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 الجشة والشار ثبؾتهسا وبقاؤهسا بيؽ أهل الدشة والسخالفيؽ

 عرفة عبد الرحسؽ أحسد عبد الرحسؽ الشادي

 .قدؼ العقيدة والفمدفة، كمية أصؾل الديؽ ، جامعة األزىر، القاىرة، مرر

 arafaal-nady.11@azhar.edu.eg :البريد اإللكتروني

 :السمخص

اإليسان باليؾم  :مؽ أركان اإليسان الثابتة بشرؾص الذرع اإلسالمي إن
اإليسان بؾجؾد الجشة والشار، ودوام نعيؼ  :اآلخر، وبسا ورد عشو، ومؽ ذلػ

الجشة ودوام عذاب الشار، ودوام أىميسا، وإنكار ما يتعمق بيذه العقائد، يعشي 
   :ف مؽ البحثوكان اليد .عدم اكتسال أركان اإليسان لمسشِكر :صراحة  

الجشة ونعيسيا والشار  :تقرير عقيدٍة ثابتٍة بشرؾص الكتاب والدشة، وىي
ا عمى السشكريؽ لذلػ قديس ا وحديث ا، وشرح ما يتعمق بيا، مسا  وعذابيا، ردًّ

السشيج التحميمي الشقدي؛ أما    :أما السشيج الستَبع  .تؾرَّط البعض في إنكاره
ىؾ رأي أىل الدشة  :ت الجشة والشار ودواميساثبؾ  :بالشدبة إلى نتائج البحث

ل الفالسفة في اإلسالم ما يتعمق بذلػ تأويال  ال ضابط  وَمؽ وافقيؼ، بيشسا أوَّ
واتفق  .لو،كذا اتفق الجسيؾر عمى القؾل بؾجؾدىسا اآلن، وخالفيؼ البعض

ا عمى دواميسا ودوام أىميسا وقد مال ابؽ قيؼ الجؾزية إلى  .الجسيؾر أيز 
بفشاء الشار ونَدبو إلى شيخو ابؽ تيسية، ورأييسا مخالٌف لسا أجسع عميو  القؾل

ضرورة االىتسام  :أىؼ التؾصيات .أىل الدشة أشعرية وماتريدية وَمؽ تبعيؼ
الرد عمى  .بتراث أىل الدشة والجساعة وإبراز ما تسس الحاجة إليو في الؾاقع

ا أو شبيات السشكريؽ لمزروريات مؽ الديؽ اإلسالمي، إما  إنكار ا مقرؾد 
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إعيار اآلراء الذاذة في العقيدة التي يتعسد بعض السعاصريؽ  .غير مقرؾد
 .نذَرىا، والرد عمييا بسشيجيٍة عمسية مشزبظة

 .تعريف الجشة ،الشار ، السشكريؽ ،بظالن، تأويالت : الكمسات السفتاحية
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Paradise And Fire Prove Them And Stay Between The 
Sunnis And The Violators 

Arafa Abdul Rahman Ahmed Abdul Rahman El-Nady. 

Department of Doctrine and Philosophy, Faculty of 
Religious Origins, Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 

E-mail: arafaal-nady.11@azhar.edu.eg 

Abstract: 

One of the pillars of faith in the texts of Islamic law: faith 
in the other day, and what is said about it, including: 
believing in the existence of heaven and fire, the 
permanence of the bliss of paradise and the permanence of 
the torment of fire, the permanence of their people, and 
the denial of these beliefs, means, frankly, the 
incompleteness of the pillars of faith for the denier. The 
purpose of the search is:   A report of a fixed doctrine in 
the texts of the Book and sunnah, namely: paradise, its 
bliss, fire and its torment, in response to the deniers of 
this, old and new, and to explain what is related to it, 
which has implicated some in denying it. The approach:   
Critical analytical approach. Results: 

The proof of paradise, fire and their blood: it is the 
opinion of the Sunnis and those who agreed with them. 
While the first philosophers in Islam have an 
uncontrollable interpretation. The public agreed that they 
existed now, and some disagreed. The public also agreed 
on their permanence and the permanence of their parents. 
Ibn Qayyam al-Jawziya tended to say that the yard of fire 
was destroyed and attributed it to his sheikh Ibn 
Taymiyyah, and their opinion is contrary to what the 
Sunnis agreed on, and what you want and who follow 
them. The most important recommendations: The need to 
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take care of the heritage of the Sunnis and the community 
and to highlight what is really needed. Responding to the 
suspicions of deniers of the necessities of the Islamic 
religion, either intentionally or unintentionally. To show 
the abnormal views of the faith that some contemporaries 
deliberately publish, and to respond to them with a 
disciplined scientific methodology. 

Keywords: Defining paradise and fire, talking about the 
deniers of their existence, commenting on the nullity of 
their interpretations. 
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 ِبِسِه اللَِّى الزَِّحَنِن الزَِّحَِه

 ْـمدِّـمك

    ، وعمالي للال  الحسد هلل رب العالسيؽ، والرالبلة والدالبلع عمالي ناليدحا محسالد 
  .وأصحاب  أجسعيؽ، وبعد

شة الشبؾيالةف     السظهالرة   سؽ الدسعيات الثابتة بشرؾص القرلن الكريؼ والدُّ
ا ال احقظالاه لال ، و  وجؾد الالجشة والشار، وبقاؤهسالا أبالد  شة أوَلالي عمسالا أ أهالل الدُّ

لسؾضالؾه الجشالالة والشالالار ومالالا يتعمالالا بهسالا عشا،الالة  فاتقالالة ، فالالفأفردت م ل فالالات  فالال  
. هالالالال"657، تاالعتبالالالار ببقالالالا  الجشالالالة والشالالالار، لمتقالالال  الدالالالب  "ذلالالالػث مثالالالل  

الكرمالال  لسرعالال  بالالؽ يؾنالال   ،ؽييؽ عمالالي ومالالؾد أهالالل الالالدارَ تؾفيالالا الفالالريقَ "و
رفع األنتار إلبظال أدلالة القالاتميؽ بفشالا  "و .هال"3311ت، الحشبم السقدن  

،قغالة أولال  االعتبالار مسالا ورد فال  ". وهال"3311تالشار، لؤلمير الرشعاح ، 
يا والان القشالؾج ،  أصالحاب ". وهالال"3136تذكر الجشالة والشالار، لسحسالد صالد خ

وغير ذلػ مسالا أياليرأ إليال  فال  ثشا،الا  ."الشار ومريرهؼ، لمدكتؾر/ نعيد فؾدة
ال ث كالالأهالالل الدالالشة مالالا ذأكالالر عالالؽ السؾضالالؾه فالال  ثشا،الالا كتالال إضالالافة  إلالالي البحالال . 

يؽ فال  محاكسالة جالبل  العيَشال"و، "هالال851تالبع  والشذؾر، لئلماع البيهق ، "
ا و ، هال"3136ت، آللؾن األحسَديؽ، ألب  البركات ا ون أ،ز  ما أورده السفدرأ

راح الحدي  حالف  كتبهؼ الشبؾي خ  ويأ ال   أهاللأ ، وما َدو  فالة شة فال  كتالبهؼ الس ل  الدُّ
اف  العقاتد واصة  .، مسا أييرأ إلي بعز  أثشا  البح  أ،ز 

 -تعالالي –هسالا، مالؽ أحال  وتغهر أهسيالة القالؾل بثبالؾت الجشالة والشالار وبقاتخ    
مالال  ومالالا اإلحدالالانَ  ومت عالال  بالعقالالل، وجعالالل العقالالَل مشالالاَ   ،لعسالالارة األرض، وكر 

اإلحدالالان  الالد يشدالالاو ومالال  ونالالاوس الالالشفا والذالاليظان والهالالؾ ، التكميالال ، و 
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لزعي ، ويربح السجتسع أيبَ  بغابة  ،د شها البذالر. عمي ا ؼيعتدي القؾيُّ 
مالال ، واحتالاليى إلالالي كذالال   بالال  ويقؾ خ لالال ا احتالاليى إلالالي راده  ،زالالب  نالالمؾَك  ويه  خ

 فالال  الجالال ا ، الالالدحيؾي  عاؾبالالة الخي خالالر والذالالر خير، هالالل ،دالالتؾيانا فَتسث الالل الالالرادهأ 
 مخي خر الثؾاب، ولغيره العقاب.وي، ثؾاب ا كان أو عقاب ا، فمخ ورَ واألأ 

ومالالؽ هشالالا تبالالرز أهسيالالة السؾضالالؾهث إذ ،أغالالؽ فالال  بالالادي  األمالالر، أحالال  لالاليا    
، فال  مقدمتال  "د/ طال  حبيذال  .أ"كسالا أيالار  –عمي  در  مؽ األهسيةث لكشال  

الاللكتالالاب "االعتبالالار ببقالالا  الجشالالة والشالالار، لمت   در  عالالال  مالالؽ عمالالي  الال -"ب  قالال  الدُّ
ؽ حقالاتا عقد،الة، األهسيةث لخسا يترت  عمي اإل،سالان بؾجالؾد الجشالة والشالار، مال

 –غؼ االجتساعيالالة واألوبلؾيالالة أأنالالا  ثالالبلث   اإللالال اع اجتساعيالالةث فممالالشُّ  ولثالالار  
ن  ع بيشها اإلنبلع فال  احدالجاع  وتالؾازأ بلثتها  د جسَ الج ا (،  وثَ  –السدئؾلية 

 .تاع   

، يتسثالالل ث إذ سا،الالة  لمشغالالاعفالالالقؾل بالالالج ا   ؼيالال  ح    الجالال ا  دحيالالؾيخ وأوالالرويخ
  التالال  تهالالدى إلالالي تحقيالالا العدالالالةث كالال  ال يتدالالاوَ  الالالدحيؾي  فالال  العقؾبالالات

  العقالالاب الالالدحيؾي،  الالد مالالؽ مدالالتحق خ  السحدالالؽ. غيالالر أن الالالبعَض و  السدالال  أ 
الال مدالالالمػ  ؾ وال ،عاَ الال ، أمالالا فالالال  اآلوالالرة  فمالالؽ ،دالالتظيع نالالمؾ َ يتحايالالل، فيشجأ

الا ،حالتحايأ  ، فالبل ،دالتؾي انالب  أنالره الحانالبيؽ وأعالدل الحالاكسيؽ لث حتس 
 .والسحدؽأ  السد  أ 

، وتهال ي  ، ل  أثر  بالغ  فال  ضالب  الشغالاع العالاع خواإل،سان بالج ا  األوروي خ    
 والروي مذاعر األفراد، وتقؾيؼ نمؾ  الجساعات، فالال "الخالؾى" مالؽ العقالاب األأ 

ة ؾذَ اتل وعؾا بهالا السشبأالات الرذَ عؽ االح الو ف  مدتشقعَ  فظؼ الشفَا واصة ، ،َ 
الال "، دافع الالا لعسالالل الرالالالحات، د "الرجالالا أ ؾيا . ومالالع هالال ا الخالالؾى، يؾَجالالمالالؽ األن 

 ن بيؽ الخؾى والرجا  يأثسر ضبَ  الدمؾ .التؾازأ تحقياأ و 
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، وف ت ضساترهؼ، واححرفت وروي واصة  تجاهل البعض لفكرة الج ا  األأ ولخ    
مؽ يالاذ خ اآلرا  التال  ال هَؾَنهؼ ظأؾا ، وربسا التقي خ هؼ عؽ الظريا الدؾخ أعسالأ 

القالؾل بفشاتهسالا أو فشالا  أو  ،أصالبل   أصل لها  مؽ إحكالار وجالؾد الجشالة والشالار
 تعما بالجشة والشار.مخالخفة  لئلنبلع، مسا يإلي غير ذلػ مؽ لرا  أحدهسا، 

، الشقدي   وه ا ما دفعش  إلي البح  ف  السؾضؾه، متبع ا السشهَى التحميم      
السرتأ بحث  عمي الكبلع عمالي ثبؾتهسالا، وبقاتهسالا، و فقَر   ،  مقدمالة  إلالي  تأ  د 

  ، وواتسةمظال  ثبلثةو 

 فايتسمت السقدمة  عمي تعري   بالسؾضؾه وبفهسيت .    

   ه فالسظال  الثبلثة أما    
 تعري  الجشة والشار، وثبؾتهسا ف  الجسمة.األول     

 الثاح   وجؾد الجشة والشار اآلن.   

 والثال   بقا  الجشة وحعيسها وأهمها، وبقا  الشار وع ابها وأهمها.   

الالال يَ أذكالالالرأ رأ  ، وفالالال  كالالالل مدالالالفلة       األيالالالعرية والساتريد،الالالة وَمالالالؽ  شةأهالالالل الدُّ
 .، مع الرد خ عمي ه ال  السخالفيؽالسخالفيؽ لهؼ ، ورأيَ تبعهؼ(

الالالا لؾجهالالال -تعالالالالي –وهللَا    أنالالالفل أن يتقبالالالل هالالال ا العسالالالَل، وأن ،جعمالالال  والر 
 الكريؼ.
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 املطلب األًل

 "ارالنَّ"ً "ْنَّاجَلتعزٍف "

 ًثبٌتونا يف اجلنلْ 

َّّلا:         ّْ  تعزٍفوناأ  :عند أهل السنْ ًاملعتشلًْ -لغ

جر والش خلث مؽ ة ذات الذ  ، والحد،قَ لغة   البأدتانأ  ةأ"الش  الجَ ال"ال (3    
م مت أغراحأ  بعزها كاَث  مؽ الذجر وعث فه   ما تَ ترشان"ث أي الد خ "االجتخ 

 .عمي بعض  

.  يل  (لعباده الس مشيؽ دار الثؾاب الت  أعدها هللاأ  والسراد مشها هشا     
، أفزمها وأعبلها  الفردَ ه  نبعأ جشات  مأ  وس، وفؾ ها عرش تَجاورات 
مد، وجشة  ر أحهارأ الرحسؽ، ومش  تتفج   الجشة. وجشة السفو ، وجشة الخأ

مد. و يل  ه  جشة  واحدة ، بلع، ودار الخأ الد   ن، ودارالشعيؼ، وجشة عد  
ث واألنسا  والرفات الس كؾرة جارية  عميهاث لختحقُّا معاح  الجشة فيها كمها

و عمي الجسيع  أحها جشة عدن    ث ألحها مفَو  والسفوَ  .ث أي إ امةؼيردأ
مد ودار الدبلعث ألن جسيعَ   ،دومهاها لمخمؾد، ومؽ أأ الس مشيؽ. ودار الخأ

 شها بفصشاى الشعيؼ.ح  ؼ مؽ الخؾى والحَ ن. وجشة الشعيؼث لذَ دمَ ،َ 

مة   جسع  خ تأ ة ، ألن ترغيَرها  حَؾيرَ  - مؽ الؾاو -م ح ثة   "الشار" و (1   
ر. وكثرة  حَ  و  جدؼ  لَ وه  َؾر. ال  حيران، وحأ َيرة، وأحؾأ ،سيلأ جهَة  ،ظي   مأحرخ

 . مع  االحتراوأ  ، حدث بدب  اتحاد مادة  بسادة  أورَ ، ،َ العأمؾ خ 

ار، ال لمكف   -تعالي – ها هللاأ العقاب الت  أعد   دارأ  والسراد مشها هشا     
كؼ عمي  مؽ العأراة مؽ أهل القبمة، ثؼ يئأ هؼ فيها، ولخ يشقظع ع ابأ  ؾل سؽ حأ
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ي، ثؼ تحتها  لغَ و وطبقاتها نبع   أعبلها جهشؼ، . هؼ إلي الجشة(أمرأ 
وية. وباب كل    مؽ داول اؼ الجحيؼ، ثؼ الهَ ر، ث، ثؼ الدعير، ثؼ نقَ ظسةالحأ 

. وبيؽ أعبل جهشؼ وأنفمها، ما بيؽ وسدساتة إلي نبعساتة نشة. األور  
  -تعالي –، ويذهد ل لػ   ؾل  رو  الشار  هؾا   محت وحؾل     

                  ها  رأ وجس [،12]الكه

، (3 بعض بش  لدع ، وأجداعأ -تعالي –الستخَ ة للهة  مؽ دون هللا  حجارأ األ
 عؽ الشار   -تعالي –بدليل   ؾل             

 .(1 [7]البقرة  

َّا:   يف اجلنلْ ُثبـٌتوـناثان

ف  الجسمةث أي بررى الشغر  والشارخ  ت الجشةخ ف  ثبؾ  دت اآلرا أ لقد تعد     
أهل  دان يؾع الؿيامةث ففثبتهسا جسهؾرأ ؽ وجؾدهسا اآلن، أو أحهسا نيؾجَ ع

                                                 

 ٕٙ، جٜ٘ٗص ٕٔج ،ٕٕ٘ص ٕراجعععععععععا اإلمعععععععععام الععععععععرازي، التفدعععععععععير الكبيعععععععععر، ج (ٔ)
 . ىعٕٓٗٔ، ٖبيروت، ط -، دار التراث العربيٕٚٔص ٖٔ، جٕٖٛص

اإلمعععام أبعععؾ مشرعععؾر الساتريعععدي، تعععأويالت القعععر ن، ا فعععي )تعريعععف الجشعععة والشعععار( عراجععع (ٕ)
، نذعععرا دار ٜٛ، ٕٙص ٔتحقيعععقا أحسعععد وانمعععي اوغمعععي، و أ د. بلعععر طؾبعععال اوغمعععي، ج

 ٔ، جعععععؽ حقعععائق غععععؾامض التشزيععععل الزمخذعععري، الكذععععاف .مٕ٘ٓٓاسععععتانبؾل،  -السيعععزان
 ٘جؾر، لدععععععان العععععععرب، ابععععععؽ مشغعععععع .ىعععععععٚٓٗٔ، دار الكتععععععاب العربععععععي، ٙٓٔ، ٘ٓٔص
الحعععافا/ ابعععؽ حجعععر العدعععقالني، بيعععروت.  -ار صعععادر، دٓٓٔ، ٜٜص ٖٔج، ٛٛٔص

بيعروت،  -، دار السعرفعةٜٔٗص ٔٔ، جٜٕٚص ٛفتح الباري شرح صحيح البخاري، ج
عععاني، ىدايعععة السريعععد لجعععؾىرة التؾحيعععد، تحقيعععقا  اإلمعععام/و  ىععع.ٜٖٚٔ برىعععان العععديؽ إبعععراايؼ المقَّ

 م.ٜٕٓٓ-ىعٖٓٗٔ، دار البرائر، ٔط، ٕٓٔٔص ٕمروان البجاوي، ج
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لهسا  هسا عؽ تفويبل  ،خرجأ  -ف  اإلنبلع  – "الفبلنفةأ "الدشة والسعت لة، وأو 
، تفويبل  يشفيهسا صراحة   "الباطشيةأ "لهسا أو  ك ا ره، و حؿيقتهسا الؾاردة ف  الذ  

وه ه  .-كسا نيفت  –ا لسا اتُّهسؾا ب  ف  اإلنبلع، وبلف   وأثَبتهسا الرؾؼيةأ 
 أبرز اآلرا  ف  السدفلة 

 نْ، ًاملعتشلْ:ِ أهل السُّرِأ

هسا ف  الجسمة، بقظع الشغر بؾتخ عمي ثأ   عت لةشة والالسأ لقد   اتفا أهل الدُّ    
مؽ  (3 شة وكثير  ؾا  ف ه  أهل الدُّ ها. ثؼ اوتمفأ سؾع األو ات أو بعزخ عؽ عأ 

. ف  ه ه الحياة الدحيا وف  اآلورة ،تان اآلنَ مؾجؾدَ السعت لة  إلي أحهسا 
 .(1 وذه  أكثر السعت لة  إلي أحهسا نيؾَجدان ف  اآلورة فحد ((

سمة، ويح أؾن قؾلالسعت لة  ،جسهؾر ف    ية الجشة والشار ف  الجأ ؾن بحؿ خ
هؼ "اليفَس مؽ رحسة هللا"  بفح   إجساَه األمة عمي ثبؾتهسا، بل ويفدر بعزأ

  هؼ بَشر خ .، ونيفت  كبلمأ (1 لجشة والشارإحكارأ ا

 هسا، ومشها في الؾاردةأ  الرحيحةأ  األوبارأ   عمي ثبؾتهسا ف  الجسمة ويدلُّ    

                                                 

ا )بععععض السعتزلععة(؛ بقريشعععة قؾلعععو بعععدا )وذىععع. أكثعععر السعتزلعععة(. -رحسعععو ه –مععراده  (ٔ)
يؽ ر"، و"أبععععؾ الحَدععععر بععععؽ السعتِسععععْذععععبععععائي"، و"بِ ىشععععاا "أبععععؾ عمععععيٍّ الجُ  و"الععععبعض" السقرععععؾدُ 

اعععة العععامرة، ، دار الظبٖٕٓص ٖجلعزععد الععديؽ اإليجععي، البرععري"، كسععا فععي السؾاقععف، 
 .ىعٖٔٔٔ

، محاضعرات فعي عمعؼ -رحسعو ه  –دمحم يؾسف الذعيخ  فزيمة األستاذ شيخ السذايخ/ (ٕ)
 ، مظبعة مخيسر بالقاىرة، بدون تاريخ.ٛ٘التؾحيد، ص

، ٙٛٙ، ٙٙٙ، ٓ٘ٙ، ٖٕٙانغرا القاضي عبد الجبار، شرح األصؾل الخسدعة، ص (ٖ)
 م.ٜٜٙٔ-ىعٙٔٗٔ، ٖط، ملتبة وابة
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 عؽ الجشة   -تعالي –قؾل  ك ،ل،ات            لل عسران[

  [، و ؾل  عؽ الشار 311         :ّعدُّ ،أ فبل  [؛42]البكز

 .ويأهي ف، إال السؾجؾد بالفعل

شة الشبؾيةأ وك ا     ، متعددة   صحيحة   ف  أحادي حاطقة  بؾجؾدهسا،  الدُّ
  مشها 

ناليدحا ح ،فالالة بالؽ اليسالالان "حالدي     
ر نالاليَدحا  "(3  عالؽ اإلنالرا ، وهالالؾ يال كأ

