٤م واًمٌٕم٨م هق اًمٞم٘مٔم٦م اًمروطمٞم٦م اًمتل دمٕمؾ ُمـ

واًمدظمقل ذم ٟم٤مر روطمٞم٦م، أُم٤م اًمذي ٓ يٕمت٘مد ذًمؽ ومٞمًتحؼ وصٗمف سم٤معمقت واًمٙمٗمر 

 
 

افٌفائقة  »، و (210)إزوري  شافٌفائقة ومقؿػ  اإلشالم مـفا  »، و (255)افقـقؾ  شافٌفائقة  »: اكظر (1)

 .(22)افـقري  شهاب 

 .(255)افقـقؾ  شافٌفائقة  »: اكظر (2)

 .(22)افـقري  شافٌفائقة هاب  »، و (90) شافـصقحة اإليامكقة  »: اكظر (3)

 .(92) شافـصقحة اإليامكقة  »: اكظر (4)
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يمام أهنؿ يٕمت٘مدون . اًمٖمْم٥م و اخلذٓن اإل ل وقمغم هذا وم٤مًمٌٕم٨م ذم ٟمٔمرهؿ روطم٤مين

سمٗمٜم٤مء اجلًد هن٤مئٞم٤ًم سمٛمجرد اعمقت وقمدم قمقدشمف إمم اًمروح ُمرة أظمرى 
(1)

. 

واحل٤ًمب هق اًمٗمّمؾ سملم اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ، وم٤معم١مُمٜمقن هؿ اًمذيـ يٕمت٘مدون 

ون هؿ اًمذيـ يرومْمقن اإليامن هبذا اًمتجًد سمتجًد اهلل ذم ذات اًمٌٝم٤مء، واًمٙم٤مومر
(2)

. 

واجلٜم٦م هل اإليامن سم٠من اًمٌٝم٤مء هق رب اًمًاموات وإرض، وُمٕمروم٦م رُمقز اًمٙمت٥م 

اإل ٞم٦م سمقاؾمٓمتف، وم٤مجلٜم٦م هل احلٞم٤مة اًمروطم٤مٟمٞم٦م ، واًمٜم٤مر هل اعمقت اًمروطم٤مين ومنور اجلٜم٦م 

 وٟمٕمٞمٛمٝم٤م روطم٤مين، وآٓم اجلحٞمؿ قم٤ٌمرة قمـ احلرُم٤من ُمـ هذا اًمٜمٕمٞمؿ
(3)

. 

مم٤م ؾمٌؼ يتٌلم ًمٜم٤م أن اًمٌٝم٤مئٞم٦م أوًمقا أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ وم٤محل٤مصؾ 

اًمٞمقم أظمر واًمٌٕم٨م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واحل٤ًمب وٟمحقه٤م، وم٠موًمقه٤م شم٠مويالت سم٤مـمٜمٞم٦م طمتك 

شمتٗمؼ ُمع قم٘مٞمدهتؿ ، وظم٤مًمٗمقا ذم ذًمؽ يمؾ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ اًمذيـ سمٕمثٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، إذ 

ظمرة ومٞمٝم٤م ٟمٕمٞمؿ أ رؾمؾ قمغم وىمقع اًمٞمقم أظمر، وأن احلٞم٤مةأيمد مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وال

وقمذاب، وأن اًمٜمٗمقس اعم١مُمٜم٦م شمٜمٕمؿ سمحٞم٤مة أسمدي٦م دائٛم٦م ذم اجلٜم٦م، وأن ُمـ يٙمٗمر سم٤مهلل 

ذم أواُمره ومل جيتٜم٥م ٟمقاهٞمف يٕمذب سم٤مًمٜم٤مر  هوينمك ُمٕمف همػمه ويٕميص
(4)

. 

 

  

 
 

 »، و (256)افقـقؾ  شافٌفائقة  »، و (133)ظٌد ادـعؿ افـؿر / د شافـحؾة افؾؼقطة افٌابقة وافٌفائقة  »: اكظر (1)

 . (92) شافـصحقة اإليامكقة 

 .(92) شافـصحقة اإليامكقة  »، و (256)افقـقؾ  شافٌفائقة  »: اكظر (2)

 شافٌفائقة ومقؿػ اإلشالم مـفا  »، و (92) شافـصقحة اإليامكقة  »، و (143) شفـحؾة افؾؼقطة ا »: اكظر (3)

 .(228)إزوري 

 شافٌفائقة ومقؿػ اإلشالم مـفا  »، و (230)حمؿقد ظٌقدات / د شتاريخ افػرق وظؼائدها  »: اكظر (4)

(221). 
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  اخلامظاخلامظاملبحح املبحح 
  

  ةةاىياىياحلياة الربشخية عيد القادياحلياة الربشخية عيد القادي
    

 - :مطلباٌ  فيــُو

 .ةقادياينالتعريــف بال: المطلب األول

 .من احلياة الربزخيـت مىقف القاديانيت: المطلب الثاني
 

 *  *        *  *        *  *
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  التعسيف بالقادياىيةالتعسيف بالقادياىية: : طلب األولطلب األولاملامل

آٟمجٚمٞمزي ذم اًم٘م٤مرة ا ٜمدي٦م، هبد  سمتخٓمٞمط ُمـ آؾمتٕمامر ت طمريم٦م ٟمِم٠م هل

ن ديٜمٝمؿ وقمـ ومريْم٦م اجلٝم٤مد سمِمٙمؾ ظم٤مص، طمتك ٓ يقاضمٝمقا إسمٕم٤مد اعمًٚمٛملم ع

 .اعمًتٕمٛمر سم٤مؾمؿ اإلؾمالم

وشمًٛمك سم٤مًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ٟم٦ًٌم إمم ىم٤مدي٤من وهل ىمري٦م ُمـ ىمرى إىمٚمٞمؿ اًمٌٜمج٤مب ذم ا ٜمد، 

طمٞم٨م وًمد ُم١مؾمس هذه اًمٗمرىم٦م، وشمًٛمك سم٤مٕمحدي٦م ٟم٦ًٌم إمم  اؾمٛمف همالم أمحد سمـ همالم 

اًم٘م٤مدي٤مين
(1)

. 

 :أهم معتقداهتم 

ٟمٞمقن ذم اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٘مٞمدة اًمتِمٌٞمف، طمٞم٨م إهنؿ ايٕمت٘مد اًم٘م٤مدي: ذم إًمقهٞم٦م: أوًٓ 

يزقمٛمقن أن اهلل ضمًؿ يتجزأ، ومٝمق ي٠ميمؾ وينمب ويٜم٤مم ويّمحق ويّمقم ويٗمٓمر وًمف 

 . أوٓد إمم آظمر أىمقا ؿ اًمٙمٗمري٦م اًمٜم٤موح٦م سم٤مًمتِمٌٞمف

 :ذم اًمٜمٌقات : صم٤مٟمٞم٤مً 

ضم٤مري٦م واهلل يرؾمؾ رؾماًل  ، سمؾ هل طمٞم٨م يزقمٛمقن أن اًمٜمٌقة مل ختتؿ سم٤مًمٜمٌل 

وُمٕمٚمقم أٟمف ٓ يٕمٜمل سم٢مصم٤ٌمت اؾمتٛمرار اًمٜمٌقة إٓ إصم٤ٌمت اًمٜمٌقة ًمٜمٗمًف  ،طم٥ًم اًميورة

اهلل أن جيلء إٟمٌٞم٤مء وأن ٓ شمٜم٘مٓمع ؾمٚمًٚمتٝمؿ، وهذا ىم٤مٟمقن  ٟمٕمؿ إن ُمـ»  :ومٞم٘مقل اًمٖمالم

 شاهلل ٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن دم٤مهبقه 
(2)

. 

أن اهلل ٓ يزال يرؾمؾ إٟمٌٞم٤مء ٟمحـ ٟمٕمت٘مد ب» : ن اًمٖمالم وظمٚمٞمٗمتفوي٘مقل اب

 شإلصالح إُم٦م وهدايتٝم٤م قمغم طم٥ًم اًميورة 
(3)

. 

 
 

 .(1/419)وظة ادقنة وادقس (2/487)ؾرق ادعاسة تـتًب إػ اإلشالم : اكظر (1)

 .(103)افؼاديـقة إحًان طفر : اكظر (2)

 .(102)ادصدر افًابؼ  (3)
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ا ٜمد قمـ يمن ؿمقيم٦م اعمًٚمٛملم  ذم عم٤م قمجز آؾمتٕمامر اإلٟمجٚمٞمزي: ذم اجلٝم٤مد: صم٤مًمث٤مً 

ذم ا ٜمد، أوصقا إمم صٜمٞمٕمتٝمؿ اًم٘م٤مدي٤مين سم٠من يٗمتل سم٢مًمٖم٤مء ذيٕم٦م اجلٝم٤مد، وم٠مـم٤مقمٝمؿ ذم 

َيرم اجلٝم٤مد سم٤مًمًٞمػ ُمـ هذا اًمٞمقم، ويمؾ ُمـ يرومع  » : ىم٤ملذًمؽ سمؾ سم٤مدر سم٢مسمٓم٤مًمف؛ طمٞم٨م 

 شاًمًٞمػ ًمٚمديـ وي٘متؾ اًمٙمٗم٤مر سم٤مؾمؿ اًمٖمزو اجلٝم٤مد، يٙمقن قم٤مصٞم٤ًم هلل ورؾمقًمف 
(1)

. 

يٕمت٘مد اًم٘م٤مدي٤مٟمٞمقن أهنؿ أصح٤مب ديـ ضمديد : ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: راسمٕم٤مً 

 أوطمك إًمٞمف سم٠من وذيٕم٦م ضمديدة، ُمـ ٓ ي١مُمـ هب٤م ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، ومٝمق يزقمؿ أن اهلل

يمؾ رضمؾ ٓ يتٌٕمف وٓ يدظمؾ ذم سمٞمتف ويٌ٘مك خم٤مًمٗم٤ًم ًمف هق قم٤مص هلل، وهق ُمـ أصح٤مب 

اًمٜم٤مر 
(2)

. 

 

  

 
 

 .(271) شدراشة مـفجقة » ، كؼاًل ظـ (46)اخلطٌة اإلهلامقة فؾؿرزا ؽالم أمحد  (1)

ٕيب احلًـ افـدوي  شافؼادياين وافؼادياكقة » و  (94)إلحًان أيب طفر  شافؼادياكقة » : اكظر (2)

 .(419) شادقشقظة ادقنة » و  (267)، ودراشة مـفجقة (142)(101)
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  مً احلياة الربشخيةمً احلياة الربشخية  موقف القادياىيةموقف القادياىية: : املطلب الجاىياملطلب الجاىي

أن اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ٟمِم٠مت سمتخٓمٞمط ُمـ آؾمتٕمامر اإلٟمجٚمٞمزي، وٓ ؿمؽ  يمرؾمٌؼ أن ذُ 

ل ذًمؽ ، وًمذا وم٢من اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ختدم ُمّم٤مًمح اعمًتٕمٛمر أن اعمًتٕمٛمر َي٘مؼ أهداومف ُمـ ظمال

ة وشمًٕمك ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م، ومٔمٝمرت قم٘م٤مئدهؿ  اًمتل هيدُمقن هب٤م اإلؾمالم ُمـ إٟمٙم٤مر خلتؿ اًمٜمٌق

د  ؿ يمالُم٤ًم ذم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ أهقال، سمؾ إهنؿ ومال ٟم٩م. وشمٕمٓمٞمؾ اجلٝم٤مد

يف، مم٤م يدل أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن سمف ٓ يتٕمروقن ًمذيمر اًمؼمزخ وأطمقاًمف وشم٘مرير اعمٕمت٘مد  

ويٜمٙمرون ُم٤م ومٞمف، وهذا ٓ يًتٖمرب ُمٜمٝمؿ ٕن ُمـ ادَّنقمك أٟمف ٟمٌل يقطمك إًمٞمف وًمٙمـ ُمـ  

 .  إظمقاٟمف اًمِمٞم٤مـملم، ومال ؿمؽ أٟمف ؾمٞم٠ميت سمنمع ضمديد خي٤مًمػ ذيٕم٦م إٟمٌٞم٤مء 
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  ععضادضادالالاملبحح املبحح 
  

  التياضذ وبياٌ بطالىُالتياضذ وبياٌ بطالىُ
    

 
 *  *        *  *        *  *
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قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم  وذم هن٤مي٦م هذا اًمٗمّمؾ ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ُيٌلّم ُمٕمٜمك اًمتٜم٤مؾمخ وأٟمقاقمف

 .وسمٞم٤من سمٓمالٟمف سمف

ذ ًمف ُمٕم٤مٍن شمدور يمٚمٝم٤م طمقل ُمٕمٜمك اٟمت٘م٤مل ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل، وأْخ : وم٤مًمتٜم٤مؾمخ ًمٖم٦م

اًمث٤مين صقرة إول أو طمٚمقًمف حمٚمف 
(1)

. 

د اعمٗم٤مرىم٦م ُمـ سمدن قم٤ٌمرة قمـ شمٕمٚمؼ اًمروح سم٤مًمٌدن سمع» قُمّر  سم٠مٟمف : وذم آصٓمالح

 شآظمر، ُمـ همػم ختٚمؾ زُم٤من سملم اًمتٕمٚمُّ٘ملم ًمٚمتٕمِّمؼ اًمذايت سملم اًمروح واجلًد 
(2)

. 

ًمٙمـ ُوضّمف إمم هذا اًمتٕمريػ ٟم٘مد، وذًمؽ ذم ضمٕمٚمف اًمٕمٚم٦م ًمٚمتٜم٤مؾمخ اًمتٕمِمؼ اًمذايت، 

 .واًمتٜم٤مؾمخ قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سمف ٓ ي٘مػ قمغم ذًمؽ، سمؾ قمغم أؾم٤مس اجلزاء 

رضمقع اًمروح سمٕمد ُمقت اًمٌدن إمم » : ل ومٞمف أٟمفوًمٕمؾ ُمـ أىمرب اًمتٕم٤مريػ ُم٤م ىمل

شاًمٕم٤ممل إريض ُمتٚم٦ًٌم سمجًد ضمديد 
(3)
  . 

 :وىمد اومؽمق اًم٘م٤مئٚمقن سمف قمغم ُمذهٌلم 

أن إرواح شمٜمت٘مؾ إمم ٟمقع إضم٤ًمد اًمتل وم٤مرىم٧م، وٓ جيقز أن شمٜمت٘مؾ إمم : إول

 . همػم ٟمققمٝم٤م

إن مل شمٙمـ ُمـ ٟمقع ُم٤م أن إرواح شمٜمت٘مؾ سمٕمد اعمٗم٤مرىم٦م إمم أضم٤ًمد أظمرى و: اًمث٤مين

وم٤مرىم٧م 
(4)

. 

اٟمت٘م٤مل روح اإلٟم٤ًمن سمٕمد ُمقشمف إمم ضمًد آظمر،  هق وم٢مذا شم٘مرر أن اًمتٜم٤مؾمخ اعمراد سمف

 :وم٢من  ذا آٟمت٘م٤مل صقرشملم 
 

 

 .(5/424)ومعجؿ مؼايقس افؾغة  (14/121)فًان افعرب : اكظر (1)

 .(132)افتعريػات فؾجرجاين : اكظر (2)

 .(171)حمؿد ادقن / افروح يف دراشات ادتؽؾؿغ وافػالشػة د (3)

. (15)حمؿد مشتاق . جذوره وتلثره يف ؽالة افشقعة وافتـاشخ (1/165)افػصؾ ٓبـ حزم : اكظر (4)

 .(1/257)افًعدي / وافقظد إخروي د
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وومٞمف شمٜمت٘مؾ اًمروح إمم ضمًد إٟم٤ًمن أو ضمًؿ طمٞمقان أو ٟم٤ٌمت : اٟمت٘م٤مل ظم٤مص-1

خ، عمًخ ، واًمٗمسوهذه هل ُمراشم٥م اًمتٜم٤مؾمخ وأٟمقاقمف وشمًٛمك سم٤مًمٜمًخ ، وا. أو مج٤مد 

 واًمرؾمخ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ُمٕمٜمك يمؾ ذًمؽ
(1)

. 

وومٞمف ٓ يٙمقن آٟمت٘م٤مل ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمٗمرد ، سمؾ يٙمقن مج٤مقمٞم٤ًم سمحٞم٨م : آٟمت٘م٤مل اًمٕم٤مم-2

شمٜمت٘مؾ إدوار  اًمزُمٜمٞم٦م اعمحددة سمجٛمٞمع ُم٤م ذم اًمٕم٤ممل إمم ُمثؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ، وذًمؽ سمٕمد 

وهذا اًمٜمقع هق ُم٤م ... اًمث٤مًم٨م، وهٙمذااٟمتٝم٤مء زُمـ حمدد، ومٞمٌدأ اًمدور اًمث٤مين، صمؿ اًمدور 

 .يًٛمك سمتٜم٤مؾمخ إيمقار وإدوار 

وإيمقار مجع يَمَقر، وُمٕمٜم٤مه اًمٚمػ، واًمٙمقر ًمقث اًمٕمامُم٦م، يٕمٜمل إدارهت٤م قمغم 

اًمرأس 
(2)

. 

دار يدور، واؾمتدار يًتدير سمٛمٕمٜمك : ي٘م٤مل. وإدوار مجع دْور، وُمٕمٜم٤مه اًمٓمقا 

اًمذي اسمتدأ ُمٜمف إذا ـم٤م  طمقل اًمٌمء، وإذا قم٤مد إمم اعمقوع 
(3)

. 

يمقار وإدوار هق أن شمتٙمرر إيمقار وإدوار إمم ُم٤م ٓ إ وقمغم هذا ومتٜم٤مؾمخ

هن٤مي٦م ، وَيدث ذم يمؾ دور ُمثؾ ُم٤م طمدث ذم إول، واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ذم هذه اًمدار، ٓ 

ٟمام هل أضمزي٦م قمغم أقمامل ؾمٚمٗم٧م ذم دار أظمرى ٓ قمٛمؾ ومٞمٝم٤م وإقمامل اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م إ

وار اعم٤موٞم٦م إد ُمٜم٤مذم
(4)

. 

 :بطالن التناسخ

وخت٤مًمػ  ،هذه اًمٗمٙمرة ؾم٤مذضم٦م ختتٚمػ ُمع هم٤مي٦م إدي٤من اًمًاموي٦م وشمقضمٞمٝم٤مهت٤م

 .اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٜمػمة، ومٝمل ٓ شم١مدي إمم اعم٘مّمقد ُمـ اخلٚمؼ وهل اًمٕم٤ٌمدة 

 
 

 .(188، 185، 182): اكظر (1)

 .(12/184)فًان افعرب : اكظر (2)

 .(4/438)ادصدر افًابؼ  (3)

 .(171)وافروح يف دراشات ادتؽؾؿغ وافػالشػة  (606)ادؾؾ وافـحؾ : اكظر (4)



 

  

 الفصل الجاىي

212 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 :وإصم٤ٌمت سمٓمالهن٤م يٙمقن ُمـ قمدة وضمقه 

دي٤من اًمًاموي٦م ، وهق أن اًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ يٚمٖمل ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من إ: اًمقضمف إول

اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر، ٕن ُمـ يرى اًمتٜم٤مؾمخ وم٢مٟمف يرى أن شمٕمذي٥م إرواح سم٤مٟمت٘م٤م ٤م إمم 

 .اًم٘مقاًم٥م اخلٌٞمث٦م، وًمٞمس هٜم٤مك طمنم وٓ ساط وٓ ضمٜم٦م وٓ ٟم٤مر 

أن اًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ يًتٚمزم اًم٘مقل سم٤مًم٘مدم واًمٌ٘م٤مء ًمألرواح : واًمقضمف اًمث٤مين

ٟم٧م يمام زقمٛمقا أزًمٞم٦م أسمدي٦م ومالسمد أن يٙمقن ُم٤م حتؾ ومٞمف وإضم٤ًمد، ٕن إرواح إن يم٤م

ا يٜم٤مىمض اًمٕم٘مؾ . وهل إضم٤ًمد يمذًمؽ أزًمٞم٦م أسمدي٦م  .وهذا ىمقل واٍه ضمدًّ

أٟمف يٚمزم ُمـ اًم٘مقل سمف أن شمٙمقن ظمّم٤مئص  إومراد ُمـ اًمٕم٘مؾ : واًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 .اٟمت٘مٚم٧م إمم ىم٤مًم٥م احلٞمقان  إذاواًمٗمٙمر وٟمحقه ٓ شمٕم٘مؾ 

ًملم سم٤مًمتٜم٤مؾمخ يرون أن ؾمٌٌف هق آٟمِمٖم٤مل سم٤مًمدٟمٞم٤م أن اًم٘م٤مئ: واًمقضمف اًمراسمع

وؿمٝمقاهت٤م ومتٕمذب اًمروح سم٤مٟمت٘م٤م ٤م إمم ـمٌ٘م٦م احلٞمقاٟم٤مت واًمٜم٤ٌمشم٤مت، ومٛمـ أراد أن شمًٚمؿ 

روطمف ُمـ اًمتٜم٤مؾمخ ومٚمٞمٕمتزل اًمدٟمٞم٤م وهيرب ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ اًمِمٝمقات إمم رؤوس اجل٤ٌمل 

 . واًمٖم٤مسم٤مت، وهذه هل اًمره٤ٌمٟمٞم٦م اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذم إظم٤ٌمر 

، وإُمقر ؾمخ إٟمام هق رء يتٕمٚمؼ سم٤معمٖمٞم٤ٌمت ًا وم٘مد فمٝمر مم٤م شم٘مدم أن اًمتٜم٤موأظمػم

اًمٖمٞمٌٞم٦م ٓ ؾمٚمٓم٤من ًمٚمٕم٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مدام سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م طمج٤مب ٓيٜمٗمذ ُمٜمف أي سمره٤من ُمـ 

وًمقٓ أن أظم٤ٌمرًا ي٘مٞمٜمٞم٦م ُمتقاشمرة ىمد وردت قمـ اهلل شمٕم٤ممم . اًمؼماهلم اًمتجريٌٞم٦م أو اعمِم٤مهدة

، ًمٙم٤من ُمقىمػ اًمٕم٘مؾ ُمٜمٝم٤م آٟمٙم٤مر واجلحقد، ًمٙمـ عم٤م سمٌٕمض اعمٖمٞم٤ٌمت وقمـ رؾمقًمف 

ورد اخلؼم اًمٞم٘مٞمٜمل يم٤من ذًمؽ ُمقضم٤ًٌم ًمٚمتّمديؼ واإلذقم٤من 
(1)

. 

   

 
 

واثٌات ظؼقدة  (315)افٌقضل /وـزى افقؼقـقات افؽقكقة د (128)م فؾشقخ شعقد حقى اإلشال: اكظر (1)

 .(393)ظع آرشالن / افٌعث واخلؾقد وافرد ظذ ادـؽريـ د
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  الثالثالفصل 

 احلياة الربشخية عيد الفالضفة امليتطبني لإلضالو
 
 

 - :أزبعــة مباحـــحوفيُ 

  ية عيذ الليذياحلياة الربسخ: األولاملبحح. 

  احلياة الربسخية عيذ الفارابي: الجاىياملبحح. 

  احلياة الربسخية عيذ ابً صييا: الجالحاملبحح. 

  احلياة الربسخية عيذ ابً رعذ: الزابعاملبحح. 
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  األولاألولاملبحح املبحح 
  

  الكيديالكيدياحلياة الربشخية عيد احلياة الربشخية عيد 
    

 
 *  *        *  *        *  *
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  املبحح األولاملبحح األول

 (1)الربشخية عيد الكيديالربشخية عيد الكيدي  احلياةاحلياة
ًمٜمٗمس وٓ شمزال ُمٌحث٤ًم رئٞم٤ًًم ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وُمقوققم٤ًم ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل ايم٤مٟم٧م 

يٓمرىمٝم٤م يمؾ ومٞمٚمًق  ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م حتديد ُم٤مهٞمتٝم٤م وىمقاه٤م، وُم٤م شم٘مقم هب٤م ُمـ أقمامل قم٘مٚمٞم٦م، 

وُمـ طمٞم٨م قمالىمتٝم٤م سم٤مًمٌدن ، وسم٘م٤مئٝم٤م سمٕمد ومٜم٤مء اجلًؿ، وهمػم ذًمؽ مم٤م شمّم٤مب سمف ُمـ 

ُم٤م جيٚم٥م إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٗم٤مء واًمٜم٘م٤مء، وُم٤م ؾمتتٕمرض ًمف سمٕمد اعمقت ُمـ صمقاب إُمراض، و

أو قم٘م٤مب
(2)

. 

وم٤مإلٟم٤ًمن ذم ٟمٔمر اًمٙمٜمدي ُمٙمقن ُمـ سمدن وٟمٗمس، وأن اًمٜمٗمس هل اًمٜمٗمس 

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وهل  قمٜمده اإلٟم٤ًمن قمغم احل٘مٞم٘م٦م، أُم٤م اًمٌدن ومٝمق آًم٦م  ٤م وظم٤مدم يم٤مًمٕمٌد سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ًمؽ إزاءه٤م إٓ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، وهذا إٟمام يٙمقن ًمًٞمده ومٝمل أُمرة اًمٜم٤مهٞم٦م، وهق ٓ يؿ

قمٜمد يمامل ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم اًمٌدن سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ًمٚمِمٝمقات ؾمٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م 
(3)

. 

 
 

هق أبق يقشػ يعؼقب بـ إشحاق افؽـدي ادؾؼب بػقؾًقف افعرب إول وأول ادشائغ مـ ؾالشػة  (1)

، وظؿؾ مـجاًم فؾرصقد وابـف ادلمقن، وـان ؿد أخذ بؼًط واؾر هـ تؼريًٌا بافؽقؾة185اإلشالم، وفد شـة 

مـ افعؾقم اإلشالمقة بافٌكة وبغداد، ووؿ إػ ذفؽ معرؾتف افؽٌرة بافثؼاؾة إجـٌقة مـ افؾغة افػارشقة 

وافققكاكقة ظذ يد معؾؿغ مـ افػرس وافنيان، وأفػ ادمفػات افؽثرة يف صتك افػـقن ادختؾػة مـ 

 (241)وافطب وادـطؼ وافتـجقؿ وافؽقؿقاء وافرياوقة وافػؾؽ وادًاحة، وؿد بؾغت ممفػاتف  افػؾًػة

 (12/337)افًر : تؼريًٌا، اكظر (هـ265)تقيف شـة . ممفػًا تتقزع ظذ شٌعة ظؼ كقظًا مـ افعؾقم

 .(8/195)وإظالم 

ظٌد افرمحـ / دي وآراؤه افػؾًػقة دو افؽـ (237)أمحد ؾماد إهقاين / افؽـدي ؾقؾًقف افعرب د: اكظر (2)

 .(369)صاه ويل 

ويف افػؾًػة اإلشالمقة ؿضايا ومـاؿشات  (56)حمؿد افؽاميل / حمارضات يف افػؾًػة اإلشالمقة د: اكظر (3)

 .(68)حمؿد كصار / د
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ى:تعروفىالنفسىوقواهاى:ىأواًلى
يٕمر  اًمٙمٜمدي اًمٜمٗمس سم٠مهن٤م مت٤مُمٞم٦م ضمرم ـمٌٞمٕمل ذي آًم٦م ىم٤مسمؾ ًمٚمحٞم٤مة أو اؾمتٙمامل 

 .ٕرؾمٓمق  وهذان اًمتٕمريٗم٤من . أول جلًؿ ـمٌٞمٕمل ذي طمٞم٤مة سم٤مًم٘مقة 

 :شمقوٞمح سمٕمض  ُمٗمردات اًمتٕمريٗملم 

 رمأي أن اًمٜمٗمس مت٤مم اجلرم، واجلرم هٜم٤م أقمؿ ُمـ اإلٟم٤ًمن وم٤مًم٩م (مت٤مُمٞم٦م ضمرم)-1

 .قمٜمده أقمؿ ُمـ اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وإن يم٤من طمديثف هٜم٤م ىم٤مسًا قمغم اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وم٘مط

 .ظمرج سمف إضمرام اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  (ضمرم ـمٌٞمٕمل) 

هب٤م ذم طمٞم٤مشمف، أو ي٘مقم سم٠مومٕم٤مًمف سمقاؾمٓم٦م آٓت واًمتل أي ًمف آٓت يًتٕملم  (ذي آًم٦م)

 .هل أقمْم٤مء  اإلٟم٤ًمن اعمتٜمققم٦م 

 .أي أن إضمرام اًم٤ًميمٜم٦م يم٤مجلامدات ٓ ٟمٗمس  ٤م (ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمحٞم٤مة)

أي سم٤مًمٜمٗمس يٙمٛمؾ اجلًؿ  اًمٓمٌٞمٕمل ومٞمّمٌح  (اؾمتٙمامل أول جلًؿ ـمٌٞمٕمل)-2

 .إٟم٤ًمٟم٤مً 

صم٤مًمث٤ًم ئمٝمر ومٞمف شم٠مصمػم  وإمم ضم٤مٟم٥م هذيـ اًمتٕمريٗملم ٟمجد أن اًمٙمٜمدي ًمف شمٕمريٗم٤مً 

أومالـمقن وهق أهن٤م ضمقهر قم٘مكم ُمتحرك ُمـ ذاشمف 
(1)

. 

وهذا اًمتٕمريػ هق اًمذي اظمت٤مره اًمٙمٜمدي سمؾ وىمد أًمػ رؾم٤مًم٦م ذم أن اًمٜمٗمس 

ومم٤م يدل قمغم إقمج٤مب اًمٙمٜمدي سم٠مومالـمقن ) :ي٘مقل اًمديمتقر حمٛمد أسمق ريده. ضمقهر سمًٞمط

رؾم٤مًم٦م ذم أن اًمٜمٗمس ضمقهر سمًٞمط وٟمزوقمف ُمٜمزقمف ذم روطم٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمس وُم٤مهٞمتٝم٤م أٟمف أًمػ 

مل اًمٕم٘مؾ ىمٌؾ همػم داصمر ُم١مصمر ذم إضم٤ًمم، ورؾم٤مًم٦م أظمرى ومٞمام ًمٚمٜمٗمس ذيمره وهل ذم قم٤م

 
 

ادؼق  وؿضايا افػؾًػة  اإلشالمقة يف (349)حمؿد أبق ريان / تاريخ افػؽر افػؾًػل يف اإلشالم د: اكظر (1)

 .(154)ثروت مفـل / د
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(يمقهن٤م ذم قم٤ممل احلس
(1)

. 

ويٌلم اًمديمتقر أمحد وم١ماد إهقاين ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مر ومٞمٚمًق  اًمٕمرب ًم٘مقل أومالـمقن 

ذم اًمٜمٗمس قمغم  إن اًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمؾ ومٞمٚمًق  اًمٕمرب ي١مصمر ُمذه٥م أومالـمقن» : سم٘مقًمف 

ُمذه٥م أرؾمٓمق إٟمام هق ىمرب اعمذه٥م إومالـمقين ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمذه٥م 

إمم أن روح اإلٟم٤ًمن إٟمام هل ٟمٗمخ٦م ُمـ روح اهلل شمٕم٤ممم، واًمتل حت٨م قمغم وٌط اإلٟم٤ًمن 

 شٕهقائف وؿمٝمقاشمف ًمٙمل يٜمٕمؿ سم٤مًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ 
(2)

. 

ويمامل، قمٔمٞمٛم٦م اًمِم٠من، ضمقهره٤م إن اًمٜمٗمس سمًٞمٓم٦م، ذات ذ  » : ي٘مقل اًمٙمٜمدي 

يم٘مٞم٤مس وٞم٤مء اًمِمٛمس ُمـ اًمِمٛمس، وىمد سملم أن هذه اًمٜمٗمس  ُمـ ضمقهر اًم٤ٌمري 

ُمٜمٗمردة قمـ هذا اجلًؿ، ُم٤ٌميٜم٦م ًمف ، وأن ضمقهره٤م ضمقهر إ ل روطم٤مين سمام يرى ُمـ ذ  

ـم٤ٌمقمٝم٤م، وُمْم٤مدهت٤م عم٤م يٕمرض ًمٚمٌدن ُمـ اًمِمٝمقات واًمٖمْم٥م، وذًمؽ أن اًم٘مقة  اًمٖمْمٌٞم٦م 

إلٟم٤ًمن ذم سمٕمض إوىم٤مت، ومتحٛمٚمف قمغم ارشمٙم٤مب  إُمر اًمٕمٔمٞمؿ، ىمد شمتحرك قمغم ا

ومتْم٤مده٤م هذه اًمٜمٗمس، ومتٜمع اًمٖمْم٥م أن جيري إمم ُم٤م هيقاه؛ ٕن اعم٤مٟمع ٓ حم٤مًم٦م همػم 

وم٠مُم٤م اًم٘مقة اًمِمٝمقاٟمٞم٦م وم٘مد شمتقق ذم سمٕمض  ،اعمٛمٜمقع، ٕٟمف ٓ يٙمقن رء واطمد يْم٤مد ٟمٗمًف

ي٦م ذم ذًمؽ أٟمف ظمٓم٠م، وأٟمف ي١مدي إمم إوىم٤مت إمم سمٕمض  اًمِمٝمقات، ومتٗمٙمر اًمٜمٗمس  اًمٕم٘مؾ

طم٤مل رديئ٦م، ومتٛمٜمٕمٝم٤م قمـ ذًمؽ وشمْم٤مده٤م، وهذا دًمٞمؾ قمغم أن يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام همػم 

 (إظمرى 
(3)

. 