ا جبريل ونيدحا مح راَو، ، ؼيقالؾل   وهللا مالا زاَ،البل البأال- عميهسالا الدالبلع –سالد 
الالالالحتالالالالي فأ  الَد اآلوالالالالرة الالالالالا الجشالالالالَة والشالالالالاَر، ووع  سا ، فرأَ،الالالالتحالالالالت لهسالالالالا أبالالالالؾابأ الد 

 .(1 أجسع...(

ا ع    مي وجؾدهسا وه ه األدلة كسا تدل عمي ثبؾتهسا ف  الجسمة، تدل أ،ز 
  معمؾع  مؽ الديؽ ضرورة ، هساثبؾتف .-كسا نيفت  – اآلن،  بل يؾع الج ا 

                                                 

وى ، رَ شعي، صعاح. سعرِّ الشبعي دعي اليسَ نا حذيفعة بعؽ اليسعان بعؽ جعابر العبْ ىؾا سعيد (ٔ)
الحعععافا ابعععؽ حجعععر . راجععععا ومدعععمؼ، تعععؾفي بععععد سعععيدنا عثسعععان بعععؽ عفعععان  لعععو البخعععاري  

، ٔبيروت، ط -، دار الكت. العمسيةٜٖص ٕالعدقالني، اإلصابة في تسييز الرحابة، ج
 ىع.٘ٔٗٔ

 ٕٖٔص ٖٛتحقيقا شعي. األرنؤوط و خرون، جأخرجو اإلمام أحسد في مدشده،  (ٕ)
-ىعٕٓٗٔ، ٕط ،نذرا مؤسدة الرسالة ،، وقال محققوا )إسشاُده َحدٌؽ(ٕٖٕ٘ٛبرقؼ 

 م.ٜٜٜٔ
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بلف ا لسؽ أحكر وجؾَدهسا اآلن َكفر، و فقد مؽ أحكر ثبؾَتهسا ف  الجسمة،و 
 .(3 ه  فق ، فقيل  مبتدخ 

ما ،حيلأ وجؾَدهسا، وأوبر  لَد، هسا مأس شتانث ال يؾَجد بفح  والعقل ،ح ؼأ    
رؾص الت  دول عؽ وبلى عاهر الشُّ بؾجؾدهسا، وال وج  لمعأ  الرادو 

 ،عؽ ثبؾت الجشة والشار. وكل ما أوبر ب  الرادو   أوبر بها الرادو
. فهؾ  حاخ

، وهؾ (1 هش ُّ وال ،أعترض  بفن "اإلم ان" الس كؾَر ف  االنتدالل  هؾ ال  خ    
ث أي الت  ال تحتسل ،فيد الغؽ  ال غير، مع أن السقاع اآلن  مقاعأ القظعي ات

 .ث السحتسخمةشياتال الغ   أكثَر مؽ وج  ،
الدشد  ظعيةأ   ذلػ   ت فالت  وردَ  الشقميةَ  (1 جي   بفن الشرؾَص ألح ا حأ    

.ال تحتسل التفويلَ أي متؾاترة ، و  والداللةث  ، ل ا تفيد القظَع، ال الغؽ 

                                                 

-ىععععععٖٗٛٔ، مظبععععععة صعععععبيح، ٗٛ، ٖٛص ٕراجععععععا البيجعععععؾري، شعععععرح الجعععععؾىرة، ج (ٔ)
 م.ٜٗٙٔ

"ا ))ىعؾ العذي ال يحلعؼ العقعُل بيعو باالمتشعاع، بعا (ٕ) لشغر إلعى الذعيء فعي "اإلملان الذِّىشيٌّ
"ا ىعععؾ ا عسعععا فعععي الخعععارج((. و"اإلملعععان العععذاتي  د  حلعععؼ العقعععل بيعععو بععععدم ))معععا يَ  ذاتعععو، مجعععرَّ

صعععالح  االمتشعععاع، وذلعععػ بعععالشغر فعععي القعععرائؽ والععععُسالَبدات السحيظعععة بعععو((. األسعععتاذ الذعععيخ/
، دار الثشعععاء لمظباععععة، ٕٙمؾسعععى شعععرف، معععذكرات التؾحيعععد وفعععق مقعععرر الدعععشة الثالثعععة، ص

 م.ٖٜ٘ٔ-ىعٕٖٚٔ، ٕط
ا عمععى الغععاىر لسعَشععى السععتكمؼ،... مععا ال يحتسععل إال ٖ) ( "الععشَّص"ا ))ىععؾ مععا ازداَد ُوضععؾح 

ا. وقيعلا معا ال يحتسعل التأويعَل((. الجرجعاني، التعريفعات، ص ، دار الكتع. ٕٔٗمعش ى واحد 
 م.ٖٜٛٔ، ٔط، العمسية
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ة  إلي بيان اإلم ان ال ات ث ألحها تكؾن مانة ، عشد     وليدت الحاجة مان 
ا إلي انتحالة تحقُّ  ا احتسال إرادة الستكمؼ وبلَى الغاهر مؽ كبلم ث انتشاد 

ظعيًّا، يشدفع االحتسال الس كؾر، فيدل ع  َ الغاهر، بخبلى ما إذا كان الكبل
كاى  ف  ه ا  ال هش ُّ  ، واإلم انأ مع ا عمي اإلم ان والؾ ؾه  حيشئ    الشصُّ 

 السقاع، بل البد مش .

ا مؽ إبظال أدلة االمتشاهث لسعارضتها لمشقل القظع  خ     ف  نشده  والبد أ،ز 
ؿي ة الجشة ها، عمي حَ السمل كم خ  وداللت ، الس ي د  بإجساه السدمسيؽ وأهلخ 

 الشبؾيةخ  واألحادي خ  القرلحيةخ  تهسا  باآل،اتخ والشار، ؼيأكتَفي ف  إثبات حقي  
 .(3 ، وال حاجة إلي إثبات اإلم ان ال ات الرحيحةخ 

ٌُ  جٌدهنا:املنكُزًن ل

الالل "العبلمالالة ،قالالؾ    "ث ألن (1 فتالالازاح الت  عد الد  ، والشالالار حالالاخ "    "والجشالالة حالالاخ
وأكثالر مالؽ أن حادي  الالؾاردة فال  يالفحهسا، أيالهرأ مالؽ أن َتخفالي، اآل،ات واأل

الالالػ الس ض تأحَرالالالي. وتسد  ون  بالالالفن الجشالالالة مؾصالالالؾفة  بالالالفن عرَضالالالها كعالالالر  شكخالالالرأ
الدالالسؾات واألرض، وهالال ا فالال  عالالاَلؼ العشاصالالر  مأحالالال ، وفالال  عالالالؼ األفالالبل   

                                                 

 .ٜ٘، ٛ٘ؼ التؾحيد، صراجعا األستاذ الذيخ/ دمحم يؾسف الذيخ، محاضرات في عم (ٔ)
م(، بقريععة تفتععازان، التابعععة ٕٖٔٔ-ىعععٕٔٚلععد )ىععؾا مدعععؾد بععؽ عسععر بععؽ عبععد ه، وُ  (ٕ)

ىا اإليجعععي، والقظععع. العععرازي، وغيرىسعععا. لعععوا حاشعععية عمعععى الكذعععاف، لخراسعععان. تتمسعععذ عَمععع
-ىعععععٕٜٚومقاصععععد الظععععالبيؽ، وشععععرحو، وشععععرح الذسدععععية، وغيععععر ذلععععػ. تععععؾفي بدععععسرقشد، )

ترجستوا الحافا ابؽ حجر العدقالني، الدرر الكامشة في أعيان السائة  م(. راجع فيٜٖٛٔ
 م.ٕٜٚٔ، طا اليشد، ٕٔٔص ٙالثامشة، ج
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و  إدوالالالأ عالالاَلؼ  فالال  عالالاَلؼ ، أو عالالاَلؼ  لوالالر والالارج عشالال ، مدالالتم ع  لجالالؾاز الخالالر 
 .(3 اللتخئاع، وهؾ باطل ((وا

ي عؽ "السشكريؽ" عمي اإلطبلو، ولؼ ،عي خؽ، وع اه ف  كَ ه  ا حَ    
 أحهؼ  الؾا بخمقهسا بعد ح ايت  عشهؼ   ،(1 بعض السعت لة "السؾاؾ "  إلي

  .يؾع الج ا (

ا، بل  الؾا بعدع ومقهسا اآلن فق لؼ يشكرأ والتحقيا  أحهؼ     ث ل ا وهسا مظمق 
بقؾل     وأحت وبير   بفن ه ا دليل َمؽ يشكر وجؾَدهسا  "ذارحال"ب  تعؿ  

ا  .(8 ، ال لسؽ يشكر وجؾَدهسا ف  الحال(((1 مظمق 

ومسا ي كد ذلػ  ث (5 ف  "يرح السقاصد" ذكر، كسا صؾاب   ا التعقُّ وه    
ت، عمي أال دار غير الجشة األمة أجسعَ      فإن  "(7 القاض  عبد الجبار"  ؾل

                                                 

، نذعععرا دار أصعععؾل العععديؽ ٓٙٗ، ٜ٘ٗشعععرح العقائعععد الشدععع ية، صالدععععد التفتعععازاني،  (ٔ)
ععا. ا إلععى "التشاُسععَندعع. إنكععاَر اآلخععرِة والجشععِة والشععارِ م. كسععا ٕٛٔٓبالقععاىرة،  راجعععا خية" أيز 

، نذععععرا السلتبععععة األزىريععععة ٜٓص ٘جتحقيععععقا د. عبععععد الععععرحسؽ عسيععععرة، شععععرح السقاصععععد، 
 ٖاسعععتدالل "العزعععد اإليجعععي" فعععي السؾاقعععف، ج وقعععارنا .مٜٜٛٔ-ىععععٜٓٗٔ، ٔلمتعععراث، ط

 .ٓٔٔ-ٚٓٔص ٘. والدعد، في شرح السقاصد، جٖٕٔص
 عبد الجبار".ىؼا "عبَّاد الريسري"، و"ضرار بؽ عسرو"، و"أبؾ ىاشؼ"، و"القاضي  (ٕ)
 .ٖٕٔص ٖشرح السؾاقف، جحاشية عمى  عقَّ. "الديالكؾتي بقؾلوا )كالحليؼ(. (ٖ)
 .ٖٕٔص ٖالذريف الجرجاني، شرح السؾاقف، ج (ٗ)
  .ٛٓٔص ٘راجعا الدعد التفتازاني، شرح السقاصد، ج (٘)
اليسعععذاني،  ،ىعععؾا قاضعععي القزعععاة، عسعععاد العععديؽ، أبعععؾ الحدعععؽ، عبعععد الجبعععار بعععؽ أحسعععد (ٙ)

السعتزلعة  سداباذي، مؽ معتزلة البرعرة، معؽ أصعحاب "أبعي ىاشعؼ"، وىعؾ العذي نذعر  راءَ األ
( أو ٘ٔٗبترعععععانيفو، ومعععععؽ مؤلفاتعععععوا الس شعععععي، وشعععععرح األصعععععؾل الخسدعععععة. تعععععؾفي ععععععام )

== 
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ف  اآل،ة   الس كؾرأ  يران... اليفسأ لسذر  ،ع  ب بيؽ أطباو الش خ والشار... ا
جسهؾَر  فه ا ي كد ما  متأ  مؽ أن ،(3 إحسا هؾ إحكار الجشة والشار((

بخمقهسا  -أي جسيع ا  – ؼ ،قؾلؾا، لكؽ لَ َة الجشة والشارؾا حؿيقأثبتأ  السعت لةَ 
 مؽ كبلمهؼ. كسا نيفت ، اآلن

ع وجؾدهسا عمي مش   –لسقاصد"  أن ه ا الدليل يرح ا" مؽ كبلع ؾعفهوالس   
  الدليَل، جؾدهسا اآلن، ؼبدَ ربسا ،قال مؽ السعت لة، الشافيؽ لؾأ  -ف  الدحيا 

  ال ،قال   لة وجؾدهسا ف  ه ا العالؼ، فقال ورد  عمي ث لبيان عدع انتحا
ي عم -ه ا الدليل ال يميا بالقاتميؽ بؾجؾد الجشة والشار يؾَع الج ا ث ألح  

د فيها العشررياتث يشف  وجؾَد جشة  يدومها الشاسأ ويؾجَ  - تقدير تسام 
 شا  ذلػ عمي ورو األفبل .البتخ 

وإ،جاد عالؼ  لور ؼي   ،ألح ا حقؾل  عمي تقدير إفشا  ه ا العالؼ بالكمية   
شرريات، ال يم ع الخرو وال غيره مؽ وناتر العأ  واإلحدان الجشة والشار

مع وجؾد ه ا  والشارخ  بشف  الجشةخ  ه ا الدليل، السحاالت، فم ا وص  
 .(1 العالؼ((

                                                                                                                         
== 

، الظبقتعان الحاديعة عذعرة والثانيعة عذعرة معؽ كتعاب شعرح يىع(. راجعا الحاكؼ الُجَذعسٙٔٗ)
 .، الدار التؾندية لمشذر، نذرا فؤاد سيدٖٓٚ-ٖ٘ٙالعيؾن، ص

فعي كالمعوا ىعي  ذار إلييا. واآلية السٙٛٙ، ٓ٘ٙ، ٕ٘ٙشرح األصؾل الخسدة، ص (ٔ)
  -تععععععالى –قؾلععععو                   يؾسعععععفا[ 

د سععيد، نذععرا فععؤا، ٖٔ٘، ٕٗٓصطبقععات السعتزلععة،  ،بععد الجبععارعقاضععي الوانغععرا  [.ٚٛ
 .الدار التؾندية لمشذر

 .ٔٔٔص ٘العالمة/ الدعد التفتازاني، شرح السقاصد، ج (ٕ)
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لها  أن ومَقهسا  بل يؾع  ال ذلػ، بعد ما َحكي وأجؾه ا ثبلثة  لمسشكريؽ  أو     
، وثاحيها مقتا لهمكتا،(3 الج ا  عب   جالدتا وثالثها  أحهسالا    أحهسا لؾ وأ   لالؾ وأ

ر فالالال  أفبلكالالال ث المتشالالالاه الخالالالرو والرالالالعؾد  فإمالالالا فالالال  هالالال ا العالالالاَلؼ، وال يأترالالالؾ 
والهبالالالؾ . وال فالالال  عشاصالالالرهث ألحهالالالا ال تَدالالالع جشالالالة  عرضالالالها كعالالالرض الدالالالسا  
. وإمالالا فالال   واألرض، وألن عالالؾد الالالروح إلالالي البالالدن فالال  عالالالؼ العشاصالالر تشانالال  
يًّالا، ؼي الؾن  عالؼ  لور، وهؾ باطل ث ألح  الفتقاره إلالي تحالدد الجهالات ، الؾن كرخ

 .(1 ((بيؽ العاَلسيؽ وبل ...

هالؾ ؾج  الثال  فال  كبلمال ،   بفن ال(1 ترريح بعض السحققيؽ وج أ  وه ا   
 "السقاصالالالالد"و "يالالالالرح الشدالالالالؽية"كسالالالالا فالالالال   –جؾدهسالالالالا وأ  السشكالالالالريؽلمسعت لالالالالة 

عمالالالي عالالالدع وجؾدهسالالالا اآلن، غيالالالر  ة السعت لالالالة، مالالالع أن يالالالبهَ –و"السؾاؾالالال "
الالالبهة السالالال كؾرة،  بالالالالل يالالالبهتهؼ  هالالال  الؾجالالالال  األول السالالال كؾر فالالال  كالالالالبلع الذُّ

ا ، ولعالالل-نالاليفت  ذكالالره  كسالالا – "السقاصالالد" " فقالال  مالالؽ السعت لالالة هالالؾ (8 "عبالالاد 
                                                 

 ٜٔالتفدعير الكبيعر، ج " االستدالَل بوا إلى "القاضي" معؽ السعتزلعة.اإلمام الرازي عزا " (ٔ)
 .ٚٗص

 .ٛٓٔص ٘العالمة/ الدعد التفتازاني، السقاصد، ج (ٕ)
، نذععرا ٖ٘ٔحاشععيتو عمععى شععرح الخريععدة، ص ىععؾ الذععيخ/ دمحم بخيععي السظيعععي، فععي (ٖ)

الفالسععععفة  أنا ٖٛص ٕيجععععؾري"، فععععي شععععرح الجععععؾىرة، ج"البَ  ذكععععر الذععععيخ. و دار البرععععائر
ذىبععؾاا إلععى زععى، و ىسععا بيسععا مَ وجؾدَ أنكععروا السعتزلععة   ة. وبعععَض رَّ عبالعَسعع لشععارَ او  لجشععةَ أنكععروا ا

 دان إال يؾم القيامة.أنيسا ال يؾجَ 
سري، الَعسعري، أبعؾ سعيل، معؽ معتزلعة البرعرة،  ىؾ عبَّاد بؽ سميسان (ٗ) يَسري = الزَّ الرَّ

بععدم خمعق  ىعع(، القائعلإٕٙ"ىذعام الفعؾطي" )تمعدوٌد في الظبقعة الدعابعة، معؽ أصعحاب 
ف"، ولععععو مشععععاعراٌت مععععع "ابععععؽ ُكععععالب"  الجشععععة والشععععار اآلن. كععععان "عبَّععععاد" معاصععععر ا لععععع "العععععالَّ

خَمق الكعافر، معع أن  -تعالى –سشع القؾلا إن ه ىع(، وُند. إلى "عبَّاد" القؾلا بٕٓٗ)ت
== 
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، لكشالال  ،قالالؾل بإحكالالار تبع الالا لمفبلنالالفة –الؾجالال  الثالالال   –القاتالالل بهالال ه الذالالبهة 
الالالالا "    وأمالالالالا ويالالالالرح  قؾلالالالال  فالالالال  "السؾاؾالالالال ث لوجؾدهسالالالالا اآلن فقالالالال ، ال مظمق 

الالػ  فالال  انالالتحالة كؾحهسالا مخمالالؾ َتيؽ فال  و تشالالا هالال ا   "عبالاد"السشكالرون  فتسد 
لعقالالل. وأبالالؾ هايالالؼ  بالالدليل الدالالسعث إذ لالاليا عشالالده لمعقالالل داللالالة عمالالي بالالدليل ا

 ال عباد  لؾ وأجدتا  فإما ف  عالؼ األفبل ، أو العشاصر، أو ف  عالؼ  .ذلػ
 .(3 ((لور. واأل داع الثبلثة باطمة،...

اد"، متي صح  ما  ال  عش  م روؾ الفخرو  إح  ويرح حدبة ذلػ إلي "عب     
ؽ، فسؤَل األرَض كتب ا ووبلف ا، وورج عؽ حد خ االعت ال إلي   كان أحَد الستكمسي

، وأح  احفرد عؽ السعت لة (1 ((حد ةث لحدة حغره، وكثرة تفتيذ فر وال   الكأ 
 . بفييا ، اوترعها لشفد 

، ال بسعشاهسا الؾارد ف  الذرهبؾت الجشة والشار القؾَل بعدع ثأ أن  فتعي ؽ    
ؼ ث فسؽ  ال بعالَ وَمؽ تفثر بهؼ الفبلنفة رأيأ هؾ  ،ف  الدحيا وال ف  اآلورة

،  ال بؾجؾد الجشة والشار وما يتعما بهسا كسا حظقت حرؾص هؼالسأثل مش
ؾنات الذره، لكشهسا يؾجَ  دان   ف  عالؼ السأثل، ال مؽ جشا السحدأ

                                                                                                                         
== 

الثابي عشدها أن قائل ذلػ كافٌر مذرٌك باهلل؛ كسا شَرح "الخياُط" فيا االنترار والعرد عمعى 
 ىع( تقريب ا.ٕٓ٘م. تؾفي "عبَّاد" عام )ٕٜ٘ٔ، طا القاىرة، ٜٔابؽ الراوندي، ص

 .ٖٕٔص ٖاإليجي والجرجاني، السؾاقف وشرحو، ج (ٔ)
أبؾ الحدعيؽ السمظعي، التشبيعو والعرد عمعى أىعل اليعؾاء والبعدع، تحقيعقا الذعيخ الكعؾثري،  (ٕ)

 ، السلتبة األزىرية لمتراث.ٜٖص
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ؾن. وأما األكثرون  ؼيجعمؾن ذلػ مؽ حزة، عمي ما ،قؾل ب  اإلنبلميُّ السَ 
 .(3 الع العقمية((َ بيل الم  ات واآل

ؾجؾد الجشة ي مشؾن بأحهؼ  ؼأ ؾهخ يأ  – ؽياإلنبلمي خ  –الفبلنفة غاهر كبلع ف   
فال "ابؽ نيشا" ،ح   عؽ أكثر األمؼ   ثا ف  حرؾص الذرهكسا وردَ  والشار
   األفزل، وهؾ الجشةأ   إلي الحي خ  تعؾد إلي الدعيد، بفن األرواحَ  القؾلَ 
ش مش ث وهؾ الجحيؼ ي الحي  األوحَ م خيؾن، وإلي الذق  خ  إلوالعخ 

جيؽ(( والد خ
بل َحد  إلي السدمسيؽ ، هؼ بؾجؾد الجشة والشار، ولؼ يشكر  ؾلَ (1 

ؾَنيؽ الشفدي يؽ مع ا، بسعشي  أن كافة   القؾَل بالثؾاب والعقاب السحدأ 
ر الجشةَ تراجع، فالالسأثاَب والسعاَ    الشفاأ والبدنأ مع ا، لكش     والشارَ  فد 

، وأن له ا يؾاهد ف  كت  األحبيا  الشفا إلي البدن فق  ؾدأ ا عَ بفحهس
 !(1 وف  القرلن الكريؼبل الدابقيؽ، 

حب     جؾدخ ؼيقرر  وجؾَب وأ ؾر فق ، مع مبلحغة  أن الذره عشده  لمجسهأ    
، ومشها  أن الراحع   أعد  لسؽ أطاَع   السعاَد مؽ البذر، ،عم خسهؼ العقاتدَ 

 –  السعاد السذق ،... ،ج  أن ،عر خفهؼ جبلَل هللا السدعَد، ولسؽ عراه
يا  الت  ه  عشدهؼ جميمة وعغسَت ، برمأؾز  وأمثمة  مؽ األي -تعالي

ر عشدهؼ أمَر السعاد عمي وج   يترؾرأ وعغيسة،...  ون وك لػ ،ج  أن ،قر خ
 مسا كيفيت ، وتد ؽ إلي  حفؾنهؼ، ويزرب لمدعادة والذقاوة أمثاال  

                                                 

 .ٕٕٔص ٘الدعد التفتازاني، شرح السقاصد، ج (ٔ)
، السؤسدععععة ٜٛ، صفععععي السعععععاد، تحقيععععقا د. حدععععؽ عاصععععي ضععععحؾيةاألابععععؽ سععععيشا،  (ٕ)

. وانغرا الفعارابي، فرعؾص مٜٚٛٔ-ىعٚٓٗٔ، ٕبيروت، ط -الجامعية لمدراسات والشذر
 م.ٕٚٓٓ، نذرا الييئة السررية العامة لمكتاب، ٕٕٛالحلؼ )ضسؽ رسائل الفارابي(، ص

 .ٖٜضحؾية، صاألابؽ سيشا، راجعا ( ٖ)
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وح ، وأما الحا ف  ذلػ  فبل يمؾ خح لهؼ مش  إال أمر ا ،فهسؾح  ويترؾرأ 
، ال عيؽ  رأت   ث وهؾ  أن ذلػ ي    ، وال أأذن  نسعت ، وأن مؽ الم ة مجسبل 

 -تعالي –ما هؾ مأمػ  عغيؼ ، ومؽ األلؼ ما هؾ ع اب  مؿيؼ . واعمؼ  أن هللا 
عمي  -تعالي –،عَمؼ أن وج  الخير ف  ه ا، ؼيج  أن يؾَجد معمؾعأ هللا 

  عمي رمأؾز  ذتسل وظابأ وجه  عمي ما عمسَت، وال بفس أن ،
ف   ، وأثبتشا أن الدعادةَ الحؿيق  خ  السعادخ  رحا حالَ ... و د  ر  ،(3 وإيارات  
  .(1 م تدبة  بتش ي  الشفا...(( ،اآلورة

  عقؾلهؼ عج  ث لخ لمجسهؾر بالحؿيقة الشب ُّ  حال ،رر خ أ -عشدهؼ  – يج ؼ   
ؾ الذراتع  ف  واضعأ  ، ل لػ   اضظر  ررح بفمثمتها فق ا، بل ،هعؽ فهسخ 

وروية  الترغي  ف  الثؾاب والترهي  بالعقاب، إلي أن  الؾا  إن الدعادة األأ 
مؽ األمثمة أن ، و (1 د ((األوروية  باأللؼ الحخ  بالم ة الحدية، والذقاوةَ 

 ، فالم  ات(8 عرضها الدسؾات واألرض(( الت  جا  بها الذره    جشة  

                                                 

عععا  وأبذعععُع معععؽ ذلعععػا قؾلعععو (ٔ) عععا بُرمعععؾٍز، ويقعععؾل ألفاع  ))وإن معععؽ الُفزعععالء معععؽ َيرُمعععز أيز 
، بعل أكثعر الحلسعاء، بعل األنبيعاُء العذيؽ ال يؤتُعؾن مدتذَشعة  أو خظأ ، ولو فييعا  غعرٌض خفعيٌّ

عععا أو سعععيؾ ا، ىعععذه وتيعععرُتيؼ((، الذعععفاء )اإللييعععات(، تحقيعععقا  يعععة ه اآلممعععي،  معععؽ جيعععٍة غمظ 
وانغععععرا التفتععععازاني، شعععععرح  ىععععع.ٛٔٗٔ، ٔإيععععران، ط -، مركععععز اإلعععععالم اإلسععععالمي٘ٙص

 .ٕٕٔ، ٖٜص ٘السقاصد، ج
. وراجععععا الفعععارابي،  راء أىععععل ٖٜٗ، ٜٓٗ، ٜٛٗإللييعععات، صابعععؽ سعععيشا، الذعععفاء، ا( ٕ)

، دار وملتبعة اليعالل، ٙٗٔ-ٕٗٔالسديشة الفاضعمة، تحقيعق وتعميعقا د. عمعي بعؾممحؼ، ص
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔط
ا، صٖٓٔضحؾية، صاألابؽ سيشا، ( ٖ)  .ٗٔٔ-ٓٔٔ، ٖٓٔ-ٜٙ، وراجعيا أيز 
 .ٔٔٔ، صالدابق نفدو (ٗ)
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، والعقل يبرهؽ عمي ثبؾتها، أما (3 العقمية، أكسل وأرَ ي مؽ الجدساحية
بها، ل لػ حقؾل  إحها مرد  ة  بالعقل وبالشقل،  الذره  فبل يشفيها وال ،   خ

اإللهيُّؾن رغبتهؼ ف  إصابة ه ه الدعادة، أعغؼأ مؽ رغبتهؼ    والح سا أ 
، وإن -البدحية  –إلي تمػ ف  إصابة الدعادة البدحية، بل كفحهؼ ال يمتفتأؾن 

بة الحا ؾحها ف  جش  ه ه الدعادة، الت  ه  مقارَ عظؾها، فبل ،دتعغسأ أأ 
 .(1 األول...((

 يأراد ب  الجشة وال الشار الت  الفسا يؾهخؼ إ،ساَحهؼ بؾجؾد الجشة والشار،    
  بسا ،خال  حرؾَص َة الجشة والشارحؿيقرون يفد خ ؼ ،بهسا الذرهأ  حظا

ا،  رد ه ا  د  إليهؼ القؾلَ حَ  ؽالذره، فسَ  بإحكار الجشة والشار مظمق 
 .السعشي

إضافة  إلي أن  ؾاعدهؼ، تفَبي القؾَل بؾجؾد الجشة والشار، واصة     
  ث بيان ذلػ بسعشاهسا الحد خ  الؾارد ف  الذره

عاد لمشفا فق ، سَ لالبفن ا  ؾن حيرر خ جدساح ، و البعَ  ال ون يشكر أحهؼ    
  إن الشفا السظسئشة، كسالأها عرفان األول لفاراب " ،قؾل  "ا الدون البدنث ف

بإدراكها، فعرفاح  لمحا األول، وه  بري الة   أدنية  عمي ما يتجم ي لها، هؾ 
فإذا بظل     طؾيمة   بعد مقدمات   ،قؾل"ابؽ نيشا"  ، وك ا(1 الم ةأ القأرَؾ ((

                                                 

 .ٕٙٓ، ٕ٘ٓالحلؼ، صانغرا أبؾ نرر الفارابي، فرؾص  (ٔ)
، ٕط، ٜٕٔص ٖابععععؽ سععععيشا، الشجععععاة فععععي الحلسععععة السشظقيععععة والظبيعيععععة واإللييععععة، ج (ٕ)

والذععععفاء  م، نذععععرا محيععععي الععععديؽ الكععععردي، ومرععععظفى البععععابي الحمبععععي.ٖٜٛٔ-ىعععععٖٚ٘ٔ
 .ٕٙٗ)اإللييات(، ص

عععععا، انغعععععر و . ٕ٘ٓالحلعععععؼ، ص، فرعععععؾص الفعععععارابي (ٖ)  راء أىعععععل السديشعععععة الفاضعععععمة، ه أيز 
 .ٕ٘ٔ-ٕٕٔص ٘والتفتازاني، شرح السقاصد، ج .ٓٙٔ، ٖٗٔ-ٕٚٔ، ٖٔٔ، ٓٓٔص
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جسيع ا، وبظل  ؾن لمبدن والشفا لسعاد لمبدن وحده، وبظل أن ،اأن ، ؾن 
. ،..فالسعاد إذن، لمشفا وحدها ث مشفا عمي نبيل التشانأ لؾن  أن ،

 .(3 ((، وذلػ هؾ السعاد، وإما نعيدة  فالشفا بعد السؾت  إما يؿية  

واصة "ابؽ ، اتبالج تي   -تعالي –إحكار عمس  ب  ؾلهؼشدجؼ  مع وه ا مأ    
، (1 هللا ال ،عمؼ الج تيات(( لمذػ  بفن ح بسا ال يدهأ مجاال  نيشا"ث   فقد صر  
وبؾج   لور، ال ،جؾز أن ، ؾن عا بل  له ه الستغي خرات مع    ومؽ ذلػ   ؾل 

ا، بلالخ خ  زماحيًّا متذَ عقبل   متغيرة   ه تغيُّرها، مؽ حي   عمي ححؾ  لور  ر 
ي ححؾ  كم    عقل كل  ي    عمَ الؾجؾد إحسا ،َ  واج أ ، ... بي خش حأ 

، ومع ذلػ (1 
،...(( بفبل ،ع أ  ث فسا ،حاَن  عمي  السر أ بعد البع  (8 عش  ي    يخر خ

، والباري  – دساحية البع عمي فرض جخ  – ال  -تعالي –إحسا هؾ ج تيات 
 !(5 ؼعشده لمبع خ  ها، فبل فاتدةَ ،عمسأ 

                                                 

 .ٓ٘ٔ، وانغره، صٗٗٔ، ٕٙٔضحؾية، صاألابؽ سيشا، ( ٔ)
د. دمحم الدعععيد نععععيؼ، د. ععععؾض ه جعععاد حجعععازي، فعععي الفمدعععفة اإلسعععالمية وصعععالتيا  (ٕ)

-ىعٜٖٚٔ، ٔ، دار الظباعة السحسدية، ط ٕٚٗ، وانغره، صٕٛٗبالفمدفة اليؾنانية، ص
، ٖٛالقدعؼ الثعاني، صالبؽ سيشا، . ومقدمة د. سميسان دنيا، لإلشارات والتشبييات، ٜٜ٘ٔ
 .ٖبدون تاريخ، ط -، دار السعارفٖٚٔ-ٔٓٔ

مراده بذلػا أن واج. الؾجؾد ال يعمؼ إال ذاَتو فقط. راجعا ابؽ التمسداني، شرح معالؼ  (ٖ)
تبععة األزىريععة لمتععراث، ، السلٕٖٙ-ٖٗٓأصععؾل الععديؽ، تحقيععقا د. عععؾاد محسععؾد عععؾاد، ص

-ٜ٘، قزية الرفات اإللييعة، صيم. و أ د. حدؽ محرم الحؾيشٕٔٔٓ-ىعٕٖٗٔ، ٔط
 ، دار اليدى لمظباعة.٘ٙ

ص  ٖ. وانغرا ابؽ سيشا، اإلشارات والتشبييات، جٕٚٗ، ٕٙٗابؽ سيشا، الشجاة، ص (ٗ)
ٕٜ٘. 

 .ٙٙ-ٓٙصالبؽ سيشا، ضحؾية في السعاد، ألانغرا مقدمة د. حدؽ عاصي، ل (٘)
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  أن العقل ال ،دتظيع البرهشَة -ف  اإلنبلع – ير  الفبلنفةأ  وبالجسمة،   
حي يؽ ف  اآلورة، بل ال نبيل إلي التدميؼ ب   عمي الثؾاب والعقاب الجدسا

  هؾ الم اتأ -الجشة  -إال الذره. وأن األرَ ي مؽ ه ا الشعيؼ الجدساح  
  هؾ اآلالعأ العقميةأث إذ - رالشا –مؽ ه ا الع اب الجدساح   العقميةأ، واأليد  

ذة  (3 الشفا عشدهؼ ال تفَشي بفشا  البدن بإدراكاتها،  ، بل َتبَقي مخؽ بعده، متم  خ
د كساالتها  وه ا التم ُّذ  هؾ نعادتأها وجش تها، أو تكؾنأ متفلسة  بدب  فق 
ت  ف  مقدار  ؾ  اعتقاداتها، وه ا التفلُّؼ  هؾ عقابأها وحيراحأها، عمي تفاوأ ونأ

ت اإلدراكات العقميةخ  مة  وكثرة . لكؽ الشفا ال تَ  ذعأر التم ُّذ والتفلُّؼ، بتفاوأ
 .(1 ها ف  البدنث الحغسانها ف  حاجات البدن والظبيعياتب لػ حاَل حيات

 والعقابَ  الثؾابَ  هؼتقد،سحرؾصهؼ الدابا ذكرها، صريحة  ف  و    
بالجشة وال بالشار بسعشاهسا الؾارد ف  حرؾص  هؼكتراثا العقمي يؽ، وعدعخ

االكتراث بسا ورد عشهسا مؽ حعيؼ   الأجسع عمي  أهلأ السخمل، و ال ي الذره، و 
إلي الدعادة  فات الح سا ؼ بعدع التخ ترريحه  دساحي يؽث بدليل اب  جخ وع

 البدحية وال انتعغامهؼ لها. 

ا    عاد والحداب والثؾاب   عدَع االكتراثخ بسا ورد عؽ السوه ا ،فيد أ،ز 
لتأ كثير ا عمي "األأ والعقاب، الجدساح .  ضحؾية"، لال "ابؽ نيشا"ث وعؾ 

سؾض وتفرجأح مؾ ف  مؽ الجدساح ، وبلف ا لغأ لترريح  فيها بإحكار البع  

                                                 

، ٖٗٗ، ٖٖٗراجعععا د/ دمحم عمععي أبععؾ ريععان، تععاريخ الفكععر الفمدععفي فععي اإلسععالم، ص (ٔ)
 م.ٜٜٙٔسلشدرية، اال -، نذرا دار السعرفة الجامعيةٔٚٗ، ٖٚٛ، ٜٖٗ

 .ٖٚٓ، ٜٕٛ، ٜٕٚص ٖانغرا ابؽ سيشا، الشجاة، ج (ٕ)
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ف  كتاَبي  "الشجاة" و"الذفا "ث كسا حقا "د. نميسان دحيا"، ف   (3 البع 
 .(1 تعميق  عمي "تهافت الفبلنفة"

وزعسهؼ باطل ، باألدلة الؾاردة ف  ثشا،ا ه ا البح ، والت  تقظع بؾ ؾه    
 لحدي الَتيؽ.الثؾاب والعقاب البدحي يؽ، ف  الجشة والشار ا

 يَ رأ  كؼ عمي الحأ وه ا ما دفع الباحثيؽ ف  الفمدفة اإلنبلمية، إلي    
، وصرى  لشرؾص الذره (1 "ر ل تسحل  ال مبر خ "بفح  الفبلنفة الس كؾر  

الؾاردة ف  الثؾاب والعقاب عؽ عاهرها، وهؾ تفثر  بإحكار فبلنفة اليؾحان 
، ا، ي خ احباه  لرأي اليؾحوات خ  ل لػ، تبع ا إلحكارهؼ اآلورَة أصبل  يؽ ف  األوبلو أ،ز 

، فهؾ غير ف  اإلنبلعال مبرر ل   ،السختمفة وهؾ تمفيا  بيؽ الس اه 
 .مقبؾل  

ابهة السأ يأ أما      العقاتد ذار إليها مؽ "يرحالسأ  – شكريؽ لؾجؾدهسا مظمق 
ا  الفبلنفة عمي إحكار السعاد   خَبل مؽ ثيرَ مسا أأ  ، فه -الشدؽية" نابق 

ع م اح ا لمحذر، دساحيًّا، النتم َ دساح ث إذ يَرون    أن السعاد لؾ كان جخ الج
ف لػ إما ف   م اح ا لتع ي  العاصيؽ، وبالجسمة،وم اح ا لتشعيؼ السظيعيؽ، و 

عؽ ه ا العالؼ، وإما ف  ه ا العالؼ، وعمي األول   وارج   دساح    عالؼ  لور جخ 
                                                 

ل". انغعرا ابعؽ وكذا ُغسؾض مؾقف "الفارابي" واضظرابو، الذي انتقعده عميعو "ابعُؽ طَفيع (ٔ)
 بدون تاريخ. -، نذرا القاىرةٕٜطفيل، حي بؽ يقغان، تا د. عبد الحميؼ محسؾد، ص

-ٕٕٛ، ٜٕص تعميق "د. سميسان دنيعا"،مع انغرا اإلمام ال زالي، تيافي الفالسفة،  (ٕ)
، ٖٕٙم. وابععؽ التمسدععاني، شععرح معععالؼ، صٕٚٔٓ، الييئععة العامععة لقرععؾر الثقافععة، ٖٛٓ
ٙ٘ٙ ،ٙٙٓ ،ٜٚٔ. 

، ٕ٘ٔراجعا د. دمحم الدعيد نععيؼ، د. ععؾض ه حجعازي، فعي الفمدعفة اإلسعالمية، ص (ٖ)
ٕٖٖ ،ٕٖٜ ،ٕ٘ٗ ،ٕٙٙ ،ٕٚٔ. 



 

 

0241 

حخراو األفبل ، وكل ذلػ محال ، فقات، وايم ع الخبل ، ويم ع  اوتبلى الست  
ا  الؾا  إن  عمي ما بأي خؽ ف  الفمدفة تؾالأد األيخاص و َت اإلعادة  . وأ،ز 

د  مؽ األبَؾيؽ، باطل . كسا أن القَؾ  الجدساحيَة متشاـية ، مؽ غير تؾالأ 
 .(3 ((والقؾل بدواع حعيؼ أهل الجشة،  ؾل  بعدع التشاه 

ف  عأشرريات ه ا  وجؾد الجشة والشاريل عشد الفبلنفة دتح،  وعمي    
ا  – يلدتحيو ، العاَلؼث أي مؽ األرض إلي باطؽ الدسا  األولي عشدهؼ أ،ز 

ث أي مؽ الدسا  األولي إلي مشتَهي األفبل . (1 هسا ف  فَمكيات وجؾدأ   -
 هسا ف  عالؼ  لور.وجؾدأ عشدهؼ  ل ،دتحيوك ا 

  عؽ الجشة -تعالي –قؾل  ل  باطل ث شرريات ه ا العالؼعأ هسا ف  فؾجؾدأ    
             فالستشاَزه ؼي   [311 ]لل عسران ،

رض، وه ا ،دتم ع  احتؾاَ  ها الدسؾات واأل عرَض  ره  بفن  ها الذ  فَ جشة  وَص 
 .-أي الجشة الس كؾرة  –ي الكبير عمَ  ،– سؾات واألرضدال – الرغير

  بفن الجشة  لترريح القرلنَفمكيات ث  هسا ف وجؾدأ  كسا ،دتحيلأ    

              ث فه  غير الدسؾات[، 13]الحديد

                                                 

، دار ٖٔٔ. عبعععععد الفتعععععاح أحسعععععد الفعععععاوي، عقيعععععدة السععععععاد بعععععيؽ العععععديؽ والفمدعععععفة، صد (ٔ)
 .ٖٙٓ-ٖٖٓم. وراجعا اإلمام ال زالي، تيافي الفالسفة، صٖٜٛٔالكؾيي،  -العروبة

، يحععيط بععو سععظحان متؾازَيععان، مركزىسععا واحععٌد، ويدععسَّى الخععارج ِجععْرم ُكععِريٌّ ))َمععػ"ا الف" (ٕ)
عععر ا، وربسععا ال يعتبععر السقعععر، كسععا فععي التععداوير((. ب ا، واآلخععرا مقعَّ نرععير الععديؽ  مشيسععا محععدَّ

، دار ٘ٔٔص دراسععععة وتحقيععععقا د. عبععععاس سععععميسان، الظؾسععععي، التععععذكرة فععععي عمععععؼ الييئععععة،
 .مٖٜٜٔ، ٔي، طالكؾي -سعادة الرباح
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، فيم ع مؽ وجؾد الجشة والشار ف  الدسؾات  إذ السذب   غير السذب   ب 
الرياض ف  مديشة  قال  مديشةأ لورث تسام ا كسا ،أ  عاَلؼ  ف  عاَلؼ   إدوالأ 
 رة.القاه

فالال  هالال ا العالالالؼث ألن الجشالالةخ والشالالارخ وجالالؾد  الةَ نالالتحاوبالجسمالالة  ي عسأالالؾن    
 .ذلػ الدسؾات واألرض ال ،َدعان

هسا ف  عاَلؼ  ل    ، (3 رث النتم اع ذلػ  الخرَو وااللتئاعَ ووك ا ،دتحيل وجؾدأ
الجدالالؼ    امتشالالاه احخالالراوخ   ر عشالالد الفبلنالالفةتقالالر   فقالالدث عشالالدهؼ وهسالالا مأحالالاالن

 .(1 الدساوي((

 الس كؾرة بهة ذُّ الوالجؾاب عمي    
الرالغير  احتالؾا َ  وجؾدهسا ف  األرضث لخسا يمال ع مشال زعسهؼ انتحالَة  أما   

أو بل يمالالال ع مالالالؽ كالالالؾن الجشالالالة كعالالالرض الدالالالسؾات واألرض، عمالالالي الكبيالالالر  فالالال
ث -الجشالالة  –عمالالي الكبيالالر  –والدالالسا  األرض  –احتالالؾا  الرالالغير عرضالالهسا، 
 مقدارخ  بيانأ   اسقرد مشهَلؼ ،أ  –سران والحديدمؽ نؾرَت  لل ع –ؽ ألن اآليَتي

عل كاللُّ الجشة الا واحالد  مش ، بل السراد  أن الدسؾات واألرض لؾ جأ أي  -هالا طبق 
صالمت ، وكل طبَ - صفاتحَ  ا  مشها كالدظح الس ل   مؽ أج ا  ال تتج أ، ثالؼ وأ

ا، لكالالان ذلالالػ كعالالرض  الالا واحالالد  هالال ه الظبقالالات ببعزالالها، بحيالال  ،رالالير الكالالل طبق 
 –ر عميهالالا إال هللا عة  كبيالالرة  ال ،عمسهالالا وال ،قالالدخ ث أي فالال  َنالالاألرضدالالسؾات و ال

 ادر  عمي وم ا الذ   الكبير بجؾار الرغيرث فهؾ  -تعالي –، فهؾ -تعالي

                                                 

 .ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔراجعا حاشية الذيخ بخيي عمى الخريدة، ص (ٔ)
 .ٛ٘، ٚٗ، ٕٗ، وراجعو أيزا، صٚٙ، ص(الظبيعيات)ابؽ سيشا، الذفاء  (ٕ)
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ر فيها أضعاف ا كثيالرة ، وكال لػ ،قالدخ     ادر  ف  حفا الدسا  واألرض، أن ي يدَ 
 .(3 ضها كعرض الدسا  واألرض وزيادة((عمي الجشة، الت  عر  

السبالغة ف  التعبير عؽ نعة الجشالةث إذ  داوَ تا مَ يقَ نخ  تانفاآليتان الكريسَ    
  العالرب إلالالي ال يال   عشالدحا أعالرضأ مالالؽ الدالسا  واألرض، وهال ا معمالالؾع  لالدَ 