 :قرر الكندي هنا ثالثة أمور 

ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٗمس وأهن٤م سمًٞمٓم٦م ًمٞم٧ًم ُمريم٦ٌم، واعم٘مّمقد اٟمٗمراده٤م قمـ اًمٌدن : إول

 .وضمد اًمٌدن وشمٗمٜمك إذا ومٜملوُمٌٞم٤مٟمتٝم٤م ًمف، وأهن٤م ًمٞم٧ًم سمامدة شمقضمد إذا 

 
 

 .(157)كؼاًل ظـ ؿضايا افػؾًػة اإلشالمقة يف ادؼق  (100)افؽـدي وؾؾًػتف : اكظر (1)

 .(241)افؽـدي ؾقؾًقف افعرب : اكظر (2)

 .(61)رشافة يف افؼقل يف افـػس فؾؽـدي  (375)افؽـدي وأراؤه افػؾًػقة : اكظر (3)
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ومل ي٠مت سمدًمٞمؾ يث٧ٌم . أصؾ ضمقهره٤م وأهن٤م ُمًتٛمدة ُمـ ضمقهر اًم٤ٌمري: اًمث٤مين

ذًمؽ إٓ إذا اقمتؼم وصٗمف  ٤م سم٠مهن٤م ذات ذ  ويمامل، وأهن٤م قمٔمٞمٛم٦م اًمِم٠من سمره٤مٟم٤ًم قمغم 

 . شسمره٤من اًمنم  » روطم٤مٟمٞمتٝم٤م اإل ٞم٦م، ويٛمٙمـ أن يًٛمك هذا اًمؼمه٤من 

 : صمالصم٦م أىم٤ًمم شم٘مًٞمٛمف ًمٚمٜمٗمس إمم: اًمث٤مًم٨م

 .(اًمٜم٤مـم٘م٦م )اًمٜمٗمس اًمٕم٤مىمٚم٦م -أ

 .اًمٜمٗمس اًمٖمْمٌٞم٦م -ب

  .اًمٜمٗمس اًمِمٝمقاٟمٞم٦م -ضمـ

وأن اًم٘مقة اًمِمٝمقاٟمٞم٦م حتٛمؾ اًمٌدن قمغم ـم٤مقمتٝم٤م ومٞمام يِمٌع اعمٓم٤مًم٥م اًميوري٦م، وأن 

ُمٔمٝمر اًم٘مقة اًمٖمْمٌٞم٦م هق آٟمت٘م٤مم وًمق سمٖمػم طمؼ، وأن اًم٘مقة اًمٕم٤مىمٚم٦م هل اعمًٞمٓمرة قمغم 

 اًم٘مقشملم اًم٤ًمسم٘متلم

هؾ : ُم٤مذا يٕمٜمل اًمٙمٜمدي هبذه اًم٘مقى اًمثالث ًمذي يتٓمٚم٥م اًمٌح٨م قمٜمف هٜم٤م هقوا

يٕمٜمل هب٤م وضمقه٤ًم ًمٜمٗمس واطمدة أم يٕمٜمل هب٤م صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ اًمٜمٗمس يمؾ ُمٜمٝمام ُمًت٘مؾ قمـ 

 أظمر؟

وم٠مُم٤م اًم٘مقة اًمِمٝمقاٟمٞم٦م وم٘مد شمتقق ذم » : ذم اًمقاىمع إٟمف يٍمح سم٤مًمث٤مين طمٞم٨م ي٘مقل

 . شيمؾ واطمدة ُمٜمٝمام همػم إومم وهذا دًمٞمؾ قمغم أن .... سمٕمض إوىم٤مت

واحلؼ أن هذه اًم٘مقى ًمٞم٧ًم ٟمٗمقؾم٤ًم ُمتٕمددة، وإٟمام هل وضمقه حل٘مٞم٘م٦م واطمدة، 

وٟمِم٠مة هذه اًمقضمقه راضمع إمم طمٚمقل اًمٜمٗمس ذم اًمٌدن 
(1)

. 

 : خلود النفس وبقاؤها : ثاىواً 

يمام  -ٓ شمٗمٜمك سمٗمٜم٤مء اًمٌدن؛ ٕن ضمقهره٤م يمٜمدي سمخٚمقد اًمٜمٗمس وأهن٤م سم٤مىمٞم٦مي١مُمـ ال

 .ضمقهر إ ل روطم٤مين، وأهن٤م ُمـ ٟمقر اًم٤ٌمري وضمقهره  -ؾمٌؼ
 

 

ويف افػؾًػة اإلشالمقة  (56)وحمارضات يف افػؾًػة اإلشالمقة  (239)افؽـدي ؾقؾًقف افعرب : اكظر (1)

 .(69)ؿضايا ومـاؿشات 
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وم٢من اًمٜمٗمس قمغم رأي أومالـمقن وضمٚم٦م اًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مىمٞم٦م »  :ي٘مقل ُم٘مررًا هذا اعمٕمٜمك

أن شمٕمٚمؿ ؾم٤مئر  -إذا دمردت -سمٕمد اعمقت، ضمقهره٤م يمجقهر اًم٤ٌمري قمز وقمال، ذم ىمقهت٤م

ت ُمـ ٟمقر اًم٤ٌمري إؿمٞم٤مء يمام يٕمٚمؿ اًم٤ٌمري هب٤م، أو دون ذًمؽ سمرشم٦ٌم يًػمة؛ ٕهن٤م أودع

 . وإذا دمردت ووم٤مرىم٧م هذا اًمٌدن، وص٤مرت ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ومقق اًمٗمٚمؽ، ص٤مرت ذم

، وـم٤مسم٘م٧م ٟمقره وضمٚم٧م ذم ُمٚمٙمقشمف وم٤مٟمٙمِمػ  ٤م طم٤مًٓ  ٟمقر اًم٤ٌمري، ورأت اًم٤ٌمري 

، ٕٟم٤م إذا  قمٚمؿ يمؾ رء، وص٤مرت إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م سم٤مرزة  ٤م يمٛمثؾ ُم٤م هل سم٤مرزة ًمٚم٤ٌمري 

امل اًمدٟمس ىمد ٟمرى ومٞمف أؿمٞم٤مء يمثػمة سمْمقء اًمِمٛمس ومٙمٞمػ إذا يمٜم٤م وٟمحـ ذم هذا اًمع

 دمردت ٟمٗمقؾمٜم٤م، وص٤مرت ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٕم٤ممل اًمديٛمقُم٦م، وص٤مرت شمٜمٔمر سمٜمقر اًم٤ٌمري ؟

هر وظمٗمل، وشم٘مػ قمغم يمؾ ه ومٝمل ٓ حم٤مًم٦م شمرى سمٜمقر اًم٤ٌمري يمؾ فم٤م

شوقمالٟمٞم٦م
(1)

. 

ًا يم٤مُماًل، ٟمالطمظ هٜم٤م أن اًمٙمٜمدي ي١ميد ىمقل أومالـمقن ذم متٞمز اًمٜمٗمس قمـ اًمٌدن متٞمز

ر إًمٞمٝم٤م ويرى ُمثٚمف أن ؾمٕم٤مدة اإلٟم٤ًمن ذم دمرد اًمٜمٗمس ُمـ ؿمقائ٥م اعم٤مدة، وأن هذا مم٤م ي٩م

قمـ قم٤مُم٦م اًمٌنم  اًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من سمام خيٗمك
(2)

. 

وي١ميد اًمٙمٜمدي ىمقل أومالـمقن ذم إصالح اًمٜمٗمس وشمزيمٞمتٝم٤م سم٘مقل أومً٘مقرس 

سمدن، شم٤مريم٦م إن اًمٜمٗمس إذا يم٤مٟم٧م وهل ُمرشمٌٓم٦م سم٤مل: ويم٤من أومً٘مقرس ي٘مقل» : ومٞم٘مقل

ًمٚمِمٝمقات ُمتٓمٝمرة ُمـ إدٟم٤مس، يمثػمة اًمٌح٨م واًمٜمٔمر ذم ُمٕمروم٦م طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء، 

اٟمّم٘مٚم٧م ص٘م٤مًم٦م فم٤مهرة واحتدت هب٤م صقرة ُمـ ٟمقر اًم٤ٌمري، َيدث ومٞمٝم٤م ويٙم٤مُمؾ ٟمقر 

اًم٤ٌمري، سم٥ًٌم ذًمؽ اًمّم٘م٤مل اًمذي ايمتًٌف ُمـ اًمتٓمٝمر، ومحٞمٜمئذ ئمٝمر ومٞمٝم٤م صقر إؿمٞم٤مء 

ظمٞم٤مٓت ؾم٤مئر إؿمٞم٤مء  اعمحًقؾم٦م ذم اعمرآة إذا يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م وُمٕمرومتٝم٤م، يمام ئمٝمر صقر 

سمت٦م ، الص٘مٞمٚمف، ومٝمذا ىمٞم٤مس اًمٜمٗمس، ٕن اعمرآة إذا يم٤مٟم٧م صدئ٦م مل يتٌلم صقرة رء ومٞمٝم٤م 

ة إذا يم٤مٟم٧م اىمؾوم٢مذا زال ُمٜمٝم٤م اًمّمدأ فمٝمرت وشمٌٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م مجٞمع اًمّمقر، يمذًمؽ اًمٜمٗمس اًمع

 
 

 .(63)رشافة يف افؼقل يف افـػس : اكظر (1)
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قمٚمقُم٤مت، وإذا شمٓمٝمرت صدئ٦م دٟم٦ًم يم٤مٟم٧م قمغم هم٤مي٦م اجلٝمؾ ومل ئمٝمر ومٞمٝم٤م صقر امل

فمٝمر ومٞمٝم٤م  -وصٗم٤مء اًمٜمٗمس هق أن اًمٜمٗمس شمتٓمٝمر ُمـ اًمدٟمس، وشمٙمت٥ًم اًمٕمٚمؿ -وهتذسم٧م

طم٤مًٓ صقرة ُمٕمروم٦م مجٞمع إؿمٞم٤مء، وقمغم طم٥ًم ضمقدة ص٘م٤مًمتٝم٤م شمٙمقن ُمٕمرومتٝم٤م 

 شسم٤مٕؿمٞم٤مء، وم٤مًمٜمٗمس يمٚمام ازدادت ص٘م٤مًٓ فمٝمر  ٤م وومٞمٝم٤م ُمٕمروم٦م إؿمٞم٤مء 
(1)

. 

: اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م ومٞم٘مقلاحلّمقل قمغم هذه  صمؿ يٌلم اًمٙمٜمدي ُمرة أظمرى ـمريؼ

وٓ وصٚم٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٗمس إمم هذا اعم٘م٤مم واًمرشم٦ٌم اًمنميٗم٦م ذم هذا اًمٕم٤ممل وذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل »

ص٘مٞمٚم٦م  طمٞمٜمئذ ٟمٗمًف ص٤مرت إدٟم٤مس ُمـ شمٓمٝمر إذا اإلٟم٤ًمن وم٢من إدٟم٤مس، ُمـ سم٤مًمتٓمٝمػم إٓ

 ضمّؾ ؿمٌف سم٘مقة اإلًمف شمٕم٤ممم شمّمٚمح وشم٘مدر أن شمٕمٚمؿ ُمـ اًمٖمٞمقب، وىمقة هذه اًمٜمٗمس ىمري٦ٌم ال

ؿم٠مٟمف إذا هل دمردت ُمـ اًمٌدن ووم٤مرىمتف وص٤مرت ذم قم٤معمٝم٤م اًمذي هق قم٤ممل اًمرسمقسمٞم٦م، 

ارهي٤م، وطم٤م ٤م هذه احل٤مل واًمٕمج٥م ُمـ اإلٟم٤ًمن يمٞمػ هيٛمؾ ٟمٗمًف ويٌٕمده٤م ُمـ ب

شاًمنميٗم٦م
(2)

. 

وم٢مذا يم٤من ىمد شمٌلم ًمٜم٤م أن ـمٝم٤مرة اًمٜمٗمس ودمرده٤م قمـ اًمٌدن ي١مدي إمم هذه اًمًٕم٤مدة 

سمدي٦م، وم٢من إمه٤م ٤م سم٠من يٜم٤ًمق اإلٟم٤ًمن ًمٚمِمٝمقات احل٘مػمة اخلًٞم٦ًم اًمدٟمٞمئ٦م أُمر يًتحؼ إ

اًمٜمدم واًمتحن قمٚمٞمف؛ ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم اًمِم٘م٤مء إسمدي،  ذا خي٤مـم٥م اًمٙمٜمدي اإلٟم٤ًمن 

ومٞم٤م أهي٤م اإلٟم٤ًمن اجل٤مهؾ أٓ شمٕمٚمؿ أن ُم٘م٤مُمؽ ذم هذا اًمٕم٤ممل إٟمام هق يمٚمٛمح٦م، صمؿ » : ومٞم٘مقل

إرادة  إُمر، هذا ذم ؾمٌٞمؾ قم٤مسمر أٟم٧م وإٟمام احل٘مٞم٘مل، ومتٌ٘مك ومٞمف أسمد أسمديـ،شمّمػم إمم اًمٕم٤ممل 

، وم٘مد قمٚمٛمتف ضمٚم٦م اًمٗمالؾمٗم٦م، واظمتٍمٟم٤مه ُمـ ىمق ؿ إن اًمٜمٗمس ضمقهر سمًٞمط،  سم٤مريؽ 

شؾمٕمدك اهلل شمٕم٤ممم ذم دٟمٞم٤مك وآظمرشمؽومتٗمٝمؿ ُم٤م يمت٧ٌم سمف إًمٞمؽ شمٙمـ سمف ؾمٕمٞمدًا أ
(3)

. 

: عمـ ـمٝمر ٟمٗمًف ومٞم٘مقلٓىم٤مهت٤م شمٙمقن ويتحدث اًمٙمٜمدي قمـ ُمالىم٤مة إرواح وأن م

وإذا سمٚمٖم٧م هذه اًمٜمٗمس ُمٌٚمٖمٝم٤م ذم اًمٓمٝم٤مرة، رأت ذم اًمٜمقم قمج٤مئ٥م ُمـ إطمالم، » 
 

 

 .(1/276)رشائؾ افؽـدي : اكظر (1)

 .(1/278)ادصدر افًابؼ  (2)

 .(1/280)ادصدر افًابؼ  (3)
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وظم٤مـمٌتٝم٤م إٟمٗمس اًمتل وم٤مرىم٧م إسمدان، وأوم٤مض قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمري ُمـ ٟمقره ورمحتف، ومتٚمتذ 

ؿمؿ طمٞمٜمئذ ًمذة دائٛم٦م ومقق يمؾ ًمذة شمٙمقن سم٤معمٓمٕمؿ واعمنمب واًمٜمٙم٤مح واًمًامع واًمٜمٔمر وال

واًمٚمٛمس، ٕن هذه ًمذات طمًٞم٦م دٟم٦ًم شمٕم٘م٥م إذى، وشمٚمؽ ًمذة إ ٞم٦م روطم٤مٟمٞم٦م شمٕم٘م٥م 

 شاًمنم  إقمٔمؿ 
(1)

. 

وذم ُم٠ًمًم٦م حمؾ اًمٜمٗمس سمٕمد اعمقت يٕمتٛمد اًمٙمٜمدي قمغم ُم٤م ىم٤مًمف أومالـمقن ُمـ أن 

ًمٙمـ ٓ  ذم اًمٕم٤ممل اإل ل طمٞم٨م ٟمقر اخل٤مًمؼ،ُم٘م٤مم اًمٜمٗمس سمٕمد اعمقت هق ُمـ وراء اًمٗمٚمؽ 

ك سمدهن٤م ومقرًا إمم هذا اعم٘م٤مم؛ ٕن سمٕمض اًمٜمٗمقس شمٖم٤مدر أسمداهن٤م وهل شمذه٥م يمؾ ٟمٗمس شمؽم

و ذا وم٢من سمٕمْمٝم٤م يذه٥م إمم ومٚمؽ اًم٘مٛمر طمٞم٨م ي٘ميض هٜم٤مك ومؽمة ُمـ . ُمٚمٓمخ٦م سم٤مٕدٟم٤مس

ومؽمة ُمـ اًمزُمـ،  شم٘ميضاًمزُمـ، وم٢مذا ُم٤م شمٓمٝمرت وهتذسم٧م، شمرىم٧م إمم ومٚمؽ قمٓم٤مرد طمٞم٨م 

وهٜم٤مك . ُمـ يمؾ أدٟم٤مس احلقاسوم٢مذا ُم٤م شمٓمٝمرت شمرىم٧م إمم اًمٗمٚمؽ إقمغم، ومّم٤مرت ٟم٘مٞم٦م 

. وشم٘مٞمؿ ذم أذ  حمؾ-اًمًامء إومم-شمّمٕمد إمم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ، وشمتج٤موز اًمٗمٚمؽ إىمَم 

وهٜم٤مًمؽ شمٕمر  يمؾ إؿمٞم٤مء، صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م، ويٙمؾ اهلل إًمٞمٝم٤م ضمزءًا ُمـ شمدسمػم اًمٕم٤ممل، 

وىمدرة هذه اًمٜمٗمس شمّمػم ُمِم٤مهب٦م سمٕمض اعمِم٤مهب٦م ًمِ٘مدرة اهلل
(2)

. 

هق  -ُمًٙمـ إٟمٗمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م إذا دمردت» : قمـ أومالـمقن وقمـ هذا ي٘مقل ٟم٤مىمالً 

ظمٚمػ اًمٗمٚمؽ ذم  قم٤ممل اًمرسمقسمٞم٦م طمٞم٨م ٟمقر اًم٤ٌمري ، وًمٞمس  -يمام ىم٤مل اًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘مدُم٤مء

يمؾ ٟمٗمس شمٗم٤مرق اًمٌدن شمّمػم ُمـ ؾم٤مقم٤مهت٤م إمم ذًمؽ اعمحؾ؛ ٕن ُمـ إٟمٗمس ُم٤م يٗم٤مرق 

، وي٘مٞمؿ هٜم٤مك ُمدة ُمـ اًمٌدن وومٞمٝم٤م دٟمس وأؿمٞم٤مء ظمٌٞمث٦م، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يّمػم إمم ومٚمؽ اًم٘مٛمر

اًمزُم٤من، وم٢مذا هتذسم٧م وٟم٘مٞم٧م ارشمٗمٕم٧م إمم ومٚمؽ اًمٕمٓم٤مرد، ومت٘مٞمؿ هٜم٤مك ُمدة ُمـ اًمزُم٤من، 

وم٢مذا هتذسم٧م وٟم٘مٞم٧م ارشمٗمٕم٧م إمم ومٚمؽ يمقيم٥م أقمغم ومت٘مٞمؿ ذم يمؾ ومٚمؽ ُمدة ُمـ اًمزُم٤من، 

وم٢مذا ص٤مرت إمم اًمٗمٚمؽ إقمغم وٟم٘مٞم٧م هم٤مي٦م اًمٜم٘م٤مء وزاًم٧م أدٟم٤مس احلس وظمٞم٤مٓشمف وظمٌثف 

وص٤مرت ذم أضمؾ حمؾ وأذومف،  ذ إمم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ، وضم٤مزت اًمٗمٚمؽٟمئارشمٗمٕم٧م طمل
 

 

 .(65)رشافة يف افؼقل يف افـػس فؾؽـدي : اكظر (1)
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ومّم٤مرت شمٕمٚمؿ يمؾ  قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مومٞم٦م، وـم٤مسم٘م٧م ٟمقر اًم٤ٌمري ومّم٤مرت طمٞمٜمئذ سمحٞم٨م ٓ ختٗمك

إؿمٞم٤مء ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م يمٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن سم٠مصٌٕمف اًمقاطمدة أو سمٔمٗمره أو سمِمٕمرة ُمـ ؿمٕمره 

ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤ممل شمٚمتذ  وص٤مرت إؿمٞم٤مء ُمٙمِمقوم٦م سم٤مرزة  ٤م وومقض إًمٞمٝم٤م اًم٤ٌمري أؿمٞم٤مء

شسمٗمٕمٚمٝم٤م واًمتدسمػم  ٤م 
(1)
 . 

وًمٕمٛمري ًم٘مد وصػ أومالـمقن »  :ٟم٘مٚمف اًم٤ًمسمؼ قمـ أومالـمقن ىم٤مل اًمٙمٜمدي سمٕمد

شوأوضمز ومجع ذم هذا آظمتّم٤مر ُمٕم٤مين يمثػمة 
(2)

وهذا اًم٘مقل ُمٜمف ومٞمف إؿم٤مرة إمم اًم٘مقل . 

 .سم٤معمٕم٤مد اًمروطم٤مين ًمٚمٜمٗمس وم٘مط 

ُمف قمـ اًمٜمٗمس ُمٜمٝمج٤ًم روطم٤مٟمٞم٤ًم ٓ ُم٤مدي٤ًم، يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٙمٜمدي يٜمٝم٩م ذم يمال

اًمذي يتٚمخص ذم اًمٜمزوع ٟمحق اًمزهد واًمتجرد ُمـ وهق ُمٜمٝم٩م يتٗمؼ ُمع ادم٤مه أومالـمقن و

وإيث٤مر اًمٜمٔمر واًمٌح٨م ذم طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء ، وآقمت٘م٤مد ذم سم٘م٤مء اًمٜمٗمس سمٕمد ومٜم٤مء  اًمدٟمٞم٤م

اًمًٕمٞمد طم٘م٤ًم ُمـ يًٕمك اًمٌدن ، وأهن٤م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م قم٤مسمرة ؾمٌٞمؾ إمم احلٞم٤مة أظمرة ، وأن 

إٓ أن . إمم ًمذة أظمرة اخل٤مًمدة ٕضمؾ اًمٕمٞمش طمقل إٟمقار اإل ٞم٦م واًمتٜمٕمؿ سمرؤي٦م اًم٤ٌمري

اًمٗمرق سملم أومالـمقن و اًمٙمٜمدي أن أومالـمقن يرى اًمٜمٗمس ىمديٛم٦م أزًمٞم٦م أسمدي٦م، أُم٤م اًمٙمٜمدي 

ًمٜمٗمس وم٢مٟمف عم٤م يم٤من يرى أن اًمٕم٤ممل طم٤مدث واًمٕم٤ممل هق ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمف اًمٜمٗمس، وم٤م

وإن يم٤مٟم٧م ُمـ ضمقهر سمًٞمط روطم٤مين ةقمٜمده طم٤مدث
(3)

 . 

  

 
 

 .(1/277)رشائؾ افؽـدي : اكظر (1)

 .(1/277)ادصدر افًابؼ  (2)

 .(57)، وحمارضات يف افػؾًػة اإلشالمقة (253)افؽـدي ؾقؾًقف افعرب : اكظر (3)
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  الجاىيالجاىياملبحح املبحح 
  

  احلياة الربشخية عيد الفازابياحلياة الربشخية عيد الفازابي
    

 
 *  *        *  *        *  *
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  املبحح الجاىياملبحح الجاىي

 (1)احلياة الربشخية عيد الفازابياحلياة الربشخية عيد الفازابي
س ًمٞمقٟم٤من ُمـ ىمٌٚمف إمم آقمت٘م٤مد سم٠من وضمقد اًمٜمػاذه٥م اًمٗم٤مرايب يمام ذه٥م ومالؾمٗم٦م 

يتٕمدى قم٤ممل اإلٟم٤ًمن إمم همػمه ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت، ومػمى أن اًمٜمٗمس ٓ شمقضمد ذم اإلٟم٤ًمن وم٘مط؛ 

سمؾ وًمٚمحٞمقان ٟمٗمس، وًمٚمٜم٤ٌمت ٟمٗمس، وًمٙمؾ يمقيم٥م ُمـ اًمٙمقايم٥م ٟمٗمس، وًمٚمًامء ٟمٗمس 

وختتٚمػ يمؾ ٟمٗمس ُمـ إٟمٗمس اعمذيمقرة سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض ، ومٙمؾ ٟمٗمس ُم٤ٌميٜمف . 

س اإلٟم٤ًمن وىمقاه٤م قمٜمد اًمٗم٤مرايب إذ ًمألظمرى ذم اًمٜمقع، وؾمٞمٙمقن احلدي٨م قمـ ـمٌٞمٕم٦م ٟمػ

هق حمؾ اًمٌح٨م
(2)

. 

ى:ىتعروفىالنفسىوقواهاى:ىأواًلى
اظمتٚمٗم٧م آراء اًم٤ٌمطمثلم ذم شمٕمريػ اًمٗم٤مرايب ًمٚمٜمٗمس ومٛمـ ىم٤مئؾ سم٠مٟمف يرى أهن٤م 

وهذا هق . وأهن٤م صقرة ًمٚمجًد  طمٞم٤مة سم٤مًم٘مقة، اؾمتٙمامل أول جلًؿ ـمٌٞمٕمل آزم ذي

شمٕمريػ أرؾمٓمق 
(3)

 أن اًمٗم٤مرايب مل يٗمّمؾ يمثػمًا ذم شمٕمريٗمف سمٞمٜمام يرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ؛

ًمٜمٗمس، وإن يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن يًتٜمت٩م شمٕمريػ  ٤م ُمـ ظمالل طمديثف قمـ ىمقى ا-ًمٚمٜمٗمس

وأن اًم٘مقل سم٠مٟمف ضم٤مرى أرؾمٓمق ذم . وظمٚمقده٤م وهمػم ذًمؽ وقمالىمتٝم٤م سم٤مجلًؿ وُمٗم٤مرىمتٝم٤م  
 

هق أبق كك حمؿد بـ حمؿد بـ ضرخان بـ أوزفغ ادعروف بافػارايب، وهق ترـل إصؾ، وفؼب بادعؾؿ  (1)

هـ يف مديـة وشقج مـ مدن ؾاراب، ارحتؾ يف 259وفد شـة . افثاين ٕكف ـان أـثر ادػنيـ فؽتب أرشطق

بغداد وتتؾؿذ ظذ متَّك بـ  بداية ظؿره إػ مدرشة حران وتؾؼك ؾقفا ضرؾًا مـ ظؾقم إوائؾ، ثؿ ارحتؾ إػ

يقكس، ثؿ ارحتؾ إػ دمشؼ، وؿد أفَّػ ظددًا ـٌرًا مـ افرشائؾ وافؽتب وافؼوح وافتعؾقؼات ظذ ـتب 

أؾالضقن وأرشطق وجافقـققس، وؿد جاءت أـثر تصاكقػف ؾصقًٓ وتعافقؼ، ويقجد بعضفا كاؿصًا 

وإظالم  (15/416)افًر :  شـة ، اكظرهـ وؿد بؾغ مـ افعؿر ثامكغ338تقيف بدمشؼ شـة . ومٌتقراً 

(7/20). 

 .(44)وافػارايب شعقد زايد  (2/121)تاريخ افػؾًػة  افعربقة فؾػاخقري واجلر : اكظر (2)

، تاريخ افػؾًػة  افعربقة (373)، تاريخ افػؽر افػؾًػل يف اإلشالم (42)افـػس ٕرشطق : اكظر (3)

  .(161)ادؼق ، وؿضايا افػؾًػة اإلشالمقة يف  (2/121)
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ىمط، شمٕمريٗمف ًمٚمٜمٗمس همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م؛ ٕٟمف مل يذيمر هذا اًمتٕمريػ همػم ُمرة واطمدة  

همػم أٟمف ذيمره ُمٜمًقسم٤ًم إمم . ومل ينم إمم أٟمف واومؼ أرؾمٓمق قمغم هذا اًمتٕمريػ أو أٟمف رومْمف

إهن٤م اؾمتٙمامل أول جلًؿ ـمٌٞمٕمل آزم : طمد أرؾمٓمق اًمٜمٗمس وم٘م٤مل» : أرؾمٓمق وم٘م٤مل سمقوقح

 شذي طمٞم٤مة سم٤مًم٘مقة 
(1)

. 

خي٤مًمػ أرؾمٓمق ذم أن  إٓ أٟمف ،ٟمٕمؿ هق يتٌٜمك ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ شمٕمريػ أرؾمٓمق ًمٚمٜمٗمس

اء اجلًد، وأن وضمقد اًمّمقرة يتقىمػ قمغم وضمقد اعم٤مدة ووضمقد اعم٤مدة ن ٟمك باًمٜمٗمس شمػ

يتقىمػ قمغم وضمقد اًمّمقرة، وأن اًمٜمٗمس ٓ يٛمٙمـ أن شمٗم٤مرق اًمٌدن 
(2)

. 

ًمٙمـ ُم٤م يِم٤مر إًمٞمف ُمـ أن أصح٤مب اًمرأي إول مل يٓم٤مسم٘مقا احل٘مٞم٘م٦م ذم حتديد ُمٕمٜمك 

قمريػ أرؾمٓمق  ٤م، واًمقاىمع أن اًمٜمٗمس ًمدى اًمٗم٤مرايب ومٞمف ٟمٔمر؛ إذ أهنؿ عم٤م قمرومقا اًمٜمٗمس سم٧م

ًمٚمٜمٗمس يتٌٜم٤مه اًمٗم٤مرايب، ويْمٞمػ قمٚمٞمف أن اًمٜمٗمس ضمقهر سمًٞمط  -أقمٜمك أرؾمٓمق-شمٕمريٗمف

وم٤مرايب قمغم هذا اًمتٕمريػ، ال روطم٤مين ُم٤ٌميـ ًمٚمجًد، أىمقل ُمع هذا ٟمٌف أوًمئؽ ُم٤م أو٤مومف

 .ويٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م اخلال  قمٜمدئذ ظمال  ًمٗمٔمل 

طم٤مول اًمتقومٞمؼ سملم يمؾ ُمـ شمٕمريػ أن اًمٗم٤مرايب » ويرى اًمديمتقر حمٛمقد ىم٤مؾمؿ 

ومٛمـ ضمٝم٦م ي٘مقل يم٠مومالـمقن إن اًمٜمٗمس اًمٕم٤مىمٚم٦م هل ضمقهر  ،أومالـمقن وأرؾمٓمق ًمٚمٜمٗمس

اإلٟم٤ًمن قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ، وأهن٤م ٓ شمٗمٜمك سمٗمٜم٤مء اًمٌدن، وأن اعمٕمروم٦م احل٘مف هل ؾمٌٞمؾ اًمّمٕمقد 

إمم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي، ًمٙمٜمف ي٘مقل ُمـ ضمٝم٦م أظمرى شمٌٕم٤ًم ٕرؾمٓمق سم٠من اًمٜمٗمس صقرة ويمامل 

 شسمدن، وأهن٤م ٓ شمقضمد ىمٌٚمف ًمؾ
(3)

. 

وم٤مإلٟم٤ًمن إذن ُمريم٥م ُمـ ضمقهريـ قمٜمد اًمٗم٤مرايب أطمدمه٤م ًمف ؿمٙمؾ ويمٞمػ وُم٘مدار 

 وطمريم٦م وؾمٙمقن وطمٞمز واٟم٘م٤ًمم، وهذه ظمّم٤مئص اجلًؿ أو اجلقهر اجلًامين، واًمث٤مين 
 

، كؼاًل ظـ اإلكًان يف ؾؾًػة (ادجؿقع)، وؿـ ـتاب (108)ادًائؾ افػؾًػقة وإجقبة ظـفا : اكظر (1)

 .(97)إبراهقؿ افعايت / افػارايب د

 .(97)اإلكًان يف ؾؾًػة  افػارايب : اكظر (2)

 .(75)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (3)
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وٓ يِم٤مريمف ذم طم٘مٞم٘م٦م ذاشمف وهق ... ُمٖم٤مير ًمألول ذم صٗم٤مشمف، ومٚمٞمس ًمف ؿمٙمؾ وٓ يمٞمػ

هذا اجلقهر اًمث٤مين هق اًمٜمٗمس . د ضمقهر قم٘مكم جمر
(1)

. 

أطمدمه٤م ُمِمٙمؾ، : أٟم٧م ُمريم٥م ُمـ ضمقهريـ »  :ي٘مقل اًمٗم٤مرايب ُم١ميمدًا ذًمؽ

ُمّمقر، ُمٙمٞمػ، ُم٘مدر، ُمتحرك، ؾم٤ميمـ، ُمتٛمٞمز ، ُمٜم٘مًؿ، واًمث٤مين ُم٤ٌميـ ًمألول ذم هذه 

اًمّمٗم٤مت، همػم ُمِم٤مرك ًمف ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمذات، وم٘مد مجٕم٧م ُمـ قم٤ممل اخلٚمؼ وُمـ قم٤ممل إُمر، 

 شُمـ أُمر رسمؽ، وسمدٟمؽ ُمـ ظمٚمؼ رسمؽ ٕن روطمؽ 
(2)

. 

وقم٤ممل إُمر هق اًمٕم٤ممل اًمروطمل اًمذي َيدث دوٟمام طم٤مضم٦م ًمٚمامدة أو اًمزُم٤من، وُمـ 

هٜم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس اًمّم٤مدرة قمٜمف ضمقهرًا روطم٤مٟمٞم٤ًم جمردًا وُمٕم٘مقًٓ، أُم٤م قم٤ممل اخلٚمؼ ومٝمق 

وهر اجلًامين، اًمٕم٤ممل احلز اعمرشمٌط سم٤معم٤مدة واًمزُم٤من، وًمذا يم٤من ـمٌٞمٕمٞم٤ًم أن يّمدر قمٜمف اًم٩م

 .وُم٤م اإلٟم٤ًمن إٓ شمريمٞم٥م ُمـ هذيـ اجلقهريـ

واًمٗم٤مرايب ي١مصؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل شمِمػم إمم 

 : وضمقد قم٤معملم مه٤م

. [54:األعزاف] (ڻ ڻ ں ں):  قم٤ممل اخلٚمؼ وقم٤ممل إُمر طمٞم٨م ي٘مقل اًم٤ٌمري 

: ُمـ قم٤ممل إُمر ذم ىمقًمف شمٕم٤مممويمذًمؽ أي٦م اًمتل شمِمػم إمم أن اًمروح شمّمدر 

 .[85:اإلسزاء] (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ)

ورهمؿ أن اًمٗم٤مرايب ٓ ي٘مٍم وضمقد اًمٜمٗمس قمغم قم٤ممل اإلٟم٤ًمن، سمؾ جيٕمٚمٝم٤م ؿم٤مُمٚم٦م 

ًمٙمؾ اعمخٚمقىم٤مت، وأن اإلٟم٤ًمن وإن يم٤من يِمؽمك ُمع ؾم٤مئر احلٞمقان سم٠من ذم ٟمٗمًف ىمقى 

ُمت٤مز قمٚمٞمٝم٤م سمقضمقد ىمقة أظمرى شم١مدي وفم٤مئٗمٝم٤م اىمد شمٗمٕمؾ أومٕم٤م ٤م سم٤مٔٓت اجلًامٟمٞم٦م، وم٢مٟمف 

 .دوٟمام طم٤مضم٦م ًممٓت اجلًامٟمٞم٦م وهل ىمقة اًمٕم٘مؾ

وًمإلٟم٤ًمن ُمـ مجٚم٦م احلٞمقان ظمقاص سم٠من ًمف ٟمٗم٤ًًم ئمٝمر ُمٜمٝم٤م » : ي٘مقل اًمٗم٤مرايب

 
 

 .(162)وؿضايا افػؾًػة اإلشالمقة يف ادؼق  (99)شان يف ؾؾًػة افػارايب اإلن: اكظر (1)

 .(71)ؾصقص احلؽؿ : اكظر (2)
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ة ىمقة سم٠من يٗمٕمؾ ٓ سمآًم٦م ضمًامٟمٞم٦م، أٓت اجلًامٟمٞم٦م، وًمف زي٤مدىمقى هب٤م شمٗمٕمؾ أومٕم٤م ٤م ب

شوشمٚمؽ ىمقة اًمٕم٘مؾ
(1)

. 