، ث تقريب الا لؤلذهالانبسا ،عقمالؾن وبسالا ،قالع فال  أفكالارهؼ مخمااليؾع، فسث ل هللاأ ل
 .ي الحؿيق الكشا،ة إم ان السعشَ  داه، وال ،ج  ف التعبير  كشا،ة  عؽ االت خ ف

هسالالا فال  هالال ا العالالالؼ  أن ؾر عالشهؼ فالال  وجالال  انالتحالة وجؾدخ ثالؼ إن السذالالهأ    
الال(1 محالالال  عشالالدهؼ وجؾدهسالالا ؼيالال  ،دالالتم ع التشانالالَ ، والتشانالال أ     ث ألن التشانأ

 بدحها ف  ه ه الحياة.احتقالأ الروح إلي بدن  غير 
األرض، فالإن الالروح بعالد  وحقؾل  عمي فرض وجؾد الجشة والشار فال  هال ه   

مفار تها لبدحها فال  الحيالاة األولالي، تتعمالا بالشفا البالدن فال  حياتال  الثاحيالة، 
الالال وح بالبالالالدن بعالالالد ث إذ  فالالال  حفالالالا العالالالاَلؼ، فالالالبل تشانأ الالال "    تعمُّالالالا الالالالرُّ "التشانأ

                                                 

، نذرا دار طالب السعرفة، ٕٚ، صعؽ السظاعؽ القاضي عبد الجبار، تشزيو القر ن (ٔ)
 ٜمععام الععرازي، التفدععير، ج. واإل٘ٔٗص ٔ. وانغععرا الزمخذععري، الكذععاف، جبععدون تععاريخ

دار ٗ٘ٔ، صفي عمؼ التؾحيد . والذيخ دمحم بخيي، القؾل السفيد٘ٙٗص ٜٕ، جٖ٘ٙص
 .م،ٕٓٔٓ-ىعٖٓٗٔ، ٔالبرائر، ط

قععارنا التفتععازاني، السقاصععد، و . ٕٙٔ-ٗٔٔ، ٙٓٔضععحؾية، صاألراجعععا ابععؽ سععيشا،  (ٕ)
 .ٕٗٔص ٘ج
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الا الال ات   السفار ة، مؽ بدن  لور، مؽ غير تخمُّل زمان  بيؽ التعمَقيؽث لمتعذُّ
 .(3 بيؽ الروح والجدد((

سالالا يم مالال  مالالؽ الخالالرو وجؾدهسالالا فالال  عالالالؼ  لوالالرث لخ  زعسهالالؼ انالالتحالةَ أمالالا و    
سهؼ ؾا الخالالالرَو وااللتئالالالاَع عميهالالالاث لالالال ع  فالالالإحهؼ مشعأالالال  سالالالا بالالالاطبلنوااللتئالالالاع، وهأ 

إلالي  مالؽ جهالة   ون بهالا  االحتقالالَ ث ويقرالدأ الحركةخ السدتؿيسةخ عميها انتحالةَ 
 .جهة  

هسالا جالات انث ألن   كالل  واحالد  مالؽ ف،   باطالل  الخرو وااللتئاع سهؼ عدعَ  ع  ف   
الالا مالالؽ البدالالات  ، وكالالل مالالا كالالان هالال ه األفالالبل   إمالالا أن ، الالؾن بدالاليظ ا، أو مركب 

مداو  لآلور ف  تساع الساـيالةث إذ لالؾ لالؼ  ،مؽ جاحَبي  بديظ ا، فإن  كل  واحد  
. وإذا كالالان مدالاوي ا لالال ، فكالل مالالا  الالا، هال ا ومال   ، الؽ كال لػ، لكالالان البدالي  مركب 

 عم  اآلوالر، فكسالا صالح أن فمالػ القسالر ،سالاس احَبيؽ صح  صح عم  أحد الج
ال  مس ش الا، ومتالي  بسقعره الشار، وبسحدودب  كرَة عظارد، وجال  أن ، الؾن ع دأ

 .(1 ((كان مس ش ا، كان الخرو وااللتئاع جاتَ يؽ عم  األفبل 

فالالالدليل العقمالال   الالاتؼ  عمالالي جالالؾاز الخالالرو وااللتئالالاع عمالالي األفالالبل ، فهسالالا    
وزوجتالال  مالالؽ  لدع نالاليدحا بالالدليل  هبالالؾ  ث بالفعالالل عالالانووا بالالل جالالات ان، 
سؾا فإذا لؼ ،دالم خ  ة الدسؾات.راجح  مؽ هبؾطهسا مؽ جش  عمي القؾل الالجشة، 
  جشة الدسؾات، فإح ا حدالتدل عمالي جالؾاز الخالرو وااللتئالاع ا مؽ ـبظَ ا سب ؾحه

                                                 

أحسعععد الخظيععع.، الحركعععات  . وراجععععا د/ دمحمٛٙالذعععريف الجرجعععاني، التعريفعععات، ص (ٔ)
، ٕطاألردن،  -عسععان –، ملتبععة األقرععى٘ٔٔ-ٔٔٔالباطشيععة فععي العععالؼ اإلسععالمي، ص

 م.ٜٙٛٔ-ىعٙٓٗٔ
 .ٛٚٙ، ٚٚٙابؽ التمسداني، شرح معالؼ أصؾل الديؽ، ص (ٕ)
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 .باألدلة الرحيحة ثابت    ول السبلتكة مؽ الدسا ، فه ابشأ قرة السعراج، و ب
ز احعالالداعَ  لالالي ثالالؼ إح الالا حجالالؾ خ ، فخر هالالا جالالات   مالالؽ بالالاب أو  ، والكالاللُّ األفالالبل  أصالالبل 

 .-تعالي –مقدور  هلل 

 -تعالالي –، ؼبقدرتال  بظمال  الؾا العأ د  بالدون أبالَؾيؽ. يأ وزعسهؼ انالتحالَة تؾالأال   
ز احتراَو الجدؼ مع بقاتال   ومَا لدع   –بدون تؾالد  مؽ أبَؾيؽ. كسا حجؾ خ

، والسس الالؽ مقالالدور  هلل ، فهالال ا -أي الجدالالؼ  الال-تعالالالي –أمالالر  مس الالؽ  ؾز ، ؼيجأ
الا -يتعالال –انتحالة الجدؼ إلالي أجال ا  حاريالة، ثالؼ ،عيالدها هللا  ه ال ا داتس 

 ث(3 
الجمالالالَد عالالالؽ صالالالؾرة االحتالالالراو إلالالالي صالالالؾرة  -تعالالالالي –ؼيجالالالؾز أن ،أغي خالالالر هللا 

، وال فدالاد فال  ذلالػ، ألن السعال  ب فال  كالل     ا بعالَد جمالد  الرحة، أو ،خما جمد 
، ال "انالةالجسمالة الحد  "لعال اب وا الع  عمالي ا، فالعاص  حفدال ، ال أبعاضال  هؾ

  -تعالالالالالي - ؾلالالالال    ث بالالالالدليلمالالالالدعمالالالالي حفالالالالا الجخ              

 .(1 [57]الشدا   

ألن  ث،دالتم ع وجالؾَد الخالبل لوالر،  فال  عالالؼ  الجشة والشار  إن وجؾدَ  و يل    
ال جالد رَ الالَفمػ  بدي   كأ ، فمالؾ وأ  ، لكالان مذالتسبل  ؼيال  الجشالة والشالار عالاَلؼ  لوالرويخ

   إذا وأجد عالؼ ، ل ع أن تكؾن أح ث ضرورةَ كه ا العالؼ عمي العشاصر واألفبل 
ي الؾن كالرة ، وأفالبل  هال ا العالالؼ ؼ ،د بسحالي   تحالد   ، فيمال ع أنمختمفالة   ل  جهالات  

ا أو احفرال، ؾن بيشهسا فأرجة   يم ع أنفا، أ،ز   وية  كرَ  ألحال  ال ث بَل ، نؾا  تسان 
 .بيؽ الكرَتيؽ إال بشقظة  واحدة   ساسُّ ،س ؽ الت  

                                                 

 .ٗٔٔراجعا د. عبد الفتاح الفاوي، عقيدة السعاد، ص (ٔ)
 ٓٔ. والععععععرازي، التفدععععععير، جٜٔصراجعععععععا القاضععععععي عبععععععد الجبععععععار، تشزيععععععو القععععععر ن،  (ٕ)

 .ٙٓٔص
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ومرادهؼ  أن القالؾل بؾجالؾد الجشالة والشالار فال  عالالؼ  لوالر، ،دالتم ع الخالبلَ     
ر عشالد الفبلنالفة  رَتيؽث لخسالا تقالر  ؾحان عمي ي ل كأ ني أ  ألحهسابيؽ العاَلسيؽث 

ة  يرفع التسايَ  ، فذ ل الكرَ   ه  أبد  األي ال"ةرَ الالكأ "مؽ بداطة األفبل ، و
حالالد فالال  الحؿيقالالة، فعمالالي فالالرض وجالالؾد فالال  الس الالان، بالاليؽ أجالال ا  الفمالالػ التالال  تت  

، نالاليمتؿيان و َلسيؽ، نالالي ؾحان عمالالي يالال ل الكالالرة، االعالال إذا فأالالرض بيشهسالالا التقالالا  
، والخبل  محال  وَ جة  و ر  الفأ ا حقظة االلتقا   ف  حقظة ، فساعدَ   .(3 بل  

العالالاَلسيؽ أو  از تسالالاس خ جالالؾ لوالالر، وبباوتيالالار كؾحهسالالا فالال  عالالالؼ     أ وحجيالال   
بمال وع هؼ ؼ  الؾلَ حدالم خ ، فالبل هسا، مع عالدع انالتحالة وجالؾد فأرجالة  بيشهسالااحفرالخ 

جالدت الجشالة والشالار، وعمالي فالرض وجالؾد الخالبل ، ال حدالم خؼ وجؾد الخبل  إذا وأ 
وجالالؾَد  – جالالدال   –عالالدع الالالدليل الرالحيح عمالالي انالالتحالت . وحدالم خؼ ث لخ تحالت بانال

 لور.  ها مسمؾ ة  بجدؼ  فأرجة الس كؾرة، لكؽ ،جؾز كؾحأ الالخبل  ووجؾَد 

ويخ إهالال ا عمالالي تدالالميؼ  الالؾلهؼ     الالرخ ، وهالالؾ غيالالر مدالالم ؼ ث فالالال (1 ن يالال َل العالالاَلؼ كأ
ا عمي  عشد العأ   .(1 قبل ، وال دل  عمي  نسع   اطع ((  ليا أمر ا متفق 

بالالل ال ،ق الالال يهالالؾ  ي  روخ رويتالال   بالالفن الذالال ل الكأالالعمالالي كأ  تدلُّ و الالد ،قالالال  ،أدالال   
 . الحذقاوَ  اوال الحفظارَ ا

                                                 

. الظؾسععععععععي، التععععععععذكرة، ٗٗٔ، ٖٚٔ، ٕٗٔ-ٜٔٔراجعععععععععا ابععععععععؽ سععععععععيشا، الشجععععععععاة، ص (ٔ)
. والذعععيخ دمحم بخيعععي، حاشعععية ٓٔٔص ٘. التفتعععازاني، شعععرح السقاصعععد، جٕٔٔ، ٗٔٔص

 .ٖ٘ٔالخريدة، ص
ا، . وراجعععا ابععؽ سععيشٕٙوىععؾ مععا ذكععره "الفععارابي"، فععي  راء أىععل السديشععة الفاضععمة، ص (ٕ)

 .ٖٚٔالشجاة، ص
 . ٕ٘٘ابؽ التمسداني، شرح معالؼ أصؾل الديؽ، ص (ٖ)
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أفالالادت   القظعيالالةخ  الذالالره ث ألن حرالالؾَص    النالالتدالل لالاليا بذال   اهالال ا لكالؽ    
   -تعالالالالي –ث وذلالالالػ فالالال   ؾلالالال  اناالحفظالالالار واالحذالالالقاو نالالاليقعَ  بالالالفن    

                         [، و ؾلال  16]الرحسؽ  

                [، و ؾل  3]االحفظار              

   الخالالالرو وااللتئالالالاع عمالالالي   الالالاطع  عمالالالي جالالالؾاز ، وهالالال ا دليالالاللأ [3 ]االحذالالالقاو

 .الدسا 

الالا كسالالا حختالالار    فالال  هالال ا العالالالؼ، وال  بؾجالالؾد الجشالالة والشالالار القالالؾلخ جالالؾاَز   أ،ز 
ؾدهسالا فال  عالاَلؼ  ،عَمسأال  هللاأ بؾ  ،ذالهدأ الشقل الرحيح  و  ،(3 حال ف  ذلػمأ   –جأ

رأ عمي ث فف  الحدي  الشبؾي خ -تعالي دخ   ،ا دمحم، الذري خ    يل لمشب   ، ويق 
ها الد   ا  ال  أرأيَت الميَل ال ي  د سؾات واألرضأ أرأيَت جشة  عرضأ ، ففيؽ الشارأ

، ففيؽ َجعل الشهاَرا  ال  هللاأ أعمؼأ،  ال  "ك لػ هللا ألبَا  ،فعاللأ مالا  كل  ي   
، ،ذتسل عمي حجة   .(1 ،ذا "( عقمية ، ال نالبيل إلالي  فه ا دليل  حقم خ صحيح 

  .معارضتها

                                                 

 .ٖ٘ٔراجعا الذيخ دمحم بخيي، القؾل السفيد، ص (ٔ)
، ٖٓٔبععرقؼ  ٕٜص ٔفععي السدععتدرك، جالشيدععابؾري، الحععديثا أخرجععو اإلمععام الحععاكؼ  (ٕ)

، وقعععالا )حعععديٌث صعععحيٌح عمعععى شعععرط الذعععيَخيؽ(. وقعععال معععؽ حعععديث سعععيدنا أبعععي ىريعععرة 
بيعععروت،  -السدعععتدرك، دار الكتععع. العمسيعععة "العععذىبي"ا )عمعععى شعععرطيسا، وال أعمعععؼ لعععو عمعععة (.

 ىع.ٔٔٗٔ، ٔط



 

 

0202 

و الد حأدال  إلالي أكثالالر ، هسالالاَلالؼ َيالرخد َحالالصخ صالريح  ،قظالعأ بتعياليؽ م اح يالل  و    
 بفن الجشة فؾو الدسؾات الدالبع وتحالت العالرش   القؾلأ (3 شةعمسا  أهل الدُّ 

 فال  ، ، فتكالؾن الجشالة تحَتال-لثامؽ عشالد الستقالدميؽػ ا"  هؾ الَفمَ و"العرشأ  -
ث ففال  "الالرحسؽ   الجشالة عالرشأ نالؿ  "أن الخبالر   أفالادهسالا الدسا  الدالابعةث لخ 

الحدي  الشبؾي   ... فإذا نفلتؼأ هللَا، فانفلؾهأ الفردوَسث فإحال  أونال أ الجشالة، 
الر أحهالار الجشالة( وحأدال   .(1 وأعمي الجشالة، وفؾَ ال  عالرش الالرحسؽ، ومشال  َتفج 

الا  أن الشار تحت األرض الدابعةز  ليهؼ أ،إ ا بسالا ورد فال  الحالدي  ، انتئشان 
بالؾا كتاَبال   ... اكتأ   ردُّ عالؽ الدالسا ، ويقالؾل هللا الشبؾي  أن روح الكافر تأال

 .(1 يؽ، ف  األرض الدفَمي،...(ف  نج خ 

                                                 

ا؛ لِ ٔ) قؾل "القاضي عبد الجبعار"ا ))وال يستشعع فعي بععض معؽ يحب عو ُه ( بل والسعتزلة أيز 
وانغعرا الزمخذعري، . ٜٕ٘، أن ُيدخَمو بعَض جشان الدساء((. تشزيو القعر ن، ص-تعالى –
 .ٕٛٔص ٔكذاف، جال
، كتععععابا ( أخرجععععو اإلمععععام البخععععاري فععععي صععععحيحو، مععععؽ حععععديث سععععيدنا أبععععي ىريععععرة ٕ)

 بععععابا  -التؾحيععععد            [. وراجعععععا التفتععععازاني، ٚ ]ىععععؾدا

 .ٔٔٔص ٘شرح السقاصد، ج
 ، معؽٖٗ٘ٛٔبعرقؼ ٕٓ٘ص ٖٓمعؽ حعديٍث، أخرجعو اإلمعام أحسعد فعي مدعشده، ج جزءٌ  (ٖ)

يؽ"ا، وقععال محققععوا )إسععشاُده صععحيٌح(. حععديث سععيدنا البععراء بععؽ عععازٍب  قيععلا ىععي  و"سععجِّ
األرُض الدععابعة، وىععؾ قععؾل األكثععريؽ. وقيععلا ُجععع.ٌّ فععي جيععشؼ مفتععؾٌح، وَيذععيد لععو أثععٌر عععؽ 

 .ٚٛص ٖٔذلعععععععػ. راجععععععععا العععععععرازي، التفدعععععععير، ج . وقيعععععععل غيعععععععرسعععععععيدنا أبعععععععي ىريعععععععرة 
 .ٖٕٓص ٖاقف، جالسؾ شرح  عمى والديالكؾتي، حاشية
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الدالسؾات الدالبع تحالت العالرش،  بؾجؾد الجشة فؾوَ  ياهد  الشقل الرحيح ف   
 ها كعرض الدسؾات واألرض، وال يم ع مؽ ذلالػ إيال االت  عرضأ  ، ؾن  وعشدت   

 .وال مأحاالت  

 الال   ، أن الشبال  " نيدحا أبال  ذر   "بسا ورد ف  حدي    و د ،أعترض   
ال الدبعأ  ساواتأ  ما الد    لأ فال  الكرنال ، إال كحم قالة  مأمقالاة  فال  أرضخ َفالبلة ، وفز 

 كاحالت الجشالةأ  فالإن   ث(3 مقالة(بلة عمالي تمالػ الح، كفزل الَفالالعرش عمي الكرن  خ 
حالدي    حكسالا صالر   –، ؾن الكرن ُّ نقَفها، ولاليا العالرش تحت "الكرن "، 

فَهالالؼ مالالؽ كسالالا ،أ  –الكرنالال   وإن كاحالالت فالالؾوَ ، -"الالالرحسؽ عالالرشأ  ... وفؾ الال "
ال"  حدي  الها كعالرض الدالسؾات ، - ..." ات الدالبعساوَ ما الد  فمالؽ ، الؾن عرضأ

هالالالا . بالالالواألرض، بالالالل نالالالي ؾن أعغالالالَؼ مشهالالالا ب ثيالالالر   فالالالؾو ل إذا فأالالالرض وجؾدأ
الالبع وتحالالت اث لداللالالة  أعغالالؼَ  نالالي ؾنأ  عرَضالالها الكأرنالال ، فالالإن   الدالالسؾات الد  جالالدًّ

  -تعالي –عاهر  ؾل                 [  عمي أن 88]الرافات

، فتكالؾن الجشالة كالرة  محيظالة  بالدالسؾات واألرض، (1 وية  ه  األور  الجشة كرَ 
 فتكؾن أعرَض مشهساا

  ل،الالةور فالال  ذلالالػث إذ الكرنالال ، وال محالال أ  كؾحهالالا فالالؾوَ  والجالالؾاب  اوتيالالارأ    

                     [ كشا،الالالالالة  عالالالالالؽ نالالالالالعة 13]الحديالالالالالد

، وعرضالالها مدالالاو  لعالالرض الدالالسؾات  اث فمالالؾ فأالالرض لهالالا عالالرض  اتدالالاعهسا جالالدًّ
                                                 

حو  (ٔ) الحعافا ابعؽ حجعر، فعتح البعاري، ابؽ حبعان، ولعو شعاىٌد بدعشٍد صعحيح. راجععا صحَّ
 .ٔٔٗص ٖٔج
 .ٖٚٔ. وابؽ سيشا، الشجاة، صٕٖٖص ٕٙقارنا اإلمام الرازي، التفدير الكبير، ج (ٕ)
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ا، فتكالالؾن  ظع الال "ضالعالالر  "مالالؽ  أعغالالؼأ  "(3 ؾلالظُّالال"واألرض، لكالالان لهالالا طالالؾل ، و
ا يالالرح ، فاآل،الالة تفيالالد  كؾَحهالالا أونالالَع مالالؽ الدالالساوات واألرض، عمالالي مالالا نالالبَ 

ث  –الجشالة  –أونَع مؽ الدالسؾات واألرض وإن لالؼ ، الؽ لهالا  طأالؾل  وال عالرض 
 .(1 رة  ألحها كأ 

ح  الس كؾر فال  انتدالل السشكريؽ لؾجؾدهسا بالشقل، وهؾ الؾج  الثا بق َ    
 –قؾلالال  وهالالؾ انالالتداللهؼ ب حقمالالتأ نالالابقا كسالالا  –لسقاصالالد" كالالبلع "الدالالعد" فالال  "ا

   -تعالي                   [، كدليل  عمي 11]القرص

،أفَهالالؼ مالؽ عالاهره  هالبل أ كالل يالال  ،   الد ث إذساهأ احالدإجالؾاز فشاتهسالا أو فشالا  
  عالؽ الجشالة  -تعالالي –، وأن هال ا الفشالا  مشفال خ بقؾلال  ومش   الجشة والشار

                  1 [15]الرعد). 

                                                 

. وقيععععلا ىععععؾ أطععععؾل االمتععععداَديؽ الستقععععاطَعي (ٔ) ععععؾل"ا ىععععؾ الُبعععععُد السفععععروض أوَّال  ؽ فععععي "الظ 
وض ثاني ععا. وقيععلا االمتععداد األقَرععر. وال العع.ا جْعععل الدععظح. و"العععْرض"ا ىععؾ الُبعععد السفععرُ 

. راجععا القاضعي البيزععاوي، طؾالعع األنعؾار،  تحقيعقا أ د. دمحم ربيعع جععؾىري، األعغعؼ ُطعؾال 
، ٗٗ. والعالمعععععععة األميعععععععر، حاشعععععععية عمعععععععى الجعععععععؾىرة، صٔ، دار االعترعععععععام، طٖٜٔص

 م.ٜٛٗٔ-ىعٖٛٙٔخيرة، الظبعة األ، الحمبيمرظفى البابي 
، ٖ٘ٔ. والقعؾل السفيعد، ٖ٘ٔدمحم بخيي السظيعي، حاشية الخريعدة، ص /راجعا الذيخ (ٕ)

ٔ٘ٗ. 
 .ٚٗص ٜٔالتفدير الكبير، جاإلمام الرازي،  راجعا (ٖ)
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، هبلكأ  ف      ألح ا حأجي أ  بال   أن السعش   مؽ الهبل  ف  كل ي   مس ؽ 
 .(3 حد خ حفد ، لخَعدع ا تزات  الؾجؾَد مؽ ذات ، فهؾ هالػ  به ا االعتبار((

 وه ا أول الؾجَهيؽ ف  الجؾاب.