 :وي٘مًؿ اًمٗم٤مرايب ىمقى اًمٜمٗمس إمم ىمًٛملم 

  .ُمدريم٦م-2                                         .حمريم٦م-1

سم٤محلريم٤مت اًمالزُم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُم٤م يراد ُمـ  أُم٤م اعمحريم٦م ومٝمل اًمتل شمدومع إمم ىمٞم٤ممٍ 

 : وشمٜم٘مًؿ إمم. طمريم٦م

وهل اًمٜمٗمس اًمٜم٤مُمٞم٦م وشمقضمد ذم اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان واإلٟم٤ًمن قمغم : ىمقى ُمٜمٛمٞم٦م-أ

 :ًمًقاء، وهم٤ميتٝم٤م طمٗمظ اًمٜمقع ذم اًمقضمقد وشمِمتٛمؾ قمغم ا

اًم٘مقى اًمٖم٤مذي٦م واًمتل شم٘مقم سمقفمٞمٗم٦م  اًمتٖمذي٦م سم٠من حتٞمؾ اًمٖمذاء إمم ُمِم٤ميمٚم٦م -1

 .اجلًؿ 

 .واًم٘مقى اعمرسمّٞم٦م وهل اًمتل شم٘مقم سمقفمٞمٗم٦م اًمٜمٛمق -2

 .واًم٘مقى اعمقًمِّده وهل اًمتل شم٘مقم سمقفمٞمٗم٦م شمقًمٞمد  اعمثؾ ًمٞمًتٛمر سم٘م٤مء اًمٜمقع-3

وهل شمًٕمك وراء حتّمٞمؾ اًمّم٤مًمح اعمٗمٞمد وشمًٛمك ىمقى : ة ىمقى ٟمزوقمل-ب

 .ؿمٝمقاٟمٞم٦م، أو اًمٌٕمد قمام هق ُمٙمروه وُمي ُم١ممل وشمًٛمك ىمقى همْمٌٞم٦م 

. وأُم٤م اعمدريم٦م ومٛم٠مظمقذة ُمـ اإلدراك واًمتل هل ىمٌقل اعُمدِرك ًمّمقرة اعمدَرك

 :وشمٜم٘مًؿ إمم ىمقى

رك وُمٜمٝم٤م احلقاس اخل٤مرضمٞم٦م وهل احلقاس اخلٛمس اًمتل شمد: اًم٘مقى احل٤ًمؾم٦م-أ

اعمٚمٛمقس ُمثؾ احلرارة واًمؼمودة، وشمدرك اًمٓمٕمقم واًمروائح وإصقات وإًمقان 

واعمٌٍمات يمٚمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م احلس اًم٤ٌمـمـ اًمذي يدرك ُم٤م ٓ شمدريمف احلقاس اخل٤مرضمٞم٦م قمغم 

 .أن اإلدراك ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمام هق ًمٚمٜمٗمس ، وًمٞمس ًمٚمح٤مؾم٦م إٓ اإلطم٤ًمس سم٤مًمٌمء

 
 

 .(95)كؼاًل ظـ اإلكًان يف ؾؾًػة افػارايب  (63)ظققن ادًائؾ : اكظر (1)
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. اعمحًقؾم٤مت سمٕمد همٞمٌتٝم٤م قمـ احلسوهل اًمتل حتٗمظ رؾمقم : اًم٘مقة اعمتخٞمٚم٦م-ب

وشمًٛمك قمٜمد اإلٟم٤ًمن سم٤معمٗمٙمرة وهل شم١مًمػ شمريمٞم٤ٌمت ُمـ قمٜم٤مس حمٗمقفم٦م وىمد شمٙمقن 

ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع وىمد شمٙمقن سمٕمٞمدة قمٜمٝمام يم٠من شمريم٥م ُمثاًل صقرة طمٞمقان سمرأس 

 .وشمًٛمك قمٜمد احلٞمقان سم٤مًمقهؿ وسمف شمدرك اًمِم٤مة ُمثاًل قمداوة اًمذئ٥م. إٟم٤ًمن

وهل اًمتل هب٤م يٛمٙمـ أن يٕم٘مؾ اعمٕم٘مقٓت وهب٤م يٛمٞمز سملم : ةاًم٘مقة اًمٜم٤مـمؼ -ضمـ

 .اجلٛمٞمؾ واًم٘مٌٞمح، وايمت٤ًمب اًمّمٜم٤مقم٤مت واًمٕمٚمقم

ٟمٗمس احلٞمقان همػم اًمٜم٤مـمؼ، وٟمٗمس : وم٤محل٤مصؾ أن ٟمٗمس احلٞمقان شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم

 :احلٞمقان اًمٜم٤مـمؼ وهق اإلٟم٤ًمن، وشمِمتٛمؾ ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن قمغم أرسمع ىمقى

 اًم٘مقة اًمٜم٤مـم٘م٦م-1

 .             ي٦ماًم٘مقة اًمٜمزوع-2 

 .اًم٘مقة اعمتخٞمٚم٦م -3

 .اًم٘مقة احل٤ًمؾم٦م-4

وأُم٤م احلٞمقان همػم اًمٜم٤مـمؼ ومٌٕمْمف يقضمد ًمف اًم٘مقى اًمثالث اًم٤ٌمىمٞم٦م دون اًمٜم٤مـم٘م٦م، 

وسمٕمْمف يقضمد ًمف اًم٘مقة . واًم٘مقة اعمتخٞمٚم٦م ومٞمف شم٘مقم ُم٘م٤مم اًم٘مقة اًمٜم٤مـم٘م٦م ذم احلٞمقان اًمٜم٤مـمؼ

احل٤ًمؾم٦م واًم٘مقة اًمٜمزوقمٞم٦م وم٘مط 
(1)

. 

ومس قمٜمد اًمٗم٤مرايب إمم ىمقى ُمتٕمددة خمتٚمٗم٦م ، وم٢من ذًمؽ ٓ يٕمٜمل ورهمؿ اٟم٘م٤ًمم اًمـ

آٟم٘م٤ًمم اًمٗمٕمكم، وإٟمام هق جمرد شم٘مًٞمؿ اقمت٤ٌمري؛ ٕن  اًمٜمٗمس ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م واطمدة، وهذا 

ُمتٕمددة » إن اًمٜمٗمس  :وًمذا يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ،طم٥ًمٓظمتال  اًمذي ٟمراه هق ذم اًمٔم٤مهر  ا

 
 

يف يف تاريخ افػؽر افػؾس: وما بعدها، واكظر أيضاً  (139)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة فؾػارايب : اكظر (1)

 (163)، وؿضايا افػؾًػة اإلشالمقة يف ادؼق  (2/107)ومقشقظة افػؾًػة بدوي  (376)اإلشالم 

 .(96)واإلكًان يف ؾؾًػة افػارايب 



 

  

 الفصل الجالح

230 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 شاعمٔمٝمر ُمتحدة اجلقهر 
(1)

. 

اًم٘مقل ذم » ومّماًل قمٜمقاٟمف  (آراء  أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ) يمت٤مب وىمد قم٘مد اًمٗم٤مرايب ذم

سملم ومٞمف أن مجٞمع ىمقى اًمٜمٗمس ُمٔم٤مهر  شيمٞمػ شمّمػم هذه اًم٘مقى وإضمزاء ٟمٗم٤ًًم واطمدًة؟ 

خمتٚمٗم٦م ُمؽماسمٓم٦م حل٘مٞم٘م٦م واطمدة 
(2)

. 

ى:خلودىالنفسىوبقاؤهاى:ىثانوًا
د، وأهن٤م ذم إذا شم٘مرر أن اًمٗم٤مرايب ي٘مقل سم٠من اًمٜمٗمس ضمقهر روطم٤مين ُم٤ٌميـ ًمٚمجس

 سم٘م٤مئٝم٤م ٓ طم٤مضم٦م  ٤م إمم اجلًد ومام ُمّمػم هذه اًمٜمٗمس سمٕمد اعمقت ؟

أن اًمٗمٚمًٗم٦م  اًمذيـ يرونأٟمف يمٖمػمه ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م  ركإن اًمٜم٤مفمر ومٞمام يمتٌف اًمٗم٤مرايب يد

يمام أن ًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗم٤مرايب ـم٤مسمٕم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم  طمل اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م،ن وطمدة شمِمٛمؾ ٟمقاشمٙمقِّ 

واًمٜمزقم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م هذه شمًٞمٓمر قمغم  ٓؾمٗم٦م  اإلؾمالُمٞملم،قمـ همػمه ُمـ اًمػظم٤مص٤ًم متٞمزه 

ومٙمر اًمٗم٤مرايب وشمقضمٝمف سمحٞم٨م شمّمٌح اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م إظمرى يمٚمٝم٤م ظم٤موٕم٦م  ٤م 
(3)

. 

وًمٕمؾ اًمٖم٤مي٦م اًمتل يًٕمك إًمٞمٝم٤م ًمٞم٧ًم اًمًٞم٤مؾم٦م ذم ذاهت٤م، سمؾ حتّمٞمؾ اًمًٕم٤مدة 

سم٤مىمتٜم٤مء اًمٗمْم٤مئؾ
(4)
 يمـ  إلٟم٤ًمن أنن ُمـ سمٚمقهمٝم٤م، ًمٙمـ هذه اًمٙمامٓت ٓ يؿاًمتل متؽِّ  

 
 

 .(455)أظالم افػؾًػة افعربقة فؾقازجل وـرم : اكظر (1)

خ افػؾًػة افعربقة وتاري (114)اإلكًان يف ؾؾًػة افػارايب  (145)آراء أهؾ ادديـة ا فػاوؾة : اكظر (2)

 .(158)مجقؾ صؾقٌا / وتاريخ افػؾًػة افعربقة د (2/127)فؾػاخقري واجلر 

آراء  )ممفػات افػارايب افرئقًقة افتل يقجد ؾقفا ظرض صامؾ دذهٌف هل ممفػات شقاشقة مثؾ ـتاب  (3)

رشافة  )و  (فًعادة حتصقؾ ا )و  (افًقاشات ادديـة  )وـتاب  (افًقاشقة )وـتاب  (أهؾ ادديـة افػاوؾة 

 .(2/135)تاريخ افػؾًػة افعربقة : اكظر (يف افتـٌقف ظذ شٌؾ افًعادة 

إصقاء اإلكًاكقة افتل إذا » : افػضائؾ وأهنا أربعة حقث ؿال  (حتصقؾ افًعادة )ذـر افػارايب يف ـتابف  (4)

ٕوػ وافًعادة افؼصقى يف حصؾت يف إمؿ ، ويف أهؾ اددن حصؾت هلؿ هبا افًعادة افدكقا يف احلقاة ا

افػضائؾ افـظرية، وافػضائؾ افػؽرية، وافػضائؾ اخلؾؼقة، وافصـاظات : احلقاة إخرى أربعة أجـاس

 .  شافعؿؾقة 

=  
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أٟم٤مس يمثػميـ ًمف ًمذا قم٘مد ذم يمت٤مب آراء أهؾ اعمديٜم٦م  يٌٚمٖمٝم٤م وطمده سم٢مٟمٗمراده دون ُمٕم٤موٟم٦م

اًمٗم٤موٚم٦م
(1)
     ضم٤مء ومٞمف  (اًم٘مقل ذم اطمتٞم٤مج اإلٟم٤ًمن إمم آضمتامع واًمتٕم٤مون)ومّماًل سمٕمٜمقان  

ويمؾ واطمد ُمـ اًمٜم٤مس ُمٗمٓمقر قمغم أٟمف حمت٤مج ذم ىمقاُمف » 
(2)

، وذم أن يٌٚمغ أومْمؾ يمامًمتف
(3)
 

إمم أؿمٞم٤مء يمثػمة ٓ يٛمٙمٜمف أن ي٘مقم هب٤م يمٚمٝم٤م هق وطمده، سمؾ َيت٤مج إمم ىمقم ي٘مقم ًمف يمؾ 

 شواطمد ُمٜمٝمؿ سمٌمء مم٤م َيت٤مج إًمٞمف 
(4)

. 

وأن اًمٖم٤مي٦م هل سمٚمقغ اًمٙمامل اًمذي سمف  ،وٟمالطمظ هٜم٤م أن  آضمتامع إٟمام هق وؾمٞمٚم٦م

 . شمٙمقن اًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ

جيٕمؾ إظمالق ومرقم٤ًم ًمٚمًٞم٤مؾم٦م، وم٢مذا  ومٚمام يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ وم٢من اًمٗم٤مرايب يم٠مرؾمٓمق

يم٤من ُمدار اًمٌح٨م ذم إظمالق دراؾم٦م اًمًٚمقك اًمٗمردي اعم١مدي إمم ايمت٤ًمب اًمٗمْم٤مئؾ 

وحتّمٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٙمؾ ومرد قمغم طمدة، وم٢من جم٤مل اًمٌح٨م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م دراؾم٦م يمٞمٗمٞم٦م 

حتّمٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٚمٛمجتٛمع سم٠مهه 
(5)

. 
 =  

هل افتل متؽـ مـ اشتـٌاط ما هق : ادٌادئ إوػ فؾؿعرؾة، وافػضائؾ افػؽرية: وادراد بافػضائؾ افـظرية 

هل افتل مدارها افٌحث يف افًؾقك إخالؿل فإلكًان، : ل اخلؾؼقةإكػع يف ؽاية ؾاوؾة، وافػضائ

. هل ادامرشة افػعؾقة فؾخر، وكؼؾ افػضقؾة مـ افصعقد افـظري إػ افصعقد افعؿع: وافصـاظات افعؿؾقة 

 (2/137)وتاريخ افػؾًػة افعربقة  (79، 77، 70، 49)تعريػ ذفؽ ـؾف يف حتصقؾ افًعادة : اكظر

  .(205)ؾة افػارايب واإلكًان يف ؾؾس

هذا افؽتاب أفػف افػارايب يف صقخقختف وهق مـ أدل ـتٌف ظذ آراءه افػؾًػقة افًقاشقة، وـتابف هذا جمؿقع  (1)

جيد افؼارئ ؾقف ـؾ ما حيتاج إػ معرؾتف مـ ادًائؾ اإلهلقة، وكظرية افػقض، واإلرادة، . ؾؾًػل خمتك

وافػارايب حقاتف  (167)صؾقٌا /تاريخ افػؾًػة افعربقة د: كظرا. وآختقار، وافًعادة، وافقحل، وافـٌقة

 .(145)وآثاره وؾؾًػتف أمحد صؿس افديـ 

 .(33)ظع وايف / ادديـة افػاوؾة فؾػارايب د. هل افتل تتصؾ بافؼقة افغاذية (2)

 .(33)ادؼصقد بذفؽ افًعادة ادصدر افًابؼ  (3)

 .(183)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر (4)

  .(384)تاريخ افػؽر افػؾًػل يف اإلشالم : اكظر (5)
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اًمٗم٤مرايب، وسمٜمك ُمّمػم ُمـ هٜم٤م ضم٤مءت ٟمٔمري٦م اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م وأوداده٤م قمٜمد 

 . اًمٜمٗمقس قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م

 :ٟم٦ًٌم ًمٜمٔمريتف مخ٦ًم الوأٟمقاع اعمدن ب

. اعمديٜم٦م اًمْم٤مًم٦م-4. اعمديٜم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م -3. اعمديٜم٦م اجل٤مهٚم٦م-2. اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م -1

 .اعمديٜم٦م اعمتٌدًم٦م أو اعمٌدًم٦م -5

ؿمٞم٤مء اًمتل ومٝمل اًمتل ي٘مّمد سم٤مٓضمتامع ومٞمٝم٤م اًمتٕم٤مون قمغم إ: أُم٤م اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م 

شمٜم٤مل هب٤م اًمًٕم٤مدة ذم احل٘مٞم٘م٦م 
(1)

وىمد ؿمٌف اًمٗم٤مرايب ُمديٜمتف سم٤مًمٌدن اًمت٤مم اًمّمحٞمح، ومٙمام أن . 

اًمٌدن أقمْم٤مؤه خمتٚمٗم٦م وُمتٗم٤موٚم٦م، وومٞمف قمْمق واطمد رئٞمس وهق اًم٘مٚم٥م، ومٙمذًمؽ اعمديٜم٦م 

ويرى أن اًمرئٞمس إول ًمٚمٛمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اًمذي ٓ يرأؾمف . ومٞمٝم٤م إٟم٤ًمن واطمد هق اًمرئٞمس

ر أصاًل جي٥م أن دمتٛمع ومٞمف ظمّم٤ملإٟم٤ًمن آخ
(2)

، وأن اًمرئٞمس اًمث٤مين يمذًمؽ
(3)

. 

وم٢مذا يم٤من اًمٗم٤مرايب يِمؽمط ظمّم٤مًٓ ًمٚمرئٞمس، وم٢مٟمف أيْم٤ًم جيٕمؾ ًمٚمٛمرؤوؾملم صٗم٤مت 

جي٥م  شمقومره٤م ومٞمٝمؿ 
(4)

. 

 
 

 .(184)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر (1)

-4جقد احلػظ -3جقد افػفؿ -2أن يؽقن تام إظضاء -1: مجاع هذه اخلصال اثـا ظؼ خصؾة وهل  (2)

ظذ ادلـقل ؽر ذه -7حمًٌا فؾتعؾقؿ وآشتػادة -6حًـ افعٌارة وؾصقحفا -5جقد افػطـة ذـقًا 

-10ـٌر افـػس حمًٌا فؾؽرامة -9حمًٌا فؾصدق وأهؾف، مٌغضًا فؾؽذب وأهؾف -8وادؼوب وادـؽقح 

حمًٌا بافطٌع فؾعدل وأهؾف، مٌغضًا فؾظؾؿ واجلقر -11معروًا ظـد افديـار وافدرهؿ وشائر أظراض افدكقا 

 .(197)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر. ؿقي افعزيؿة -12وأهؾفام 

ظادًا حاؾظًا فؾؼائع وافًــ وافًر افتل دبرها -2أن يؽقن حؽقاًم -1: خصال افرئقس افثاين شتة (3)

فف جقدة روّية وؿقة -4فف جقدة اشتـٌاط ؾقام ٓ حيػظ ظـ افًؾػ ؾقف ذيعة -3إوفقن فؾؿديـة 

فف جقدة إرصاد -5اشتـٌاط دا شٌقؾف أن يعرف يف وؿت مـ إوؿات احلارضة مـ إمقر واحلقادث 

آراء أهؾ ادديـة : اكظر. فف جقدة ثٌات بٌدكف يف مٌاذة أظامل احلرب-6بافؼقل إػ ذائع إوفقغ 

 .(198)افػاوؾة 

أما افعؾؿ ؾٌاإلفف وافقحل وادديـة  افػاوؾة وأهؾفا ومصرهؿ، واددن . افعؾؿ ، وافػضقؾة: ومها صػتان (4)
=  
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وم٤مًمرئٞمس اًمٗم٤موؾ ٓسمد أن يرأس جمتٛمٕم٤ًم ُمـ إظمٞم٤مر ٓ جمتٛمٕم٤ًم ُمـ إذار، وأن 

ُمديٜم٦م وم٤موٚم٦م، أو ُمٕمٛمقرة وم٤موٚم٦م، أُم٤م إذا يم٤مٟمقا  ٟمقاه١مٓء إظمٞم٤مر يٛمٙمـ أن يٙمقّ 

ومقا جمتٛمٕم٤مت ُمتٗمرىملم ذم جمتٛمٕم٤مت حتٙمؿ سمرئ٤مؾم٤مت همػم وم٤موٚم٦م، وم٢مهنؿ يٛمٙمـ أن ي١مّل 

وم٤موٚم٦م صٖمػمة داظمؾ شمٚمؽ اعمدن همػم اًمٗم٤موٚم٦م، رهمؿ أهنؿ ؾمٞمٙم٤مسمدون ومٞمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ُمـ 

آهمؽماب
(1)(2)

. 

 ظمٓمرت سم٤ٌم ؿ، وإن هل اًمتل مل يٕمر  أهٚمٝم٤م اًمًٕم٤مدة وٓ: واعمديٜم٦م اجل٤مهٚم٦م

ومٝمؿ مل يٓمٚمٌقا اًمًٕم٤مدة ُمـ طمٞم٨م جي٥م أن . أرؿمدوا إًمٞمٝم٤م مل يٗمٝمٛمقه٤م ومل يٕمت٘مدوه٤م

ُمـ صح٦م وي٤ًمر  وا أهن٤م حتّّمؾ سم٤مخلػمات اًمدٟمٞمقي٦مسمؾ فمـ -أي سم٤مًمٕمٚمؿ و اًمٗمْمٞمٚم٦م-شمٓمٚم٥م

واًمًٕمل وراء اًمتٙمريؿ واًمتٕمٔمٞمؿ  اًمٚمذاتومتتع ب
(3)

. 

قمرومف أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م، وًمٙمـ  هل اًمتل يٕمر  أهٚمٝم٤م ُم٤م: واعمديٜم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م

أومٕم٤م ؿ أومٕم٤مل أهؾ اعمديٜم٦م اجل٤مهٚم٦م 
(4)

. 

 =  
ما افػضقؾة ؾطؾب ـؾ ما يمدي إػ افًعادة وذفؽ بلن يعؿؾقا بام ادضادة وأهؾفا وما يموفقن إفقف، وأ

 .(223)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر. يعؿؾقن

 .(243)اإلكًان يف ؾؾًػة افػارايب : اكظر (1)

اهتؿ ـثر مـ افٌاحثغ افػارايب باكتامءه فػرؿة افشقعة وخاصة اإلشامظقؾقة، وذفؽ أن افؼوط افتل  (2)

.  ئقس ادديـة افػاوؾة هل كػس افؼوط افتل يشسضفا افشقعة متقؾرة يف اإلمام ظع اصسضفا يف ر

وحاول بعض افٌاحثغ تزأة افػارايب مـ هذا آهتام بلن افػارايب يف مديـتف افػاوؾة مل يضع أصقهلا ظذ 

وافتؼقف  ادٌادئ إشاشقة فؾػؽر افشقعل؛ ٕن افشقعة اصتفرت بٌعض ادصطؾحات ـافقصقة وافعصؿة

فؽـ دا ـان افػارايب يف ؾارس وؿد . وؽرها وهذه ٓ وجقد هلا يف ؾؽر افػارايب ٓ تكحيًا وٓ تؾؿقحاً 

صؿؾتفا ـثر مـ افـظريات وافعؼائد افشقعقة ؾال يؿؽـ بلي حال أن خيؾق ؾؽر افػارايب مـ تلثرها، فؽـف 

: اكظر. طريات دون افتكيح هبااشتطاع أن يصقؽفا بؼافب ؾؾًػل ؿصد بف افقصقل إػ هذه افـ

/ وتاريخ افػؾًػة افعربقة د (2/147)وتاريخ  افػؾًػة افعربقة  (81)حمارضات يف افػؾًػة اإلشالمقة 

 .(175)صؾقٌا 

 .(203)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر (3)

 .(204)ادصدر افًابؼ : اكظر (4)
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هل اًمتل شمٕمت٘مد سمآراء وم٤مؾمدة، ويّدقمل رئٞمًٝم٤م إول أٟمف يقطمك : واعمديٜم٦م اًمْم٤مًم٦م

إًمٞمف، ومٞمخ٤مدع اًمٜم٤مس ويٖمرهؿ سم٠مىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ومٞمْمٚمؾ أهٚمٝم٤م 
(1)

. 

اسم٘م٦م ٔراء أهؾ اعمديٜم٦م هل اًمتل يم٤مٟم٧م آراء أهٚمٝم٤م وأومٕم٤م ؿ ُمط: واعمديٜم٦م اعمٌدًم٦م

اًمٗم٤موٚم٦م وأومٕم٤م ؿ، همػم أهن٤م شمٌدًم٧م ومدظمٚمٝم٤م اًمٗم٤ًمد ذم أراء وإومٕم٤مل 
(2)

. 

وم٤معمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م يرى أهن٤م متثؾ اعمًٚمٛملم اعمت٘ملم اعمًتح٘ملم اخلٚمقد ذم اًمًٕم٤مدة، 

واعمديٜم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م متثؾ اعم١مُمٜملم سم٤مهلل وسم٤مًمٜمٌقة اًمٕم٤مسمثلم سم٠مواُمر اًمديـ وٟمقاهٞمف، ومٝم١مٓء 

اؾمٌقن ويٕم٤مىمٌقن، واعمديٜم٦م اًمْم٤مًم٦م متثؾ اعم١مُمٜملم سمديـ همػم اإلؾمالم وىمد ظُمدقمقا يح

وصقر  ؿ رئٞمًٝمؿ أن ُم٤م ي١مُمٜمقن سمف هق اًمديـ احلؼ، واعمديٜم٦م اعمٌدًم٦م متثؾ اعمٌتدقملم  

اًمذيـ أومًدوا شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم سمت٠مويالهتؿ وسمام دؾمقا ذم اًمديـ ُمـ آراء ُمًتحدصمف، 

يمام أن اعمْمٚمؾ ؿم٘مل وأشم٤ٌمقمف وم٤مٟمقن، واعمديٜم٦م اجل٤مهٚم٦م متثؾ  وم٤معمٌدل ؿم٘مل وأشم٤ٌمقمف وم٤مٟمقن،

اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ 
(3)

. 

 :وعن وجود النفس قبل البدن وتناسخ األرواح

أن اًمٜمٗمس ٓ جيقز أن شمٙمقن ُمقضمقدة ىمٌؾ اًمٌدن، وأٟمف ٓ جيقز أن  اًمٗم٤مرايب يرى

 ارىم٦م سم٤مىمٞم٦مد ٟمٗم٤ًمن، وأهن٤م ُمػشمٙمرر ذم أسمدان خمتٚمٗم٦م ، وأٟمف ٓ جيقز أن يٙمقن ًمٌدن واح

 .سمٕمد اعمقت، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمقة ىمٌقل اًمٗم٤ًمد

وٓ جيقز وضمقد اًمٜمٗمس ىمٌؾ اًمٌدن يمام ىم٤مل أومالـمقن، وٓ »  :ي٘مقل ُم٘مررًا ذًمؽ

جيقز اٟمت٘م٤مل اًمٜمٗمس ُمـ ضمًد إمم ضمًد يمام ي٘مقل اًمتٜم٤مؾمخٞمقن، وًمٚمٜمٗمس سمٕمد اًمٌدن 

 شؾمٕم٤مدات وؿم٘م٤موات، وهذه إطمقال ُمتٗم٤موشم٦م ًمٚمٜمٗمقس وهل أُمقر  ٤م ُمًتح٘مف 
(4)

. 

 
 

 .(204)ادصدر افًابؼ : اكظر (1)

 .(204)فًابؼ ادصدر ا: اكظر (2)

 .(268)دراشات يف تاريخ افػؾًػة افعربقة اإلشالمقة افشاميل : اكظر (3)

 .(2/122)كؼاًل ظـ تاريخ افػؾًػة افعربقة  (21)ظققن ادًائؾ : اكظر (4)
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دًٓم٦م قمغم أن اًمٜمٗمقس إُم٤م  شًمٚمٜمٗمس سمٕمد اًمٌدن ؾمٕم٤مدات وؿم٘م٤موات » : وىمقًمف

ُمٜمٕمٛم٦م أو ُمٕمذسم٦م، ًمٙمـ هذا ًمٞمس قمغم إـمالىمف، إذ أٟمف يرى أن هٜم٤مك ٟمٗمقؾم٤ًم شمتحقل إمم 

 .اًمٕمدم اعمحض

 :ومٝمق ي٘مًؿ إٟمٗمس ُمـ طمٞم٨م سم٘م٤مؤه٤م وومٜم٤مؤه٤م إمم صمالث ومئ٤مت 

 .ومئ٦م ظم٤مًمدة ذم اًمًٕم٤مدة -أ

 .ؿم٘م٤مء ومئ٦م ظم٤مًمدة ذم ال-ب

 .ومئ٦م وم٤مٟمٞم٦م وآيٚم٦م إمم اًمٕمدم -ضمـ

وٚم٦م؛ إذ أهن٤م ٟمٗمقس أدريم٧م أُم٤م اخل٤مًمدة ذم اًمًٕم٤مدة ومٝمل ٟمٗمقس أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤م

وأظمذت سم٠مؾم٤ٌمهب٤م، وهذه اًمٜمٗمقس إذا وم٤مرىم٧م أضم٤ًمده٤م احتدت وؾمٕمدت، ويمٚمام  اًمًٕم٤مدة

ضم٤مءه٤م ومقج آظمر ُمـ ضمٜمًٝم٤م احتد هب٤م وزادت ؾمٕم٤مدهت٤م إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ًمف 
(1)

. 

وم٢مهن٤م يمٚمام »  :قمد أن ي١ميمد قمغم ضورة اعمقافم٦ٌم قمغم أومٕم٤مل اخلػمل اًمٗم٤مرايب بي٘مق

زيدت ُمٜمٝم٤م وشمٙمررت ووافم٥م اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمٝم٤م صػمت اًمٜمٗمس اًمتل ؿم٠مهن٤م أن شمًٕمد 

أىمقى وأومْمؾ وأيمٛمؾ إمم أن شمّمػم ُمـ طمد اًمٙمامل إمم أن شمًتٖمٜمل قمـ اعم٤مدة، ومتحّمؾ 

 شُمتؼمئ٦م ُمٜمٝم٤م، ومال شمتٚمػ سمتٚمػ اعم٤مدة 
(2)

. 

وإذا ُمْم٧م ـم٤مئٗم٦م ومٌٓمٚم٧م أسمداهن٤م، وظمٚمّم٧م أٟمٗمًٝم٤م وؾمٕمدت » : ول أيْم٤مً ويؼ

ومخٚمٗمٝمؿ ٟم٤مس آظمرون ذم ُمرشمٌتٝمؿ سمٕمدهؿ وومٕمٚمقا أومٕم٤م ؿ، وم٢مذا ُمْم٧م هذه أيْم٤ًم 

يمؾ واطمد سمِمٌٞمٝمف  واشمّمؾ ،ص٤مروا أيْم٤ًم ذم اًمًٕم٤مدة إمم ُمراشم٥م أوًمئؽ اعم٤مولم ،وظمٚم٧م

رىم٦م، واشمّمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، يم٤من شمِم٤مهب٦م اعمٗم٤مامل ، ويمٚمام يمثرت إٟمٗمسذم اًمٜمقع واًمٙمٛمٞم٦م

ًمتذاذ ُمـ حلؼ أن زاد ا ؿمديدًا، ويمٚمام حلؼ هبؿ ُمـ سمٕمدهؿ اًمتذاذ يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م أزيد

يـ، وزادت ًمذات اعم٤مولم سم٤مشمّم٤مل اًمالطم٘ملم هبؿ؛ ٕن يمؾ واطمدة شمٕم٘مؾ سمٛمّم٤مدوم٦م اعم٤مض
 

 

 .(166)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (1)

 .(206)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر (2)
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 شذاهت٤م، وشمٕم٘مؾ ُمثؾ ذاهت٤م ُمرارًا يمثػمة 
(1)

. 

ود ٟمٗمقؾمٝمؿ سمٕمد اعمقت واؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م قمـ اعم٤مدة، ومٛمّمػم أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م هق ظمؾ

صمؿ يرون يمامل ٟمٗمقؾمٝمؿ ويًٕمدون هبذه اعمِم٤مهدة ؾمٕم٤مدة شمتٜم٤مؾم٥م وُم٤م سمٚمٖمقا ُمـ اًمٙمامل 

ٟمققم٤ًم ويماًم، وشمتقامم اًمٜمٗمقس اًمٗم٤موٚم٦م ومتٚمتذ سمٛمِم٤مهدة سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، ويمٚمام ازدادت قمددًا 

 .ازدادت ؾمٕم٤مدة 

ل أؾم٤ٌمهب٤م، ادة، وًمٙمٜمٝم٤م مل حتصِّ وأُم٤م اخل٤مًمدة ذم اًمِم٘م٤مء ومٝمل ٟمٗمقس أدريم٧م اًمًع

وهل ٟمٗمقس أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م، وًمذا وم٢من هذه شمِم٘مك ويزداد ؿم٘م٤مؤه٤م يمٚمام اٟمْمٛم٧م 

إًمٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م أظمرى، وإٟمام يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمٗمقس أصاًل ًمٚمِم٘م٤مء ٕهن٤م ؿمٖمٚم٧م سم٤معمٚمذات 

اجلًٛمٞم٦م، ومٚمؿ شمِمٕمر ومل شمٗمٓمـ إمم ُم٤م يٚمح٘مٝم٤م ُمـ ٟم٘مص وأذى سم٥ًٌم شمٚمؽ اًمرذائؾ اًمتل 

إُمقر  طمقاؾمٝم٤م  اًمتل يم٤مٟم٧م شمِمٖمٚمٝم٤م سمتقاومف هب٤م، وم٢مذا هم٤مدرت اًمٌدن وشمٕمٓمٚم٧مشمٙمتس

سمدأت شمِمٕمر سم٤مٕذى، وشمٔمؾ شمٚمؽ اًمٜمٗمقس اًمِم٘مٞم٦م ذم أذى يزداد يمٚمام اٟمْمٛم٧م إًمٞمٝم٤م 

ٟمٗمقس ُمـ ضمٜمًٝم٤م 
(2)

. 