تا مؽ ل،ة وثاحيهسا  أن       الهبل  الس كؾرةث إذالجشة والشار وأر   

     عاعخ، و       .والخاصُّ مقدع  عمي العاع خ ،  واصخ

 . -كسا نبا -وه ا التخريص صريح  ف  األدلة عمي ومقهسا اآلن 

 –أو ،أحسل الهبل أ ف  ل،ة "نؾرة الَقرص"    عمي األكثرث كقؾل     
   -تعالي              [. أو ،أحسل  ؾل 11]الشسل  

      : عمي أن زمان فشاتهسا لس ا كان  ميبل  بالشدبة إلي زمان

 . (1 بقاتهسا، ال جرع أطما لفظ "الدواع" عمي ((

ا لقؾل         -تعالي –ويأراد بال "األأكأل"  السفكأؾلث وفق       

           [. أو ال يأراد بالهبل  مثبل  الفشا ، بل 15]إبراـيؼ
                                                 

القاضي أبؾ عبد ه دمحم البلِّي الُكؾمي الت ؾندي، تحريعر السظالع. لسعا تزعسشتو عقيعدة  (ٔ)
بدون  -بيروت -، نذرا مؤسدة السعارفٖٕٛاج.، تحقيقا أ/ نزار حسادي، صابؽ الح
 تاريخ.

التفتعععازاني، . وراجععععا ٕٕص ٕ٘، ج٘ٙٗص ٜٕاإلمعععام العععرازي، التفدعععير الكبيعععر، ج (ٕ)
تعميععق الذععيخ/ دمحم محيععي الععديؽ، عمععىا السدععايرة فععي عمععؼ . و ٕٓٔص ٘شععرح السقاصععد، ج

، ٘٘ٔمعالمعععة/ الكسعععال بعععؽ الُيسعععام، صل اآلخعععرة،الكعععالم والعقائعععد التؾحيديعععة السشجيعععة فعععي 
 السظبعة السحسؾدية. – ملتبة صبيح ،ٙ٘ٔ
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، ويأراد بال   الدواع السجَسع عمي   هؾ أح  وروجأ الذ   عؽ الحد خ السراد مش 
ال احقظاه لبقاتهسا، وال احتها  لؾجؾدهسا بحي  ال َيبؿيان عمي العدع زماح ا 

عمي التجدد واالحقزا   ظع ا، وه ا ال  ،أعتدُّ ب ، كسا ف  دواع السفكؾلث فإح 
 .(3 يشاف  فشا  لحغة((

ُِ  َعُْغالّ الشِّ رأ

ف  روح الخي خر إلي جدد  طي     ، واحتقالخ ة بالتشانأ عبلة الذيكسا  ال غأ    
ث لَتمقي العشَت روح الذرير، إلي بدن  ير خ  ؼ، واحتقالخ تتشع  ه ه الدحياث ل ير 
صريح  لميؾع اآلور وما ؼي  مؽ ثؾاب وعقاب  وه ا إحكار   والع اَب األليؼ،

 بلة ومؽ ه ال  الغأ ، (1 وجشة  وحار  

                                                 

 .ٜٓٔص ٘الدعد التفتازاني، شرح السقاصد، ج (ٔ)
، ٕٕ، ٚٔص ٔجدمحم األنؾر حامد عيدى، بحؾث في الفعر  اإلسعالمية،  /راجعا أ د (ٕ)

 ىع.٘ٔٗٔ، ٔط، ، مظبعة رشؾانٕٛٓ، ٜ٘ٔ
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َُْمساعاإل     ُْ لَ  :"()"الباطنَ

ل ه ال  ما ورد عؽ الجشة والشار وما يتعما بهسا،     ،  باطبل  تفويبل  لقد أو 
الؾاردة  العقل الرحيحة الذره وأدلةَ  حرؾَص  ؾاعَد المغة العربية و  ،خال 
السي اَن والرراَ  و  وا الؿيامَة والحذَر والبعَ  والحدابَ فال   أحكرأ لػث ف  ذ

ؾاز عمي األفبل  الدبعة الت  والجشَة والشاَر،... والررا أ السدتؿيؼأ  هؾ الجَ 
عشدهؼ  الشار، وفيها ،عاَ بؾن، وفيها أرواح الكفار. وعمي الَفمػ الثامؽ، 

وب لػ يأثابأؾن، ويخم دون ف   ال ي هؾ الجشة عشدهؼ، وؼي  أرواح الس مشيؽ،
 .(3 ...(( ذلػ أبد اآلبديؽ

، يم ع مشها  تبدُّل (1 ح كثير  مؽ "الباطشية"  بفن لمفمػ أدوار ا كمية  صر  و    
أحؾال ه ا العاَلؼ، عؽ طريا أي خ نب   مؽ األنباب، فال "الؿيامة" عشدهؼ  

د كل خ ي    إلي أصمه  ه ا التبدُّ  مخؽ   ث إذ اإلحدانأ ل. و"السعاد" هؾ َعالؾ 
                                                 

(" )قعععععالؾا ب مامعععععة ، اإلماميعععععة ِفرقعععععٌة معععععؽ الذعععععَيعة سعععععساعيميَّة"اب "اإلالباطشيعععععة"ا معععععؽ ألقعععععا
اح"   -"إسساعيل" بعد "جعفعر الرعاد ". واجتيعدوا فعي نذعر دععؾتيؼ ِخ يعة ، ولعع "ميسعؾن القعدَّ

 ععععاىرٌ الكعععريؼ لعععو لقعععر ن ان أؼا زعسيلععع ،ُلقبعععؾا بيعععذا المقععع.دوٌر بعععارٌز فعععي ذلعععػ،  -البعععاطشي 
وأفكععارىؼ ؼ البععاطَؽا سععقط عشععو التكععاليف. ْمعععِ حععاز ومععؽ ىععؾ السععراد، البععاطؽا أن ، و وبععاطؽٌ 

. راجع في التعريف بيؼ بالتفريلا اإلمام/ أبؾ حامعد ال زالعي، مدتقاٌة مؽ الفمدفات القديسة
ومعععا بععععدىا، الييئعععة السرعععرية العامعععة  ٖٖفزعععائح الباطشيعععة، تحقيعععقا إبعععراايؼ بدعععيؾني، ص

وما  ٜأويل اإلسساعيمي الباطشي، صأ د. عبد العزيز سيف الشرر، الت م.ٜٕٓٓلمكتاب، 
 ىع.ٗٓٗٔ، ٔبعدىا، مظبعة الجبالوي، ط

عباس بؽ مشرؾر الدلدلي الحشبمي، البرىان في معرفة عقائد أىل األديان، تحقيقا  (ٔ)
 م.ٜٓٛٔ-ىعٓٓٗٔ، ٔط، دار التراث العربي، ٓ٘خميل الحاج، ص

، ٛٙٔ-ٗٙٔسعععالم، صراجعععا د/ دمحم عمععي أبععؾ ريععان، تعععاريخ الفكععر الفمدععفي فععي اإل (ٕ)
ٔٚٔ. 
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يؽ  جخ  وَحاح ث فالجدساح   يتحم  يق  إلي ل، ويعؾد كل عشرر  دَساح ، ورأ
 َد بالعمؾع، فإذاالشفا السدرخكة العا مة، وتت و   ؾَ طبيعت ، والروحاح   أن َترفأ 

وحاح  ال ي احفرمت عش   بَل اترالها  فارَ ت الجدَؼ، اتحدت  بالعاَلؼ الرُّ
السقرؾدة  طشها األصم ، وه ا الرجؾه  هؾ "الجشة"بالبدن، فترجع إلي مؾ 

   -تعالي –بقؾل               [، 11]الفجر

م " إلي  ف  القرلن  مؽ كؾن لدع ف  الجشة، ثؼ احفرل عشها،  وه ا ما "رأ
فمخ ، ثؼ ،عؾد إليها ف  اآلورة.  وح ل إلي العاَلؼ الدُّ

ا، ال تخرج أما الشُّ     فؾس السغسأؾرة ف  عاَلؼ الظبيعة، فتبَقي ف  الشار أبد 
ا إال وتمحا بغيرهث  مشهاث أي ال تتشاَن  ف  األبدانث فبل تفارو جدد 

 .(3 ؤلنقاعض لآلالع وللتتعر  

هؼ وغرضأ  الفبلنفة،...   فه ا م هبأهؼ ف  السعاد، وهؾ بَعيش  م ه أ    
دات الغاهرة مؽ حفؾس الخما، حتي َتبظل ب  السعتقَ  به ه التفويبلت  احت اهأ 

بةأ  الرغبةأ   هؼ.ف  كتبحؾا ب  وه ا ما صر   ،(1 ...(( والـر

                                                 

. أ د. دمحم األنعؾر، بحعؾث فعي الفعر ، ٔٚراجعا اإلمام ال زالي، فزعائح الباطشيعة، ص (ٔ)
 .٘ٔٔ-ٔٔٔ. د/ دمحم الخظي.، الحركات الباطشية، صٛ٘ٔص

شعسس  سعساعيميةاتع. اإلوراجعع معؽ كُ . ٖٚ، ٕٚاإلمام ال زالي، فزائح الباطشية، ص (ٕ)
، دار ٓٚ-ٛٙالسععؤمشيؽ لمحزععؾر، تا عععارف تععامر، صالععديؽ الظيبععي، الدسععتؾر ودعععؾة 

م. وانغعععععرا د/ دمحم الخظيععععع.، الحركعععععات الباطشيعععععة، ٜٛٚٔ، ٕبيعععععروت، ط -ملتبعععععة الحيعععععاة
 . ٖ٘٘، ٕٛٗ، ٙٛٔ، ٖٙٔ ،ٙٔٔص
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لؾا الجشة  بفحها الدوؾل ف  الدعؾة اإلنساعيمية،     ويس ؽ القؾل بفحهؼ أو 
مؽ صرح  بفن ه ا ال يشف  وجؾد الجشة الت  َوعد هللا  (3 لكؽ مخؽ دعاتهؼ
 بها ف  اآلورة.

بخع ه ا التفويَل الباطش   الباطَل، لخسا ورد ف  حرؾص الذره عؽ مسؽ تَ و    
َّالجشة والشار   َّـ"الَباب   :(4)ُْ"ـُْ" ً"الَبوائ

ال نشد ل  مؽ الشقل   باطشيًّاثبها تفويبل   وما يتعماأ ي و خلؾن الؿيامَة هؼ ف   
ره حرؾص رؾ خ كسا تأ فن الؿيامة وما ،قع فيها، بحؾا  وال مؽ العقل، وصر  

، ورمؾز  لسعاح  مأ دساوي الرحيح  اوال الؾح  غَمقة غامزة، تراه  وه الس خ
لمؿيامة معش ي ال ،عمؼ أن . و  ومؽ ه ه الرمؾز  ما ورد ف   رة لدع

 تفويَم  إال هللا. 

ثؼ "البها  حديؽ  الذيرازي"، عشدهؼ  ه  عهؾر "الباب عم     "الؿيامةأ " فال   
هسا  تساع الكسال الروحاح ، وبمؾغ ه ا الكسال  "، ومعرفتأ السازحدراح  عم   

، ومؽ مات روحاحيًّا،  هؾ الجشة، والجهل بهسا وبس احتهسا  مؾت   روحاح خ
وحخ    فهؾ ف  الشار، وعمي ، فاإلحدان إما ف  جشة  أو ف  حار   بل مفار ة رأ

                                                 

، نقعال ععؽا أ ٙٗىؾا عمؼ اإلسالم ثقة اإلمام، في كتابوا السجعالس السدتشرعرية، ص (ٔ)
 . ٖٙٔ، ٕٙٔسساعيمي الباطشي، صد. عبد العزيز سيف الشرر، التأويل اإل

َر  التععي تبشَّاىععا االسععتعساُر؛ بيععدف احععتالل بعععض الععدول الكبععرى. ىسععا ِفرقتععان مععؽ الِفعع (ٕ)
وسيمتيؼ في التذؾيش عمى أسس اإلسالما التأويُل الباطشي؛ العذي ال سعشد لعو معؽ الشقعل وال 

ععععس البابيععععةا ىععععؾ "ميععععرزا عمععععي دمحم الذععععيرازي  "، السؾلععععؾد بعععع يران مععععؽ العقععععل الدععععميؼ. ومؤسِّ
م(، ليخمفععوا بيععاء ه، الععذي نذععر البيائيععة. راجععع فععي التعريععف ٓ٘ٛٔم(، وأُعععدم )ٕٓٛٔ)

ومععا بعععدىا،  ٘بيسععا وبارائيسععا تفرععيالا أ/ إحدععان إليععي عييععر، البابيععة عععرض ونقععد، ص
 م.ٜٜٚٔ-ىعٜٜٖٔ، ٕباكدتان، ط -نذرا إدارة ترجسان الدشة
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، وه ا ما صرح ب  "الباب" ف   ؾل   إن   الجشة  عبارة  عؽ (3 لبدح 
. - ،عش  ب   حفَد  –بشقظة الغُّهؾر ث أي الترديا واإل،سان اإلثبات

والشاَر  عبارة  عؽ الشف ث ،عش   عدع اإل،سان بشقظة الغهؾر، وإحكاره 
  .(1 هؾ((

    ، فإحكاره لمجشة والشار، مشدجؼ  مع إحكاره لميؾع اآلور جسمة  وتفريبل 
والدافع إلي   عؽ تفدير  معقؾل  يبرر اإل داَع عمي عسل الفزاتل فعجَ 

فيها، ف ه   إلي أن مؽ ،جد  مؽ الرذاتل واالحغساسأ  فعمها، وك ا التح يرأ 
ذاتل، فبل ف  حفد  راحة  وجداحية  بدب  فعل  ما، فه ه جشت ، أما مقترى الر  

ؾره بالشدع عمي فعمها، وباوترار  الجشة عشده  ه  عقاب عمي  نؾ  يعأ 
عشد  اع. وال تختم  الرؾرةأ الحدجاع مع يريعت ، والشار  عدع االحدجا

 .(1 يؽيؽ، عشها عشد البابي خ البهاتي خ 

بعهؼ، ؽ تَ ومَ  الفبلنفة والباطشية عمي تفويبلتخ  تعقي   وإذا كان مؽ    
 فف ؾل 

                                                 

، نقععال ٜٛ، ٔٛاني، مجسؾعععة األقععدس واأللععؾاح، صراجععع مععثالا حدععيؽ عمععي السازنععدر  (ٔ)
 .ٜٙٔ، ٜ٘ٔعؽا أ/ إحدان إليي عيير، البابية عرض ونقد، ص

الباب عمي الذيرازي، الباب األول مؽ الؾاحد الثاني مؽ البيان الفارسي، نقال عؽا أ/  (ٕ)
 . ٕٓٓإحدان إليي عيير، البابية عرض ونقد، ص

لبابية والبيائيعة والقاديانيعة فعي السععايير اإلسعالمية، راجعا أ د. حدؽ محرم الحؾيشي، ا (ٖ)
م، بععععدون. و أ د. طععععو الدسععععؾقي حبيذععععي، الحركععععات ٜٗٛٔ-ىععععع٘ٓٗٔ، طا ٜٙ، ٗ٘ص

 .، بدون ٚ٘ٔ-ٛٗٔ، ٘ٗ، صفي العالؼ اإلسالمي الديشية
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تالالفويبلت ، و (3   إحسالا ،جالال  التفويالل، عشالالد تعال ُّر الغالالاهر، وال تعال ُّر ههشالالا((   
ؾلالالة ث لعالالدع مقبأ  غيالالرأ الجشالالة والشالالار،  عالالؽهالال ال  السالال و خليؽ لشرالالؾص الذالالره 

الالشة، فقالالد وضالالعأ  ؾا احزالالباطها بزالالؾاب  التفويالالل الستَفالالا عميهالالا عشالالد أهالالل الدُّ
 ،مقبالؾل ، وإال فهالؾ باطالل  مالردود   تالؾفرت، فهالؾ صالحيح   ، متاليضالؾاب  لمتفويل
   (1 مشها

ث إذ ال تفويالل  - أن ، ؾن المفالظأ السقرالؾد بالتفويالل، مسالا ،قبالل التفويالَل أصالبل 
 ف  السحَ سات. 

الالا  انالالتشاد التفو ويأذالال -  مقاصالالدمالالع يتؾافالالا  يالالل إلالالي دليالالل  صالالحيح  تر  أ،ز 
 .  الذره، فإذا اصظدع مع حرؾص الذره  ظعية الداللة، فهؾ مرفؾض 

 إلي  المفظأ بعد التفويل، ؼيأذتر  ؼي   أما السعشي ال ي للَ    

 مؾافقتأ  ألنالي  المغة وعأرى االنتعسال.  -

ل عش  المفالظ أو شي الغاهر، ال ي أأو خ وأن ، ؾن ه ا السعشي أ ؾ  مؽ السع -
 الشص.

. وبشا        عمي ه ا الزؾاب ، فإن التفويل ال يتظرو إلي القظعيات أصبل 

                                                 

ا، صٖٜص ٘التفتازاني، شرح السقاصد، ج (ٔ)  .ٕٕ٘، وانغره أيز 
 ٖفقعععات، مععععع تعميقععععاتا د. دمحم عبععععد ه دراز، جا أبععععؾ إسععععحا  الذععععاطبي، السؾاراجعععع (ٕ)

م. ويؾجعععد بحعععث بعشعععؾانا )السجعععاز ٕٙٓٓ، الييئعععة السرعععرية العامعععة لمكتعععاب، ٜٛ-ٓٚص
، ٕٙوالتأويل(، د. عبد ه محيي عزب، مشذؾر بحؾلية كمية أصؾل الديؽ بالقعاىرة، الععدد 

 .مٖٕٔٓالجزء الثاني، 
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لجشة والشار، فبلنفة والباطشية وَمؽ تبعهسا، عؽ افتفويبلت الوعمي ،    
الدشد  بسعشاهسا الؾارد ف  حرؾص الذره القظعيةهسا ل اإحكار   ليدت إال
 .(3 تفويبلت  مرفؾضة    ، فهوالداللة

  (1 عمي ه ه التفويبلت تعقي    - رحس  هللا - لئلماع "الغ ال "و    

بة لمتكفير، ؼَيعدُّ مشها  إحكارَ  حي  ي كرأ     الحذر،  بعَض السقاالت السؾجخ
الجشة والشار والؿيامة. وليا إحكارأها مؽ األصل فق ،  حؾدَ ، وجأ (1 والشذر

ا  التررى ف  أحؾالها بظريا التفويل هؾ السؾج  لمتكفير، بل يؾجب   أ،ز 
الذره مأفض  إلي الدعادة، وأن مخالفت   باهَ لمتفريلث بفن ،عترى أن ات خ 

 –يؽ الدعادة والذقاوة الجدساحي   إلي الذقاوة، لكؽ لؼ يأثبت حؿيقةَ  تدؾوأ 
وحاحية ، تفأ   ، بل زعؼ-الجشة والشار  ؾو الم َة الجدساحيَة أن الدعادة ل ة  رأ

ل لراحبها بدب  التشعُّؼ بالظعاع والذراب والشكاح، مسا ،ذتر  ا لت  تحرأ
ه   –الدعادة  –ؼي  مع البهاتؼ، ويتعاَلي عش  السبلتكة، بل يَرون  أحها 

بدب  ه ا  الدرور واالبتهاجخ  كية، وحرؾلأ بالجؾاهر العقمية السمَ  االترالأ 

                                                 

، مجسعع البحعؾث اإلسعالمية، ٕٗنؾن التأويعل، صأبؾ حامعد ال زالعي، قعا راجعا اإلمام/ (ٔ)
، ٓٚ-ٖ٘أ د. عبعععد العزيععععز سعععيف الشرععععر، التأويعععل اإلسععععساعيمي البععععاطشي، ص م.ٕٚٔٓ
ٖٔ٘-ٕٔٙ. 

اا تيافي الفالسفة، صٖٛٔفي كتابوا فزائح الباطشية، ص (ٕ)  .ٕٕٛ. وانغر لو أيز 
سعع أجعزائيؼ األصععمية، ى معؽ الُقبعؾر، بععد ج"الشذعر"ا بسعشعى الَبععث، وىعؾ إخعراج السعؾتَ ( ٖ)

ععا إلعى أرض السؾقعف. راجعععا عبعد الدععالم  وردِّ األرواح إلييعا. و"الحذعر"ا َسععؾ  العبعاد جسيع 
، ٓٚص ٕ. البيجؾري، شرح الجعؾىرة، جٗٗٔصبحاشية األمير، المقاني، إتحاف السريد، 

ٚٔ. 
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رة  لجدساحية محتقَ الم ات ا أنف  صريح  االترال، وهؾ عيؽ الكسال. وه ا 
 بجاح  العقمية.

وك ا ي عسؾن  أن الذقاوة ه  حجاب الذخص عؽ ه ا الكسال العغيؼ،    
ر مع  ألؼ و إلي تحؿيق . وه ا األلؼ ،أدتحقَ ػ  ب  والتذؾُّ مع يدة الذ  

 الشار الجدساحية.