وأُم٤م أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م وم٢من ا ٞمئ٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل ايمتًٌقه٤م » : ي٘مقل اًمٗم٤مرايب

ي ختٚمص أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اعم٤مدة، وا ٞمئ٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م اًمرديئ٦م اًمتل ُمـ أراء اًمٗم٤موٚم٦م ومف

ومتٙمدر إومم وشمْم٤مده٤م ،  ذيٚم٦م، ومت٘مؽمن إمم ا ٞمئ٤مت إوممايمتًٌقه٤م ُمـ إومٕم٤مل اًمر

قمٔمٞمؿ، وم٢من أحلؼ سمف ُمـ هق ذم ُمرشمٌتف ُمـ أهؾ  يٚمحؼ اًمٜمٗمس ُمـ ُمْم٤مدة هذه ًمتٚمؽ أذى 

ن اعمتالطم٘ملم سمال هن٤مي٦م، شمٙمقن شمٚمؽ اعمديٜم٦م، ازداد أذى يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمّم٤مطمٌف؛ ٕ

 شزي٤مدات أذاهؿ ذم هم٤مسمر اًمزُم٤من سمال هن٤مي٦م، ومٝمذا هق اًمِم٘م٤مء اعمْم٤مد ًمٚمًٕم٤مدة 
(3)

. 

وأُم٤م اًمٜمٗمقس اًمٗم٤مٟمٞم٦م ومٝمل ٟمٗمقس أهؾ اعمديٜم٦م اجل٤مهٚم٦م ومٝمل حمت٤مضم٦م ًمٚمجًؿ، وم٢مذا 

 
 

 .(209)ادصدر افًابؼ : اكظر (1)

 .(167)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (2)

 .(217)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر (3)
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ضم٤مء اعمقت اٟمحٚم٧م أضم٤ًمُمٝم٤م وومٜمٞم٧م ، وه١مٓء هؿ اًمذيـ يًٛمٞمٝمؿ اًمٗم٤مرايب سم٤م ٤مًمٙملم 

 .ئريـ إمم اًمٕمدم قمغم ُمث٤مل ُم٤م شمٙمقن قمٚمٞمف اًمٌٝم٤مئؿ واًم٤ًٌمع وإوم٤مقملواًمّم٤م

أُم٤م أهؾ اعمدن اجل٤مهٚمٞم٦م وم٢من أٟمٗمًٝمؿ شمٌ٘مك همػم ُمًتٙمٛمٚم٦م، وحمت٤مضم٦م »  :ىم٤مل اًمٗم٤مرايب

ذم ىمقاُمٝم٤م إمم اعم٤مدة ضورة إذ مل يرشمًؿ ومٞمٝم٤م رؾمؿ طم٘مٞم٘م٦م سمٌمء ُمـ اعمٕم٘مقٓت أصاًل، 

وه١مٓء هؿ ا ٤مًمٙمقن واًمّم٤مئرون  ،ـمٚم٧م اًم٘مقىوم٢مذا سمٓمٚم٧م اعم٤مدة اًمتل هب٤م يم٤من ىمقاُمٝم٤م ب

 شإمم اًمٕمدم قمغم ُمث٤مل ُم٤م يٙمقن قمٚمٞمف اًمٌٝم٤مئؿ واًم٤ًٌمع وإوم٤مقمل 
(1)

. 

أُم٤م أهؾ اعمدن اًمْم٤مًم٦م واعمٌدًم٦م ومػمى اًمٗم٤مرايب أهنؿ هيٚمٙمقن ويٜمحٚمقن قمغم ُمث٤مل ُم٤م 

ديٜم٦م يّمػم إًمٞمف طم٤مل أهؾ اعمديٜم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، أُم٤م اًمذي وٚمؾ  اعمديٜم٦م اًمْم٤مًم٦م، أو سمدل امل

اعمٌدًم٦م ومٝمق ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م 
(2)

. 

هٙمذا ٟمرى هذه اًمٜمٔمري٦م ًمدى اًمٗم٤مرايب، وم٤معمديٜم٦م اًمتل يًٛمٞمٝم٤م اًمٗم٤موٚم٦م واًمتل هل 

ُمديٜم٦م إظمٞم٤مر واًمّم٤محللم وَيٙمٛمٝم٤م أٟمٌٞم٤مء أو ومالؾمٗم٦م طمٙمامء، ويًتٛمدون ُم٤ٌمدئ 

ًمٞم٦م سمٕمٞمدة هل ُمديٜم٦م ظمٞم٤م. قمٚمٛمٝمؿ مم٤م يٗمٞمْمف اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمّمقر اًمروطم٤مٟمٞم٦م

قمـ احلٞم٤مة واًمتجرسم٦م، وإذا ىمٞمؾ إن ذم وصػ اًمٗم٤مرايب ًمٚمٛمدن اًمْم٤مًم٦م واجل٤مهٚم٦م واًمٗم٤مؾم٘م٦م 

ُم٘مت٦ًٌم  ًمقصػ ٓ يِمتٛمؾ إٓ قمغم أطمٙم٤مم يمٚمٞم٦مهذا ا: واعمٌدًم٦م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمقاىمٕمٞم٦م ومٞم٘م٤مل

ق  ذم مجٚمتٝم٤م ُمـ يمت٥م أومالـمقن، ٕن  أومالـمقن يتٙمٚمؿ قمغم صمقرة اجلٝمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ، وشمٗمقّ 

 احلؼ، وم٤مًمٗم٤مرايب إذن ٟم٩ًم ذم هذه اعم٤ًمئؾ قمغم ُمٜمقال اًمٞمقٟم٤من، إٓ أٟمف سم٤مًمغ اًم٤ٌمـمؾ قمغم

طمتك ضم٤مءت ُمديٜمتف اًمٗم٤موٚم٦م سمٕمٞمدة قمـ احلٞم٤مة 
(3)

. 

ويالطمظ أن اًمٗم٤مرايب شم٠مصمر سم٠مرؾمٓمق ذم شمٕمريٗمف ًمٚمٜمٗمس، وذم شم٘مًٞمٛمف اًم٘مقى اًمٜمٗمًٞم٦م 

 .دة واًمِم٘م٤مء ووفم٤مئٗمٝم٤م، وسم٠مومالـمقن ذم ٟمزقمتف اًمروطم٤مٟمٞم٦م، وذم يمالُمف قمغم ـمٌٞمٕم٦م اًمًٕم٤م

 
 

 .(217)آراء أهؾ ادديـة افػاوؾة : اكظر (1)

 .(218)ادصدر افًابؼ : اكظر (2)

 .(396)يف اإلشالم ، وتاريخ افػؽر افػؾًػل (179)تاريخ افػؾًػة افعربقة : اكظر (3)
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وأُم٤م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ًمٚمٜمٗمقس سمٕمد اعمقت قمٜمده قم٘مٚمٞم٤من روطمٞم٤من وم٘مط، وأن 

اًمٜمٗمقس شمٙمقن ذم طم٤مل ؾمٕم٤مدة أو ؿم٘م٤مء وومؼ إقمامل وآدم٤مه اًمذي ؾم٤مرت قمٚمٞمف ذم هذه 

قمغم أن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ًمٞمس ًمٚمٜمٗمقس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يم٤موم٦م، سمؾ إن ُمٕمٔمؿ . احلٞم٤مة  اًمدٟمٞم٤م

مل شمّمؾ إمم رشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ اعمًتٗم٤مد اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م ٟمٗمقس ضم٤مهٚم٦م 
(1)

، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل ذم ٟمٔمر 

اًمٗم٤مرايب ص٤مئرة إمم اًمٕمدم 
(2)

. 

 .وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ ومال ٟمجد ذيمرًا ًمٚمحٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ذم ومٚمًٗمتف

، وأن اًمًٕم٤مدة إظمروي٦م ًمذة  إضم٤ًمد سمٜم٤مًء قمغم ومٜم٤مئٝم٤م طمنموسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمق يٜمٙمر 

اين، وضمٕمؾ اًمًٕم٤مدة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م ذـم٤ًم خلٚمقد روطمٞم٦م، واًمِم٘م٤مء إسمدي أمل ٟمٗمس

 .اًمٜمٗمس ذم اًمًٕم٤مدة إظمروي٦م

 

  

 
 

 .(299)افتعريػات : أن حَيي ظـده افـظريات افتل أدرـفا بحقث ٓ يغقب ظـف، اكظر: افعؼؾ ادًتػاد  (1)

ودراشات يف تاريخ افػؾًػة افعربقة اإلشالمقة  (141)افقايف يف تاريخ افػؾًػة افعربقة ظٌده  احلؾق : اكظر (2)

(268). 
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  احلياة الربشخية عيد ابً ضييااحلياة الربشخية عيد ابً ضييا
    

 
 *  *        *  *        *  *
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    املبحح الجالحاملبحح الجالح

  (1)احلياة الربشخية عيد ابً ضييااحلياة الربشخية عيد ابً ضييا

سم٠مُمر اًمٜمٗمس، ومتت٤مز دراؾمتف  ُمـ أيمثر ومالؾمٗم٦م اإلؾمالم اهتامُم٤م اسمـ ؾمٞمٜم٤ميٕمد 

ًمٚمٜمٗمس سم٠مهن٤م مجٕم٧م سملم اًمٜمقاطمل  اًمٓمٌٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م، همػم أن ـم٤مسمع اًمٗمٞمٚمًق  ًمديف 

وٓ يٙم٤مد يقضمد يمت٤مب ًمف إٓ  ن ؾمٞمٜم٤م سمٛم٠ًمًم٦م اًمٜمٗمس قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٖم٦م،وىمد قمٜمل اب. أهمٚم٥م

يمام أٟمف ذم  ه٤م وظمٚمقده٤م وسمٞم٤من ـمٌٞمٕمتٝم٤م وىمقاه٤م،ويذيمر ومٞمف اًمٜمٗمس واًمؼمهٜم٦م قمغم وضمقد

 ُمـ آرائف ي٠مظمذ قمـ أيب ٟمٍم اًمٗم٤مرايب يمثػم
(2)

. 

 :تعريف النفس وقواها : أووً 

ٟمٗمس ووضمقده٤م وُمٖم٤ميرهت٤م ًمٚمٌدن ال يٌدأ اسمـ ؾمٞمٜم٤م أول ُم٤م يٌدأ سم٤محلدي٨م قمـ إصم٤ٌمت

 :ىمٌؾ أن َيدد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمس ويتٙمٚمؿ ذم ىمقاه٤م، وذًمؽ ًمًٌٌلم رئٞمًلم 

يت٘مدم ويث٧ٌم ُمـ رام وصػ رء ُمـ إؿمٞم٤مء ىمٌؾ أن » ُمٜمٝمجل ٕن : أطمدمه٤م

ومقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م إذن أن . إّٟمٞمتف، ومٝمق ُمٕمدود قمٜمد احلٙمامء ممـ زاغ قمـ حمج٦م اإليْم٤مح

 
 

يف ؿرية أؾشـة وهل ؿريٌة مـ  هـ370شـة  بـ ظٌد اهلل بـ ظع بـ شقـا، وفد هق أبق ظع احلًغ: ابـ شقـا (1)

بخارى، ثؿ اكتؼؾ إػ بخارى وؾقفا أتؼـ افؼرآن وـثرًا مـ إدب، ثؿ تعؾَّؿ احلًاب وافػؾًػة، ثؿ إكف 

رؽب يف تعؾؿ افطب ؾصار يؼرأ افؽتب ادصـػة ؾقف حتك برع وبرز يف ذفؽ، ثؿ أـّب ظذ ـتب ادـطؼ 

ٕرشطق أـثر مـ أربعغ مرة ومل يػفؿف حتك ابتاع  شما بعد افطٌقعة » مجقع أجزاء افػؾًػة، وؿرأ ـتاب و

ـتابًا ٕيب كك افػارايب يػنر صقئًا مـ ذفؽ، ثؿ إن شؾطان بخارى مرض وضؾب ابـ شقـا فعالجف وبؼل 

ر وــقز يف صتك صـقف يف خدمة افًؾطان ؾتؿؽـ مـ آضالع ظذ مؽتٌة افًؾطان وما ؾقفا مـ ذخائ

ادعرؾة، ثؿ تؼؾٌت بف إحقال حتك اتصؾ بإمر ظالء افدوفة أيب جعػر ـاـقيف صاحب أصػفان، 

 )ـتاب : واصتغؾ بخدمتف إػ أن اكتؼؾ معف إػ مهذان ، وأفػ افرشائؾ افعديدة يف صتك افػـقن مـفا

: اكظر .هـ يف مهذان 428، تقيف شـة (ةظققن احلؽؿ)، و(اإلصارة وافتـٌقفات)، و (افـجاة )، و (افشػاء

 .(2/241)وإظالم  (17/531)افًر 

ويف افػؾًػة اإلشالمقة ؿضايا ومـاؿشات  (77)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (2)

(152). 
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ٟمتجرد إلصم٤ٌمت وضمقد اًم٘مقى اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م ىمٌؾ اًمنموع ذم حتديد يمؾ واطمدة وإيْم٤مح 

 شاًم٘مقل ومٞمٝم٤م 
(1)

. 

واًم٥ًٌم اًمث٤مين ذم إصم٤ٌمت طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٗمس ويمقهن٤م ضمقهرًا روطم٤مٟمٞم٤ًم ُمٖم٤ميرًا ًمٚمٌدن، 

سمٗمٜم٤مئف هق أٟمف أراد أن ي٘مػ ُمقىمٗم٤ًم سَي٤ًم ُمـ اًمذيـ أٟمٙمروا وضمقد اًمٜمٗمس، أو ومال يٗمٜمك 

اًمذيـ قمدوه٤م قمرو٤ًم ُمـ أقمراض اجلًد، ًمذًمؽ أظمذ يدًمؾ قمغم ذًمؽ سمدٓئؾ قمدة ذم 

يمثػم ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف 
(2)

قمغم أن إدًم٦م اًمتل يًقىمٝم٤م اًمٗمالؾمٗم٦م قمغم وضمقد اًمٜمٗمس ىمد شمٌدو . 

وضمقد اًمٜمٗمس أُمر سمدهل يدرك ٕول وهٚم٦م،  قمٜمد اًمت٠مُمؾ ُمـ ىمٌٞمؾ حتّمٞمؾ احل٤مصؾ؛ ٕن

وسمدون  اًمتقىمػ قمغم إىم٤مُم٦م إدًم٦م، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٘مد ؿمٖمٚم٧م هذه اعم٠ًمًم٦م يمثػمًا 

واسمـ ؾمٞمٜم٤م يٕمد أيمؼم ُمـ ىمدم يمثػمًا ُمـ اًمؼماهلم قمغم وضمقد اًمٜمٗمس، وىمد . ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م

ددة ىمد أىمٞمؿ يٙمقن ؾمٕمك إمم هذا إُمر طمتك يٙمقن طمديثف قمـ اًمٜمٗمس ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م اعمتع

قمغم رء ُمقضمقد ومٕماًل 
(3)

. 

يرشميض شمٕمريػ أرؾمٓمق  ٤م سم٠مهن٤م يمامل أول جلًؿ  هأُم٤م قمـ شمٕمريٗمف ًمٚمٜمٗمس وم٢من

ـمٌٞمٕمل آزم، أو جلًؿ ذي طمٞم٤مة سم٤مًم٘مقة 
(4)

. 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اسمـ ؾمٞمٜم٤م رأى رأي أرؾمٓمق ذم شمٕمريػ اًمٜمٗمس دون أن يٖمػم 

وم٤مًمٙمامل قمٜمد أرؾمٓمق . ومن سمف أرؾمٓمقومٞمف ؿمٞمئ٤ًم إٓ أٟمف يٗمن اًمٙمامل سمٛمٕمٜمك همػم اًمذي ي

ُمراد  ًمٚمّمقرة، وشمّمٌح اًمٜمٗمس ذم رأيف صقرة ًمٚمجًد ، وٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمقضمد سمدوٟمف؛ 

 .وهذا يٕمٜمل أن اًمٜمٗمس ٓ شمٌ٘مك سمٕمد ومٜم٤مء اًمٌدن  اًمّمقرة حتت٤مج ذم ىمقاُمٝم٤م إمم ُم٤مدة،ٕن 

يمؾ صقرة يمامل ومٚمٞمس يمؾ يمامل » وهذا ُم٤م ضمٕمؾ اسمـ ؾمٞمٜم٤م ي٘مرر أٟمف إذا يم٤مٟم٧م 

ة؛ وم٢من اعمٚمؽ يمامل اعمديٜم٦م واًمرسم٤من يمامل اًمًٗمٞمٜم٦م وًمٞم٤ًم سمّمقرشملم ًمٚمٛمديٜم٦م واًمًٗمٞمٜم٦م، صقر  
 

 .(150)رشافة يف افؼقى افـػًاكقة ٓبـ شقـا : اكظر (1)

 .(2/177)تاريخ افػؾًػة افعربقة : اكظر (2)

 .(158)يف افػؾًػة اإلشالمقة ؿضايا ومـاؿشات  (3)

 .(56)أحقال افـػس ٓبـ شقـا : اكظر (4)
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ومام يم٤من ُمـ اًمٙمامل ُمٗم٤مرق اًمذات مل يٙمـ سم٤محل٘مٞم٘م٦م صقرة ًمٚمامدة وذم اعم٤مدة، وم٢من اًمّمقرة 

 شاًمتل هل ذم اعم٤مدة هل اًمّمقرة اعمٜمٓمٌٕم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م هب٤م 
(1)

. 

ُمـ أرؾمٓمق واسمـ ؾمٞمٜم٤م عمٕمٜمك اًمٙمامل،  ومٞمتْمح ُمـ هذا اًمٜمص اًمٗمرق سملم ٟمٔمرة يمؾ

وهق ومرق ًمف أصمره ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٚمقد اًمٜمٗمس 
(2)

. 

إذن وم٤مسمـ ؾمٞمٜم٤م يرى أن اًمٜمٗمس ضمقهر، ويٛمٙمـ أن شمقضمد سمدون اجلًؿ، ًمٙمـ 

وُمتك وم٤مرىمتف اؾمتقًم٧م قمٚمٞمف اعمتٖمػمات اخل٤مرضمٞم٦م . اجلًؿ ٓ ي٘مقم إٓ هب٤م ٕهن٤م يمامل ًمف 

اًمٜمٗمس، وم٘مد ؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ أومالـمقن ومل يٙمـ هق أول ُمـ ىم٤مل سمجقهري٦م . واٟمحؾ

 .ويمذًمؽ اًمٗم٤مرايب أيْم٤ًم 

 :وي٘مًؿ اسمـ ؾمٞمٜم٤م ىمقى اًمٜمٗمس إمم صمالصم٦م 

 .ٟم٤مـم٘م٦م-3                            .طمٞمقاٟمٞم٦م-2                             .ٟم٤ٌمشمٞم٦م-1

ويمالُمف قمـ هذه اًم٘مقى راضمع ذم مجٚمتف إمم ُم٤م ذيمره اًمٗم٤مرايب، وُمع أٟمف يرى أن  ٤م 

ُمتٕمددة إٓ أٟمف ي٘مقل سمقطمدهت٤م وي٘مٞمؿ اًمؼماهلم قمغم ذًمؽ ىمقى 
(3)

. 

 :خلود النفس وبقاؤها : ثاىوًا 

ؾمٌؼ أن اسمـ ؾمٞمٜم٤م قمر  اًمٜمٗمس سمتٕمريػ أرؾمٓمق، وعم٤م يم٤من شمٕمريػ أرؾمٓمق ًمٚمٜمٗمس 

ي٘ميض ٓ حم٤مًم٦م إمم إٟمٙم٤مر ظمٚمقده٤م جل٠م إمم أومالـمقن؛ ٕٟمف وضمده أيمثر ىمرسم٤ًم مم٤م شم٘مرره 

اًمّمدد، وًمذًمؽ وضمدٟم٤مه يٗمن اًمتٕمريػ سمام ٓ يتٛمِمك ُمع  اًمدي٤مٟم٤مت اًمًاموي٦م ذم هذا

رأي أرؾمٓمق ومٙمقن اًمٜمٗمس صقرة ًمٚمجًد ٓ يٕمٜمل أهن٤م شمٗمًد سمٗم٤ًمد اجلًد، إذ أن اًمٌمء 

اًمٜمٗمس واجلًد  وُمـ اعمٕمٚمقم أنيٗمًد سمٗم٤ًمد همػمه إذا يم٤من ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمف سمٕمض اًمتٕمٚمؼ، 
 

 

 .(11)افشػاء : اكظر (1)

 .(154)ويف افػؾًػة اإلشالمقة ؿضايا ومـاؿشات  (2/182)تاريخ افػؾًػة افعربقة : اكظر (2)

وؿضايا افػؾًػة اإلشالمقة  (250)فعربقة وتاريخ افػؾًػة ا (109)وأحقال افـػس  (249)افشػاء : اكظر (3)

 .(177 -173)يف ادؼق 
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ود اًمٜمٗمس؛ إذ ًمٞمس َيدصم٤من ُمٕم٤ًم، وأهنام ضمقهران، وأن  اجلًد ًمٞمس قمٚم٦م ُمـ قمٚمؾ وج

شمٕمٚمؼ اًمٜمٗمس سم٤مًمٌدن شمٕمٚم٘م٤ًم ُمٕمٚمقًٓ سمٕمٚم٦م ذاشمٞم٦م 
(1)

. 

أٟمف ُمع ذًمؽ وم٢مذا يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤م أظمذ سمرأي أومالـمقن ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٚمقد اًمٜمٗمس إٓ 

إن اًمٜمٗمس حتدث يمٚمام » : إذ يرى أن اًمٜمٗمس طم٤مدصم٦م وًمذًمؽ ي٘مقل يٜمٙمر رأيف ذم أزًمٞمتٝم٤م؛

 شًمٌدن احل٤مدث ممٚمٙمتٝم٤م وآًمتٝم٤م َيدث اًمٌدن اًمّم٤مًمح ٓؾمتٕمام ٤م إي٤مه، ويٙمقن  ا
(2)

. 

إن إٟمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م مل شمٙمـ ىم٤مئٛم٦م ُمٗم٤مرىم٦م » : وأُم٤م قمـ إٟمٙم٤مره ٕزًمٞمتٝم٤م ومٞم٘مقل

 شًمألسمدان صمؿ طمّمٚم٧م ذم اًمٌدن 
(3)

وعم٤م يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤م يرى ظمٚمقد اًمٜمٗمس وم٢من ًمف قمغم . 

ذًمؽ صمالصم٦م سمراهلم 
(4)

. 

وهذا اًمتٕمٚمؼ ٓ خيٚمق . نهق اًمؼمه٤من اعمٌٜمل قمغم ـمٌٞمٕم٦م شمٕمٚمؼ اًمٜمٗمس سم٤مًمٌد: إول

 :ُمـ أن يٙمقن أطمد طم٤مٓت صمالصم٦م 

أي يمؾ واطمد  -إُم٤م أن يٙمقن شمٕمٚمؼ اًمٜمٗمس سم٤مًمٌدن شمٕمٚمؼ اعمٙم٤مومئ ذم اًمقضمقد-أ

وهذا آطمتامل سم٤مـمؾ؛  -ُمٜمٝمام يٙمٛمؾ أظمر، ومٞمٙمقٟم٤من ُمٕم٤ًم ضمقهرًا واطمدًا هق اإلٟم٤ًمن

ُمع أهنام ضمقهران  ٕٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف أٓ يٙمقن يمؾ ُمـ اًمٜمٗمس واجلًؿ ضمقهرًا ُمًت٘ماًل ،

 .ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر 

وإُم٤م أن شمٙمقن ُمت٠مظمرة قمٜمف ذم اًمقضمقد، وهذا آطمتامل سم٤مـمؾ أيْم٤ًم؛ ٕٟمف -ب

يٚمزم ُمـ اًم٘مقل سمذًمؽ أن يٙمقن اًمٌدن ؾم٤ًٌٌم وقمٚم٦م ذم وضمقد اًمٜمٗمس، وُمـ اعمٕمٚمقم أن 

، وحم٤مل أن يٙمقن اجلًؿ قمٚم٦م وم٤مقمٚم٦م. اًمٗم٤مقمٚم٦م، واعم٤مدي٦م، واًمّمقري٦م، واًمٖم٤مئٞم٦م: اًمٕمٚمؾ أرسمع

يت هل أقمراوف، ال ٕن اجلًؿ سمام هق ضمًؿ ٓ يٗمٕمؾ سمٜمٗمًف ؿمٞمئ٤ًم، سمؾ يٗمٕمؾ سم٘مقاه
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وإقمراض ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٙمقن  قمٚم٦م وضمقد ذات ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م، ويمذًمؽ ُمـ اعمح٤مل أن 

يٙمقن اجلًؿ قمٚم٦م ُم٤مدي٦م ، ٕن اًمٜمٗمس ًمٞم٧ًم صقرة ُمٜمٓمٌٕم٦م ذم اًمٌدن يم٤مٟمٓم٤ٌمع صقرة 

ل أيْم٤ًم أن يٙمقن اجلًؿ قمٚم٦م صقري٦م أو هم٤مئٞم٦م، اًمتٛمث٤مل ذم اًمٜمح٤مس، يمام أٟمف ُمـ  اعمح٤م

 .ُمر سم٤مًمٕمٙمسإ وم٢من إومم أن يٙمقن

سمٛمٕمٜمك أن   -وإُم٤م أن شمٙمقن ؾم٤مسم٘م٦م ًمف سم٤مقمت٤ٌمر اًمقضمقد ٓ سم٤مقمت٤ٌمر اًمزُمـ-ضمـ

وهذا آطمتامل سم٤مـمؾ أيْم٤ًم ٕن وضمقد اًمٌدن ًمق يم٤من ومرقم٤ًم  .-وضمقده٤م ذط ذم وضمقده

وًمٙمـ ذًمؽ . سم٥ًٌم ُم٤م َيٞمؼ هب٤م ُمـ اًمٗم٤ًمدقمـ وضمقد اًمٜمٗمس ًمٙم٤من ُم٤م يٚمح٘مف ُمـ اًمٗم٤ًمد 

وىمد ذيمر اسمـ . همػم صحٞمح؛ ٕٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن ًمٚمجًؿ أؾم٤ٌمسم٤ًم ظم٤مص٦م شمدقمق إمم وم٤ًمده

أي ًمق يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس ُمت٘مدُمف قمـ اًمٌدن  -وإذا يم٤من يمذًمؽ» : ؾمٞمٜم٤م هذا آطمتامل وم٘م٤مل

ه ض ذم ضمقهر اًمٜمٗمس ومٞمٗمًد ُمعومٞمج٥م أن يٙمقن اًم٥ًٌم اعمٕمدم يٕمر -سم٤مقمت٤ٌمر اًمقضمقد

ًمٙمـ وم٤ًمد اًمٌدن سمٙمقن سم٥ًٌم خيّمف  يمقن اًمٌت٦م اًمٌدن يٗمًد سم٥ًٌم خيّمف،وأٓ ي اًمٌدن

وم٤ٌمـمؾ أن شمٙمقن اًمٜمٗمس شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن شمٕمٚمؼ اعمت٘مدم . ُمـ شمٖمٞمػم اعمزاج أو اًمؽميمٞم٥م

 شومٚمٞمس إذن سمٞمٜمٝمام هذا اًمتٕمٚمؼ . سم٤مًمذات، صمؿ يٗمًد اًمٌدن اًمٌت٦م سم٥ًٌم ذم ٟمٗمًف
(1)

. 

ًمٞمس واطمدًا ُمـ أٟمح٤مء اًمتٕمٚمؼ اًمتل ذيمرت،  هبذا يث٧ٌم أن شمٕمٚمؼ اًمٜمٗمس سم٤مًمٌدن

 .وأن اشمّم٤م ٤م سمف أُمر قمريض وقمٚمٞمف ومٗم٤ًمد اًمٌدن سم٤معمقت ٓ يًتتٌع وم٤ًمده٤م

ط ٓ ي٘مٌؾ اًمٗم٤ًمد واًمٌز ؾم٤مـم٦م واًمؽميمٞم٥م، وم٤مًمٜمٗمس ضمقهر سمًٞمطسمره٤من اًم٥م: اًمث٤مين

ٕن إؿمٞم٤مء اًمتل شم٘مٌؾ اًمٗم٤ًمد هل إؿمٞم٤مء اعمريم٦ٌم ُمـ قمٜم٤مس قمدة  سمقضمف ُمـ اًمقضمقه؛

وهذا حم٤مل ذم اًم٤ًٌمئط، وم٤مًمٜمٗمس ضمقهر  زي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من واًمتجٛمع واًمتٗمرىم٦مىمٌؾ الت

سمًٞمط ٓ يٜم٘مًؿ إمم ُم٤مدة وصقرة، سمؾ ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف ٓ َيت٤مج ذم وضمقده إمم رء آظمر ، 

 .وهق روطم٤مين ًمٞمس ُم٤مدي٤ًم وٓ ًمف شمٕمٚمؼ سمامدة

عمٗم٤مرىم٦م أن اجلقهر اًمذي هق اإلٟم٤ًمن ٓ يٗمٜمك سمٕمد اعمقت، وٓ يٌغم سمٕمد ا: اًمث٤مًم٨م

 
 

 .(187)افـجاة : اكظر (1)
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ر اًمٌدن؛ قمـ اًمٌدن؛ سمؾ هق سم٤مق ًمٌ٘م٤مء ظم٤مًم٘مف شمٕم٤ممم، وذًمؽ ٕن ضمقهره أىمقى ُمـ ضمقه

واًمٌدن ُمٜمٗمّمؾ قمٜمف شم٤مسمع ًمف، وم٢مذن مل يي ُمٗم٤مرىمتف قمـ إسمدان  ٕٟمف حمرك اًمٌدن وُمدسمره

وٕن  اًمٜمٗمس ُمـ ُم٘مقًم٦م اجلقهر وُم٘م٤مرٟمتف ُمع اًمٌدن ُمـ ُم٘مقًم٦م اعمْم٤م  ، . وضمقده

ٕٟمف ٓ يتؿ وضمقده٤م سمٛمقوققمٝم٤م، سمؾ َيت٤مج إمم رء آظمر واإلو٤موم٦م أوٕمػ إقمراض؛ 

وهق اعمْم٤م  إًمٞمف ، ومٙمٞمػ يٌٓمؾ اجلقهر  اًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف سمٌٓمالن أوٕمػ إقمراض 

اعمحت٤مج إًمٞمف؟ وُمث٤مًمف أن ُمـ يٙمقن ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٌمء ُمتٍموم٤ًم ومٞمف، وم٢مذا سمٓمؾ ذًمؽ اًمٌمء مل 

 .يٌٓمؾ اعم٤مًمؽ سمٌٓمالٟمف 

ك سمره٤من ىم٤مـمع قمغم أن ضمقهر اًمٜمٗمس ومذل»  :سمره٤منال وي٘مقل اسمـ ؾمٞمٜم٤م قمـ هذا

همػم حمت٤مج إمم هذا اًمٌدن، سمؾ هق يْمٕمػ سمٛم٘م٤مرٟم٦م اًمٌدن ويت٘مقى سمتٕمٓمٚمف، وم٢مذا ُم٤مت 

 شٟمٗمس قمـ ضمٜمس اًمٌدن ال اًمٌدن وظمرب ختٚمص ضمقهر
(1)

. 

 هٙمذا ٟمرى أن اسمـ ؾمٞمٜم٤م يث٧ٌم ظمٚمقد اًمٜمٗمس، وًمٙمـ ُم٤م هل طم٤م ٤م ذم هذا اخلٚمقد ؟

ي١مُمـ سمٛمٕم٤مد اًمٜمٗمقس وإضم٤ًمم يمام ضم٤مءت  إن اسمـ ؾمٞمٜم٤م ٓ: ىمٌؾ سمٞم٤من ذًمؽ ي٘م٤مل

: ًمٕمذاب يٙمقٟم٤من روطم٤مٟمٞملم، ومٞم٘مقلاًمٜمّمقص ذم ذًمؽ سمؾ يذه٥م إمم أن اًمٜمٕمٞمؿ أو ا

جي٥م أن شمٕمٚمؿ أن اعمٕم٤مد ُمٜمف ُم٤م هق ُم٘مٌقل ُمـ اًمنمع ٓ ؾمٌٞمؾ إمم إصم٤ٌمشمف إٓ ُمـ ـمريؼ »

 وىمد سمًٓم٧م اًمنميٕم٦م... اًمنمع، وشمّمديؼ ظمؼم اًمٜمٌقة، وهق اًمذي ًمٚمٌدن قمٜمد اًمٌٕم٨م

طم٤مل اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة اًمتل سمح٥ًم  احل٘م٦م اًمتل أشم٤مٟم٤م هب٤م ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

سمره٤مين، وىمد صدىمتف اًمٜمٌقة، ال ُم٤م هق ُمدرك سم٤مًمٕم٘مؾ واًم٘مٞم٤مس -أي اعمٕم٤مد -اًمٌدن، وُمٜمف

وهق اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة اًم٤ٌمًمٖمت٤من اًمٚمت٤من ًمألٟمٗمس إٓ أن إومٝم٤مم شم٘مٍم قمٜمٝم٤م، واحلٙمامء 

اًمًٕم٤مدة إص٤مسم٦م هذه اًمًٕم٤مدة أقمٔمؿ ُمـ رهمٌتٝمؿ ذم إص٤مسم٦م  اإل ٞمقن رهمٌتٝمؿ ذم

شاًمٌدٟمٞم٦م
(2)

 . 