ر الدعادَة والذقاوَة ترؾير ا جدساحيًّا      –أما حرؾص الذره الت  ترؾ خ
، في عسؾن أحها أمثمة  ضربها القرلن -عش  الذره  بالجشة والشار عب ر 

لمعؾاعث ألن فهسهؼ  اصر  عؽ إدرا  حؿيقة الدعادة والذقاوة العقمييؽث فمؾ 
، وه ا -العقمية  –بعيشها  كر الشب ُّ لهؼ حال ترغيبهؼ وترهيبهؼ، الحؿيقةَ ذَ 

ا مؽ كبلع "ابؽ نيشا"،  فه ا تبلى أنساتها، ثؼ الباطشية باوما حقمتأ  نابق 
بعض  ال  ل ا، دؾ خغ  صرى  لمشرؾص عؽ حؿيقتها، بدون داه  وال مأ 

،ستشع  –لكثرتها  –  اآل،ات الدالة عمي البع  الجدساح    (3 ؽيالسحق خق
فره بسقتَزي العمؼ جسمة ، وإن كشتأ ال أطماأ تفويمأها، ومَ  لها، حَ سشا ب أ ؽ أو 

.))  لداح  بتكفيرخ أحد  معي ؽ 

                                                 

أ د. طععو تا العالمععة "التقععي الدععبلي"، فععي كتابععوا االعتبععار ببقععاء الجشععة والشععار، ىععؾا  (ٔ)
. وراجععا ابعؽ التمسدعاني، شعرح مٜٜٜٔ-ىععٕٓٗٔ، ٕ، طمظبعة رشعؾان، ٜٓصحبيذي، 

 .ٕٕ٘، ٖٜص ٘والتفتازاني، شرح السقاصد، ج .ٜٔٚ، ٛ٘ٙ-ٙ٘ٙمعالؼ، ص
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 ٌفَِْ الصُّرِأ

  ال وأحالال، الجشالالة والشالالارخ حؿيقالالَة شكالالروَن   بالالفحهؼ يأ جسمالالة   كسالالا اتُّهالالؼ الرالالؾؼية   
در  بهال ه السعرفالة أحال      عرفالان السالر  بشفدال ث ليأالإال عشدهؼ "الجشةال "ب يراد

ػالي خؼ عمالالي حفدال  مالالؽ أوهالاع الكثالالرة، عشالالدهؼ  هالؾ مالالا ،أ  "الجحاليؼ"هالؾ هللا،... و
لسغايرَة باليؽ الخمالا والحالا، وهال ا الغالؽ، هالؾ فتخدعها عؽ الحؿيقة، فتغؽُّ ا

 .(3 الجحيؼ عشدهؼ((
  ليدالالت نالالؾ  هالال ا -كسالالا يالالر  الالالبعض  – شالالار عشالالدهؼلوعميالال ، فالجشالالة وا   

ا السعشالالي بعالالض شأدالال  إلالالي ف ،الالال ي ،قالالرأب مالالؽ رأي الفبلنالالفة السالال كؾر نالالابق 
ها  بالؾصالالالالال وأحؾاعالالالال  مالالالالؽ هالالالالا وأيالالالالجارخ وأحهارخ    الجشالالالالةخ تفويالالالالل   الرالالالالؾؼية
بأعد والقظيعة   بال-ف  الغال  –لت ات واألفزال. أما جهشؼ  فقد أأو خ السذاهد

 .، و يل غير ذلػ مؽ تفويبلت(1 ...((والحجاب،

     

                                                 

تعميععق الذععيخ/ عبععد الععرحسؽ الؾكيععل، عَمععى كتععابا تشبيععو ال بععي إلععى تكفيععر ابععؽ عربععي،  (ٔ)
بسرعععر،  -الذعععرقية -بمبعععيس -دار التقعععؾى ، نذعععرا ٘ٚلإلمعععام/ برىعععان العععديؽ البقعععاعي، ص

 م.ٜٜٛٔ
، الييئعععة العامعععة ٖٚٔص د. سعععيد عبعععد التعععؾاب، فعععي التفدعععير الرعععؾفي لمقعععر ن الكعععريؼ، (ٕ)

 لقرؾر الثقافة.
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 :تعكَبال 

ؾ الرؾؼية  بفحهؼ ي مشأ  أوال  أ ؾل     ؾن بؾجؾد الجشة لقد صر ح محققأ
، بسا مع ا، وك ا الشار     ساحدج    و وحاحرأ والشار، وما ف  الجشة مؽ حعيؼ  

 .(3 مع ا     ساحدجو     وحاحرأ  اب  فيها مؽ عَ 

الالا     ال ،خمالالؾ كتالالاب  مالالؽ كتالال  الرالالؾؼية، مالالؽ الحالالدي  عالالؽ "الخالالؾى"  وثاحي 
ؾو"  و"الرجا " وه فال  ذلالػ وححالؾ ذلالػو"الرضالا" و"الذ  إضالافة   –، ومسالا أوردأ

حادي  الشبؾية الدالة عمي ثبالؾت الجشالة إلي انتذهادهؼ باآل،ات القرلحية واأل
   مد يؽ  ابؽ لدعث لؾ واى مؽ الشار كسا ،خالاى مالؽ الفقالر، لالدول -شاروال

 إح خال   الد اجتالرأتأ البارحالَة عمالي   - هزس ا لشفد  - (1 و ؾل أحدهؼ .(الجشةَ 
ث حي  نفلتأ  الجشَة، وأحا حقير  ف  حفد ، وال ترالمأح أحالؾال  -تعالي –هللا 

 .ب  مؽ الشار( لد الها، وكان حق   أن أنتعي َ 

 لهالالالالالالالالؼ –طاتفالالالالالالالالة  مالالالالالالالالؽ الظؾاتالالالالالالالال   كالالالالالالالالفي خ  –أن الرالالالالالالالالؾؼية  ث الالالالالالالالا وثال   
ؽ لالالؼ ،فهسهالالالا، و الالع فالالاليهؼ وطعالالؽ فالالال  صالالالحة اصالالظبلحات  واصالالالة  بهالالؼ، َمالالال

                                                 

الدععراج الظؾسععي، المسععع، تحقيععقا د. عبععد الحمععيؼ محسععؾد، وطععو عبععد راجععع فععي ذلععػا  (ٔ)
الكالبعاذي، م. و ٜٓٙٔاد، ب عد -، نذعرا ملتبعة السثشعىٕٔٔ-ٜٔٔ، ٜٗالباقي سعرور، ص

التععععرف لسعععذى. أىعععل الترعععؾف، مععععا حدعععؽ الترعععرف لذعععرح التععععرف، لمقؾنعععؾي، تحقيعععق 
 ٖ، جٖٗٛ، ٖٖٛ، ٜٕٗ، ٕٚٗص ٕوتعميععععق وتقععععديؼا أ. د/ طععععو الدسععععؾقي حبيذعععععي، ج

 . مٕٙٔٓ-ىعٖٛٗٔ، ٔ، طٜٛٔص ، دار الظي. لمظباعةٗ، جٖٕٛ، ٜٛٔص
، ٗٓٔص ٖ، جٕٓٓص ٕيري، الرسعالة، جىؾا "عبعد ه بعؽ السبعارك". انغعرا القذع (ٕ)
 ، نذرا ملتبة اإليسان بالعجؾزة، بدون تاريخ.ٜٚٔص ٗج
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ث الغالالالالاهر معشالالالالاه ون بالالالال  غيالالالالرَ ويريالالالالدأ ، فقالالالالد ،دالالالالتعسمؾن المفالالالالَظ (3 طالالالالريقهؼ
الالالالي معالالالالروى  بيالالالالشهؼ، مالالالالع إثبالالالالاتهؼ مالالالالا ورد فالالالال  الذالالالالره ، إيالالالالارة  إلالالالالي معش 

الدالالالابا ذكرهالالالاث يالالالدل لالالال لػ   الالالؾلهؼ   شيالالالةباطوبهالال ا افتر الالالؾا عالالالؽ تالالالفويبلت ال
  -تعالالالالالالي –  "الجشالالالالالة"  هالالالالال  حزالالالالالرة هللا،...  ؾلالالالالال             

[  ؼيالالالال  إيالالالالارة  إلالالالالي أن هالالالال ه األوصالالالالاى التالالالال  اترالالالالفت بهالالالالا 13]الفجالالالالر  
إلالالالي أن تأالالالدَعي أن َتالالالدول فالالال   (1 الالالالشفا السظسئشالالالة، هالالال  التالالال  ]أه متهالالالا[

الظاعالالالالة فالالالال  الالالالالدحيا، والجشالالالالة عبالالالالاده، وإلالالالالي أن تالالالالدول فالالالال  جشتالالالال ث جشالالالالة 
الالالالبسعشالالالال ا إثبالالالالات  لمجشالالالالةالسعمؾمالالالالة فالالالال  اآلوالالالالرة((ث فهالالالال   ثاعالالالالةرب والظ  ي القأ

الالالالا الالالالا م د،  ، وإثبالالالالات  لهالالالالا بسعشاهالالالالا فالالالال  اآلوالالالالرة إلالالالالي الجشالالالالة باعتبارهالالالالا طريق 
ث الالالال ي يشكالالالر السعشالالالي  الالالالؾارد فالالال  الذالالالره. وهالالال ا ،خالالالال  التفويالالالَل البالالالاطش  

 .(1 الغاهر كمية  

                                                 

و أ د. طععو حبيذععي، السرشععد السعععرِّف  .ٕٔص ٕراجعععا اإلمععام القذععيري، الرسععالة، ج (ٔ)
، ملتبععععة الجامعععععة ٕٛ٘ص ٘بسعععععاني وأسععععرار قؾاعععععد الترععععؾف، لمذععععيخ/ أحسععععد زرو ، ج

 م.ٕ٘ٔٓ-ىعٖٙٗٔ، ٔاألزىرية، ط
في األصلا )أىاتيا(. والعشص  السشقعؾلا لمذعيخ/ ابعؽ عظعاء ه الدعلشدري، فعي كتابعوا  (ٕ)

وراجعع  م.ٜٓٚٔ-ىععٜٖٓٔ، نذرا ملتبة صعبيح، ٖٙ، ٕ٘التشؾير في إسقاط التدبير، ص
عععاا  الشابمدعععي، شعععرح ديعععؾان ابعععؽ الفعععارض، عبعععد ال شعععي  البعععؾريشي، والذعععيخ ؽعحدععع الذعععيخأيز 

، ٜٕٔ، ٜٓٔ، ٖٛٔ، ٖٚ، ٖٙص ٕ، جٜٗ ،ٛٗص ٔجسعععععععععا رشععععععععيد بععععععععؽ غالعععععععع.، ج
 ىع.ٖٙٓٔ، ٔ، طالسظبعة العامرة الذربية

راجععع عععؽ مدععمػ الرععؾبية فععي تفدععيرىؼ لشرععؾص القععر ن الكععريؼ، ومفارقتععو لمتععأويالت  (ٖ)
، نذععرا ملتبععة وابععة ٕٔٙص ٕالباطشيععةا د. دمحم حدععيؽ الععذىبي، التفدععير والسفدععرون، ج

 .بالقاىرة، بدون تاريخ
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الرالالالؾؼية بالالالالقؾل بفشالالالا  عالالال اب الشالالالار، مالالالع الالالالرد  اعأ ،الالالفت  اتهالالال ورابع الالالا    
الالالالالا،   والشالالالالالارَ  فالالالالال  إثبالالالالالاتهؼ الجشالالالالالةَ  الرالالالالالريحةعميالالالالال  مالالالالالؽ حرؾصالالالالالهؼ أ،ز 

 بسعشاهسا الؾارد ف  الذره.
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 انُطلب الجَّامَل

 اآلن ًجٌد اجلنْ ًالنار

بؾت الجشة والشار عمي اإل،سان بثأ   نبا اتفاو أهل الدشة والسعت لةلقد    
-أي اآلن –ال أهل الدشة واالنتقامة  هسا مخمؾ تان    لكؽ  ف  الجسمة،

  .(3 . و ال كثير  مؽ أهل البده  لؼ تأخمقا((

الالالالالالالراري  "هشالالالالالالالا   "أهالالالالالالالل البالالالالالالالدهال "ومالالالالالالالراده بالالالالالالال    الالالالالالال، (1 ة"الز خ  ، (1 ة"و"الَجهسي 
 

                                                 

دعععشة والجساععععة/ أبعععؾ الحدعععؽ األشععععري، مقعععاالت اإلسعععالمييؽ واختالفعععات شعععيخ أىعععل ال (ٔ)
، السلتبععة ٛٙٔص ٕالسرععميؽ، تحقيععقا األسععتاذ الذععيخ/ دمحم محيععي الععديؽ عبععد الحسيععد، ج

 ىع.ٔٔٗٔبيروت،  -العررية
"الزرارية"ا فرقٌة مؽ الجبرية، ُتشد. إلى "ضرار بؽ عسرو" و"حفص الفرد". أثبتؾا هلل  (ٕ)

زيعمسيا إال ىؾ. وأثبتؾا لإلندان حاسة  سادسعة ، يعرى ربَّعو بيعا يعؾم القيامعة.  "مااية " ال  وجعؾَّ
. راجععععععا اإلمامعععععَة فعععععي غيعععععر قععععريشٍ "ضععععرار"  ، بعععععل غيعععععر القرشعععععي َأولععععى إذا ُوجعععععد القرشعععععي 

، الييئعة العامعة ٗٗٔ-ٕٗٔصخرَّجوا دمحم بؽ فتح ه بدران، الذيرستاني، السمل والشحل، 
عععمٕٗٔٓلقرععؾر الثقافعععة،  وه، روه وطعععردُ . و"ضعععرار"ا أخعععذ ععععؽ السعتزلعععة، ))ثعععؼ خعععالفيؼ، فكفَّ

ه مؽ السعتزلة، فقد أخظأ،... و"حفص الفرد"ا أخعذ ععشيؼ، ثعؼ خعالفيؼ، وصعار معؽ  ومؽ عدَّ
ععا فععي الشَّ  الظبقتععان الحاديععة عذععرة والثانيععة جاريععة((. الحععاكؼ الجذععسي، السجبععرة، فرععار رئيد 

ا. وسبق إنكار "ىذام .ٕٜٖ، ٜٖٔص عذرة،  الفؾطي" أيز 
"الجيسية"ا أتباع جيؼ بؽ صعفؾان، ُقتعل فعي أواخعر الدولعة األمؾيعة. َمشعع "جيعؼ" وْصعَفو  (ٖ)
. برععفٍة يؾَصععف بيععا شععيٌء ِمعع -تعععالى – ععا حادثععة  ال فععي محععلٍّ وال ؽ خمقععو. وأثبععي هلل عمؾم 

، بعل ىعؾ مجبعؾٌر؛ لعذا ُلقبعي الجيسيعة عمعى ُيثبي لمعبد فععال  وال قعدرة   ا بالجبريعة الفععل أصعال 
الخالرععة؛ فاألفعععال كم يععا جبععٌر، وكععذا الثععؾاب والعقععاب والتكععاليف؛ جبععٌر، وقععال بفشععاء الجشععة 
== 
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 (3 فقالالد زعسالالؾا  أن الجشالالة والشالالار غيالالرأ مخمالالؾ َتيؽ ،-السعت لالالة وطاتفالالة  مالالؽ 
  ف  السدفلة آلرا َ ا أبرزَ  وؼيسا يم  أذكرأ  ،اآلن

 رِأِ أهل السنْ

ير  أهل الدشة  أن الجشة والشار مخمؾ تان، مؾجؾدتان اآلنث بدليل     
كسا وإن احهسا الجشَة، وإـباطهسا مشها إلي األرض، ، ا َ وحؾ    ة لدعَ  ر  

صرحت ل،اتأ القرلن الكريؼ، ف  نؾرة  "البقرة"، و"األعراى"، و"ط "، 
،   بدتان  مؽ بداتيؽ لجشة" ف   رة لدع والقؾل بفن "اوغيرها، 

ب  التبلعَ  أو العشاَدث إذ الستبادر السفهؾع مؽ لفظ الجشة بالبلع  الدحيا  ،ذ 
شة وكثرة  مؽ لف  إطبلو الذاره   –أي الع العهد  – يا إال السؾعؾدة بالدُّ

ث (1 دتقري ، تفيد ذلػ، وتري خرها  ظعية ((الغؾاهر ال تكاد تحَري لمسأ 
ا . و ر أهل الدشة  عمي أن الجشة الس كؾرة هشا  ه  دار الثؾابفجسهؾ  أ،ز 

 . عمي أحهسا مخمؾ تان اآلن  احعقد اإلجساه

ل أحد  بخما الجشة دون الشار، فثأبؾت الجشة، يأثبت وجؾَد الشار     ولؼ ،قأ
ا  بمع، ويأدتدلُّ (1 اآلن    -تعالي –قؾل  ي وما الشار اآلن أ،ز   

                                                                                                                         
== 

. ٖٖٔوالشار. وقد يخمَّط بعيؽ  رائعو و راء السعتزلعة. راجععا الذيرسعتاني، السمعل والشحعل، ص
 .ٛٔوالدلدلي الحشبمي، البرىان، ص

، ٖٕٚر الب ععدادي، أصععؾل الععديؽ، صاإلمععام األسععتاذ/ أبععؾ مشرععؾر عبععد القععاىراجعععا  (ٔ)
 م.ٕٜٛٔ-ىعٖٙٗٔ، ٔطتركيا،  -استانبؾل -مظبعة الدولة

 ٖ. وانغرا اإلمعام العرازي، التفدعير، جٗ٘ٔص، رةيالعالمة/ الكسال بؽ الُيسام، السدا (ٕ)
 .ٕ٘ٗص

 .ٜٓٔ، ٛٓٔص ٘الدعد التفتازاني، شرح السقاصد، ج راجعا العالمة/ (ٖ)
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         [، 87 ]غافر         

        [، فاآليتان صريحتان ف  وجؾد الشار اآلن.15 ]حؾح 

ا  رؤيتو     ؼيسا   ؾل  ، و -كسا نبا ذكره  -لهسا    مؽ األدلة أ،ز 
رأت، وال  ي الرالحيؽ، ما ال عيؽ  لعبادخ  أعددتأ    -تعالي –رواه عؽ رب  

وا إن يئتأؼ  بذر   ر عمي  م خ ت، وال وظَ أأذن   نسعَ   ، فا ر أ   

             
  و ؾل   .([36]الدجدة   (3 

 ما أعددتأ ر إليها وإلي هللاأ الجشَة والشاَر، أرنَل جبريل،  ال  احغأ   َلسا وماَ 
 .، إلي غير ذلػ مؽ األحادي  الشبؾيةالحدي  (1 ألهمها فيها(

بؾجؾدهسا اآلن  تعبير  عؽ السدتقبل  حةَ السرر خ  وبارَ وال ،قال  إن األ   
   -تعالي –بمفظ الساض ، مبالغة  ف  تحقا و ؾع ، حغيره   ؾل    

       [.3]الشحل 

                                                 

، مععام البخععاري فععي صععحيحو، مععؽ حععديث سععيدنا أبععي ىريععرة عميععو، أخرجععو اإل متفععقٌ  (ٔ)
بعععابا معععا جعععاء فعععي صعععفة الجشعععة وأنيعععا مخمؾقعععة. واإلمعععام مدعععمؼ فعععي  -كتعععابا بعععدء الخمعععق

 بابا الجشة وصفة نعيسيا وأىميا.  -صحيحو، كتابا صفة القيامة والجشة والشار
بعرقؼ  ٕ٘ٔص ٗٔ، جأخرجو اإلمام أحسد في مدشده، مؽ حديث سيدنا أبي ىريرة  (ٕ)

 ٔٔ، وقعععال محققعععوا )إسعععشاده حدعععٌؽ(. وانغعععرا الحعععافا ابعععؽ حجعععر، فعععتح البعععاري، جٜٖٛٛ
 .ٕٖٓص
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ذلػ ف  بعض األوبار الدالة عمي وجؾدهسا اآلن  إذا جاز ا حقؾل ألح     
 بالفعل، فهؾ غير جات   ف  البعض اآلور.

   -تعالي –،دتدل بقؾل  أن وال ،جؾز له ا السعترض       

                       

 [.11]القرص  

اآل،ة لؾ  أوث جسع ا بيؽ األدلة. الحال واالنتسرارن اآل،ة  د يأراد مشها أل    
    -تعالي – ؾل   سثلخ برضت ؾ ع   ،   

    ، َنالسة  عؽ  ،اآل،ات ها مسا ذكرحا مؽلدع وغيرأ  ت  رةأ بقيَ ل

 .(3 السعاَرضة

 هِ املعتشلْ، ًَمن ًافكُورِأ

لكؽ ، ف  الجسمةبؾت الجشة والشار ؾن بثأ السعت لة ي مشأ جسهؾر نبا  أن    
 –عؽ  ؾل   ؾن ، ؼيقؾلوجؾدهسا اآلن بعدع إلي القؾل  ي ه مشهؼ مؽ 

   -تعالي                          

             [    أليا ؼي  الداللة عمي أن 15]الرعد

مد  الجشةَ  مخمؾ ة  اآلن، وذلػ بخبلى ما تقؾلؾنا وجؾابشا  أن جشة الخأ

                                                 

 بعععععؽ اليسعععععام،رة، اليالسدعععععا اىتعميعععععق األسعععععتاذ الذعععععيخ/ دمحم محيعععععي العععععديؽ، عَمعععععراجععععععا  (ٔ)
 .ٗ٘ٔص
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 . و ؾل  وإن كان ف  الدسا  جشات   ،والثؾاب ليدت بسخمؾ ة     

        : إذا  ح  لؾ كاحت مخمؾ ة  اآلن، لفشَيتيدل عمي  ؾلشاث أل

 –كمها داتس ا، فدل ذلػ  عمي أح  ، فكان ال ، ؾن أأ العالؼَ  -تعالي – أفشي هللاأ 
 .(3 كمها((،خمقها ف  اآلورة، فيدوع أأ  -تعالي

ة" ف  لفظ "الجش   والبلعَ  فن األل َ ب  قهسا اآلن ؾلهؼ بعدع وم  جاب عمي ويأ    
   -تعالي –  ف   ؾل                   

شان محال ، فبلبد مؽ ي جسيع الجخ سؾَعث ألن ن شَ [   ال ،فيدان العأ 15]البقرة  
ؾد الدابا، والجشة  ه  السعهؾدة السعمؾمة بيؽ صرفها إلي السعهأ 

 .(1 المفظ إليها(( السدمسيؽث دار الثؾاب، فؾج  صرىأ 

النتثشاتها  ثفغير مدم ؼ  أما  ؾلهؼ بفشاتهسا عمي فرض وجؾدهسا اآلن،    
ت  عمي  الهبل أ   .مسا كأ

دمَ  (1 ومخؽ السعت لة    ، وجؾدهسا اآلن أو عدعخلقؾل بؾجؾدهسا ف  ا ؽ ترد 
  مخمؾ ة  أع الا  متأ  ، ؼيقؾل    فإن  مَت  الجشةأ ف  ذلػ ولؼ ،قظع برأي  
 .((اوتأم  ف  ذلػ

                                                 

، ٕٚ، وانغعره أيزععا، صٗٛٔالقاضعي عبعد الجبَّعار، تشزيعو القععر ن ععؽ السظعاعؽ، ص (ٔ)
، مرعظفى البعابي ٜٛٗاإلمعام الدشؾسعي، عسعدة أىعل التؾفيعق والتدعديد، ص . وانغراٜٕ٘

 . ىعٖٗ٘ٔ، ٔالحمبي، ط
 .٘ٙٗص ٜٕ. وانغره أيزا، جٕ٘ٗص ٖاإلمام الرازي، التفدير الكبير، ج (ٕ)
"، فععععي الكذععععاف، ج (ٖ) . وانغععععرا الب ععععدادي، أصععععؾل الععععديؽ، ٙٓٔص ٔىععععؾ "الزمخذععععري 

 .ٖٕٚص
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  كان أن الجشة الت    ف  اعتقادهؼ (3 ير  بعض الستابعيؽ لمسعت لةو    
َرى فيها لدع وزوجت   ه  جشة  مؽ جشات الدحيا ذوات األحهار والغأ 

"جشة "... وليا كسا عؽ ]البعض[... وتؾه ؼ مخؽ  واأليجار، فدساها هللاأ 
وأن فاحش الغؽ والسقال  أن أهل الجشة مشها وارجأؾن، وعشها مشتقمأؾن، 

وليا ك لػ، بل هؾ كسا  ال رب العالسيؽ  ع وحؾ ا  كاَحا فيها ثؼ أأورَجا.لد
  ؼيسؽ صار إلي جشةخ السفَو  مؽ عباده الرالحيؽ  ،وأصدوأ القاتميؽ

                          

     سا  ال [، وك1]البيشة                

     1 (([...81]الحجر).  