 
 

 .(186)رشافة يف معرؾة افـػس افـاضؼة وأحقاهلا : اكظر (1)

 .(127)أحقال افـػس : اكظر (2)
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وذم رؾم٤مًم٦م إوحقي٦م قم٘مد ومّماًل أورد ومٞمف أراء ذم ُم٠ًمًم٦م اعمٕم٤مد وأن اًمثقاب 

وأسمٓمؾ شمٚمؽ أراء ومل يٌؼ إٓ اعمٕم٤مد  -اًمٌدن أو اًمٜمٗمس -واًمٕم٘م٤مب قمغم أيٍّي يٙمقن

دن وطمده، وسمٓمؾ أن يٙمقن ًمٚمٌدن وم٢مذا سمٓمؾ أن يٙمقن اعمٕم٤مد ًمٚم٥م» : اًمروطم٤مين وم٘م٤مل

ًمتٜم٤مؾمخ، وم٤معمٕم٤مد إذن ًمٚمٜمٗمس واًمٜمٗمس مجٞمٕم٤ًم، وسمٓمؾ أن يٙمقن ًمٚمٜمٗمس قمغم ؾمٌٞمؾ ا

شوطمده٤م
(1)

. 

وم٢مذا يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤م يرى أن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمغم اًمٜمٗمس وطمده٤م وم٢مٟمف جيٕمؾ 

 :ُمراشم٥م اًمٜمٗمقس ذم اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة سمٕمد اعمٗم٤مرىم٦م قمـ إسمدان قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم 

ٕٟمف إُم٤م : اقمٚمؿ أن اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٓ ختٚمق قمـ صمالصم٦م أىم٤ًمم »  :سمٜمٞم٤ًم ذًمؽي٘مقل م

أن شمٙمقن يم٤مُمٚم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وإُم٤م أن شمٙمقن ٟم٤مىمّم٦م ومٞمٝمام، وإُم٤م أن شمٙمقن يم٤مُمٚم٦م ذم 

ومتٙمقن أصٜم٤م  اًمٜمٗمقس سمح٥ًم اًم٘مًٛم٦م صمالصم٦م يمام ورد ذم . أطمدمه٤م ٟم٤مىمّم٦م ذم أظمرة

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ): اًم٘مرآن 

أُم٤م : ومٜم٘مقل .[١١  -٧: انواقعت ] (﮺﮹  ﮷﮸  ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ 

اًمٙم٤مُمٚمقن ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ومٝمؿ اًم٤ًمسم٘مقن، و ؿ اًمدرضم٦م اًم٘مّمقى ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، 

ومٞمٚمتح٘مقن ُمـ اًمٕمقامل اًمثالصم٦م سمٕم٤ممل اًمٕم٘مقل، ويتٜمزهقن أن ي٘م٤مرٟمقا درن إضم٤ًمم وٟمٗمقس 

م ذم اعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م، وأصح٤مب إومالك ُمع ضمالًم٦م ىمدره٤م، ومٝم١مٓء هؿ اًم٤ًمسم٘مقن اًمذيـ ه

اًمٞمٛملم وهؿ ذم اعمرشم٦ٌم اًمقؾمٓمك يرشمٗمٕمقن قمـ قم٤ممل آؾمتح٤مًم٦م ويتّمٚمقن سمٜمٗمقس 

إومالك، ويتٓمٝمرون قمـ دٟمس قم٤ممل اًمٕمٜم٤مس، ويِم٤مهدون اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم 

ًمذيذة، وأحل٤من اًمٓمٞمقر اًمتل شم٘مٍم ال ذم اًمًٛمقات ُمـ احلقر اًمٕملم ، وأًمقان إـمٕمٛم٦م

أقمددت »: قمـ رسمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م  يمام ىم٤مل . ًمقاصٗملم قمـ ذيمره٤م وذطمٝم٤مأوص٤م  ا

، ومٝمذه ش أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم  ىمٚم٥م سمنمًمٕم٤ٌمدي اًمّم٤محللم ُم٤م ٓ قملم رأت وٓ

وٓ يٌٕمد أن يتامدى أُمرهؿ إمم أن يًتٕمدوا ًمٚمٗمقز سمقصقل . ُمرشم٦ٌم اعمتقؾمٓملم ُمـ اًمٜم٤مس

اصٚملم إمم اًم٤ًمسم٘ملم سمٕمد اٟم٘مْم٤مء دهقر و ي٤م، ومٞمٜمٖمٛمًقا ذم اًمٚمذات احل٘مٞم٘مٞم٦ماًمدرضم٦م اًمٕمؾ
 

 

 .(126)إوحقية يف ادعاد ٓبـ شقـا : اكظر (1)
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ٟمٖمٛمًقن ذم امل وُمرشم٦ٌم أصح٤مب اًمِمامل هؿ اًمٜم٤مزًمقن ذم اعمرشم٦ٌم اًمًٗمغم،. شم٠ميت قمٚمٞمٝمؿ

سمحقر اًمٔمٚمامت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، اعمٜمتٙمًقن ذم ىمٕمر إضمرام اًمٕمٜمٍمي٦م اعمٜمتحًقن ذم دار اًمٌقار، 

 (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ): وهؿ اًمذيـ

   [14 -13:انفزقاٌ]
(1)

. 

 : د اظمتٍم  اسمـ ؾمٞمٜم٤م هذه اًمدرضم٤مت سمثالث ُمراشم٥م وهل وق

 .ٟمٗمقس يم٤مُمٚم٦م ُمٜمزه٦م، ومٝمذه  ٤م اًمًٕم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م -1

ٟمٗمقس يم٤مُمٚم٦م همػم ُمٜمزه٦م، ومٝمذه متٜمع ومؽمة قمـ اًمًٕم٤مدة، وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمقد ومتٜمتٝمل -2

 .إمم ؾمٕم٤مدة طم٘مٞم٘مٞم٦م 

ٟمٗمقس ٟم٤مىمّم٦م همػم ُمٜمزه٦م، ومٝمذه  ٤م اًمِم٘م٤موة اعمٓمٚم٘م٦م -3
(2)

. 

اسمـ ؾمٞمٜم٤م ُمـ اًمٜمٗمس ُمـ طمٞم٨م شمٕمريٗمٝم٤م، وطمٙمٛمف قمٚمٞمٝم٤م  شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ ُمقىمػ

يمام أٟمف ٓ ذيمر قمٜمده  اخلٚمقد إُم٤م ذم ٟمٕمٞمؿ وإُم٤م ذم ضمحٞمؿ وأن ذًمؽ قمغم اًمٜمٗمس وم٘مط،ب

اعمٚمٙملم وٟمحق ذًمؽ يمام هل قم٤مدة اًمٗمالؾمٗم٦م ذم احلدي٨م  ُم٠ًمًم٦معمرطمٚم٦م اًم٘مؼم وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

 .قمـ ُمٌح٨م  اًمٜمٗمس 

 

  

 
 

 .(187)رشافة يف معرؾة افـػس  افـاضؼة وأحقاهلا  (1)

 .(235)وافقايف يف تاريخ افػؾًػة افعربقة  (152)إوحقية يف ادعاد : اكظر (2)
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  السابعالسابعاملبحح املبحح 
  

  شخية عيد ابً زغد شخية عيد ابً زغد احلياة الرباحلياة الرب
    

 
 *  *        *  *        *  *
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  املبحح السابعاملبحح السابع

(1)احلياة الربشخية عيد ابً زغداحلياة الربشخية عيد ابً زغد
 

يم٤من ُمت٠مصمرًا سم٠مرؾمٓمق وُمت٤مسمٕم٤ًم ًمف ٓؾمٞمام وأٟمف ىمد  اسمـ رؿمديرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أن 

ذم . ذح يمتٌف وخلص سمٕمْمٝم٤م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وُمع هذا يرى أٟمف ظم٤مًمٗمف ذم شمٕمريػ اًمٜمٗمس

اًم٤ٌمطمثلم ُمـ يرى أن إُمر قمٙمس ذًمؽ، وأٟمف وإن يم٤من ىمد ذح أو خلص طملم أن ُمـ 

سمؾ يم٤مٟم٧م  ؛ُم٤م ٕرؾمٓمق إٓ أٟمف مل يٙمـ ُمت٤مسمٕم٤ًم ًمف أو ُم٘مٚمدًا وٟم٤مىماًل دون ومحص أو متحٞمص

ًمف ؿمخّمٞمتف اعمًت٘مٚم٦م ومٙمثػمًا ُم٤م ظم٤مًمػ أرؾمٓمق، وٟمٌف إمم ُم٤م ذم آرائف ُمـ أظمٓم٤مء ٓ شمتٗمؼ 

يتٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمٗمس أو ُم٤م  ه٤م سم٠مدًم٦م إصم٤ٌمت  اخل٤مًمؼُمع آراء  اعمًٚمٛملم ؾمقاًء ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمـ

وضمقهريتٝم٤م وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٌدن
(2)

. 

 :تعريف النفس وقواها : أووً 

يرى أسمق اًمقًمٞمد أن ُم٠ًمًم٦م اًمٜمٗمس ُمـ أقم٘مد اعم٤ًمئؾ، وٓ يًتٓمٞمع اًم٧ٌم ومٞمٝم٤م إٓ 

وم٤مًمٙمالم ذم أُمر اًمٜمٗمس هم٤مُمض »  :اًمٕمٚمامء اًمذيـ أوشمقا طمٔم٤ًم يمٌػمًا ُمـ  اعمٕمروم٦م ومٞم٘مقل

وًمذًمؽ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ...ضمدًا، وإٟمام اظمتص اهلل سمف ُمـ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ

ر ُمـ اًم١ًمال ًمٞمس ُمـ وْ جمٞم٤ًٌم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اجلٛمٝمقر قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمقه سم٠من هذا اًمطَ   
 

بـ أمحد بـ حمؿد بـ أمحد بـ رصد يؽـل أبا افقفقد ويؾؼب باحلػقد، وفد يف مديـة ؿرضٌة شـة  هق حمؿد (1)

هـ، ودرس افػؼف أوٓ ظذ مذهب اإلمام مافؽ، ثؿ ظؽػ ظذ إدب، ثؿ اككف إػ افطب 520

وافرياوقات وظؾقم افػؾًػة، وؿد تقػ ؿضاء إصٌقؾقة وؿرضٌة واصتغؾ خالل ذفؽ بتؾخقص ـتب 

تػًرها وأوؽؾ يف ذفؽ، حتك وؿع يف زٓت ؾظقعة جعؾت افعؾامء يؽػروكف وحيرمقن ؿراءة أرشطق و

ـتٌف، ثؿ كػاه افًؾطان إػ ؿرية هيقدية ؿريٌة مـ ؿرضٌة وأحرؿت مجقع ـتٌف يف افػؾًػة، ثؿ أخذ شٌقؾف 

و ظرف وفؽـ مل وفف مـ ادمفػات ادتـقظة ما ٓ يعرف أ. وظػا ظـف ؾلؿام يف مديـة مراـش إػ أن تقيف 

خمتك ـتاب )، و(افؽشػ ظـ مـاهج  إدفة)، و(هتاؾت افتفاؾت): يصؾ إفقـا، ومـ أصفر ـتٌف

افًر : اكظر. هـ، يف مراـش وؿد بؾغ مـ افعؿر مخًًا وشٌعغ شـة 595تقيف شـة . (ادجًطل

 .(5/318)إظالم  (21/307)

 .(187)زيـب ظػقػل / شػة ابـ رصد افطٌقعقة دوؾؾ (570)تاريخ افػؽر افػؾًػل يف اإلشالم : اكظر (2)
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وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ): أـمقارهؿ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

(1) [85: اإلسزاء ] (ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی
. 

سم٠من اًمٕمٚمامء وطمدهؿ هؿ اًمذيـ يًتٓمٞمٕمقن ومٝمؿ وضمقد اًمٜمٗمس  سم٤مقمت٤ٌمر ومٝمق ي٘ميض 

 .أهن٤م ذات روطمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م وصقرة ًمٚمٌدن ذم وىم٧م واطمد يمام ؾمٞم٠ميت 

ًم٘مد يم٤مٟم٧م ذوح اسمـ رؿمد ٔراء أرؾمٓمق ذم اًمٜمٗمس َيدوه٤م ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من 

شمف ٕرؾمٓمق واًمذي دومٕمف إمم ذًمؽ هق أن ُمت٤مسمع. حم٤موًم٦م اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم أراء اًمديٜمٞم٦م

ذم شمٕمريػ ًمٚمٜمٗمس يٗميض ٓ حم٤مًم٦م إمم إٟمٙم٤مر ظمٚمقده٤م 
(2)

. 

ًمقىم٧م ، ومٝمل صقرة ًمٚمٌدن وم٘م٤مل إهن٤م صقرة ًمٚمٌدن وضمقهر ُمًت٘مؾ ذم ٟمٗمس ا

وهق أٟمف ٓ وضمقد ًمٚمٌدن دوهن٤م ، وٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ شمّمقره إٓ هب٤م، يمام أٟمف  سمٛمٕمٜمك ظم٤مص

 .ٓ وضمقد ًمٚمتٛمث٤مل إٓ سمّمقرشمف 

 :ًمتٗمرىم٦م سملم صمالصم٦م ٟمٗمقس هل وىمد ؾمٚمؽ ُمًٚمؽ ُمـ ؾمٌ٘مف ذم ا

 .اًمٜمٗمس اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م -أ

 .اًمٜمٗمس احلٞمقاٟمٞم٦م -ب

 .اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م -ضمـ

وم٤مًمٜم٤ٌمشمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م ًمٞمًت٤م ُمٗم٤مرىمتلم ًمٚمٌدن، وٓ يٛمٙمـ أن شمٜمٗمّمال قمٜمف سمح٤مل ُمـ 

إطمقال، سمؾ إهنام ُمٜمٓمٌٕمت٤من ومٞمف وُمتحدة هب٤م احت٤مدًا ضمقهري٤ًم، ومال يٛمٙمـ شمّمقره٤م ُمًت٘مٚم٦م 

 .سمٗمٜم٤مئٝمام   ن وشمٗمٜمٞم٤منان سمقضمقد اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقاشمقضمدسمؾ قمٜمٝم٤م، 

ظمتٚمػ قمـ ذًمؽ ٕهن٤م ُمـ ضمٜمس آظمر، وم٢مهن٤م وإن وم٤مرىم٧م تأُم٤م اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  

  .اًمٌدن إٓ أهن٤م ٓ شمٗمٜمك سمٗمٜم٤مئف 
 

 .(357)هتاؾت  افتفاؾت : اكظر (1)

واهلل وافعامل واإلكًان يف افػؽر  (316)حمؿد اجلؾقـد / ؿضقة إفقهقة بغ افديـ وافػؾًػة د: اكظر (2)

 .(340)حمؿد جالل ذف / اإلشالمل د
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ُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمٜم٤م أٟمف أظمذ قمـ أرؾمٓمق قم٤ٌمرشمف ذم شمٕمريػ اًمٜمٗمس وذم شمٜمققمٝم٤م 

ه أرؾمٓمق ـمق سمٛمٕمٜمك  اًمٙمٚمٛم٦م، وم٘مد  وشمٗمري٘مف سملم اًمٜمٗمقس اًمثالصم٦م، وًمٙمٜمف مل يٙمـ أرس

طمٞم٨م إٟمف ُم٤مل إمم شمٗمًػم ُمذه٥م  ُمـ آراء اعمًٚمٛملم ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٗمس،سمف قمغم ٟمحق ي٘مر

أرؾمٓمق ذم اًمٜمٗمس قمغم ٟمحق يتٗمؼ ُمع اًم٘مقل سمروطم٤مٟمٞمتٝم٤م، ويدل قمغم هذا آدم٤مه ًمديف أٟمف 

أهن٤م يٕمرومٝم٤م ذم ُمقوع آظمر سم٠مهن٤م اجلقهر اًمذي هق اًمّمقرة، واًم٘م٤مئؾ سمجقهريتٝم٤م ي٘مر ب

 .ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م

ٟمٗمس سم٤مًمٌدن قمغم ال وهذا يدل قمغم أن اسمـ رؿمد ىمد ومن آراء أرؾمٓمق ذم قمالىم٦م

اًمٜمٗمس وأظمر  اًمٌدن : ٟمحق يدل قمغم أن  اإلٟم٤ًمن ُمريم٥م ُمـ ضمقهريـ أطمدمه٤م
(1)

. 

وٓ ري٥م ذم أن اًم٥ًٌم »  :ي٘مقل اًمديمتقر حمٛمقد ىم٤مؾمؿ ُمٗمنًا ًمٜم٤م هذا اعمقىمػ

ومًػم أرؾمٓمق قمغم هذا اًمٜمحق اخل٤مص، أٟمف ومٓمـ إمم ُم٤م إمم ت -أي اسمـ رؿمد -اًمذي دقم٤مه

ومؼ ُمع روح ًمٞمس ُمـ اًمٞمًػم طمٚمٝم٤م، ٕهن٤م ٓ شم٧م جيده شمٕمريٗمف ًمٚمٜمٗمس ُمـ صٕمقسم٤مت

ٕٟمٜم٤م سملم أن ٟمًٚمؿ سم٠من وم٤ًمد اًمٌدن  يّمحٌف وم٤ًمد اًمٜمٗمس أي ومٜم٤مؤه٤م،  اإلؾمالم وقم٘م٤مئده؛

أي  -ًمٙمٚمٞم٦مـمق، أو ٟم٘مقل سمقضمقد  اًمٜمٗمس اوهذا يتٗمؼ أشمؿ اشمٗم٤مق ُمع روح ُمذه٥م أرس

؛ ٕهن٤م صقر وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يدقمق إمم -سميورة احت٤مد اًمٜمٗمقس سمٕمد ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ًمألسمدان

 شاًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝم٤م سمٕمد ومٜم٤مء اعمقاد اًمتل  يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم اظمتالومٝم٤م أو شمٗمرىمٝم٤م  
(2)

. 

ومل يٙمـ اسمـ رؿمد يمام رُم٤مه سمٕمض ُم١مرظمل اًمٗمٚمًٗم٦م سم٠مٟمف ُمـ  أؿمد اًمنماح شمٕمّم٤ًٌم 

ك أٟمف يرى أن شمٕمريػ اًمٜمٗمس ًمدى أرؾمٓمق شمٕمريػ ىم٤مس ٓ ٕرؾمٓمق، ومم٤م يدل قمغم  ذل

اخت٤مذه يمتٛمٝمٞمد ٟمحق ُمٕمروم٦م يٙمٗمل ذم سمٞم٤من ـمٌٞمٕمتٝم٤م، إٓ أٟمف يرى أن شمٕمريٗمف هذا يٛمٙمـ 

ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم طمد اًمٜمٗمس إهن٤م »  :وإدراك اًمّمٗم٤مت اًمتل ختتص هب٤م وًمذا ي٘مقل طم٘مٞم٘متٝم٤م

 
 

وؿضقة إفقهقة بغ افديـ وافػؾًػة  (111)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (1)

(317). 

  .(112)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (2)
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 اعمقضمقد ٓ ذم ُمقوقع،اجلقهر إٟمف  اؾمتٙمامل جلًؿ ـمٌٞمٕمل آزم، وُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم طمد

هب٤م ًمٞمتٓمرق ُمـ ذًمؽ إمم يمؾ  شمٙمٗمل هذه احلدود ذم ُمٕمروم٦م اًمٌمء، وإٟمام ي١مشمك ًمٙمـ ًمٞمس

ٟم٤م سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م د ، وإمم شمّمقره سمام خيّمف وم٢مذا أردواطمد مم٤م يدظمؾ حت٧م أُمث٤مل هذه احلدو

اًمٜمٗمس وم٢مٟمف ًمٞمس سمٙم٤م  إذن أن ٟم٘مقل سم٠مهن٤م صقرة أو يمامل أول جلًؿ ـمٌٞمٕمل ًمف أن يٗمٕمؾ 

اًمٜمٗمس : ال احلٞم٤مة، سمؾ جي٥م أن ٟمٕمتٛمد ذم سمٞم٤من هذه احل٘مٞم٘م٦م قمغم أؾم٤مس آظمر ومٜم٘مقلأومع

شهل ذات ًمٞم٧ًم سمجًؿ طمٞم٦م قم٤معم٦م ىم٤مدرة ُمريدة ؾمٛمٕمٞم٦م سمّمػمة ُمتٙمٚمٛم٦م 
(1)

. 

. وإذا يم٤من أرؾمٓمق ىمد صٜمػ ىمقى اًمٜمٗمس إمم صمالث ٟم٤ٌمشمٞم٦م، وطمٞمقاٟمٞم٦م، وٟم٤مـم٘م٦م

صٞم٤مهم٦م أظمرى، إذ وم٢من اسمـ رؿمد شم٤مسمع أرؾمٓمق ذم ضمقهر ذًمؽ اًمتّمٜمٞمػ وإن ص٤مهمف 

 :صٜمػ ىمقى اًمٜمٗمس ذم مخس هل  

 .اًمٜمٗمس اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م، واحل٤ًمؾم٦م، واعمتخٞمٚم٦م، واًمٜم٤مـم٘م٦م، واًمٜمزوقمٞم٦م 

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ 
(2)(3)

. 

ير وطمدة اًمٜمٗمس، ن أيمثر ومالؾمٗم٦م اإلؾمالم قمٜم٤مي٦م سمت٘مروُمع هذا اًمتّمٜمٞمػ وم٢مٟمف يم٤م

ٟمحق مل هيتد إًمٞمف  ويمام ي٘مقل اًمديمتقر حمٛمقد ىم٤مؾمؿ إٟمف اؾمتٓم٤مع شم٘مرير وطمدة اًمٜمٗمس قمغم

وم٘مد ىمرر أن اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ضمقهر روطمل ىم٤مئؿ سمذاشمف، وأن . أرؾمٓمق ٟمٗمًف وٓ ذاطم٦م

وفم٤مئٗمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م مل شمٜمِم٠م إٓ سم٥ًٌم اشمّم٤م ٤م سم٤مجلًد 
(4)

. 

 :خلود النفس وبقاؤها : ثاىواً 

ؾمٌؼ وأن اسمـ رؿمد يرى أن اًمٜمٗمس ضمقهر ىم٤مئؿ سمذاشمف ُمٗم٤مرق ًمٚمٌدن، وسمٜم٤مء قمغم 

  .صٕمقسم٦م ذم شم٘مريره خلٚمقده٤م ذًمؽ ومٚمؿ جيد 
 

 .(317)ؿضقة إفقهقة بغ افديـ وافػؾًػة : اكظر (1)

  .(227)ص : اكظر (2)

  .(187)ؾؾًػة ابـ رصد افطٌقعقة : اكظر (3)

  .(491)وتاريخ افػؾًػة افعربقة  (137)ق واإلشالم يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽري: اكظر (4)
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وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ووقح اًمٜمّمقص اًمتل ىمرر ومٞمٝم٤م ىمْمٞم٦م ظمٚمقد اًمٜمٗمس، وم٢من هذه 

اقمتؼموه  هٝم٤م ُمًٞمحق أوروسم٤م إمم اسمـ رؿمد طملماًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م إطمدى آهت٤مُم٤مت اًمتل وج

وم٘مد ذه٥م سمٕمض اعمًتنمىملم إمم أن اسمـ رؿمد . إُم٤مُم٤ًم ًمٚمزائٖملم ُمٜمٙمري ظمٚمقد اًمٜمٗمس

احلدي٨م قمـ ظمٚمقد اًمٜمٗمس طمدي٨م ظمراوم٦م، وزقمؿ أٟمف ذيمر هذا ذم ذه٥م إمم اًم٘مقل سم٠من 

يمت٤مب هت٤موم٧م اًمتٝم٤موم٧م، واًمٙمت٤مب ظم٤مٍل ُمـ هذا اًمٜمص اًمذي اومؽماه، وًمٕمؾ هذا 

اعمًتنمق ىمد أؾم٤مء ومٝمؿ ٟمّمقص اسمـ رؿمد، ومل يًتٓمع أن يٗمرق سملم رأيف ورأي همػمه 

ه٤م وي١ميد ج ظمّمٛمفاسمـ رؿمد يم٤من ُمـ قم٤مدشمف أن يٕمرض طم٩مممـ يٕمرض آراءهؿ، ٕن 

ًمرأي، وم٢مذا ومرغ ُمـ سمٙمؾ احلج٩م اعمٛمٙمٜم٦م طمتك ًمٞمٙم٤مد خيٞمؾ ًمٚمٛمرء أٟمف ص٤مطم٥م هذا ا

ذًمؽ ذم  سمٕمد ة وأُم٤مٟم٦م رضمع إًمٞمٝم٤م ًمٞمٜم٘مْمٝم٤م ويٗمٜمده٤م مجٞمٕم٤ًم، صمؿ ي٠مظمذقمرض ذًمؽ سمٙمؾ دق

 .قمرض رأيف

وىمد ىمرر اسمـ رؿمد ظمٚمقد اًمٜمٗمس ذم يمت٤مب اًمٙمِمػ قمـ ُمٜم٤مه٩م إدًم٦م طمٞم٨م قم٘مد 

ه اًم٘مْمٞم٦م مم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف وسملم ومٞمف أن هذ (د وأطمقاًمفذم اعمٕم٤م )ًمذًمؽ ومّماًل حت٧م قمٜمقان 

وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف اًمؼماهلم قمٜمد اًمٕمٚمامء، وأن اًمٙمؾ ىمد اشمٗمؼ قمغم أن ًمإلٟم٤ًمن  اًمنمائع

 :ؾمٕم٤مدشملم

 أظمروي٦م ودٟمٞمقي٦م
(1)

: 

 :وىمد اؾمتٕم٤من سمدًمٞمٚملم قم٘مٚمٞملم قمغم إصم٤ٌمت هذا اخلٚمقد 

جي٥م  اي٦م حمدودةق قمٌث٤ًم، وإٟمام ظمٚمؼ ًمغإن اإلٟم٤ًمن مل خيؾ: اًمدًمٞمؾ اًمٖم٤مئل -1

اُمتث٤مًمف  ٤م، وطمٞمٜمئذ ومالسمد ُمـ اًمتًٚمٞمؿ قم٘ماًل سمقضمقد طمٞم٤مة أظمرى  شمٕمقد ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمس ًمتٚم٘مل 

ضمزاءه٤م 
(2)

: اشمٗمؼ اًمٙمؾ قمغم أن ًمإلٟم٤ًمن ؾمٕم٤مدشملم»  :وىمد ىم٤مل ذم قمرض هذا اًمدًمٞمؾ. 

 
 

ويف ؾؾًػة ابـ رصد افقجقد  (292)افـزظة افعؼؾقة يف ؾؾًػة ابـ رصد حمؿد ظاضػ افعراؿل : اكظر (1)

 .(151)حمؿد بقصار / واخلؾقد د

رصد وبغ افديـ وافػؾًػة يف رأي ابـ  (185)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (2)

 .(179)حمؿد يقشػ مقشك .  وؾالشػة افعك افقشقط
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ُمٜمٝم٤م أن  ،واٟمٌٜمك ذًمؽ قمٜمد اجلٛمٞمع قمغم أصقل يٕمؽم  هب٤م قمٜمد اًمٙمؾ. أظمراوي٦م ودٟمٞم٤موي٦م

ئمٝمر ُمـ أُمره  وُمٜمٝم٤م أٟمف إذا يم٤من يمؾ ُمقضمقد ،أذ  ُمـ يمثػم ُمـ اعمقضمقدات اإلٟم٤ًمن

وم٤مإلٟم٤ًمن أطمرى  أٟمف مل خيٚمؼ قمٌث٤ًم وأٟمف إٟمام ظمٚمؼ ًمٗمٕمؾ ُمٓمٚمقب ُمٜمف وهق صمٛمرة وضمقده

وىمد ٟمٌف اهلل شمٕم٤ممم قمغم وضمقد هذا اعمٕمٜمك ذم مجٞمع اعمقضمقدات ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز . سمذًمؽ

 ٿ ٺ       ٺ ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ): وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

 ٹ: وىم٤مل ُمثٜمٞم٤م قمغم اًمٕمٚمامء اعمٕمؽموملم سم٤مًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ هذا اًمقضمقد. [٢٧: ص] (ٿ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ) ٹ

 .[191:آل عًزاٌ] (ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

وىمد ٟمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف . ووضمقد اًمٖم٤مي٦م ذم اإلٟم٤ًمن أفمٝمر ُمٜمٝم٤م ذم مجٞمع اعمقضمقدات

﮴  ﮲﮳  ۓ ۓ ے ے) ٹ ٹ .آي٦م ُمـ يمت٤مسمفقمٚمٞمٝم٤م ذم همػم ُم٤م 

 ): وىم٤مل [36:انقيايت ]  (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ): وىم٤مل. [115:املؤينوٌ ] (﮶﮵ 

، وىم٤مل ُمٜمٌٝم٤م قمغم فمٝمقر وضمقب  [56:انذارياث] ( ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ

 .[22:يس] (﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ): اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ىمٌؾ  اعمٕمروم٦م سم٤مخل٤مًمؼ

ُم٘مّمقدة سمف، فمٝمر أيْم٤ًم أن هذه وإذا فمٝمر أن اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ ُمـ أضمؾ أومٕم٤مل 

ٕٟم٤م ٟمرى أن واطمدا ُمـ اعمقضمقدات إٟمام ظمٚمؼ ُمـ أضمؾ  ؛إومٕم٤مل جي٥م أن شمٙمقن ظم٤مص٦م

وإذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ومٞمج٥م أن  . اًمٗمٕمؾ اًمذي يقضمد ومٞمف ٓ ذم همػمه، أقمٜمل اخل٤مص سمف

وهذه أومٕم٤مل اًمٜمٗمس . شمٙمقن هم٤مي٦م اإلٟم٤ًمن ذم أومٕم٤مًمف اًمتل ختّمف دون ؾم٤مئر احلٞمقان

 .اًمٜم٤مـم٘م٦م

ضمزء قمٛمكم وضمزء قمٚمٛمل، وضم٥م أن يٙمقن : وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م ضمزأيـ

أقمٜمل اًمٗمْم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م  يقضمد قمغم يمامًمف ذم ه٤مشملم اًم٘مقشملماعمٓمٚمقب إول ُمٜمف هق أن 

وأن شمٙمقن إومٕم٤مل اًمتل شمٙم٥ًم اًمٜمٗمس ه٤مشملم اًمٗمْمٞمٚمتلم هل  ،واًمٗمْم٤مئؾ اًمٜمٔمري٦م

وعم٤م يم٤من شم٘مرير هذه إومٕم٤مل . يئ٤متاخلػمات واحلًٜم٤مت، واًمتل شمٕمقىمٝم٤م هل اًمنمور واًمس

. ومٝم٤م واحل٨م قمٚمٞمٝم٤مووردت ُمع ذًمؽ سمتٕمري ك سم٤مًمقطمل، وردت اًمنمائع سمت٘مريره٤مأيمثر ذل
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وهن٧م قمـ اًمرذائؾ، وقمّروم٧م سم٤معم٘مدار اًمذي ومٞمف ؾمٕم٤مدة مجٞمع اًمٜم٤مس ذم  وم٠مُمرت سم٤مًمٗمْم٤مئؾ

يع  ومٕمروم٧م ُمـ إُمقر اًمٜمٔمري٦م ُم٤م ٓ سمد جلؿ. أقمٜمل اًمًٕم٤مدة اعمِمؽميم٦م ُمؾاًمٕمٚمؿ واًمع

عمقضمقدات اًمٜم٤مس ُمـ ُمٕمرومتف، وهل ُمٕمروم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وُمٕمروم٦م اعمالئٙم٦م وُمٕمروم٦م ا

ه اًمٜمٗمقس ويمذًمؽ قمروم٧م ُمـ إقمامل اًم٘مدر اًمذي شمٙمقن ب اًمنميٗم٦م وُمٕمروم٦م اًمًٕم٤مدة،

ضمد وسمخ٤مص٦م ذيٕمتٜم٤م هذه، وم٢مٟمف إذا ىمقي٧ًم سم٤ًمئر اًمنمائع وُ  وم٤موٚم٦م سم٤مًمٗمْم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 .وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ظم٤ممت٦م اًمنمائع قأهن٤م اًمنميٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٢مـمال

وعم٤م يم٤من اًمقطمل ىمد أٟمذر ذم اًمنمائع يمٚمٝم٤م سم٠من اًمٜمٗمس سم٤مىمٞم٦م، وىم٤مُم٧م اًمؼماهلم قمٜمد 

اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ، ويم٤مٟم٧م اًمٜمٗمقس يٚمح٘مٝم٤م سمٕمد اعمقت أن شمتٕمرى ُمـ اًمِمٝمقات 

وإن هي٤م ُمـ اًمِمٝمقات اجلًامٟمٞم٦م، اجلًامٟمٞم٦م، وم٢من يم٤مٟم٧م زيمٞم٦م شمْم٤مقمػ زيم٤مؤه٤م سمتٕمرّ 

ًمٚمٌدن ظمٌث٤ًم ٕهن٤م شمت٠مذى سم٤مًمرذائؾ اًمتل ايمت٧ًٌم، وشمِمتد ادهت٤م اعمٗم٤مرىم٦م يم٤مٟم٧م ظمٌٞمث٦م ز

، ٕهن٤م ًمٞم٧ًم يٛمٙمٜمٝم٤م آيمت٤ًمب طمنهت٤م قمغم ُم٤م وم٤مهت٤م ُمـ اًمتزيمٞم٦م قمٜمد ُمٗم٤مرىمتٝم٤م اًمٌدن

عمـ .. أن شم٘مقل ٟمٗمس ي٤م طمنيت» : ُمع هذا اًمٌدن، وإمم هذا اعم٘م٤مم اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف  إٓ

قمغم شمٕمريػ هذه احل٤مل  -ضمقاب وعم٤م يم٤من -ع ، اشمٗمؼ اًمنمائ56:اًمزُمرش اًم٤ًمظمريـ 

 شًمٚمٜم٤مس وؾمٛمقه٤م اًمًٕم٤مدة إظمػمة واًمِم٘م٤مء إظمػم 
(1)
 . 

إن اًمٜمٗمس عم٤م يم٤مٟم٧م : اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مئؿ قمغم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٚم٦م سملم اًمٜمٗمس واجلًؿ-2

ويٛمٙمـ . ضمقهرًا ُمًت٘ماًل قمـ اًمٌدن، وم٢من وم٤ًمد هذا إظمػم ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهن٤م شمٗمٜمك ُمٕمف

إن اًمقفم٤مئػ اًمٜمٗمًٞم٦م شمتٕمٓمؾ وىم٧م اًمٜمقم، صمؿ شمٕمقد إمم طم٤م ٤م طملم شمِمٌٞمف اعمقت سم٤مًمٜمقم؛  

ويمذًمؽ إُمر إذا ضم٤مء اعمقت وم٢من هٜم٤مك قمقدة ًمٚمٜمٗمس سمٕمده، وًمٞمس شمٕمٓمؾ  ،اًمٞم٘مٔم٦م

وفم٤مئٗمٝم٤م إمم ُم٤م ٓهن٤مي٦م ًمف
(2)

 . 

 
 

  .(201 -199)افؽشػ ظـ مـاهج  إدفة : اكظر (1)

ويف ؾؾًػة ابـ رصد افقجقد واخلؾقد  (188)يف افـػس وافعؼؾ فػالشػة اإلؽريؼ واإلشالم : اكظر (2)

(154). 
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 ومٝمؾ ذم اًمنمع دًمٞمؾ قمغم سم٘م٤مء اًمٜمٗمس أو شمٜمٌٞمف قمغم ذًمؽ؟: وم٢من ىمٞمؾ

 ڤ ٹ ٹ ٹ): ىمقًمف شمٕم٤مممذًمؽ ُمقضمقد ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وهق : ىمٚمٜم٤م

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ووضمف اًمدًمٞمؾ ذم هذه أي٦م . [42: انزيز] (ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

ومٚمق يم٤من شمٕمٓمؾ ومٕمؾ اًمٜمٗمس ذم  اًمٜمقم واعمقت ذم شمٕمٓمٞمؾ ومٕمؾ اًمٜمٗمس،أٟمف ؾمقى ومٞمٝم٤م سملم 

اًمٜمقم شمٕمٓمؾ ومٕمٚمٝم٤م ذم اعمقت ًمٗم٤ًمد اًمٜمٗمس ٓ سمتٖمػم آًم٦م اًمٜمٗمس، ًم٘مد يم٤من جي٥م أن يٙمقن 

ومٚمام يم٤مٟم٧م شمٕمقد . مم هٞمئتٝم٤موًمق يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ عم٤م قم٤مدت قمٜمد آٟمت٤ٌمه عًمٗم٤ًمد ذاهت٤م 

قمٚمٛمٜم٤م أن هذا اًمتٕمٓمؾ ٓ يٕمرض  ٤م ُٕمر حل٘مٝم٤م ذم ضمقهره٤م، وإٟمام هق رء حل٘مٝم٤م  قمٚمٞمٝم٤م

واعمقت هق .ة أن شمتٕمٓمؾ اًمٜمٗمسُمـ ىمٌؾ شمٕمٓمؾ آًمتٝم٤م، وأٟمف ًمٞمس يٚمزم إذا شمٕمٓمٚم٧م أل

 .ًممًم٦م يم٤محل٤مل ذم اًمٜمقمومقاضم٥م أن يٙمقن  شمٕمٓمؾ

ؾمالُمٞملم يٜمحٍم اإل وقمغم يمٍؾ وم٢مٟم٤م ٟمرى أن اسمـ رؿمد يمٛمـ ؾمٌ٘مف ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م

 .طمديثٝمؿ سمٕمد اعمقت ذم ظمٚمقد اًمٜمٗمس دون ذيمر شمٗم٤مصٞمؾ عم٠ًمًم٦م طمٞم٤مة اًمؼمزخ وُم٤م ومٞمٝم٤م

ومٝمق يرى أن اًمٜمٗمقس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمٕمد اعمقت إُم٤م أن شمٙمقن ؾمٕمٞمدة ُمٜمٕمٛم٦م سمام 

وإُم٤م أن شمٙمقن ؿم٘مٞم٦م ُمٕمذسم٦م سمام اىمؽموم٧م ُمـ آصم٤مم ايمت٧ًٌم ُمـ ومْم٤مئؾ ويمامٓت، 

وؾمٞمئ٤مت، طمتك إٟمف ًمٞمٕمد ذًمؽ أصاًل ُمـ أصقل اًمديـ، وَيٙمؿ سمٙمٗمر ُمـ يٍم  أي٤مت 

وهذا اًمٜمحق ُمـ اًمٔم٤مهر إن يم٤من ذم إصقل »  :اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمف قمـ فم٤مهره٤م ومٞم٘مقل

اء، وأٟمف إٟمام ىمّمد وم٤معمت٠مول ًمف يم٤مومر، ُمثؾ ُمـ يٕمت٘مد أٟمف ٓ ؾمٕم٤مدة أظمروي٦م ه٤مهٜم٤م وٓ ؿمؼ

وأهن٤م طمٞمٚم٦م، وأٟمف ٓ  سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ذم أسمداهنؿ وطمقاؾمٝمؿهبذا اًم٘مقل أن يًٚمؿ اًمٜم٤مس 

ش هم٤مي٦م ًمإلٟم٤ًمن إٓ وضمقده اعمحًقس وم٘مط 
(1)

. 

وإذا يم٤من أسمق اًمقًمٞمد ي٘مر سمخٚمقد اًمٜمٗمس، وم٢مٟمف يرى أن اًمنمائع ىمد اشمٗم٘م٧م قمغم 

واعمٕم٤مد مم٤م اشمٗم٘م٧م قمغم »  :ك ُم٘مرراً اعمٕم٤مد وإٟمام اخلال  سمٞمٜمٝمؿ ذم صٗم٦م وضمقده ي٘مقل ذم ذل

 
 

 .(110)ؾصؾ ادؼال : اكظر (1)
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وضمقده اًمنمائع ، وإٟمام اظمتٚمٗم٧م اًمنمائع ذم صٗم٦م وضمقده، ومل ختتٚمػ ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم 

صٗم٦م وضمقده ، وإٟمام اظمتٚمٗم٧م ذم اًمِم٤مهدات
(1)
اًمتل ُمثٚم٧م هب٤م ًمٚمجٛمٝمقر شمٚمؽ احل٤مل  

ش اًمٖم٤مئ٦ٌم 
(2)

. 

ومس اًمًٕمداء ذائع ذم متثٞمؾ إطمقال اًمتل شمٙمقن ٕنال اظمتٚمٗم٧م» : وي٘مقل أيْم٤مً 

ون هٜم٤مًمؽ ًمٚمٜمٗمقس اًمزيمٞم٦م ُمـ ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م مل يٛمثؾ ُم٤م يؽ. سمٕمد اعمقت وٕٟمٗمس إؿم٘مٞم٤مء

وًمٚمِم٘مٞم٦م ُمـ إذى سم٠مُمقر ؿم٤مهدة، وسطمقا سم٠من ذًمؽ يمٚمف أطمقال روطم٤مٟمٞم٦م،  اًمٚمذة

أقمٜمل أهن٤م ُمثٚم٧م  قمتد ذم متثٞمٚمٝم٤م سم٤مُٕمقر اعمِم٤مهدة، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ا -ُمالئٙمٞم٦م-وًمذات ُمٚمٙمٞم٦م

هٜم٤مًمؽ سم٤مًمٚمذات اعمدريم٦م ه٤مهٜم٤م، وُمثٚمقا إذى اًمذي يٙمقن  اًمٚمذات اعمدريم٦م هٜم٤مًمؽ

أهنؿ رأوا أن اًمتٛمثٞمؾ سم٤معمحًقؾم٤مت  سم٤مٕذى  اًمذي يٙمقن ه٤مهٜم٤م، وؾم٥ٌم اًمتٛمثٞمؾ سم٤محلس

هق أؿمد شمٗمٝمٞماًم ًمٚمجٛمٝمقر، وم٠مظمؼموا أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٞمد اًمٜمٗمقس اًمًٕمٞمدة إمم أضم٤ًمد شمٜمٕمؿ 

وأٟمف شمٕم٤ممم يٕمٞمد اًمٜمٗمقس . اجلٜم٦م  ومٞمٝم٤م اًمدهر يمٚمف سم٠مؿمد اعمحًقؾم٤مت ٟمٕمٞماًم وهق ُمثالً 

وهذه . دهر يمٚمف سم٠مؿمد اعمحًقؾم٤مت أذى وهق ُمثاًل اًمٜم٤مرال اًمِم٘مٞم٦م إمم أضم٤ًمد شمت٠مذى ومٞمٝم٤م

ش هل طم٤مل ذيٕمتٜم٤م اًمتل هل اإلؾمالم ذم متثٞمؾ هذه احل٤مل 
(3)

. 

وأظمػمًا َيٙمل أسمق اًمقًمٞمد اخلال  ذم ومٝمؿ اًمتٛمثٞمؾ اًمذي ضم٤مء سمف اإلؾمالم سمّمقرة 

ة رأت أن ذًمؽ اًمقضمقد هق سمٕمٞمٜمف هذا اًمقضمقد اًمذي ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ومرق» : أدق ومٞم٘مقل

أقمٜمل أهنؿ رأوا أٟمف واطمد سم٤مجلٜمس، وأٟمف إٟمام خيتٚمػ اًمقضمقدان سم٤مًمدوام وآٟم٘مٓم٤مع  واًمٚمذة

أقمٜمل أن ذًمؽ دائؿ وهذا ُمٜم٘مٓمع، وـم٤مئٗم٦م رأت أن اًمقضمقد ُمت٤ٌميـ وهذه اٟم٘مًٛم٧م 

 :ىمًٛملم 

 
 

: اكظر. افؼائع يف ضريؼة متثقؾ ما جيري يف أخرة مـ أحقال يعـل اختؾػت. مجع صاهد مؼابؾ ؽائب (1)

 .(199)حمؿد ظابد اجلابري ظذ ـتاب افؽشػ ظـ مـاهج إدفة /تعؾقؼ د

 .(199)افؽشػ ظـ مـاهج إدفة  (2)

 .(201)ادصدر افًابؼ  (3)
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طمًقؾم٤مت هق روطم٤مين، وأٟمف إٟمام ُمثؾ سمف ـم٤مئٗم٦م رأت أن اًمقضمقد اعمٛمثؾ هبذه امل -

 .إرادة اًمٌٞم٤من 

ودة هٜم٤مًمؽ وـم٤مئٗم٦م رأت أٟمف ضمًامين، ًمٙمـ اقمت٘مدت أن شمٚمؽ اجلًامٟمٞم٦م اعمقج -

 .ًمٙمقن هذه سم٤مًمٞم٦م وشمٚمؽ سم٤مىمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م  ذه اجلًامٟمٞم٦م

: أن يٙمقن ممـ يرى هذا اًمرأي، ٕٟمف روى قمٜمف أٟمف ىم٤مل ويِمٌف اسمـ قم٤ٌمس 

ة إٓ إؾمامء، ويِمٌف أن يٙمقن هذا اًمرأي هق أًمٞمؼ سم٤مخلقاص، ًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ أظمر

 :وذًمؽ أن إُمٙم٤من هذا اًمرأي يٜمٌٜمل قمغم أُمقر ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مزقم٦م قمٜمد اجلٛمٞمع 

 .أن اًمٜمٗمس سم٤مىمٞم٦م: أطمده٤م

ظمر اعمح٤مل اًمذي يٚمحؼ قمـ س يٚمحؼ قمـ قمقدة اًمٜمٗمس إمم أضم٤ًمم أُ أٟمف زم: واًمث٤مين

ش قمقدة شمٚمؽ إضم٤ًمم سمٕمٞمٜمٝم٤م 
(1)

. 

طمٙم٤مي٦م اخلال  يرى أٟمف ذًمؽ ؾم٤مئغ، وأن اعمجتٝمد ومروف ُم٤م أداه إًمٞمف صمؿ سمٕمد 

واحلؼ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أن ومرض يمؾ » : اضمتٝم٤مده ُم٤م مل يٙمـ ذم اضمتٝم٤مده إٟمٙم٤مر ًمذًمؽ ومٞم٘مقل

صؾ سمٕمد أن ٓ يٙمقن ٟمٔمرًا يٗميض إمم إسمٓم٤مل إ ن ومٞمٝم٤م هق ُم٤م أدى إًمٞمف ٟمٔمره ومٞمٝم٤مإٟم٤ًم

ًمٜمحق ُمـ آقمت٘م٤مد يقضم٥م شمٙمٗمػم ص٤مطمٌف ًمٙمقن وم٢من هذا ا .وهق إٟمٙم٤مر اًمقضمقد مجٚم٦م مجٚم٦م

ومٝمذا يمٚمف يٜمٌٜمل . اًمٕمٚمؿ سمقضمقد هذه احل٤مل ًمإلٟم٤ًمن ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمنمائع واًمٕم٘مقل

ش قمغم سم٘م٤مء اًمٜمٗمس 
(2)

. 

 
 

 .(203)ادصدر افًابؼ  (1)

 .(204)ادصدر افًابؼ  (2)
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 السد على الفالضفة اإلضالميني إمجااًل

سملم مم٤م ؾمٌؼ ُمٜمٝم٩م اًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم ومٞمام سمٕمد اعمقت ُمـ طمٞم٤مة يٙمقن ومٞمٝم٤م توي

اب، وأهنؿ ٓ يٗمرىمقن سملم طمٞم٤مة اًمؼمزخ وطمٞم٤مة أظمرة، سمؾ جيٕمٚمقن احلدي٨م ٟمٕمٞمؿ وقمؼ

وأن ُم٤م ذيمر ُمـ أُمقر أظمرة إٟمام هق  ،قمـ طمٞم٤مة واطمدة اجلزاء ومٞمٝم٤م قمغم اًمروح ومح٥ًم

 . ختٞمٞمؾ ًمٚمح٘م٤مئؼ ًمٞمٜمتٗمع سمف اجلٛمٝمقر

وم٠مهؾ اًمقهؿ واًمتخٞمٞمؾ هؿ اًمذيـ » : ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ء أظمؼموا قمـ اهلل وقمـ اًمٞمقم أظمر، وقمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، سمؾ وقمـ إن إٟمٌٞم٤م: ي٘مقًمقن

ٓئٙم٦م سم٠مُمقر همػم ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمألُمر ذم ٟمٗمًف، وًمٙمٜمٝمؿ ظم٤مـمٌقهؿ سمام يتخٞمٚمقن سمف ويتقمهقن امل

وهذا ذم اجلٛمٚم٦م ىمقل اعمتٗمٚمًٗم٦م .... سمف وإن يم٤من إُمر ًمٞمس يمذًمؽ ذم ٟمٗمس إُمر

ش سمـ ؾمٞمٜم٤م واسمـ رؿمد احلٗمٞمد واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م يم٤معمالطمدة اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، واًمٗم٤مرايب وا
(1)

. 

واًم٘مقل سم٤معمٕم٤مد اًمروطم٤مين  ؾمٗم٦م ذم إٟمٙم٤مرهؿ اعمٕم٤مد اجلًامينه١مٓء اًمٗمال ةوؿمٌف

اًمٌٕم٨م اجلًامين ُمقىمق  قمغم إقم٤مدة اعمٕمدوم سمٕمٞمٜمف، وإقم٤مدة اعمٕمدوم : وم٘مط هل ىمق ؿ

 .سمٕمٞمٜمف حم٤مل، وم٤مًمٌٕم٨م اجلًامين حم٤مل

و زقمٛمٝمؿ أن سمدن اإلٟم٤ًمن واًمذي دومٕمٝمؿ إمم إٟمٙم٤مر إقم٤مدة اعمٕمدوم سمٕمٞمٜمف، ه

يتحٚمؾ، وشمٜمت٘مؾ أضمزاؤه إمم إٟم٤ًمن آظمر أو طمٞمقان أو ٟم٤ٌمت أو همػم ذًمؽ، يمام يًتحٞمؾ 

ُم٤مًء وسمخ٤مرًا، ويٛمتزج هبقاء اًمٕم٤ممل وسمخ٤مره مم٤م يٌٕمد ُمٕمف اٟمتزاع أضمزائف واؾمتخالصف 
(2)

. 

وىمد أضم٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم قمـ ؿمٌٝم٦م اًمٗمالؾمٗم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ُمـ يمتٌف، وسملم 

يٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمد سطم٧م سم٢مصم٤ٌمت اعمٕم٤مد ًمٚمٌدن واًمروح شمٍمَي٤ًم واوح٤ًم، أن اًمنم

ودًم٧م قمغم وىمقع اًمٌٕم٨م سمدٓئؾ، وؾم٤مق اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمديد ُمـ إدًم٦م قمغم إُمٙم٤من 

 :اًمٌٕم٨م ووىمققمف، وأن اعمٌٕمقث هق اجلًد واًمروح سمٓمري٘ملم مه٤م 

 
 

 .(66)وافػتقى احلؿقية افؽزى  (1/9)وافـؼؾ درء تعارض افعؼؾ : اكظر (1)

 .(297)وهتاؾت افػالشػة فؾغزايل  (108)إوحقية يف ادعاد : اكظر (2)
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 .ـمريؼ اًمقضمقد واًمتح٘مؼ ذم اخل٤مرج -1

 .ـمريؼ آقمت٤ٌمر واًم٘مٞم٤مس -2

ي٤مء اعمقشمك وىمدرشمف قمغم ذًمؽ وم٢من ؾمٌح٤مٟمف دل قمغم إُمٙم٤من إح» ال اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ق

اًمقضمقد واًمٕمٞم٤من ، وسمٓمريؼ آقمت٤ٌمر واًمؼمه٤من، وإول أقمٔمؿ اًمٓمري٘ملم، ومال  سمٓمريؼ

 شرء أدل قمغم إُمٙم٤من اًمٌمء ُمـ وضمقده 
(1)

. 

 :ومٛمـ أدًم٦م اًمٓمريؼ إول

ذًمؽ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  ىمّم٦م ُمقت سمٜمل إهائٞمؾ اًمذيـ ؾم٠مًمقه رؤي٦م اهلل ، وذم -أ 

 ﮴﮵ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ)خم٤مـم٤ًٌم سمٜمل إهائٞمؾ  

 .[٥٥: انبقزة ] (﮸﮷ ﮶ 

طملم ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يريف يمٞمػ َيل اعمقشمك، وذم   وىمّم٦م إسمراهٞمؿ -ب

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): ذًمؽ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 .[٢٦٠:انبقزة] (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

ومٝمذه اًم٘مّمص ومٞمٝم٤م »  :همػمه٤مُم٤م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد أن ذيمر شمٞمٜمؽ اًم٘مّمتلم وُمٕمف

ُمـ اإلظم٤ٌمر سم٤معمقضمقد ُم٤م هق ُمـ أقمٔمؿ اًمدٓئؾ قمغم اًم٘مدرة واإلُمٙم٤من إلطمٞم٤مء اهلل 

اعمقشمك، وصدق هذه إظم٤ٌمر يٕمٚمؿ سمام سمف صدق اًمرؾمقل، ويٕمٚمؿ سم٠مظم٤ٌمر أظمرى ُمـ همػم 

 شره هب٤م ُمـ أقمالم ٟمٌقشمف ـمريؼ اًمرؾمقل، وإظم٤ٌم
(2)

. 

 : وُمـ أدًم٦م اًمٓمريؼ اًمث٤مين

أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض وُم٤م ومٞمٝمام، واًم٘م٤مدر قمغم اسمتداء اخلٚمؼ ٓ -أ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ): يٕمجز قمـ إقم٤مدشمف ىم٤مل شمٕم٤ممم 
 

 

 .(7/375)درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ : اكظر (1)

 .(7/377)ادصدر افًابؼ  (2)
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: وىم٤مل أيْم٤ًم ؾمٌح٤مٟمف ، [٣٣: األحقاف] (﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

 .[٢٧: انزوو] (ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ)

أن إرض شمٙمقن ُمٞمت٦م ه٤مُمدة، ومٞمٜمزل قمٚمٞمٝم٤م اعمٓمر ومتٝمتز ظمياء طمٞم٦م، -ب

 ې ې): واًم٘م٤مدر قمغم إطمٞم٤مئٝم٤م سمٕمد ُمقهت٤م ىم٤مدر قمغم إطمٞم٤مء اعمقشمك ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف 

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

ومٌلم . [٥٧: األعزاف] (ىئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ

ء مم٤م يتذيمر سمف إظمراج اعمقشمك ُمـ ىمٌقرهؿؾمٌح٤مٟمف أن إظمراج اًمٜم٤ٌمت سم٤معم٤م
(1)

. 

إن اًم٘مقل سم٤مًمٌٕم٨م  اًمروطم٤مين وطمده ىمقل ي٘مدح ذم اًمٕمداًم٦م اإل ٞم٦م واحلٙمٛم٦م 

اًمرسم٤مٟمٞم٦م؛ ٕن يماًل ُمـ اًمروح واجلًد ىمد اؿمؽمك ذم اًمٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٢مذا سمٕم٨م أطمدمه٤م 

و يم٤من ل» : ي٘مقل حمٛمد رؿمٞمد رو٤م. ومل يٌٕم٨م أظمر يم٤من اًمٜمٕمٞمؿ أو اًمٕمذاب ٟم٤مىمّم٤مً 

اًمٌٕم٨م ًمألرواح وطمده٤م ًمٜم٘مص ُمـ ُمٚمٙمقت اهلل شمٕم٤ممم هذا اًمٜمقع اًمٙمريؿ اعمٙمرم ُمـ 

اخلٚمؼ، اعم١مًمػ ُمـ روح وضمًد، ومٝمق يدرك اًمٚمذات اًمروطمٞم٦م واًمٚمذات اجلًامٟمٞم٦م، 

ويتح٘مؼ سمحٙمؿ اهلل وأهار صٜمٕمف ومٞمٝمام ُمٕم٤ًم، ُمـ طمٞم٨م طمرم احلٞمقان واًمٜم٤ٌمت ُمـ 

ُمـ ضمٜمح ُمـ أصح٤مب اًمٜمٔمري٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م إمم  إومم، واعمالئٙم٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، وُم٤م ضمٜمح

اًمٌٕم٨م اًمروطم٤مين اعمجرد إٓ ٓطمت٘م٤مرهؿ اًمٚمذات اجلًدي٦م وشمًٛمٞمتٝم٤م سم٤محلٞمقاٟمٞم٦م ُمع 

ؿمٖمػ أيمثرهؿ هب٤م ، وإٟمام شمٙمقن ٟم٘مّم٤ًم ذم اإلٟم٤ًمن إذا ؾمخر قم٘مٚمف وىمقاه  ٤م وطمده٤م، 

شطمتك سومف اؿمتٖم٤مًمف هب٤م قمـ اًمٚمذات اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمروطمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من 
(2)

. 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ): صمؿ إن اعمٕم٤مد هق قملم اجلًد إول ٓ  همػمه ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ

ومٝمذه أي٤مت شمتحدث قمـ ضمقارح اإلٟم٤ًمن اًمتل اىمؽموم٧م . [٢١-١٩:فصهج] (ٿ ٿ  
 

 .(1/132)ؿقؿ وأظالم ادقؿعغ ٓبـ ال (17/250)وجمؿقع افػتاوي  (7/378)ادصدر افًابؼ : اكظر (1)

 .(180)افقحل ادحؿدي : اكظر (2)
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، وًمق مل شمٙمـ هذه اإلصمؿ وهل شمِمٝمد قمغم ص٤مطمٌٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مٟمف ومٕمؾ يمذا ويمذا

قمتذرت ذم اًمدٟمٞم٤م عم٤م ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدهت٤م وٓ اجلقارح هل قملم ضمقارح اإلٟم٤ًمن  اًمتل يم٤مٟم٧م 

 .ُمـ اهلل طملم اؾمتٜمٓم٘مٝم٤م 

واًم٘مقل سم٠من ُمٕم٤مد إسمدان هق إقم٤مدة إُمث٤مل دون إقمٞم٤من خم٤مًمػ ًمٚمٛمٕم٘مقل ُمـ 

ًمق يم٤من »  :يؿاإلقم٤مدة؛ ٕن ًمٗمظ اإلقم٤مدة يدل قمغم إقم٤مدة اجلًد إول سمٕمٞمٜمف ي٘مقل اسمـ اًمؼ

شاجلزاء إٟمام هق ٕضم٤ًمم همػم هذه، مل يٙمـ ذًمؽ سمٕمث٤ًم وٓ رضمٕم٤ًم ، سمؾ يٙمقن اسمتداًء 
(1)

. 

ومجٝمقر  اًمذي قمٚمٞمف اًمًٚمػ واًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مـم٦ٌم وىمد سملم ؿمٞمخ اإلؾمالم أن اًم٘مقل

اًمٕم٘مالء أن إضم٤ًمم شمٜم٘مٚم٥م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل، يمام هق احل٤مل ذم إضم٤ًمم اًمتل يِم٤مهد 

وَيٞمٚمٝم٤م ُمـ ضمًؿ إمم ضمًؿ، يمام شمًتحٞمؾ اًمٕمذرة رُم٤مدًا، واخلٜمزير طمدوصمٝم٤م أٟمف ي٘مٚمٌٝم٤م 

وهمػمه ُمٚمح٤ًم، واعمٜمل اًمذي ذم اًمرطمؿ قمٚم٘م٦م، صمؿ ُمْمٖم٦م ، ويمذًمؽ احل٦ٌم يٗمٚم٘مٝم٤م، وشمٜم٘مٚم٥م 

، يمام ظمٚمؼ آدم ُمـ اعمقاد اًمتل خيٚم٘مٝم٤م ُمٜمٝم٤م ؾمٜمٌٚم٦م وؿمجرة، وهٙمذا ظمٚم٘مف عم٤م خيٚم٘مف 

وهمػم ذًمؽ ُمـ أضمزاء اًمٌدن ، ويمذًمؽ  اًمٓملم، وم٘مٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م اًمٓملم ومجٕمٚمٝم٤م قمٔماًم وحلاًم،

اًمٜم٤مر خيٚم٘مٝم٤م سم٘مٚم٥م سمٕمض أضمزاء اًمزٟم٤مد
(2)
 ۓ ے ے ھ): ٟم٤مرًا، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  

 .[٨٠: يس] (﮳﮲  ۓ

ُمـ همػم ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ٟم٤مرًا  ومٜمٗمس شمٚمؽ إضمزاء اًمتل ظمرضم٧م ُمـ اًمِمجر إظمي

ٓ يم٤من ذم أن يٙمقن ذم اًمِمجر إظمي ٟم٤مر أصاًل، يمام مل يٙمـ ذم اًمِمجرة صمٛمرة أصاًل، و

هذا،  سمٓمـ اعمرأة ضمٜملم أصاًل، سمؾ ظمٚمؼ هذا اعمقضمقد ُمـ ُم٤مدة همػمه، سم٘مٚمٌف شمٚمؽ اعم٤مدة إمم

 .ظمر وسمام وٛمف إمم هذا ُمـ ُمقاد أ

ويمذًمؽ اإلقم٤مدة، يٕمٞمد اهلل اإلٟم٤ًمن سمٕمد أن يٌغم يمٚمف إٓ قمج٥م اًمذٟم٥م
(3)
يمام صم٧ٌم    

 

 .(168)وظؼقدة افٌعث أخر افتقم  (20)افػقائد : اكظر (1)

 .(2/481)افصحاح : اكظر. هق افعقد افذي يؼدح بف افـار: افزكاد (2)

فًان افعرب : اكظر. افعظؿ افذي يف أشػؾ افصؾب ظـد افعجز: افعْجب، بافًؽقن: ظجب افذكب (3)

(9/53). 
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 . ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل 

اصمٚم٦م  ذه، وم٢من هذه يم٤مئٜم٦م شمٙمـ شمٚمؽ  اًمٜمِم٠مة ُمؿوهق إذا أقم٤مده ذم اًمٜمِم٠مة اًمث٤مٟمٞم٦م، مل 

إقم٤مدة اًمٜم٤مس ذم اًمٜمِم٠مة  وىمد ؿمٌف اهلل  يم٤مئٜم٦م ٓ وم٤مؾمدة، سمؾ سم٤مىمٞم٦م دائٛم٦م وشمٚمؽ وم٤مؾمدة

ُمع  -إظمرى سم٢مطمٞم٤مء إرض سمٕمد ُمقهت٤م ذم ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف اًمٕمزيز، وهق ؾمٌح٤مٟمف

اس ُمـ إرض إظم٤ٌمره أٟمف يٕمٞمد اخلٚمؼ، وأٟمف َيٞمك اًمٕمٔم٤مم وهل رُمٞمؿ، وأٟمف خيرج اًمـ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ): ، هق خيؼم أن اعمٕم٤مد هق اعمٌدأ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم -شم٤مرة أظمرى

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ): ، وخيؼم أن اًمث٤مين ُمثؾ إول، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم [٢٧:انزوو] (ڄ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[٩٩  -٩٨: اإلسزاء] (گ گ ک ک ک ک ڑ

: إقم٤مدهتؿ،يمام أظمؼم سمذًمؽ ذم ىمقًمف  واعمراد سم٘مدرشمف قمغم ظمٚمؼ ُمثٚمٝمؿ هق ىمدرشمف قمغم

 (ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ)

 .[٣٣:األحقاف]

وم٢من اًم٘مقم ُم٤م يم٤مٟمقا يٜم٤مزقمقن ذم أن اهلل خيٚمؼ  ذم هذه اًمدار ٟم٤مؾم٤ًم أُمث٤م ؿ، وم٢من هذا 

هق اًمقاىمع اعمِم٤مهد، خيٚمؼ ىمرٟم٤ًم سمٕمد ىمرن، وخيٚمؼ اًمقًمد ُمـ اًمقاًمديـ، وهذه هل اًمٜمِم٠مة 

: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم . ه٤م، وهب٤م اطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ قمغم ىمدرشمف قمغم اًمٜمِم٠مة أظمرةإومم، وىمد قمٚمٛمق

 .[٦٢:انواقعت] (ڳ گ گ گ گ ک ک)

 أي أظمٚم٘مٙمؿ ًمٚمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت ُمـ طمٞم٨م ٓ شمٕمٚمٛمقن يمٞمػ ؿمئ٧م ، وذًمؽ أٟمٙمؿ

يمٞمػ يم٤مٟم٧م ذم سمٓمقن إُمٝم٤مت، وًمٞم٧ًم إظمرى يمذًمؽ، وُمٕمٚمقم  قمٚمٛمتؿ اًمٜمِم٠مة إومم

ان ٟمٓمٗم٦م، صمؿ قمٚم٘م٦م، صمؿ ُمْمٖم٦م خمٚم٘م٦م، صمؿ يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح، أن اًمٜمِم٠مة إومم يم٤من اإلٟمس

وشمٚمؽ اًمٜمٓمٗم٦م ُمـ ُمٜمل اًمرضمؾ واعمرأة، وهق يٖمذيف سمدم اًمٓمٛم٨م، اًمذي يريب اهلل سمف اجلٜملم 

فمٚمٛم٦م اعمِمٞمٛم٦م، وفمٚمٛم٦م اًمرطمؿ، وفمٚمٛم٦م اًمٌٓمـ، واًمٜمِم٠مة اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ : ذم فمٚمامت صمالث 

هؿ ٟمٓمٗم٦م رضمؾ واُمرأة، صمؿ يٙمقٟمقن ذم سمٓمـ اُمرأة، وٓ يٖمذون سمدم ، وٓ يٙمقن أطمد

 ڇ چ): يّمػم قمٚم٘م٦م، سمؾ يٜمِم١مون  ٟمِم٠مة أظمرى، وشمٙمقن اعم٤مدة ُمـ اًمؽماب يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم
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 .[٥٥: طه] (ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 (ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ): وىم٤مل شمٕم٤ممم

ومٕمٚمؿ أن اًمٜمِم٠مشملم [18-١٧:َوح]
(1)
ٟمققم٤من حت٧م ضمٜمس، يتٗم٘م٤من ويتِم٤مهب٤من ُمـ وضمف،  

وضمف آظمر، و ذا ضمٕمؾ اعمٕم٤مد هق اعمٌدأ، وضمٕمؾ ُمثٚمف أيْم٤ًم،  ويٗمؽمىم٤من ويتٜمققم٤من ُمـ

 .وم٤ٌمقمت٤ٌمر اشمٗم٤مق اعمٌدأ واعمٕم٤مد ومٝمق هق، وسم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م سملم اًمٜمِم٠مشملم ُمـ اًمٗمرق ومٝمق ُمثٚمف

واعمٕم٤مد هق إول سمٕمٞمٜمف، وإن يم٤من سملم ًمقازم اإلقم٤مدة، وًمقازم اًمٌدأة ومرق، ومذًمؽ 

 اًمث٤مين ُم٤ٌميٜم٤ًم ًمألول ُمـ يمؾ وضمف ؾمداًمٗمرق ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن ىمد أقمٞمد إول، وًمٞمس اًم٩م

م، ويمام أٟمف يمام فمـ سمٕمْمفٟمِم٠مة اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٕومم ُمـ يمؾ وضمف يمام زقمؿ سمٕمْمٝمؿ، وٓ أن ال

مم هذا ومل يٙمـ ؿمٞمئ٤ًم، يمذًمؽ يٕمٞمده سمٕمد أن مل يٙمـ ؿمٞمئ٤ًم، وع ؾمٌح٤مٟمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن

وهٚمؿ  اًمؽماب ٟم٤ٌمت آظمر أيمٚمف إٟم٤ًمن آظمر وٟم٧ٌم ُمـ ذًمؽ وم٤مإلٟم٤ًمن اًمذي ص٤مر شمراسم٤مً 

وأيمؾ ذًمؽ احلٞمقان إٟم٤ًمن آظمر ومٗمل هذا   إلٟم٤ًمن اًمذي أيمٚمف إٟم٤ًمن أو طمٞمقانضمرًا، وا

يمٚمف ىمد قمدم هذا اإلٟم٤ًمن، وهذا اإلٟم٤ًمن، وص٤مر يمؾ ُمٜمٝمام شمراسم٤ًم، يمام يم٤من ىمٌؾ أن خيٚمؼ، 

. صمؿ يٕم٤مد هذا ويٕم٤مد هذا ، ُمـ اًمؽماب، وإٟمام يٌ٘مك قمج٥م اًمذٟم٥م، ُمٜمف ظمٚمؼ، وُمٜمف يريم٥م

ومٞمٕم٤مد ُمـ اعم٤مدة  اًمتل اؾمتح٤مل إًمٞمٝم٤م، وم٢مذا اؾمتح٤مل ذم اًم٘مؼم اًمقاطمد وأُم٤م ؾم٤مئره ومٕمدم، 

وي٘مقُمقن ُمـ ذًمؽ اًم٘مؼم، ويٜمِمئٝمؿ اهلل  ص٤مروا يمٚمٝمؿ شمراسم٤ًم، وم٢مهنؿ يٕم٤مدونأًمػ ُمٞم٧م ، و

شمٕم٤ممم سمٕمد أن يم٤مٟمقا قمدُم٤ًم حمْم٤ًم، يمام أٟمِم٠مهؿ أوًٓ سمٕمد أن يم٤مٟمقا قمدُم٤ًم حمْم٤ًم 
(2)

 . 