يؾع  فشاتهساومقهسا اآلن، وباعتقادهؼ عدَع وه ا ترريح  باعتقادهؼ عدَع    
غش  عؽ تكراره أثشا  الكبلع اآلت  عمي فشا  الجشة والشار أو ، بسا ،أ الؿيامة

  فشا  أحدهسا.

                                                 

ييؼ فععي السدععألةا كععرْأي السعتزلععة، كسععا حلععاه اإلمععام رأْ فعع "؛ؼ ىشععاا "الزيديععةيععالسقرععؾد ب (ٔ)
وانغععععرا الذععععيخ/ دمحم رضععععا السغفععععر،  .٘ٙٗص ٜٕ، جٕ٘ٗص ٖالعععرازي فععععي تفدععععيره، ج

-ىععٖٔٗٔ، ٜ، طلبشعان –بيعروت  –، نذرا دار الرعفؾة ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔعقائد اإلمامية، ص
 م.ٕٜٜٔ

ع (ٕ) تجعاج عمعى الحدعؽ بعؽ دمحم بعؽ ي، العرد واالحاإلمام يحيى بؽ الحديؽ بعؽ القاسعؼ الرسِّ
، دار ٕٗٔ، ٖٗٔ، صٕتا د/ دمحم عسععارة، ج ،(الحش يععة، )ضععسؽ رسععائل العععدل والتؾحيععد

 م.ٜٔٚٔاليالل، 



 

 

0211 

وفاتهؼ  أن انتداللهؼ عمي عدع وجؾدهسا اآلن، بخروج لدع مؽ الجشة،    
بعدع  هللاخ  دَ وع   انتدالل  ف  غير محم ث ألن   د هللا بعدع الخروج مشها و د وعَ 

ا  إحسا ، ؾن لمس مشيؽ يؾع الؿيامة، ثؾاب ا ال يشقظع  الخروج مؽ الجشة أبد 
ا ا  إحسا ، ؾن بعدع الخروج مؽ ا -تعالي –. وك ا تؾعُّده أبد  لشار أبد 

 لمكافريؽ يؾَع الؿيامة، عقاب ا ال يشقظع.

 بفحها بدتان   وزوجت   أما تفويل بعزهؼ لمجشة الت  أأـب  مشها لدع    
 امتحاح ا آلدع -تعالي –ها هللا مؽ بداتيؽ الدحيا السؾجؾدة ف  األرض، ومقَ 

  بيؽ  ث مخؽ  اتل  إحهاف  تحديد م احها مؽ األرض ، عمي اوتبلى
 ، و اتل  إحها بفرض عدن، و اتل  بفمدظيؽ. (3 فارس وكرمان

عيَؽ الجشة التال  هال  دار ليدت ه ه الجشة يَرون  أن األ ؾال،  ل خ وعمي كأ    
 مدتدليؽ  ،جشة  ف  الدحيابل ه  الثؾاب لمس مشيؽ ف  اآلورة، 

  -تعالالالي –"الهبالالؾ " فالال   ؾلالال  بالالفن  -3                      

 مالؽ الدالسا ، بالل هالؾ احتقالال  مالؽ  وال  [  ليا يرط ا أن ، الؾن حأال11]البقرة  
  -تعالالي –ث وحغيالره فال  القالرلن الكالريؼ   ؾلال  (1 إلي م ان   م ان       

                                                 

و"عععَدن"ا مديشععٌة  .تقععع جشععؾب شععر  إيععران"فععارس"ا جععزٌء مععؽ إيععران اليععؾم. و"كْرمععان"ا  (ٔ)
شععد. راجعععا يععاقؾت مذعيؾرٌة عمععى سععاحل بحعر اليشععد مععؽ ناحيععة العيسؽ، وىععي مرفععأ مراكع. الي

، ٕبيعععروت، ط -، دار صعععادرٗ٘ٗ، ٕٕٛ-ٕٕٙ، ٜٛص ٗالحسعععؾي، معجعععؼ البمعععدان، ج
 م.ٜٜ٘ٔ

نا أنيععا جشععٌة يععامععع مالحغععة مععا سععبقا مععؽ أن "القاضععي عبععد الجبععار"، والزمخذععري" يرَ  (ٕ)
وراجعععا اإلمععام الععرازي، التفدععير الكبيععر،  .، والغععاىر أنععو رأي جسيععؾر السعتزلععةفععي الدععساء

 .ٕ٘ٗص ٖج



 

 

0211 

       فبل ماحع مؽ كؾحهالا مؾجالؾدة  فال  م الان  مرتفالع  مالؽ [73]البقرة ،

 األرض، ل ا  يل  "اـبظؾا".

د       ا  ال   بفحها لؾ كاحت ف  األرض، لسَ ورأ          ،   ولقال مثبل

ؾا مشها(. وال يتشاَفي مع ذلػ  ؾل     إلبميا  -تعالي – اورجأ        

   3 الهبؾ َ  ألن الش وَل ،جامعأ  [ث31]األعراى). 

د  وَلالؼ يالرخ فال  األرضث لي الؾن وميفالة  فيهالا،  ومالا لدعَ  -تعالي –أح  و  -1   
دول جشَة الخمالد السؾجالؾدة فيهالاث حأقل إلي الدسا  وأأ  لدع  أن    ف  القرلن

وكؾحال  فالال  جشالالة الخمالد وهالالؾ فالال  الالدحيا، ؼيالال  زيالالادةأ يالرى  وعغالاليؼأ مش الالة ، فمالالؾ 
، لرر    ح ب  القرلن.صح 

الال شي الجشالالة، ويأالال لدعَ أمالالر  -تعالالالي –ثالالؼ إحالال   -1    راد بهالالا جشالالةأ الثالالؾاب، بدأ
 الشقَل إلي م ان جشة الخمد، وه ا محلُّ الش اه.فه ا ،دتم ع 

الالالالا جشالالالالة الخمالالالالد  -8      وأ،ز                [، 11]الظالالالالؾر

  وأهمهالالالالالالالالالالالالالالالالالالا                             

      شها لدع التالالال  نالالال – [، وإبمالالاليا  الالالد لغالالالا فالالال  الجشالالالة]الؾا عالالالة 

ل القرلن الكريؼ.وحمَ  ب إبمياأ وك َ  – وزوجت  ، كسا فر     كاذب ا وَغالش 

                                                 

 .٘٘ٔراجعا العالمة/ الكسال بؽ اليسام، السدايرة، ص (ٔ)



 

 

0219 

ال شي، ولاليا  -5    ولدع وزوجت  أأورجا مالؽ الجشالة بعالد إدوالهسالا فيهالا لمدُّ
الجشَة ليمالَة السعالراج، وال    كدوؾل – بل إوراجهسا مشها  –هسا فيها إدوالأ 
جشالة بعالد الالدوؾل ؼيال  لمدال شي، عمي أن عدع اإلوراج مؽ ال – ظع    –دليل 

عمالت لمراحالة ولمشعاليؼ، فالبل  مالد جأ واصخ بيؾع الؿيامةث ويقالؾ خي ذلالػ  أن دار الخأ
مالالال بيشسالالالا الجشالالالة التالالال  أدومهالالالا لدع مذالالالقة ،  َ ع نالالالاكشأها وال ، م الالال  بسالالالا ؼيالالال يأ

 األكل مؽ الذجرة. عؽوزوجت ، حأهيا فيها 

مد يأدومها الس مشؾن إثابة  لهؼ عم -7    قؾل  لي عسمهؼ الرالحث ودار الخأ
 عؽ الس مشيؽ   -تعالي –               

    
 ، فميافإذا أأدومها أحد  مؽ البذر ،[81]األعراى   (3 

عمي وج  الد شي، بل ج ا   عمي عسم  الرالح، والج ا  يؾع الج ا ، ال 
  بم .

كؼ عمي إبميَا بالكفر، و د دول الجشَة لمؾنؾنة لقرلن الكريؼ حَ وا -6   
ولئلضبلل، ودوؾل  ل لػ، دليل  عمي أحها ليدت جشَة الخمدث ألحها لمس مشيؽ 

كافريؽ. وال دليل عمي فق ، ؼيدتحيل دوؾل إبميا فيهاث لكؾح  مؽ ال
 ا بيؾع الج ا ث لسخالفة ه ا التخريص لمقرلن الكريؼ.تخريص ذلػ

 ،جاب  بفن إبميا دومها مدتتخر ا. لؾص  ه ا الجؾاب  بفح  يشيع ، وال   
 وال ،فيد السظمؾبث ألن دوؾَل  جشَة الخمد مع كؾح  كافر ا، مدتحيل .

                                                 

ف نَّعا نقععؾلا العسعل لذاتعو ال ُيعدخل الجشععة،  ؛فَيعؼ معؽ اآليعةا أن العسععَل يؾِجعُ. الجعزاءَ ( ال يُ ٔ)
القؾنؾي، حدؽ التررف،  بفزمو، العسَل عالمة  عمى الجزاء. راجعا -تعالى –إنسا لجْعمو 

 .ٜٕٗ، ٕٗٗص ٗٔر، جاإلمام الرازي، التفدي. و ٕٕٙص ٕج



 

 

0222 

بفن لدع   ا السعاص ، و د صرح القرلنوجشة الخمد مظهرة  مؽ دحَ  -1   
 !(3   ف  جشة الخمد  فيها، فكي  ،عرخ ي رب  عَر 

  إن   الت اع الجؾاب عؽ كل ه ه األدلة، ال ،خمؾ عؽ له ه الؾجؾه  يل   
، وما جا  ف  -كسا أيرحا إلي  أثشا  ذكر األدلة  –تكمُّ   والت اعخ ما ال يم ع 

ة لدع مؾني  "  ،س ؽ حسم  عمي جشة –عميهسا الدبلع  –وبر "محاج 
، عش ُّ الثبؾت، عش  الداللةث فبل ،فيد  األرض. عمي أن ه ا الخبر  لحاد 

 قظَع. ال

أن حسل جشة لدع عمي غير جشة الخمد، ،جري مجر  ما  يل  مؽ "و    
ؽث عشد السحققي غير مدم ؼ  ف ."يؽالسأبلَعبة بالديؽ، والسراَغسة إلجساه السدمس

ل لػ  ال بعض السحققيؽ  إن األدلة ف  ه ه السدفلة متعارضة ، وكلخ مؽ 
ؾ الَك ُّ عؽ تعييشها،  ويرع ا، فاألحؾ  واألنمؼ  هاألمَريؽ مس ؽ  عقبل  

  .(1 ((، وإلي ذلػ مال "صاح  التفويبلت"والقظعأ ف  ذلػ بذ  

ماع الهد  أبؾ مشرؾر الساتريدي، ومراده بال "صاح  التفويبلت"  "إ   
هال"، وعبارت  ف  ذلػ    ثؼ ال يأدَر  ما تمػ الجشة الت  أأمر لدع 111ت

تقؾنا أو جشة  مؽ جشات وحؾا  بالكؾن والسأقاع فيها  أه  الت  وأعد الس
 .(1 الدحياا إذ ليا ف  اآل،ة بيان ذلػ((

                                                 

. والذيخ بخيي، القؾل السفيعد، ٕ٘ٗص ٖ، جالدابق نفدوراجع عؽ األدلة السذكؾرةا  (ٔ)
 .ٙ٘ٔص

 .ٚ٘ٔ، ٙ٘ٔدمحم بخيي، القؾل السفيد، ص /الذيخ (ٕ)
 . ٜٛص ٔاإلمام/ أبؾ مشرؾر الساتريدي، تأويالت القر ن، ج (ٖ)



 

 

0224 

بؾجؾدخهسا اآلن، وأحهسا ال  عبعد القؾلفن عم ة ب  اعتأرضكسا  -1   
ن لمثؾاب والعقاب، والثؾاب والعقاب ال اار دتؾَجدان إال يؾَع الج ا   أحهسا 

مقختا ،قعان  بل يؾع الؿيامة، ف ، يؾع الؿيامة  بلَ  –أي الجشة والشار  –مؾ وأ
  .فه ا عب   

ا -2    ، بل ال فاتدة مؽ ومقهسا  بل وما أهمهسا، فاهلل ليا بعاج    وأ،ز 
  .حيؽ تحقُّا الشعيؼ والع اب بالفعل اسه ادر  عمي ومق

 -تعالي –أفعال   جسيع لتعمي سشعخ ب  عؽ هَ يؽ الؾجَهيؽ شاابأ ؾ وج   
، فبل ،ج  ؼ ما يريد،خما ما ،ذا ، ويح  -تعالي –، بل هؾ اضاألغرَ ب

 السرمحة. رعا،ةأ  ي عم
، لكؽ ال حدم خؼ -تعالي –السرمحة عمي   رعا،ةَ  – جدال   –وحدم خؼ    

ما الساحع مؽ ايتسال إذ  ق ثح سة وجؾدهسا ف  الثؾاب والعقاب ف اححرارَ 
عمي فاتدة  تعج  العقؾل  - اآلن والشارخ    وما الجشةخ مشهاالت   - األفعال

    لأظ -آلن ا –أو حقؾل  ما الساحع أن ، ؾن ف  إعدادهسا   عؽ إدراكهاا 
 .(3 ((، عمي أصؾلهؼ سال تحقيا الؾعد والؾعيدبف  اإل،سان، 

فؾجؾدهسا اآلن ليا عبث ا، بل ف  وجؾد الجشة اآلن، حفع  لمحؾر العيؽ،    
لدان، وحفع  لسؽ يَ  هدا  وك ا األطفال. رخد عميهؼ مؽ أرواح األوليا  والذُّ ولمؾخ

 .بالشدبة ألرواح الكفار ،ك ا وجؾد الشار اآلنو 

                                                 

ي، حععععؾاٍش عمععععى الكبععععرى، . وانغععععرا الحامععععدٙٚٙابععععؽ التمسدععععاني، شععععرح معععععالؼ، ص (ٔ)
تحقيععقا وععؽ "المظعف" عشعد السعتزلعةا القاضعي عبعد الجبعار، السحعيط بعالتكميف،  .ٜٛٗص

نذعرا العدار السرعرية ، ٕٗ، ٕٕصعسر الديد عزمي، مراجعةا د/ أحسعد فعؤاد األىعؾاني، 
 لمتأليف والترجسة والشذر، بدون تاريخ.



 

 

0220 

إذا أطاع ، وأن  َدهع ب  عبرخ ك  أن ،جعل ما ،أ  ،ؽ اإلحدانؽ مخ ،حدأ وك ا    
ا ل  يراهث إذ هؾ أبمغأ مؽ تخؾيف  ب   ،جعل ما يهيبأ  ب  إذا عراه،   مَعالدًّ

ث أال تر  أن  مؽ ،قؾل لغيره  "افعل ك ا ولػ ه ه الدار ال بل أن ،أ  حَدشة عد 
"، أو  "ال تفعل ك اث وؾف ا مؽ ه ه العرا الت  تذاهدها ف  القاتسة ف  يدَ    
مَ  يد   أعا  أ   غأ مؽ أن ،قؾل  "افعل ك ا، وأحا أبش  لػَ بها مؽ عراح "، أب 

ا أأحزرها وأعاؾبأػ بها". فدل  عمي ؽ عَر دار ا حَدشة "، أو  "ال تفعلث وؾف ا مخ 
((حأدؽ ومقهسا  بَل حزؾر و ت ا  ؼ اإلحدانأ مخ ث فإذا عَ (3 لدُّوؾل إليها عقبل 

ما، كان أحرَص عمي العبادة، وإذا عمؼ أن عقؾبَت   د  أن ثؾاَب   د وأ
ا مؽ الؾ ؾه ف  السعاص  ت، كان أح َر وأوؾَى، وأيد  أأعد   حرص 

 1) . 
اث بدليل   الثؾاب والعقابخ  و ؾهخ  ؼ عدعَ ال حدم خ  كسا     بل يؾع الؿيامة مظمق 
 ف  لل فرعؾن   -تعالي –  ؾل            

                          

    عمي أن ه ا العرض ف  البرزخ  الجسهؾرف [ث87]غافر ،

                                                 

مشرعؾر، تحقيعقا أ د. مرعظفى  التاج الدبلي، الديف السذيؾر في شرح عقيدة أبعي (ٔ)
راجعععا عععالء الععديؽ البخععاري، و م. ٕٓٓٓ-ىعععٕٔٗٔ، ٔط، اسععتانبؾل، ٖ٘رم، صبععصععائؼ ي

 ، دار الزياء.ٛ٘ٔسعيد فؾدة، ص رسالة في االعتقاد، تا د/
راجعععا اإلمععام/ أبععؾ السعععيؽ الشدععفي، بحععر الكععالم )مععع غايععة السععرام شععرح بحععر الكععالم،  (ٕ)
، السلتبعععة األزىريعععة ٖٓٚ، ص)باالشعععتراك( شعععحاتة د. دمحم اتبعععؽ أبعععي بلعععر السقدسعععي(، ال

 ىع.ٕٖٗٔ، ٔطلمتراث، 



 

 

0220 

عمي ع اب القبر ف   ه ه اآل،ة تدلوالسشقؾل عؽ جساعة  مؽ الدم    أن 
 .(3 الدحيا(

 املطلب الجالح

ِْ بكاُء   والهًنعَنوا ًأ اجلن

 ًعذابوا ًأهلوا الناِربكاُء ً

ل ه ه السدفلة  كشتأ     ، لكشها بالفعل قبح   مدتف  أع عأ عمي تشاوأ ل  
فع األنتار، لمذي  ر بأحثت مؽ  بل، ف  رنالة "االعتبار" لئلماع الدب  ، و 

نتاذ الدكتؾر "عؾض هللا جاد حجازي"، األوتعرض لها  ا،وغيرهس الرشعاح ،
الدكتؾرة/ "ف  كتاب  "ابؽ الؿيؼ ومؾ ف  مؽ التفكير اإلنبلم "، وحَذرت 

، بحث ا بعشؾان  "عقيدة فشا  الشار بيؽ ابؽ "عاتذة بشت يؾن  السشاع 
وهؾ ع، 1331"، بجامعة  ظر، عاع (3 وابؽ الؿيؼ (1 وابؽ تيسية (1 عرب 

                                                 

-ٔٔٔص ٘والتفتععازاني، شععرح السقاصععد، ج .راجعععا تفدععير القرطبععي، لميععة السععذكؾرة (ٔ)
ٔٔٙ. 