قمغم اعمٕم٤مد اجلًامين، وُمتقاشمرة سمحٞم٨م ٓ وعم٤م يم٤مٟم٧م ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م داًم٦م 

يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م، ادقمك اًمٗمالؾمٗم٦م أن هذه اًمٜمّمقص إٟمام ضم٤مءت قمغم هذا اًمٜمحق ُمـ سم٤مب 

اًمتخٞمٞمؾ واًمتٛمثٞمؾ اجلًامين احلز، ٕٟمف ذم زقمٛمٝمؿ أؿمد شمٗمٝمٞماًم ًمٚمجٛمٝمقر واٟمتٗم٤مقم٤ًم 

ٟمٗمقؾمٝمؿ، ًمٕمٛمقم اخلٚمؼ، ومٚمق ظم٤مـمٌٝمؿ سم٤معمٕم٤مد اًمروطم٤مين ومٞمِمٌف أن يٙمقن أىمؾ حتريٙم٤ًم ل
 

 

 .هل اإلجياد مـ افعدم ادحض، وافـشلة افثاكقة هل افٌعث بعد ادقت: افـشلة إوػ (1)

وذح افعؼقدة  (5/301)ودرء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ  (261 -17/253)جمؿقع افػتاوي : اكظر (2)

 .(2/598)افطحاوية 
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وإن يم٤مٟم٧م هذه اًمٔمقاهر يمذسم٤ًم وسم٤مـماًل  ذم  ٟمقا ُمٕمف أىمؾ رهم٦ٌم ومٞمف وظمقوم٤ًم ُمٜمف،وأن يٙمق

د اًمرؾمقل إومٝم٤مم اجلٛمٝمقر سم٤مًمٙمذب واًم٤ٌمـمؾ ًمٚمٛمّمٚمح٦م إذ يم٤مٟم٧م صٟمٗمس إُمر، ومؼ

دقمقهتؿ وُمّمٚمحتٝمؿ ٓ متٙمـ إٓ هبذا اًمٓمريؼ 
(1)

. 

و ؿ سم٘مدم اًمٕم٤ممل وًم٘مد أرضمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إٟمٙم٤مر اًمٗمالؾمٗم٦م ًمٚمٛمٕم٤مد اجلًامين إمم ق

واعمالطمدة »  :اًم٘مدرة واإلرادة واًمٕمٚمؿ واعمِمٞمئ٦م ي٘مقل ذم ذًمؽ  وٟمٗمٞمٝمؿ قمـ اهلل 

اعمٜمٙمرون ًمٚمٛمٕم٤مد شمٕمقد ؿمٌٝمٝمؿ يمٚمٝم٤م إمم ُم٤م يٜمٗمل قمٚمؿ اًمرب شمٕم٤ممم أو ىمدرشمف أو ُمِمٞمئتف أو 

-طمٙمٛمتف، وم٤مًمٗمالؾمٗم٦م اإل ٞمقن اًمذيـ هؿ أؿمٝمر هذه اًمٓمقائػ سم٤محلٙمٛم٦م و اًمٜمٔمر واًمٕمٚمؿ

هق اقمت٘م٤مدهؿ ىمدم  اجلًامين قمٛمدهتؿ ذم إٟمٙم٤مر اعمٕم٤مد -رايب واسمـ ؾمٞمٜم٤م وأُمث٤م امرهط اًمٗم٤م

اًمٕم٤ممل، وأن اًمٗم٤مقمؾ قمٚم٦م شم٤مُم٦م ُمقضم٦ٌم سم٤مًمذات، ٓ خيتٚمػ ومٕمٚمٝم٤م، وه١مٓء ذم يمالُمٝمؿ ُمـ 

 شٟمٗمل ىمدرشمف وقمٚمٛمف وُمِمٞمئتف ُم٤م هق ُمًٌقط ذم همػم هذا اعمقوع 
(2)

. 

اًمقوع اًمذي هق قمٚمٞمف أن دون أن وم٤مًم٘مقل سم٘مدم اًمٕم٤ممل يًتٚمزم اًم٘مقل سمٌ٘م٤مئف قمغم 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ): يتٕمرض ًمٚمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ اعمذيمقر ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

(3) [٤٨: إبزاهيى] (ھ ھ ھ ہ ہ ہہ
. 

وأظمػمًا وم٘مد ٟم٘مد  اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ه١مٓء اًمٗمالؾمٗم٦م ذم زقمٛمٝمؿ أن يمامل اًمٜمٗمس ذم 

» : شمٕمداد إمم اًمٕمٚمؿ وم٘م٤ملجمرد اًمٕمٚمؿ، واًمٕم٤ٌمدات ُم٤م هل إٓ وؾمٞمٚم٦م ًمؽمويض اًمٜمٗمس ًمالس

ومٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م وٟمحقهؿ ئمٜمقن أن يمامل اًمٜمٗمس ذم جمرد اًمٕمٚمؿ، وجيٕمٚمقن ... 

اًمٕمٚمؿ اًمذي سمف شمٙمٛمؾ ُم٤م يٕمروقٟمف هؿ ُمـ قمٚمؿ ُم٤م سمٕمد اًمٓمٌٞمٕم٦م، وجيٕمٚمقن اًمٕم٤ٌمدات 

ري٤مو٦م ٕظمالق اًمٜمٗمس طمتك شمًتٕمد ًمٚمٕمٚمؿ ومتّمػم اًمٜمٗمس قم٤معم٤ًم ُمٕم٘مقًٓ ُمقازي٤ًم ًمٚمٕم٤ممل  

 :وه١مٓء و٤مًمقن سمؾ يم٤مومرون ُمـ وضمقه اعمقضمقد،
 

 

وإوحقية  (272)وذح افعؼقدة إصػفاكقة ٓبـ تقؿقة  (1/8)درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ : اكظر (1)

 .(203)وافؽشػ ظـ مـاهج إدفة  (113)

 .(7/384)درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ : اكظر (2)

 .(1/303)افقظد إخروي : اكظر (3)
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قمٚمؿ، ال أهنؿ اقمت٘مدوا اًمٙمامل ُمـ جمرد اًمٕمٚمؿ يمام اقمت٘مد ضمٝمؿ اإليامن جمرد: ُمٜمٝم٤م 

يامن هق اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل اإل ًمٙمـ اعمتٗمٚمًٗم٦م أؾمقأ طم٤مًٓ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م؛ وم٢من اجلٝمٛمٞم٦م جيٕمٚمقن

ـمٚمؼ وأوًمئؽ جيٕمٚمقن يمامل اًمٜمٗمس ذم أن شمٕمٚمؿ اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ ُمـ طمٞم٨م هق وضمقد، وامل

سمنمط اإلـمالق إٟمام يٙمقن ذم إذه٤من ٓ ذم إقمٞم٤من، واعمٓمٚمؼ ٓ سمنمط ٓ يقضمد أيْم٤ًم 

 .إٓ ُمٕمٞمٜم٤مً 

يمام زقمٛمقا ُمع أٟمف ىمقل  -واعم٘مّمقد أٟمف ًمق ىمدر أن اًمٜمٗمس شمٙمٛمؾ سمٛمجرد  اًمٕمٚمؿ

ىمقة قمٚمٛمٞم٦م ٟمٔمري٦م، وىمقة إرادي٦م قمٛمٚمٞم٦م، ومال سمد  ٤م ُمـ يمامل : وم٢من اًمٜمٗمس  ٤م ىمقشم٤من -سم٤مـمؾ

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٙمامل اًمٜمٗمس . ُمٕمروم٦م اهلل وقم٤ٌمدشمف، وقم٤ٌمدشمف دمٛمع حمٌتف واًمذل ًمفاًم٘مقشملم ب

ًمٞمس ذم جمرد اًمٕمٚمؿ، سمؾ ٓسمد ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ حمٌتف وقم٤ٌمدشمف واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، ومٝمذا قمٛمؾ 

 .اًمٜمٗمس وإرادهت٤م، ودال قمٚمٛمٝم٤م وُمٕمرومتٝم٤م

يمثػم أهنؿ فمٜمقا أن اًمٕمٚمؿ  اًمذي شمٙمٛمؾ سمف اًمٜمٗمس هق قمٚمٛمٝمؿ ، و: واًمقضمف اًمث٤مين

 .ُمٜمف ضمٝمؾ ٓ قمٚمؿ، وأهمٚمٌف والل ٓ هدى

 ل اًمذي ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ، وهق اًمٕمٚمؿ أهنؿ مل يٕمرومقا اًمٕمٚمؿ اإل: ه اًمث٤مًم٨مواًمقج

 ش... إقمغم اًمذي شمٙمٛمؾ سمف اًمٜمٗمس ُمع اًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف 
(1)

. 

وم٤محل٤مصؾ أن اخلٚمقد قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م اعمراد سمف اعمٕم٤مد  اًمروطم٤مين، وهق قمٜمدهؿ قمقدة  

ىم٦م اًمٌدن سم٤مشمّم٤م ٤م سمٕم٤ممل اعمجردات واًمٕم٘مقل، يمام أن ؾمٕم٤مدهت٤م وؿم٘م٤موهت٤م اًمٜمٗمس سمٕمد ُمٗم٤مر

 .هٜم٤مك إُم٤م سمٗمْم٤مئٚمٝم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م أو رذائٚمٝم٤م

وهذا اعمٕم٤مد يٕمٜمل قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م إٟمٙم٤مر سمٕم٨م إضم٤ًمد ورد إرواح إًمٞمٝم٤م، وإٟمٙم٤مر 

 اًمٚمذات اجلًامٟمٞم٦م ذم اجلٜم٦م و أٓم اجلًامٟمٞم٦م ذم اًمٜم٤مر، وإٟمٙم٤مر اًمٞمقم أظمر مجٚم٦م

 .وشمٗمّمٞمالً 

 
 

 .(3/274)ودرء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ  (9/136)و (95 -2/94)جمؿقع افػتاوي : اكظر (1)
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وخلٓمقرة هذه اًمٕم٘مٞمدة ذم اًمٌٕم٨م قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م اؿمتد إٟمٙم٤مر اًمٕمٚمامء  ٤م، وطمٙمٛمقا 

 :شمٙمٗمػمهؿ ٓسمد ُمٜمف ذم صمالث ُم٤ًمئؾ »  :قمغم ُمٕمت٘مده٤م سم٤مًمٙمٗمر ي٘مقل اًمٖمزازم

 .ُم٠ًمًم٦م ىمدم اًمٕم٤ممل : إطمداه٤م

 .إن اهلل شمٕم٤ممم ٓ َيٞمط قمٚمٛمف سم٤مجلزئٞم٤مت احل٤مدصم٦م ُمـ إؿمخ٤مص: ىمق ؿ: واًمث٤مٟمٞم٦م

 شإٟمٙم٤مرهؿ سمٕم٨م إضم٤ًمد وطمنمه٤م : صم٤مًمث٦موال
(1)

. 

   وىمد اضمتٛمٕم٧م قمٞم٤مذًا وٓ ري٥م أن واطمدة ُمـ هذه يم٤مومٞم٦م ذم شمٙمٗمػمهؿ، يمل

 .سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 

    

 
 

 .(307)هتاؾت افػالشػة : اكظر (1)
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 اخلامتـــــة

 

سمٕمد اؾمتٕمراض ومّمقل هذه اًمرؾم٤مًم٦م، واًمٜمٔمر ذم ُم٤ٌمطمثٝم٤م، يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أهؿ 

 :ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م ومٞمام يكم 

أن احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م ُمـ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل ٓ شمٕمر  إٓ سم٤مٕدًم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م -1

 .اعمحْم٦م، ومال ُمدظمؾ ًمٚمٕم٘مؾ ذم اخلقض ومٞمٝم٤م 

إيْم٤مح اًمَٗمْرق سملم اًمِٗمَرق اإلؾمالُمٞم٦م واًمِٗمَرق اعمٜمت٦ًٌم ًمإلؾمالم، واًمتل يٜمٌٜمل -2

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م 

طملم أن اًمٗمرىم٦م اعمٜمت٦ًٌم  وم٤مًمٗمرىم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل اًمتل مل شم٠مت سمٌدقم٦م ُمٙمٗمرة، ذم

 .ًمإلؾمالم هل اًمتل أشم٧م سمٌدقم٦م ُمٙمٗمرة 

ذم سم٤مب اًمٞمقم أظمر وُمٜمف طمٞم٤مة  أن أيمثر اًمٗمرق ُمقاوم٘م٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م-3

 .هؿ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م  اًمؼمزخ

 .سمراءة اعمٕمتزًم٦م مم٤م ٟم٥ًم إًمٞمٝم٤م ُمـ إٟمٙم٤مر قمذاب اًم٘مؼم   -4

اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ئؼ اًمنمقمٞم٦م واًمتل ُمٜمٝم٤م اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل ي١مدي إمم إٟمٙم٤مر احل٘م٤م-5

 .سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م

 . شم٠مصمر اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اإلهمري٘مٞم٦م -6

ذم طملم أن اًمٓمقائػ  ،أن اًمدروز طمٍموا اًمتٜم٤مؾمخ ذم ضمٜمس اإلٟم٤ًمن-7

 .إظمرى ضمٕمٚمتف أقمؿ ُمـ ذًمؽ 

 .أن اًمٜمٗمس قمٜمد ومالؾمٗم٦م اإلؾمالم ضمقهر جمرد، أي ًمٞم٧ًم سمجًؿ -8
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 وم٦م قمـ ىمقى اًمٜمٗمس، واقمتؼموا اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م هل اًمٕم٘مؾ، يمامشمٙمٚمؿ اًمٗمالس-9

قمٛمٚمٞم٦م، وم٤مًم٘مقة اًمٜمٔمري٦م أؾمٜمدوا إًمٞمٝم٤م : ٟمٔمري٦م ، وإظمرى: إومم: ًمٚمٕم٘مؾ ىمقشملم  ضمٕمٚمقا

إدراك اًمٙمٚمٞم٤مت، واًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٌدن، وقمغم طم٥ًم يمامل اًمٜمٗمس ذم ىمقهت٤م 

 .ٟمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م يٙمقن  ٤م اًمًٕم٤مدة أو اًمِم٘م٤مءال

اًمٗمالؾمٗم٦م يرون أن اًمٜمٗمس قمٜمد ُمٗم٤مرىمتٝم٤م اًمٌدن ظم٤مًمدة، واخلٚمقد قمٜمدهؿ  أن-10

هق اخلٚمقد اًمروطم٤مين، وأن اًمٜمٗمس ٓ شمٕمقد إمم اًمٌدن، سمؾ قمقدهت٤م يٙمقن إمم قم٤ممل 

 .اعمجردات واًمٕم٘مقل، وشمٚمذذه٤م هٜم٤مك سم٢مدراك يمامٓهت٤م أو شم٠معمٝم٤م سمٗم٘مداهن٤م 

ٓث طم٤مٓت، ٟمٗمس ي٘مًؿ اًمٗم٤مرايب إٟمٗمس ُمـ طمٞم٨م سم٘م٤مؤه٤م وومٜم٤مؤه٤م إمم ث-11

سمٕمض أن الٓ يمام يرى . ظم٤مًمدة ذم اًمًٕم٤مدة، وأظمرى ذم اًمِم٘م٤مء، وأظمرى آيٚم٦م إمم اًمٕمدم

 .يمالُمف ُمْمٓمرب ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

أن قمٛمدة اًمٗمالؾمٗم٦م ذم إٟمٙم٤مرهؿ اعمٕم٤مد اجلًامين هق اقمت٘م٤مدهؿ سم٘مدم اًمٕم٤ممل -12

 .وٟمٗمٞمٝمؿ قمـ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مدرة واإلرادة واًمٕمٚمؿ واعمِمٞمئ٦م 

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وآظمر دقمقا

 .وصحٌف وؾمٚمؿ 
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 الفَـــازع



 

  

 الفَـــــــــارظ

272 

  الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 
 

 

 

 

  الفهارسالفهارس
 

 1- فَزظ اآليات القزآىية. 

 2- فَزظ األحاديح اليبوية. 

 3- فَزظ الرتاجه. 

 4- فَزظ املصادر واملزاجع. 

 5- فَزظ املوضوعات. 
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 فَسع اآليات القسآىية 
 

 السٕزة ٔزقي اآلٖة اآلٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
زقي 

 الصفحة السٕزة

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې )

 (ې ې ې ى ى ائ ائ
 99 2 [٢٨:انبقزة]

﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ)

 (﮸﮷ ﮶ ﮵ 
 259 2 [٥٥:انبقزة]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 (ٺ ٺ
 82 2 [154:انبقزة]

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 (چ چ چ

 259 2 [٢٦٠:انبقزة]

 :آل عًزاٌ] (ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ)
١٠٣] 3 18 

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ)

 (﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
 :آل عًزاٌ]

١٠٥] 3 18 

 :آل عًزاٌ] (ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)
١٦٩] 3 16 

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ( ﯁ ﯀ ﮿  ﮽﮾  ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ 

 :آل عًزاٌ]
١٧١-١٦٩] 3 48 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ)

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 (ھ ہ

: آل عًزاٌ]
191] 3 253 
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 السٕزة ٔزقي اآلٖة اآلٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
زقي 

 الصفحة السٕزة

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ)

 (ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ
 48 4 [٦٩:اننساء]

 35 6 [38:األَعاو] (ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)

 16 6 [١٢٢:األَعاو] (ڱ ڳ ڳ ڳ)

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ)

 (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ
 18 6 [١٥٣:األَعاو]

 38 6 [١٦٤:األَعاو] (ی ىئ ىئ ىئ ېئ)

 226 7 [54:األعزاف] (ڻ ڻ ں ں)

 وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې)

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 (ىئ مئ حئ جئ ی ی یی
 260 7 [٥٧:األعزاف]

 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ)

 (ھ
1 [٤٨:بزاهيىإ]

4 264 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ)

 (ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ
1 [٢٧:إبزاهيى]

4 

20 ،29 ،
103 

1 [44:احلجز] (ۓ ﮲ ﮳ ھ ھ ھ ے ے ۓ)
5 193 

1 [٢١:اننحم] (ڑ ژ ژ)
6 15 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 (مئ ىئ يئ

 :اإلسزاء]
٧٥–٧٤] 1

7 100 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ)

 (ی ی ىئ
1 [85:اإلسزاء]

7 226 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )

 (گ گ ڳ ڳ ڳ
1 [٨٠:اإلسزاء]

7 101 
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 السٕزة ٔزقي اآلٖة اآلٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
زقي 

 الصفحة السٕزة

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ)

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 (گ گ ک ک ک ک

–٩٨:اإلسزاء]
٩٩] 1

7 262 

2 [٥٥:طه] (ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)
0 262 

2 [١٢٤:طه] (ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ)
0 22 

2 [٣٠:األَبياء] (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں)
1 16 

2 [١٠٧:األَبياء] (گ گ گ گ ک ک)
1 35 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ)

 (ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
2 [٣١:احلج]

2 43 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )

 (ې ې
-١٥:املؤينوٌ]

١٦] 2
3 101 

﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ)

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮼﮽﮻ ﮺ ﮹  ﮷﮸ ﮵﮶﮴ 

 (

–٩٩:املؤينوٌ]
١٠٠] 2

3 125 ،134 

2 [١٠٠:املؤينوٌ] (  ﯁ ﯀ ﮾﮿ )
3 6 ،17 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁         )

 (    
-١٠٠:املؤينوٌ]

١٠١] 2
3 96 

 253 23 [115:املؤينوٌ] (﮶﮵ ﮴  ﮲﮳  ۓ ۓ ے ے)

2 [٥٣:انفزقاٌ] (ى ې ې)
5 17 

2 [٨٨:انقصص] (ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)
8 41 

2 [21:انعنكبوث] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ)
9 194 

2 [٦٤:انعنكبوث] (ڀ ڀ ڀ ڀ پ)
9 15 

3 [٢٧:انزوو] (ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ)
0 260 ،262 
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 السٕزة ٔزقي اآلٖة اآلٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
زقي 

 الصفحة السٕزة

3 [21:انسجدة] (....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )
2 192 

3 [٢٢:فاطز] (ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ)
5 15 ،16 

3 [٢٢:فاطز] (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)
5 139 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )

ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
3 [37:رفاط]

5 191 

3 [22:يس] (﮷﮸  ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ)
6 253 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ەئوئوئ ەئ ائ ائ ى ى)

 (ېئ ۈئ
3 [٥٢:يس]

6 46 

3 [٧٠:يس] (ی ىئ ىئ ىئ)
6 15 

3 [٨٠:يس] (﮳﮲  ۓ ۓ ے ے ھ)
6 261 

 ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ)

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 (ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
3 [٤٢:انزيز]

9 

44 ،49 ،
255 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ)

 (ک ک ڑ ڑ
4 [١١:غافز]

0 126 ،137 

4 [٤٥:غافز] (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ)
0 126 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں)

 (ھ ھ ھ ہ
4 [٤٦:غافز]

0 

23 ،45 ،
47، 95، 

111 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ)

 ٱ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ

 (ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

–١٩:فصهج]
٢١] 4
1 260 

4 [٥٦:اندخاٌ] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)
4 140 
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 السٕزة ٔزقي اآلٖة اآلٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
زقي 

 الصفحة السٕزة

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ)

 (﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ
4 [٣٣:األحقاف]

6 259 ،262 

5 [١١:ق] (ۇ ڭ ڭ ڭ)
0 16 

-26:انزمحٍ] (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ)
27] 5

5 41 

5 [٢٠:انزمحٍ] (ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ)
5 17 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ)

﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے

 (﮺﮹ 
5 [١١-٧:انواقعت]

6 245 

5 [٦٢:انواقعت] (ڳ گ گ گ گ ک ک)
6 262 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ)

 (ڎ
7 [18-١٧:َوح]

1 263 

7 [36:انقيايت] (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ)
5 253 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 192 82 [8-1:االَفطار]

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

-6:االَفطار]
12] 8

2 192 

8 [٢٤:انفجز] (ٻ ٻ ٻ)
9 16 

8 [٢٨:انفجز] (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ)
9 155 
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 

 فَسع األحاديح اليبوية
 

 الصفحة طسف احلدٖث أٔ األثس ً

 25إذا شمِمٝمد أطمديمؿ ومٚمٞمًتٕمد سم٤مهلل ُمـ أرسمع   1

 30إذا ىمؼم اعمٞم٧م أشم٤مه ُمٚمٙم٤من أؾمقدان أزرىم٤من   2

 49إذا وزم أطمديمؿ أظم٤مه ومٚمٞمحًـ يمٗمٜمف   3

 53سم٤مًمٕمرش أرواطمٝمؿ ذم ضمق  ـمػم ظمي  ٤م ىمٜم٤مديؾ ُمٕمٚم٘م٦م   4

 51أرى رؤي٤ميمؿ ىمد شمقاـمئ٧م   5

 45إن أطمديمؿ إذا ُم٤مت قمرض قمٚمٞمف ُم٘مٕمده سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم   6

 32إن اًمٕمٌد إذا ووع ذم ىمؼمه وشمقمم قمٜمف أصح٤مسمف إٟمف ًمٞمًٛمع ىمرع ٟمٕم٤م ؿ   7

 38إن اعمٞم٧م ًمٞمٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف   8

 34شمٌتكم ذم ىمٌقره٤م إن هذه إُم٦م   9

 54إٟمام ٟمًٛم٦م اعمًٚمؿ ـمػم يٕمٚمؼ ذم ؿمجر اجلٜم٦م   10

 53إٟمف مل ي٘مٌض ٟمٌل ىمط طمتك يرى ُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م، صمؿ خيػم   11

 34أوطمل إزّم أٟمٙمؿ شمٗمتٜمقن ذم ىمٌقريمؿ   12

 46سمٞمٜمام رضمؾ يٛمٌم ذم طمٚم٦م شمٕمجٌف ٟمٗمًف، ُمرضّمؾ رأؾمف، خيت٤مل ذم ُمِمٞمتف   13

 56خترج ُمٜمف يم٠مٟمتـ ريح طمتك ي٠مشمقن سمف سم٤مب إرض   14

15  
إن أهؾ اًم٘مٌقر يٕمذسمقن : دظمٚم٧م قمكّم قمجقزان ُمـ قمجز هيقد اعمديٜم٦م وم٘م٤مًمت٤م

ذم ىمٌقرهؿ 
25 

 80رسم٤مط يقم وًمٞمٚم٦م ذم ؾمٌٞمؾ ظمػم ُمـ صٞم٤مم ؿمٝمر وىمٞم٤مُمف   16

 19وم٢مٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى اظمتالوم٤ًم يمثػمًا   17

 48ه ومٞم٠مشمقن سمف أرواح اعم١مُمٜملم ومٚمٝمؿ أؿمد ومرطم٤ًم سمف ُمـ  أطمديمؿ سمٖم٤مئ٥م  18

 35ًمقٓ أن اًمٙمالب أُم٦م ُمـ إُمؿ ُٕمرت سم٘متٚمٝم٤م   19
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 الصفحة طسف احلدٖث أٔ األثس ً

20  
ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ ومٞم٘مقل اعم١مُمـ أؿمٝمد أٟمف 

قمٌد اهلل ورؾمقًمف 
34 

 54ُم٤مزم إن ىمتٚم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟   21

22  
سمح٤مئط ُمـ طمٞمٓم٤من ُمٙم٦م أو اعمديٜم٦م ومًٛمع صقت إٟم٤ًمٟملم  ُمر اًمٜمٌل 

يٕمذسم٤من ذم ىمٌقرمه٤م 
24 

 29ٟمزًم٧م ذم قمذاب اًم٘مؼم   23

 19هذه ؾمٌٞمؾ اهلل   24

 1421واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م أٟمتؿ سم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقل ُمٜمٝمؿ   25
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 

 فَسع الرتاده
 

 الصفحة اسي العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ً

 61إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي   1

 61ؾمٗمرايٞمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اإل  2

 66إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٌٞمجقري   3

 71  (اًمّم٤موي)أمحد سمـ حمٛمد اخلٚمقيت   4

 7475إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٛمرىمٜمدي   5

 1121إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اجلٞمٓم٤مزم   6

 943سمنم سمـ اعمٕمتٛمر   7

 932ُم٦م اعمريز سمنم سمـ همٞم٤مث سمـ أيب يمري  8

 1098ضم٤مسمر سمـ زيد اًمٞمحٛمدي إزدي   9

 90اجلٕمد سمـ درهؿ   10

 239  (اسمـ ؾمٞمٜم٤م)احلًلم سمـ قمٌداهلل سمـ قمكم سمـ ؾمٞمٜم٤م   11

 197 (اًمٌٝم٤مء )طمًلم قمكم سمـ قم٤ٌمس   12

 179محزة سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٗم٤مرد اًمزوزين   13

 171ؾمٚمٞمامن أومٜمدي إدٟمك   14

 92ضار سمـ قمٛمرو اًمٖمٓمٗم٤مين   15

 94قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد سمـ قمٌداجل٤ٌمر ا ٛمداين آؾمؽماسم٤مدي   16

 65  (اًمٕمْمد اإلجيل)قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمٌداًمٖمٗم٤مر اًمِمػمازي   17

 68قمٌداًمًالم سمـ إسمراهٞمؿ اًمٚم٘م٤مين   18

 184قمٌداهلل اًمٜمج٤مر   19

 107قمٌداهلل سمـ إسم٤مض سمـ شمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل   20
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 الصفحة اسي العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ً

 61قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌداهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل   21

 765  (اعمال قمكم ىم٤مري)روي قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد ٟمقر اًمديـ اًمف  22

 62  (اًمت٘مل اًمًٌٙمل)قمكم سمـ قمٌداًمٙم٤مذم سمـ قمكم اًمًٌٙمل   23

 41  (اسمـ قم٘مٞمؾ)قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي   24

 92  (أُمدي)قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمتٖمٚمٌل   25

 75  (ٟمجؿ اًمديـ)قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمًٗمل   26

 91قمٛمرو سمـ قمٌٞمد اًمتٞمٛمل اًمٌٍمي   27

 89همٞمالن سمـ ُمًٚمؿ اًمدُمِم٘مل   28

 123حمٛمد سم٤مىمريـ حمٛمد شم٘مل سمـ ُم٘مّمقد قمكم اعمجٚمز   29

 248  (اسمـ رؿمد)حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد   30

 179حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمدرزي   31

 104حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ صالح احلًٜمل اًمّمٜمٕم٤مين   32

 123حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم اًمٓمقد   33

 61  (اسمـ ومقرك)حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إصٌٝم٤مين   34

 61حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد اًم٘م٤ميض اًم٤ٌمىمالين   35

 75  (اسمـ ا امم)حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد اًمًٙمٜمدري   36

 60حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب اجل٤ٌمئل   37

 35حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ اًمؽمُمذي   38

 62  (اًمٗمخر اًمرازي)حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم اًم٘مرر   39

 1287  (اعمٗمٞمد)حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمي   40

 224حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ـمروم٤من سمـ أوزًمغ اًمٗم٤مرايب   41

 61حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٖمزازم   42
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 الصفحة اسي العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ً

 74حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اعم٤مشمريدي   43

 138  (أسمق اًمًٕمقد)حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمامدي   44

 167حمٛمد سمـ ٟمّمػم اًمٌٍمي اًمٜمٛمػمي   45

 99ي حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اخلقارزُمل اًمزخمنم  46

 89ُمٕمٌد سمـ قمٌداهلل سمـ قمٚمٞمؿ اجلٝمٜمل اًمٌٍمي   47

 179 (احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل  )ُمٜمّمقر سمـ ٟمزار   48

 75ُمٞمٛمقن سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اعمٙمحقزم اًمٜمًٗمل   49

 111ٟمقر اًمديـ اًم٤ًمعمل   50

 89واصؾ سمـ قمٓم٤مء اًمٖمزال   51

 215يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اًمٙمٜمدي   52

 109يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٜم٤مد اًمًدراين اًمقارضمالين   53
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 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 

 فَسع املصادز واملسادع
 

 لعاًا الطبعة داز الٍشس املؤلف اسي الكتاب

هـ 1425اخل٤مُم٦ًم احلٙمٛم٦م قمكم َيل ُمٕمٛمر اإلسم٤موٞم٦م سملم اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م 

   دار اجلٞمؾ ص٤مسمر ـمٕمٞمٛم٦م/ داإلسم٤موٞم٦م قم٘مٞمدة وُمذه٤ًٌم 

ؾمٞمػ اًمديـ أُمدي أسمٙم٤مر إومٙم٤مر 
دار اًمٙمت٥م واًمقصم٤مئؼ 

اًم٘مقُمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة 

اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
هـ 1424

هـ 1368 ُمٓمٌٕم٦م اًم٤ٌميب احلٚمٌل ىم٤مين قمٌد اًمًالم اًمؾإحت٤م  اعمريد قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد 

إحت٤م  ذوي اًمٌّم٤مئر سمنمح 

 روو٦م اًمٜم٤مفمر
 هـ1427 اًمث٤مًمث٦م اًمرؿمد قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م/ د

إصم٤ٌمت قم٘مٞمدة اًمٌٕم٨م واخلٚمقد 

واًمرد قمغم اعمٜمٙمريـ 
هـ 1419إومم ؾمخ٤م قمكم آرؾمالن آيديـ / د

  اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م اًمٗم٤مرايب آراء أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م 

م 2006إومم اًمتٙمقيـ ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م قمٜمل هب٤م يمت٥م إؾمامقمٞمٚمٞم٦م أرسمٕم٦م 

إرؿم٤مد اًم٤ًمري ًمنمح صحٞمح 

اًمٌخ٤مري 
هـ 1416إومم اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مًٓمالين 

إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 
هـ 1414اًمراسمٕم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب أسمق اًمًٕمقد اًمٕمامدي 

اإلرؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم 

قمت٘م٤مد أصقل آ
ُمٙمت٦ٌم  اخل٤مٟمجل إلُم٤مم احلرُملم ا جلقيٜمل 

اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مًمث٦م 
هـ 1422

إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م 

 ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ
 هـ1405 اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل إًم٤ٌمين

هـ 1390إومم اًمرؾم٤مًم٦م ؾمٕمٞمد طمقى / اًمِمٞمخاإلؾمالم 

هـ 1418اًمث٦م قمنم اًم٨ماًمدار اعمٍمي٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م ُمّمٓمٗمك  اًمِمٙمٕم٦م / دإؾمالم سمال ُمذاه٥م 

حمٛمد قمٛمر حمٛمد طمًـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م أصق ٤م وشمٓمقره٤م 
رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُمـ 

ضم٤مُمٕم٦م  إزهر 
هـ 1404 

هـ 1414إومم سمدون ذيمر اعمٓمٌٕم٦م حمٛمد أمحد اجلقير اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اعمٕم٤مسة 

هـ 1406إومم إدارة شمرمج٤من اًمًٜم٦م إطم٤ًمن إ ل فمٝمػم اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم٤مريخ وقم٘م٤مئد 

  إٟمدًمس  (دروزي)أُملم ـمٚمٞمع ديـ اًمدروز وأصق ؿ أصؾ اعمقح
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أصقل  اًمديـ قمٜمد اإلُم٤مم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م 
هـ 1416إومم اًمّمٛمٞمٕمل محد اخلٛمٞمس / د

هـ 1422إومم دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ؾمٚمٞمامن اًمًٚمقُمل / دأصقل اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م 

 ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري / دأصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
هـ 1415

هـ 1382إومم ؿمٛمس اًمتؼميزي حت٘مٞمؼ طمًـ قم٤ميص ٓسمـ ؾمٞمٜم٤م إوحقي٦م ذم اعمٕم٤مد 

أوقاء قمغم قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م 
ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين 

 (ؿمٞمٕمل)
هـ 1421إومم دار ُمِمٕمر 

هـ 1398 اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م اًمرازي اقمت٘م٤مد ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم 

آقمت٘م٤مد وا داي٦م إمم ؾمٌٞمؾ 

اًمرؿم٤مد 
هـ 1420إومم اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٌٞمٝم٘مل 

اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ظمػم اًمديـ  اًمزريمكم إقمالم 

 اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم

واخل٤مُم٦ًم 

 قمنم

م 1997

 م2002

أقمالم اإلسم٤موٞم٦م 

حمٛمد ُمقؾمك،  إسمراهٞمؿ 

سمح٤مز  ُمّمٓمٗمك سم٤مضمق،   

ُمّمٓمٗمك ذيٗمل 

دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
هـ 1421

أقمالم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 
يمامل اًمٞم٤مزضمل وأٟمٓمقن 

يمرم 
م 1968اًمث٤مًمث٦م دار اعمٙمِمق  

هـ 1416إومم دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ٓسمـ اًم٘مٞمؿ قمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم أ

هـ 1417إومم اًمٕم٤مصٛم٦م اسمـ اعمٚم٘مـ اإلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم 

م 1998إومم اًمٜمٌقغ إسمراهٞمؿ اًمٕم٤ميت / داإلٟم٤ًمن ذم ومٚمًٗم٦م  اًمٗم٤مرايب 

هـ 1413 - ىمؿ -اعم١ممتراًمِمٞمخ اعمٗمٞمد أوائؾ اعم٘م٤مٓت 

آشمٗم٤مق وآظمتال  سملم أوضمف 

اخلقارج واعمٕمتزًم٦م ذم أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م 

اًمٕم٘مدي٦م 

مج٤مل ؾمٞمد ومرج 
رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُمـ 

ضم٤مُمٕم٦م إزهر 
 1422 

أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم قمدم ؾمامع 

إُمقات قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م اًم٤ًمدات 
هـ 1405اًمراسمٕم٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل إًمقد 

اًم٤ٌمسمٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م وُمقىمػ اإلؾمالم 

ُمٜمٝم٤م 
اعمٜم٤مر د اًمٗمٞمؾ ؾمٝمػم حمؿ/ د

اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
هـ 1412
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اًم٤ٌميمقرة اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م ذم يمِمػ 

أهار اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمّمػمي٦م 
هـ 1410إومم اًمّمحقة ؾمٞمٚمامن أومٜمدي إذين 

هـ 1404 ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء اعمجٚمز سمح٤مر إٟمقار 

اًمٗمرومقر ُمٞمٛمقن  اًمٜمًٗمل سمحر اًمٙمالم 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
هـ 1421

هـ 1407اًمث٤مٟمٞم٦م اعمدين د اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ قم٥ماًمٌٝم٤مئٞم٦م شم٤مرخيٝم٤م وقم٘مٞمدهت٤م 

شمرمج٤من اًمًٜم٦م إطم٤ًمن فمٝمػم اًمٌٝم٤مئٞم٦م ٟم٘مد وحتٚمٞمؾ 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مُمٜم٦م 
هـ 1410

اًمٌٝم٤مئٞم٦م وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م 
دظمٞمؾ اهلل حمٛمد 

إزوري 

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُمـ 

ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 
هـ 1402 

سمٞم٤من ُمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وسمٓمالٟمف 
حمٛمد سمـ احلًـ 

اًمديٚمٛمل 
هـ 1402اًمث٤مٟمٞم٦م اإلُمدادي٦م 

سملم اًمديـ واًمٗمٚمًٗم٦م ذم رأي اسمـ 

رؿمد وومالؾمٗم٦م اًمٕمٍم اًمقؾمٞمط 
  دار اعمٕم٤مر  سمٛمٍم حمٛمد يقؾمػ ُمقؾمك 

إٟمدًمس ُمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م شم٤مريخ اًمدقمقة اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
م 1965

   حمٛمقد قمٌٞمدات / دشم٤مريخ اًمٗمرق وقم٘م٤مئده٤م 

م 1983 دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م أسمق ري٤من  حمٛمد قمكم/ دشم٤مريخ اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل ذم اإلؾمالم 

شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 
طمٜم٤م اًمٗم٤مظمقري وظمٚمٞمؾ 

اجلر 
م 1993اًمث٤مًمث٦م اجلٞمؾ 

هـ 1404إومم ُمٓمٌٕم٦م اجلٌالوي قمٌد اًمٕمزيز اًمٜمٍم / داًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمٜمل اإلؾمامقمٞمكم 

اًمتٌّمػم ذم اًمديـ ومتٞمٞمز اًمٗمرىم٦م 

اًمٜم٤مضمٞم٦م قمـ اًمٗمرق ا ٤مًمٙملم 
هـ 1403إومم قم٤ممل اًمٙمت٥م رايٞمٜمل أسمق اعمٔمٗمر اإلؾمػ

حتّمٞمؾ اًمًٕم٤مدة ًمٚمٗم٤مرايب 
ضمٕمٗمر آل / حت٘مٞمؼ د

ي٤مؾملم 
هـ 1403إومم دار إٟمدًمس 

دار اًمًالم إسمراهٞمؿ اًم٤ٌمطمقري حتٗم٦م اعمريد قمغم ضمقهرة اًمتقطمٞمد 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مًمث٦م 
هـ 1427

حت٘مٞمؼ ُم٤م ًمٚمٝمٜمد ُمـ ُم٘مقًم٦م ُم٘مٌقًم٦م 

ذم اًمٕم٘مؾ أو ُمرذوًم٦م 
هـ 1403اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤ممل اًمٙمت٥م ين أسمق اًمرَي٤من ا ًمٌػمو

اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر 

أظمرة 
هـ 1425إومم دار اعمٜمٝم٤مج حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل 
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هـ 1413 - ىمؿ  -اعم١ممتر اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد شمّمحٞمح ا ٓقمت٘م٤مد 

اًمتٕمريٗم٤مت 
قمكم سمـ حمٛمد اًمنميػ 

اجلرضم٤مين 
هـ 1424إومم دار اًمٜمٗم٤مئس 

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ًمٚمٗم٤مرايب 
ضمٕمٗمر آل / دحت٘مٞمؼ 

ي٤مؾملم 
  دار اعمٜم٤مهؾ 

م 1974إومم دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين قمٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد / داًمتٗمٙمػم اًمٗمٚمًٗمل ذم اإلؾمالم 

اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء 

واًمٌدع 

حمٛمد سمـ أمحد اعمٚمٓمل 

اًمِم٤مومٕمل 
هـ 1414إومم رُم٤مدي ًمٚمٜمنم 

    شمٜمٌٞمٝم٤مت طمقل اعمٌدأ واعمٕم٤مد 

ؿمد اسمـ رهت٤موم٧م اًمتٝم٤موم٧م 
ُمريمز دراؾم٤مت 

اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م 
م 2001اًمث٤مٟمٞم٦م 

 اخل٤مُم٦ًم اعمٕم٤مر  سمٛمٍم اًمٖمزازم هت٤موم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م 

هـ 1423إومم اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس اعمٜم٤موي اًمتقومٞمؼ قمغم ُمٝمامت اًمتٕمريػ 

هـ 1405 - ىمؿ -دار اًمرىشم٤مج اًمديـ اًمِمٕمػمي ضم٤مُمع إظم٤ٌمر 

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي 

اًم٘مرآن 
هـ 1422إومم هجر اًمٓمؼمي 

هـ 1423 قم٤ممل اًمٙمت٥م اًم٘مرـمٌل اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

مجع اًمِمتٞم٧م ذم ذح أسمٞم٤مت 

اًمتثٌٞم٧م 
هـ 1398اًمث٤مٟمٞم٦م  (سمٙمراشمٌم)اًم٘م٤مدر اًمّمٜمٕم٤مين 

هـ 1412إومم دار اجلٞمؾ اًمًٞمقـمل احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي 

هـ 1416 دار إٟمدًمس ُمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م / داحلريم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اإلؾمالم 

ـمٜمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل احلريم٤مت اًم٤ٌم

اإلؾمالُمل 
  ُمٙمت٦ٌم إىمَم حمٛمد أمحد اخلٓمٞم٥م / د

احل٘م٤مئؼ اخلٗمٞم٦م قمـ اًمِمٞمٕم٦م 

اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م وإصمٜمل قمنمي٦م 
م 1970 ا ٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م حمٛمد طمًـ إقمٔمٛمل 

احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م 
ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين 

 (ؿمٞمٕمل)
   

ـ ه1416إومم اًمٗمتح طمًلم ضم٤مسمر ُمقؾمك احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م ذم اإلؾمالم 

هـ 1396إومم ُمٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مر  سمٌٖمداد اًمٗم٤مرايب ظمّمقص احلٙمؿ 

هـ 1421إومم اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًٞمقـمل اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر 
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ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 
ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد 

سمـ ؾمٕمقد 
  

دراؾم٤مت قم٘مدي٦م ذم احلٞم٤مة 

اًمؼمزظمٞم٦م 
هـ 1424ٕومم ااسمـ طمزم اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ قمكم 

دراؾم٤مت قمـ اًمٗمرق وشم٤مريخ 

اعمًٚمٛملم 
أمحد حمٛمد ضمكم /د

ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ 

ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت 

اإلؾمالُمٞم٦م 

هـ 1408اًمث٤مٟمٞم٦م 

دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وآصم٤مر رضم٤م ٤م 
هـ 1399اخل٤مُم٦ًم ص٤مدر قمٌده اًمِمامزم 

دراؾم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ًمٌٕمض ومرق 

اًمراومْم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

اًم٘م٤مدر حمٛمد قمٌد/ د

صقذم 
أوقاء اًمًٚمػ 

اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
هـ 1426

هـ 1408إومم اًمٙمت٤مب  اًمٕم٤معمل قمٌد اعمٜمٕمؿ اًمٜمٛمر / داًمدروز شم٤مريخ ووصم٤مئؼ 

اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من 
يقؾمػ إسمراهٞمؿ  

اًمقارضمالين 

وزارة ا ًمؽماث اًم٘مقُمل 

سمًٚمٓمٜم٦م قمامن 
هـ 1403 

  دار إٟمدًمس أمحد اًمٙمرُم٤مين / اًمداقملراطم٦م اًمٕم٘مؾ 

هـ 1372 اعمٗمٙمر اًمٕمريب حمٛمد أسمق ريدة / حت٘مٞمؼ دئؾ اًمٙمٜمدي اًمٗمٚمًٗمٞم٦م رؾم٤م

ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ أسمق احلًـ إؿمٕمري رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
هـ 1422

هـ 1425إومم اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م اًمروح 

هـ 1404اًمث٤مًمث٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل اسمـ  اجلقزي زاد اعمٜمػم 

هـ 1415 اعمٕم٤مر  إًم٤ٌمين ًمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م س

هـ 1419إومم اًمري٤من حمٛمد قمقاُمف / حت٘مٞمؼؾمٜمـ أيب داود 

ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 
قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق / حت٘مٞمؼ

همدة 
هـ 1414اًمراسمٕم٦م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

هـ 1417إومم اًمرؾم٤مًم٦م اًمذهٌل ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

حمٛمد يقؾمػ أـمٗمٞمش ؿم٤مُمؾ إصؾ واًمٗمرع 
وزارة اًمؽماث اًم٘مقُمل 

سمًٚمٓمٜم٦م قمامن 
هـ 1404 

هـ 1414إومم اسمـ يمثػم ٓسمـ ا ًمٕمامد احلٜمٌكم ؿمذرات اًمذه٥م 

ُمٙمت٦ٌم وهٌف اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ذح إصقل اخلٛم٦ًم 
اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
هـ 1384

   ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل أمحد اًمدرديرذح اخلريدة اًمٌٝمٞم٦م 
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ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك 

ر واًم٘مٌق
هـ 1418 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًٞمقـمل 

اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز اًمدُمِم٘مل ذح اًمٕم٘مٞمدة  اًمٓمح٤موي٦م 
احل٤مدي٦م 

قمنم 
هـ 1418

هـ 1422إومم اًمرؿمد ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م 

هـ 1417إومم اًمٜمٗم٤مئس اعماّل قمكم اًم٘م٤مري ذح اًمٗم٘مف إيمؼم 

هـ 1419ٟمٞم٦م اًمث٤مقم٤ممل اًمٙمت٥م اًمتٗمت٤مزاين ذح اعم٘م٤مصد 

ذح اعم٘م٤مصد 
اًمٕمالُم٦م ُمًٕمقد سمـ قمٛمر  

اًمتٗمت٤مزاين 
قم٤ممل اًمٙمت٥م 

اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
هـ 1419

دار اسمـ يمثػم أمحد اًمّم٤موي ذح ضمقهرة اًمتقطمٞمد 
اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مًمث٦م 
هـ 1424

قمٌد اهلل محٞمد اًم٤ًمعمل ذح خمتٍم قمغم هبج٦م إٟمقار 
وزارة اًمؽماث اًم٘مقُمل 

سمًٚمٓمٜم٦م قمامن 
م 1982 

هـ 1395 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م ؾمٞمٜم٤م  اسمـاًمِمٗم٤مء 

هـ 1404اًمث٤مًمث٦م اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم اجلقهري اًمّمح٤مح 

هـ 1414اخل٤مُم٦ًم دار اسمـ يمثػم ُمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م / حت٘مٞمؼ دصحٞمح اًمٌخ٤مري 

هـ 1419إومم اعمٕم٤مر  إًم٤ٌمين صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود 

هـ 1419إومم اعمٕم٤مر  إًم٤ٌمين صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 

هـ 1416إومم م اسمـ طمز صحٞمح ُمًٚمؿ 

هـ 1421إومم اعمٕم٤مر  إًم٤ٌمين وٕمٞمػ ا ًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م 

 هـ1345  قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل اعمال قمكم اًم٘م٤مريوء اعمٕم٤مزم قمغم سمدء إُم٤مزم ض

   حمٛمد يم٤مُمؾ طمًلم /دـم٤مئٗم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م 

ـم٤مئٗم٦م اًمٌٝم٤مئٞم٦م وُمقىمػ اإلؾمالم 

ُمٜمٝم٤م 
قم٤مدل ظمي إسمراهٞمؿ 

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُمـ 

ة إزهر ضم٤مُمع
هـ 1411 

 اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤مر  سمٛمٍم حمٛمد يم٤مُمؾ طمًلم / دـم٤مئٗم٦م اًمدروز 

هـ 1425إومم اًمٕمٌٞمٙم٤من اسمـ أيب يٕمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م 

هـ 1413اًمث٤مٟمٞم٦م هجر ٓسمـ اًمًٌٙمل ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  اًمٙمؼمى 

اًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وطمٙمؿ اإلؾمالم 

ومٞمٝم٤م 
هـ 1411اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤مومٞم٦م ص٤مسمر ـمٕمٞمٛم٦م / د

   إزهري٦م ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمًٗملاًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م 
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ؾمقيٚمؿ اًمتقم قم٘مٞمدة اًمٌٕم٨م أظمر 
رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُمـ أم 

اًم٘مرى 
هـ 1398 

م 2004 اًمدار اعمٍمي٦م حمٛمد أمحد اخلٓمٞم٥م /دقم٘مٞمدة اًمدروز قمرض وٟم٘مد 

م 1962 دار اعمٕم٤مر  سمٛمٍم ؾمٕمٞمد زايد اًمٗم٤مرايب 

هـ 1411إومم اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؿمٛمس اًمديـ  أمحداًمٗم٤مرايب طمٞم٤مشمف، آصم٤مره، ومٚمًٗمتف 

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح 

اًمٌخ٤مري 
هـ 1418اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓسمـ طمجر 

اًمٗمتح اًمرسم٤مين ُمـ ومت٤موى 

اًمِمقيم٤مين 

حمٛمد صٌحل / مجع

ظمالق 
هـ 1423إومم اًمرؾم٤مًم٦م 

ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل 

اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم 
هـ 1418اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقوم٤مء اًمِمقيم٤مين 

هـ 1416 اًمٕمٍمي٦م قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي اًمٗمرق سملم اًمٗمرق 

ومرق ُمٕم٤مسة شمٜمت٥ًم إمم اإلؾمالم 

وسمٞم٤من ُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م 
هـ 1414إومم ُمٙمت٦ٌم ًمٞمٜم٦م هم٤مًم٥م قمقاضمل / د

هـ 1400اًمراسمٕم٦م أوم٤مق اجلديدة أسمق هالل اًمٕمًٙمري اًمٗمروق ذم اًمٚمٖم٦م 

ومّمؾ اعم٘م٤مل ذم شم٘مرير ُم٤م سملم 

يٕم٦م واحلٙمٛم٦م ُمـ آشمّم٤مل اًمنم
اسمـ رؿمد 

ُمريمز دراؾم٤مت  

اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م 
م 2002اًمث٤مًمث٦م 

  اجلٞمؾ اسمـ طمزم اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ 

هـ 1423 اًمٕمٍمي٦م اإلُم٤مم أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

ومْمؾ آقمتزال 

-أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٚمخل

-اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر

احل٤ميمؿ  اجلِمٛمل 

هـ 1393 ة ًمٚمٜمنم اًمدار اًمتقٟمز

  اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م ومتح اهلل ظمٚمٞمػ / دومالؾمٗم٦م اإلؾمالم 

م 1998إومم دار ىم٤ٌمء زيٜم٥م قمٗمٞمٗمل / دومٚمًٗم٦م اسمـ رؿمد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

ومٚمًٗم٦م اًمٙمٜمدي وآراء اًم٘مداُمل 

واعمحدصملم ومٞمف 
م 1985إومم دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م طم٤ًمم إًمقد / د

هـ 1414اخل٤مُم٦ًم اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اًمٗمقائد 

اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ذم شمراضمؿ  احلٜمٗمٞم٦م 
حمٛمد قمٌد احلل 

اًمٚمٙمٜمقي 
ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة 

اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
هـ 1324

ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمْم٤مي٤م 

وُمٜم٤مىمِم٤مت 
م 1982إومم إٟمجٚمق  اعمٍمي٦م حمٛمد ٟمّم٤مر / د
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ذم اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ ًمٗمالؾمٗم٦م 

اإلهمريؼ واإلؾمالم 
حمٛمقد ىم٤مؾمؿ / د

ُمٙمت٦ٌم ا ٕٟمجٚمق 

اعمٍمي٦م 

ـمٌٕم٦م ال

اًمراسمٕم٦م 
م 1969

ذم ومٚمًٗم٦م اسمـ رؿمد اًمقضمقد 

واخلٚمقد 
  دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب حمٛمد سمٞمّم٤مر / د

إدارة شمرمج٤من  اًمًٜم٦م إطم٤ًمن فمٝمػم اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م دراؾم٤مت وحتٚمٞمؾ 
اخل٤مُمس 

قمنم 
هـ 1401

هـ 1415إومم اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمػموز آسم٤مدي اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

ىمْم٤مي٤م اًمٗمٚمًٗم٦م  اإلؾمالُمٞم٦م ذم  

اعمنمق 
هـ 1421  صمروت ُمٝمٜمل / د

ىمْمٞم٦م إًمقهٞم٦م سملم اًمديـ و 

اًمٗمٚمًٗم٦م 
هـ 1425 ا ٤مين حمٛمد اجلٚمٞمٜمد / د

ىمٜم٤مـمر اخلػمات 
إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك 

اجلٞمٓم٤مزم 

وزارة ا ًمؽماث اًم٘مقُمل 

سمًٚمٓمٜم٦م قمامن 
هـ 1403 

يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م 
حمٛمد ؾمٕمٞمد رُمْم٤من / د

اًمٌقـمل 
اًمٗمٙمر 

اًم٤ًمسمٕم٦م 

واًمٕمنمون 
هـ 1428

هـ 1416إومم دار اجل٤مُمٕم٤مت اعمٍمي٦م أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ًمتقطمٞمد يمت٤مب ا

هـ 1418إومم قم٤ٌمس اًم٤ٌمز اًمتٝم٤مٟمقي يمِم٤م  اصٓمالح اًمٗمٜمقن 

هـ 1413اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي اًمٙمٚمٞم٤مت 

 اًمث٤مٟمٞم٦م دار اعمنمق سمػموت يقطمٜم٤م ىمٛمػم اًمٙمٜمدي 

هقاين أمحد وم١ماد إ/ داًمٙمٜمدي ومٞمٚمًق  اًمٕمرب 
اعم١مؾم٦ًم اعمٍمي٦م 

اًمٕم٤مُم٦م 
  

قمٌد اًمرمحـ ؿم٤مه وزم / داًمٙمٜمدي وآرائف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م 
جمٛمع اًمٌحقث 

اإلؾمالُمٞم٦م 

اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
هـ 1394

هـ 1417اًمث٤مٟمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب اسمـ ُمٜمٔمقر ًم٤ًمن اًمٕمرب 

عمع إدًم٦م ذم ىمقاقمد قم٘م٤مئد أهؾ 

اًمًٜم٦م واجلامقم٦م 
إلُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل 

ي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ اًمدار اعمٍم

واًمؽممج٦م 

اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
هـ 1385

اهلل واًمٕم٤ممل واإلٟم٤ًمن ذم اًمٗمٙمر 

اإلؾمالُمل 
م 1980 دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حمٛمد ضمالل ذ  / د

ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ذح اًمدرة 

اعمْمٞم٦م 
هـ 1411اًمث٤مًمث٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل اًمٕمالُم٦م  اًمًٗم٤مريٜمل 
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ًمقاُمع احل٘م٤مئؼ ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد 
ا طمًـ آي٦م اعمػمز

ُمرواريد 
   

هـ 1413إومم دار اًمٕم٤مصٛم٦م أمحد قمقض اهلل احلريب ريدي٦م دراؾم٦م وشم٘مقياًم تاعم٤م

هـ 1402اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مٚمؿ أسمق إقمغم اعمقددي ُم٤مهل اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م 

جمٛمقع ومت٤موي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 
قمٌد اًمرمحـ سمـ / مجع

حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ 
هـ 1418  

جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ ذم اًمٜمٗمس ٓسمـ 

: ؾمٞمٜم٤م وُمٜمٝم٤م

. وال اًمٜمٗمسأح-أ

رؾم٤مًم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس -ب

اًمٜم٤مـم٘م٦م وأطمقا ٤م 

اسمـ ؾمٞمٜم٤م 
ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌميب 

احلٚمٌل 
هـ 1371إومم 

حم٤مضات ذم اًمٗمٚمًٗم٦م  اإلؾمالُمٞم٦م 
حمٛمد حمٛمد احل٤مج / د

طمًـ اًمٙمامزم 

ُم١مؾم٦ًم اًمٗم٤مو ًمٚمٜمنم 

واًمتقزيع 
هـ 1413إومم 

اعمدٟمٞم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ًمٚمٗم٤مرايب 
قمكم قمٌد اًمقاطمد / د

واذم 
هـ 1393 اًمٙمت٥م قم٤ممل 

م 1997إومم دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم قمٌد اًمرمحـ سمدوي /دُمذاه٥م اإلؾمالُمٞملم 

اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ 

اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م 
هـ 1402اًمراسمٕم٦م اًمٚمقاء قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة 

 هـ1425 اًمث٤مًمث٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ُمذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف

   هلل اًمٜمج٤مر قمٌد اُمذه٥م اعمقطمديـ اًمدروز 

ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد سملم اًمٙمِم٤م  

وآٟمتّم٤م  
مج٤مل حمٛمد ُمٜمّمقر 

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُمـ 

ضم٤مُمٕم٦م إزهر 
م 1999 

هـ 1413 - ىمؿ  -اعم١ممتر اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اعم٤ًمئؾ اًمنوي٦م 

 سمنمح اعم٤ًميرة اعم٤ًمُمرة
أمحد سمـ حمٛمد اعمٕمرو  

 سمـ أيب ذيػ
 هـ1425 إومم اًمٕمٍمي٦م

هـ 1416إومم ًمرؾم٤مًم٦م ا ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد 

قمٌد اهلل محٞمد اًم٤ًمعمل ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٕم٘مقل 
ُمٓم٤مسمع اًمٕم٘مٞمدة 

سمًٚمٓمٜم٦م قمامن 

اًمٓمٌٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م 
هـ 1398

هـ 1405اًمث٤مًمث٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي ُمِمٙم٤مة  اعمّم٤مسمٞمح 

هـ 1423اخل٤مُم٦ًم اعمٕمروم٦م اًمٌٖمقي ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ 
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اعمٕمتزًم٦م سملم اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ 
، أسمق ًم٤ٌمسم٦م قمكم اًمِم٤ميب

طمًـ قمٌداعمجٞمد اًمٌخ٤مر 
  اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م 

اعمٕمتزًم٦م وأصق ؿ اخلٛم٦ًم 

وُمقىمػ أ هؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م 
هـ 1417اًمث٤مًمث٦م اًمرؿمد قمقاد اعمٕمتؼ 

  ص٤مدر ي٤مىمقت احلٛمقي ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان 

هـ 1403اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمرزسم٤مين ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء 

م 1998 ىم٤ٌمء ُمراد وهٌف اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل 

هـ 1420 اجلٞمؾ اسمـ وم٤مرس ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 

هـ 1415 اًمٗمٙمر اًمرازي ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م 

هـ 1423اًمث٤مًمث٦م اًم٘مٚمؿ اًمراهم٥م  إصٗمٝم٤مين ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن 

  اًمث٤مًمث٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب إؿمٕمري ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم

هـ 1421اًمث٤مُمٜم٦م اعمٕمروم٦م اًمِمٝمرؾمت٤مين اعمٚمؾ واًمٜمحؾ 

هـ 1401اًمث٤مٟمٞم٦م إٟمدًمس مجٞمؾ صٚمٞم٤ٌم / د اسمـ ؾمٞمٜم٤م ُمـ أومالـمقن إمم

اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ 

احلج٤مج 
هـ 1418اًمراسمٕم٦م اعمٕمروم٦م اًمٜمقوي 

اعمقاىمػ سمنمح  اًمنميػ 

اجلرضم٤مين 
دار اجلٞمؾ اعمتـ ًمالجيل 

اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
هـ 1417

هـ 1417اًمث٤مٟمٞم٦م اًمدار اإلؾمالُمٞم٦م  (درزي )ُمرؾمؾ ٟمٍماعمقطمدون  اًمدروز ذم اإلؾمالم 

اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من 

واعمذاه٥م 
هـ 1418اًمث٤مًمث٦م اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ُم٤مٟمع اجلٝمٜمل / إذا  د

هـ 1414اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم اًمٜمٗم٤مئس ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اعمقـم٠م 

هـ 1415إومم اًمرؿمد قمٌد اًمرمحـ اعمحٛمقد / دُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ إؿم٤مقمرة 

ُمقىمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اعمٕمتزًم٦م ذم 

ىمدري٦م قمٌد احلٛمٞمد 

ؿمٝم٤مب اًمديـ 

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُمـ 

ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 
هـ 1405 

ُمقىمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ آراء 

اًمٗمالؾمٗم٦م وُمٜمٝمجف ذم قمروٝم٤م 
هـ 1424إومم اعمٕم٤مر  ص٤مًمح همرم اهلل اًمٖم٤مُمدي 

اًمٜمج٤مة ذم احلٙمٛم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م 

واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واإل ٞم٦م 
هـ 1357اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٕم٤مدة اسمـ ؾمٞمٜم٤م 

اًمٜمحٚم٦م اًمٚم٘مٞمٓم٦م اًم٤ٌمسمٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م 

شم٤مريخ ووصم٤مئؼ 
  اًمؽماث اإلؾمالُمل قمٌد اعمٜمٕمؿ اًمٜمٛمر / د
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  دار اعمٕم٤مر  سمٛمٍم حمٛمد قم٤مـمػ اًمٕمراىمل اًمٜمزقم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم ومٚمًٗم٦م اسمـ رؿمد 

اًمٜمّمٞمح٦م  اإليامٟمٞم٦م ذم يمِمػ 

ومْم٤مئح اًم٤ٌمسمٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م 
ي  اًمٙمت٤مب اًمٕمريب احلًٞمٜمل ُمٕمدِّ

اًمٓمٌٕم٦م 

إومم 
م 2007

ًمٜمٗمس ٕرؾمٓمق ا
أمحد وم١ماد / قمرسمف د

إهقاين 
هـ 1381اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ٌميب احلٚمٌل 

ٟمقادر إصقل ذم أطم٤مدي٨م 

اًمرؾمقل 
هـ 1412إومم اجلٞمؾ احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي 

هٞمامن اًمزاد إمم دار اعمٕم٤مد 
حمٛمد يقؾمػ اًمقهٌل 

 (إسم٤ميض)

وزارة اًمؽماث اًم٘مقُمل 

سمًٚمٓمٜم٦م قمامن 
هـ 1409 

م 1995إومم دار اًمٗمٙمر اًمٚمٌٜم٤مين قمٌده احلٚمق سمٞم٦م اًمقاذم ذم شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمر

سمدون اًمث٤مًمث٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل حمٛمد رؿمٞمد رو٤م اًمقطمل اعمحٛمدي 

احلر اًمٕم٤مُمكم وؾم٤مئؾ  اًمِمٞمٕم٦م 
 -ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م

- ىمؿ
هـ 1409 

اًمققمد أظمروي ذوـمف 

وُمقاٟمٕمف 
هـ 1422إومم قم٤ممل اًمٗمقائد قمٞمًك اًمًٕمدي 

  ادر صٓسمـ ظمٚمٙم٤من وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

اًمٞمٜم٤مسمٞمع 
أسمق يٕم٘مقب /اًمداقمل

اًمًجًت٤مين 

اعمٙمت٥م  اًمتج٤مري 

ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 
 1965إومم 

اًمٞمقاىمٞم٧م اًمثٛمٞمٜم٦م ذم أقمٞم٤من ُمذه٥م 

قم٤ممل اعمديٜم٦م 
هـ 1420إومم أوم٤مق اًمٕمرسمٞم٦م حمٛمد اًمٌِمػم  إزهري 
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 69قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف سملم آٟم٘مٓم٤مع واًمدوام : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م
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 119ُمًت٘مر إرواح : اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 121احلواة الززخوة عند الشوعة اإلثني عرشية : ادبحث اخلامس

 121اًمتٕمريػ سم٤مًمِمٞمٕم٦م : أوًٓ 

 123ُمـ احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م  اًمِمٞمٕم٦م ُمقىمػ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 127ُم٠ًمًم٦م اعمٚمٙملم : اعمٓمٚم٥م إول

 129اب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف حمؾ قمذ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 130قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف سملم آٟم٘مٓم٤مع واًمدوام : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 132شمالىمل إرواح : اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 133قم٨م ُمًت٘مر إرواح ُم٤م سمٕمد اعمقت إمم اًم٥م: اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس

 136 شبهات ادنكرين لعذاب  القز والرد علوها: ادبحث السادس 

 145احلياة الربسخية عيذ الفزق امليتضبة لإلصالو  :الفصل الجاىي

 150د اإلسامعولوة احلواة الززخوة عن: ادبحث األول

 151اًمتٕمريػ سم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م  : اعمٓمٚم٥م إول

 154ُمـ احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م  اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 162وي٦م  ُمـ احلٞم٤مة إظمر اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 167احلواة الززخوة عند النصرية : ينادبحث الثا

 168اًمتٕمريػ سم٤مًمٜمّمػمي٦م : اعمٓمٚم٥م إول

 171اة اًمؼمزظمٞم٦م ُمـ احلل اًمٜمّمػمي٦م ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 179احلواة الززخوة عند الدروز : لثادبحث الثا

 180اًمتٕمريػ سم٤مًمدروز : اعمٓمٚم٥م إول

 183ي٤مة اًمؼمزظمٞم٦م  ُمـ اًمح اًمدروز ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 



 

  

 الفَـــــــــارظ

297 

 الضلفة قيذضوء ع على لإلصالو دراصة ىقذية وامليتضبة اإلصالمية الفزق عيذ الربسخية احلياة

 الصفحة ـــــــــــٕعاملٕضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 193ُمـ احلٞم٤مة إظمروي٦م  اًمدروز ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م 

 196 ةهبائياحلواة الززخوة عند ال: رابعادبحث ال

 197اًمتٕمريػ سم٤مًمٌٝم٤مئٞم٦م : لاعمٓمٚم٥م إو

 199ُمـ احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م  اًمٌٝم٤مئٞم٦م ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 202ُمـ احلٞم٤مة أظمروي٦م  اًمٌٝم٤مئٞم٦م ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 204احلواة الززخوة عند القادياىوة : ادبحث اخلامس

 205اًمتٕمريػ سم٤مًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م : اعمٓمٚم٥م إول

 207ُمـ احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م  اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ُمقىمػ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 208 وبوان بطالىه التناسخ: سسادادبحث ال

 212احلياة الربسخية عيذ الفالصفة امليتضبني لإلصالو  :الفصل الجالح

 214احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٙمٜمدي : ادبحث األول

 223احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اًمٗم٤مرايب : ادبحث الثاين

 238احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اسمـ ؾمٞمٜم٤م :   ادبحث الثالث

 247احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م قمٜمد اسمـ رؿمد : ادبحث الرابع

 267اخلامتـــــة 

 270الفَـــارظ 

 272ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 

 277ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م 

 279ومٝمرس اًمؽماضمؿ 

 282ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع 

 293ومٝمرس اعمقوققم٤مت 

  