د ؾ لعالسؾ األندلدعي،  ،الحاتسي ،الظائي، ؛ دمحم بؽ عمي، محيي الديؽىؾا الذيخ األكبر (ٕ)
ذعيخ/ لاىعع(. انغعرا ٖٛٙا الفتؾحعات السليعة، وتعؾفي بدمذعق، )ولعىعع(. ٓٙ٘)عام  بسرسية،

، ٘ٛٔ-ٜ٘ٔص ٕ، جفعي طبقعات الدعادة الرعؾبية سشاوي، الكؾاكع. الدريعةعبد الرؤوف ال
 .السلتبة األزىرية لمتراث

ىؾا أحسد بعؽ عبعد الحمعيؼ بعؽ عبعد الدعالم، تقعي العديؽ، مؾلعده بحعران، ودخعل دمذعق،  (ٖ)
م(. ذكععر "التقععي ٕٖٛٔ-ىعععٕٛٚمععات فععي معتقمععو عععام )ثععؼ مرععر، واعُتقععل بدمذععق، حتععى 

الدبلي"ا أن ابؽ تيسية كان ذا لداٍن طمعٍق وقمعٍؼ سعيَّاٍل وحافغعٍة جيعدٍة، وأنعو تغعاىَر بعالجسع 
َلععل، فعَأتى بععع  بعيؽ العقعل والشقععل، وغعاَص فععي الكتع. بعدون أسععتاٍذ رشعيٍد يرشععده فعي معؾاطؽ الزَّ
== 
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أبرز حتاتى ل ا أكتف  ب كر ورجعتأ إلي ، ، حترحتمي يب ة اإل ع مشذؾر  
عشد الكبلع عمي رأي الرؾؼية أو "ابؽ عرب " واصة، الدرانَتيؽ األويرَتيؽ، 

ما لؼ تتعرض ل  ثؼ أذكرأ "، الجؾزية وك ا رأي "ابؽ تيسية" وتمسي ه "ابؽ ؾيؼ
وغير ، سعت ل ال "(1 أب  اله يل العبلى"و "يةالجهس"ؽ رأي مه ه الدرانات، 

 .مع التعقي  عمي ما ،حتاج إلي تعقي ذلػ، 

ا، بشعيسها وأهمها، أع تفَشيا وك ا وأبادر بالد ال      هل الجشة باؾية  أبد 
ا، أع تَ   فشيا الشار، هل ه  باؾية  وَيبقي ع ابأها وأهمأها أبد 

 ف  السدفلة   آلرا  السس شةَ ان والجؾاب  أ   
                                                                                                                         

== 

التقي الدبلي، الديف الرقيل في العرد عمعى ابعؽ  "ُخَزعبالٍت"، وصارت حياُتو فتش ا. راجعا
 وما بعدىا، نذرا ملتبة زىران بالقاىرة، بدون تاريخ. ٙزفيل، ومقدمة الذيخ الكؾثري، ص

رععي، الدمذعقي، ُلقع. بذعسس العديؽ، وُكشعي بعأبي ىؾا  (ٔ) دمحم بؽ أبعي بلعر بعؽ أيعؾب، الز 
عععا عمييعععا، انترعععر  عبعععد ه، وُععععرف بعععابؽ قعععيؼ الجؾزيعععة، و"الجؾزيعععة"ا مدرسعععةٌ  كعععان والعععده قيِّس 

ألقععؾال شععيخو ابععؽ تيسيععة، ولععؼ َيخععرج عشيععا، وُحععبس مععع شععيخو وبعععده بدععب.  رائععو، تععؾفي 
ومعا بعععدىا. أ د.  ٚراجعع فععي التعريعف بععو وبارائعوا الدعابق نفدععو، صم(. ٖٓ٘ٔ-ىععٔ٘ٚ)

 ومعععا بععععدىا، ٖ٘عععؾض ه جعععاد حجععازي، ابعععؽ القعععيؼ ومؾقفععو معععؽ التفكيعععر اإلسععالمي، ص
 م.ٕٜٚٔ-ىعٕٜٖٔمجسع البحؾث اإلسالمية، 

لععد بالبرععرة، وأقععام بب ععداد زمش ععا، "أبععؾ اليععذيل العععالف"ا ىععؾ دمحم بععؽ اليععذيل العبععدي؛ وُ  (ٕ)
ر مائَة سشٍة، فتؾفي سعشة ) ىعع(. وكعان عمعى اطعالٍع واسعٍع بالثقافعات األجشبيعة، ولعو ٖٕ٘وعسِّ

ة وقععؾة الحجععة، مسععا ىععدى كثيععر ا بععاٌع طؾيععٌل فععي مشععاعرات غيععر السدععمسيؽ، وُعععرف بالفرععاح
يو، ولو الدور األكبر في التأسيس لسعذى. السعتزلعة. ولعو مؽ الخرؾم إلى اإلسالم عمى يدَ 

، ومشياا قؾلوا  كاني محلَّ انتقادٍ   راءٌ  عاِلٌؼ بعمٍؼ ىؾ ذاتعو، وكعذا  –تعالى –ه إن وأخٍذ وردٍّ
. والذيرسعتاني، ٜٙمييؽ، صسائر الرفات. راجعا باب ذكر السعتزلة مؽ مقاالت اإلسعال

 .ٙٚ-ٔٚالسمل والشحل، ص
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ا ال ها وأهمخ وع ابخ  ها، والشارخ ها وأهمخ وحعيسخ ببقا  الجشة  القؾلأ  -3    ها، بقا  
أهل الدشة جسهؾر وهؾ رأي لهسا.  -تعالي –حها،ة ل ، بإبقا  هللا 

 .(3 ، والسعت لةوالجساعة

وهؾ رأي "الجهؼ بؽ بفشاتهسا مع ا، وفشا  أهمهسا.  أو القؾلأ  -1   
  صفؾان".

وافض"    خروج أهل الجشة مؽ الجشة ب القؾلأ   (1 وحأد  إلي  ؾع  مؽ "الر 
  .(1 -تعالي –وأهل الشار مؽ الشار، إلي حي  ،ذا  هللا 

مؽ تشاه  حركات أهل اله يل"   ؾ"أبما ،قؾل    وال يبعد عؽ ه ا الرأي     
 أهلأ  يشته ده  شث فع(8 ؾن إلي ن ؾن  داتؼ  يمت ُّون ب ((الجشة، وأحهؼ يشتهأ 

                                                 

. القاضععي عبععد الجبععار، تشزيععو ٚٙٙ، ٙٙٙاإلمععام/ الشدععفي، بحععر الكععالم، صراجعععا  (ٔ)
. ٖٖٔ-ٖٔٔص ٘والعالمععععععة التفتععععععازاني، شععععععرح السقاصععععععد، ج. ٖ٘ٙ، ٖٔٙالقععععععر ن، ص

لبدع الذائعة، والعالمة الذيخ/ سالمة القزاعي العزامي، البراىيؽ الداطعة في ردِّ بعض ا
 ىع.ٖٙٙٔ، نذرا نجؼ الديؽ الكردي، ٕٔٛص

واِفض"ا  (ٕ) ، ُسسؾا بذلػا ))ألن َزيد بؽ عِمي بؽ الحديؽ بؽ عِمعي بعؽ أبعي طالع. "الرَّ
خرج عَمى ىذام بؽ عبد السمػ، فظعؽ عدلره ]في[ أبي بلر، فسعشعيؼ معؽ ذلعػ، فرفزعؾه، 

ا رفزععُتسؾنيق قععالؾاا نعععؼ، -بععؽ عمععّي  أي َزيععد –ولععؼ يبععَق معععو إال مائتععا فععارس، فقععال ليععؼ 
ببقي عمييؼ ىذا االسؼ((. اإلمام الرازي، اعتقادات فر  السدمسيؽ والسذركيؽ، تا د. عمعي 

 بيروت. -، دار الكت. العمسيةٕ٘سامي الشذار، ص
ابعؽ حعزم الغعاىري، الفرعل فعي السمعل واألىعؾاء ، راجعا اإلمام أبؾ دمحم عمعي بعؽ أحسعد (ٖ)

بيععروت،  -، دار الجيععل٘ٗٔص ٗج ،)باالشععتراك( د/ دمحم إبععراايؼ نرععروالشحععل، تحقيععقا 
 ىع.ٙٔٗٔ، ٕط
وقعععارنا الشدعععفي، بحعععر الكعععالم معععع غايعععة  .ٙٔٔالقاضعععي عبعععد الجبعععار، السحعععيط، ص (ٗ)

 .٘٘٘السرام، ص
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ا نَ يبقؾن فيها وأ   إلي حال  الجشة والشار  قدر  ؾح ا داتس ا، ال ،َ نأ  ،اكشيؽسؾد 
ضرًّا وال  مؽ األفعال، وال ،سمػ لهؼ حيشئ    عمي ي     حيشئ    -تعالي –هللا 

 ونيفت  رجؾع  عؽ ذلػ. .(3 حفع ا((

تغيُّر  ف  بباحقبلب ع ابها حعيس ا، إما   أو القؾل بفشا  الشار فق  -1   
وهؾ السشدؾب  وا بع اب  وال ألؼ ،فبل ،ذعرأ  – طبيعة أجداع أهمها السع  بيؽ

بعد ما ،أفشيها أو ب وال ع ابها ووروج أهمها مشها، . ةإلي بعض الرؾؼي
ها  ، وحدب  ف  بعض تآليف  "الجؾزية ابؽ ؾي خؼ"مال إلي  و ، -تعالي –والقأ

، بفناحيد  ، وحأد  إلي بعض الرحابة والدم (1 إلي ييخ  "ابؽ تيسية"
  .(1 مشها وبقاتها كسا ه أو بخروج أهمها  .واـية  
َتبقي الجشةأ وحعيسأها  ،-بفي صؾرة مسا ذأكر –  الشار أو ع ابها ومع فشا   

 .وأهمأها

ل ب  عا ل   ولؼ أو القؾل بفشا  الجشة ودواع الشار. -8    عمي  در  –،قأ
 .-بحث 

 وه ه إطبللة  عمي اآلرا  ف  السدفلة    

                                                 

اإلمعععام األشععععري، مقعععاالت اإلسعععالمييؽ، وراجععععا  .ٖٕٛالب عععدادي، أصعععؾل العععديؽ، ص (ٔ)
 .ٚٙٔص ٕج
انغععععرا الحععععافا ىععععع(. ٙ٘ٗتالععععذىبي"ا إلععععى "أبععععي القاسععععؼ الُعكبععععري )ا الحععععاف" وندععععبو (ٕ)

ة ، مؤسدععٕٙٔص ٛٔج ،العذىبي، سعير أععالم الشعبالء، تحقيعقا شععي. األرنعؤوط و خعرون 
 ىع.ٖٔٗٔ، ٜبيروت، ط  –الرسالة

 .ٕٕٗ، ٕٔٗص ٔٔانغرا الحافا ابؽ حجر العدقالني، فتح الباري، ج (ٖ)
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 :املعتشلْ، ًُجنوٌِر ًاجلناعْنْ رِأِ أهل السُّ

الشار وع اَبها وأهَمها  ودواعَ الجشة وحعيَسها وأهَمها،  دواعَ     أهل الدشةيرَ    
ث كب ذلػؾا عمي ، وانتدلُّ - عمي ما نبا حقم  - عؽ  -تعالي –قؾل  آ،ات 

  الجشة                

                        [،56]الشدا   

                الشارو ؾل  عؽ [. 58]ص     

                        [  األح اب

78 ،75،]                  

                         

    إلي غير ذلػ مؽ اآل،ات.[، 17]فاطر 

  ، ومؽ ذلػ   ؾلي أهل الدشةلرأ  ، تذهد شة الشبؾية الرحيحةأ وك ا الدُّ    
  أهَل الجشةخ الجشَة ويأدول أهَل الشار الشاَر، ثؼ ،قؾع م ذن    يأدول هللاأ

بيشهؼ  ،ا أهل الجشة ال مؾَت، ويا أهل الشار ال مؾت، كلخ والد  ؼيسا هؾ 
 .(3 ؼي (

                                                 

، كتععابا ؽ حععديث سععيدنا عبععد ه بععؽ عسععر أخرجععو اإلمععام مدععمؼ فععي صععحيحو، معع (ٔ)
بععععابا الشععععار يععععدخميا الجبععععارون والجشععععة يععععدخميا الزعععععفاء.  -الجشععععة وصععععفة نعيسيععععا وأىميععععا

بععابا يععدخل  -، كتععابا الرقععا -بألفععام متقاربععة  –وأخرجععو اإلمععام البخععاري فععي صععحيحو 
 الجشَة سبعؾن ألف ا ب ير حداب.
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سيت "دار الدبلع"ث فمؾ   كان لورها لمفشا ، كان فيها أعغؼ  والجشة    نأ
ذا حأغ خص عمي  ب وال ، فمؾ كان لوره السعاي ث إذ السر  ال يهشف بعيش  إ

لم وال، كان حعسة  مشغ رة  عمي أهمها، فمسا حأ ه عؽ العيؾب كم خها، وه ا مؽ 
،... فمؾ كاحت الجشة تفشي أعغؼ العيؾبث ل لػ كان التخميد ألهمها أولي بها

ث ألن مؽ واى ف  الدحيا زواَل  ويشقظع ما فيها، لكان فيها وؾى  وحأ ن 
وفؾتها، ،ح ن عمي  ويشغ خر  ذلػث وله ا وَص  الدحيا بالخؾى  الشعسة عش 

   أن ال والح ن لسا ي ول حعيسها وال َيبقي، ففوبر       

   أي ح ن فؾات الشعسة.  وال ح ن فيهاث أي وؾى الشقسة، 

      ي ول. وك لػ  [  دل  أحها باؾية ، وأن حعيسها داتؼ  ال11]البقرة

ث فمؾ كان أوبر    أن الكفار ف  الشار والدون، وأن ع ابها أليؼ  يديد 
لهؼ رجا  الشجاة مشها، لخ   ذلػ الع اب عميهؼ وهانث ألن مؽ عؾ   ف  

 . (3 ((ذلػ عمي  وو    الدحيا بعقؾبة  ول  رجا  الشجاة مشها، هانَ 

بلل اغتر بسا حأد  إلي "ال مخذري"  أن بعض الزُّ   كريأما السعت لة  ف   
أح   ال   ليفتيؽ   –رض  هللا عشهسا  –نيدحا عبد هللا بؽ عسرو بؽ العاص 

، وذلػ بعد ما يمبدؾن  عمي جهشؼ يؾع ، تأرف خا ؼي  أبؾابها، ليا فيها أحد 
بلل مؽ اغتر به ا الحدي ، فيها أحقاب ا(، ثؼ  ال    و د بمَ  غش  أن مؽ الزُّ

مؽ  - والعياذ باهلل -،خم دون ف  الشار، وه ا وححؾه  فاعتَقد  أن الكفار ال
الخ الن السبيؽ،... ولئؽ صح ه ا عؽ "ابؽ العاص"، فسعشاه  أحهؼ 

                                                 

 . ٛٓٔ، ٗٙ، ٖٙص ٔالت القر ن، جاإلمام/ أبؾ مشرؾر الساتريدي، تأوي (ٔ)



 

 

0229 

ا  د ال مهرير، ف لػ ومأؾ جهشؼ وصف  ،خرجؾن مؽ حر خ الشار، إلي بر 
 .(3 أبؾابها((

 ٌن يف املسألْ:املخالُف

 ونَْأًّلا: اجَل

بها القؾل  إن أبرز،س ؽ     ، ف  زعسهؼ إليها واالت  انتشدأ  (1 الجهسية تيأ
   ه فشاَ  الجشة والشار وأهمهسا،

  -تعالي – ؾل   عاهرأ ( 3         ف  أح  ال  ، صريح  [1]الحديد

و كؾحأ ، ؾن لور ا، إال بعد فشا  ما عداه  –  ث فبلبد مؽ فشاتهسا  لَيردأ
   -تعالي –لور اث لقؾل   -تعالي         [، 1]الحديد

ببقات  مع إم ان عدع كل ما نؾاه، وعمي  فإح     تتحقاأ -تعالي –فآوريت  
ل هللاأ  الثؾاَب إلي أهل الثؾاب، والعقاَب إلي أهل  -تعالي –بعدما يؾص خ

العقاب، ،أفش  كل  ما عداه، بسا ف  ذلػ  الجشة والشار والعرش، فبل َيبقي 
، لَيردو كؾح  لور ا ؼيسا ال ي ال أبد اآلباد، كسا -عاليت –مؾجؾد  نؾ  هللا 

ا أو ال     ف  األزل وال ي   مؾجؾد غيره وال مع .صدو كؾح  مؾجؾد 

ن ؼ بفح  ال مؾجؾد عمي اإلطبلو ،رمح أن ، ؾوالجؾاب  أن العقل ،ح أ    
ح ، فبل مؾجؾد نؾاه  ادر  عمي أن ،رح خ -تعالي –لور ا لكل األييا ، إال هللا 

                                                 

 .-كسا سيأتي  –. والخبر السذكؾرا غير ثابٍي ٖٔٗص ٕالزمخذري، الكذاف، ج (ٔ)
ا" ال ُيعبأ بو، وال قيسة آلرائو. راجعا  (ٕ) مع مالحغة ما ذكره التاج الدبليا مؽ أن "جيس 

 .ىع، نذرا دار ىجرٖٔٗٔ، ٕ، طٜٔٔص ٕ، جٜٗص ٔطبقات الذافعية الكبرى، ج
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، ل لػ وأص  ب ؾح  -تعالي –ورية كل األييا ، فآوريتها مخترة  ب  ل
فالسعَشي    هؾ مبدأ كل مؾجؾد، وغا،ة كل مقرؾد. أو هؾ الستؾحد  لور ا.

ية، أو صفات الكسال،...  أو  ف  األلـؾ         بالشدبة

 .(3 ث بسعشي  أح  َيبقي بعد مؾت جسيع األحيا ((إلي كل ح    

ل ف  القؾل ببقا  الجشة والشار وبقا  أهمهسا  عمي إجساه     فشحؽ حعؾ خ
 –السدمسيؽ، وعؾاهر حرؾص الذره اإلنبلم ، فقيل  ال ماحع مؽ أح  

د مشها ما كت  عمي   -تعالي ث ليتحقا كؾح  لور ا، ثؼ يؾجخ ،أفشخ  كل  ي   
 لور ا.  -تعالي –. وه ا مؽ أوجأ  فهؼ معشي كؾح  -تعالي –البقاَ  بإبقات  

وال ،جؾز القؾل  بفن كل ما ل  أول ، فحتس ا ل  لور، فك ا الجشة والشار،    
. سالهسا أول ، فبلبد له ر   مؽ لوخ

، فقد       ألن كؾَن أواتل السؾجؾدات معمؾع  بالزرورةث ألن ما وأجد بعدأ
، فم لػ العدد أول  ضرورة ،  حرره عدد زمان وجؾده، وكل ما حرره عدد 

ا، ؼيس ؽ ال يادة ببل حها،ة. وتسادي وهؾ  "، ثؼ يتساَد  العدد أبد   ؾلشا  "واحد 
 االسؾجؾد، بخبلى السبدأث ألح  إذا بقَ  و ت ا، جاز أن َيبقي و َتيؽ، وه  

ا ببل حها،ة، وكل ما ورج مؽ مأدد البقا  إلي حد الفعل، ف و حها،ة  ببل  أبد 
ا(( عمي بقا  الشاس ف  ه ه  ، وما حَ سشا(1 يػ، وك لػ مؽ العدد أ،ز 

، ولؾ أوبر الحياة، بفن ل  حها،ة، إال بالشرؾص الذرعية القاطعة ب لػ
ا وعدعخ -تعالي –الحا  -وهؾ  ادر  عمي إبقاتها  –حهايتها  ببقا  الدحيا أبد 

                                                 

 ٔ. وراجععععا الساتريعععدي، تعععأويالت القعععر ن، جٕٓٔص ٘التفتعععازاني، شعععرح السقاصعععد، ج (ٔ)
 .ٕٙص

 .ٙٗٔ، وراجعو، صٚٗٔص ٗ( ابؽ حزم، الفرل، جٕ)
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أوبر  -تعالي –الحا  اآلورة، ،جؾز الفشا أ عميها، لكؽ، لح سشا ب ، ك ا 
 .بعدع فشاتهاببقاتها وعدع فشاتها، فح سشا 

تعالالالالي بعالالالدد حركالالالات أهالالالل الجشالالالة والشالالالارث  –،دالالالتحيل عالالالدع عمسالالال   (1   
، وهال ا عالالؼ  ب سياتهالا البالد   -تعالالي –النتحالة الجهل عمي هللا، فثبت  أحال  

 ، ، وكالل مالا لال  عالدد  معاليؽ  فهالؾ متشالاه  صريح  ف  أن حركاتهؼ لها عدد  معي ؽ 
البالد أن ،عقبهالا عالدع  أبالديخ  ،شاهالت  أهل الجشة والشار متشاـية ، وإذا ت فحركاتأ 

ر حركالالات  ال أول لهالالا.ال لوالالر لالال  مقتالالا لمثالالؾاب عمالالي  ث إذ ،ستشالالع ترالالؾُّ سالالا وأ فهأ
، متشاـية   األعسال الرالحة ولمعقاب عمي األعسال الغير الرالحة، واألعسالأ 

  .فالثؾاب والعقاب متشاـيان مشقظعان
كان لها عدد  معيؽ  وال  والجؾاب  ال جهل ف  ذلػ، بل يتحقا الجهل  إذا   

 ،عَمس .

بالذالال   عمالالي وجهالال  الرالالحيح، ال عمالالي  -تعالالالي –ثالالؼ إح الالا حالال مؽ بعمسالال     
 .، وحاياه-تعالي –وبلى ما هؾ عمي ث وإال ل ع حدبة الخظف إلي  

هث كقؾل       –كسا ال حدمؼ زعَس  احقظاه الثؾاب والعقابث فالشقل القظع  يردُّ
   -تعالالالي                        [، و ؾلالال  58]ص  

                                  

–ب ا  عدع احقظاعهسالاث النالتثشات  [. ويم ع مؽ كؾحهسا ثؾاب ا وعقا1]فرمت  
  لهسالالالالا بقؾلالالالال   -تعالالالالالي                      

                      [ث أي الجشالالالة والشالالالالار 71]ال مالالالر

ومالالا فيهسالالا، ومالالا يالالا  هللا مالالؽ يالال   غيالالر ذلالالػ. وعالالدع فشاتهسالالا، ال ،دالالتم ع 
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 فالالال  الح الالالؼ بالبقالالالا ث ألحهسالالالا لالالالؼ تكأؾحالالالا، وكاحَتالالالا. -تعالالالالي –الذالالالركَة معالالال  
 لهسا. -تعالي –بقا  هللا وبقاؤهسا ليا ذاتيًّا لهسا، بل بإ

،قع ف  السدتقبل، البالد أحال   ابالل  لم يالادة ولمشقرالان، وكالل  كل حادث   (1   
، إذن هسا متشاهيتان.  ما  بخل ال يادة والشقران، فهؾ متشاه 

ا، ال ، الؾن متشاـي الا. وأن     ويجاب  بفن الحادث ال ي ،خرج إلي الؾجؾد أبد 
عقالالالل ال ،ح الالالؼ بالتشالالالاه  إال عمالالالالي ح سالالال  بالتشالالالاه   عالالاليؽأ التشالالالا ضث إذ ال

الا بالجشالة والشالار  الا، والعقالل حفدال  لالؼ يأالالحخ  عمس  السحدود، ال ي ،حالي  بال  عمس 
 ع بالتشاه !وما يتعما بهسا، فكي  ج َ 

س  أن اآل،ات الدالالة عمالي الخمالؾد فال  الجشالة أو الشالار، ال يأالراد بهالا  (8    زع 
مأمَػ  بدليل  ؾلشا  وم د هللاأ  حؿيقةأ الخمؾد، بل محسؾلة  عمي التفكيد والسبالغةث

ث مبالغة  ف  وجؾده مدة  طؾيمة.  فبلن 

،ظمالا   -الت  ح ل بها القالرلن  –    أن "الخمؾد" ف  لغة العرب والجؾاب   
عمي معشَييؽ  أحدهسا  الس ال  الظؾيالل السشتهال  إلالي غا،الة. والثالاح   الس ال  

 فال  احتسالالَ حَ  -تعالي – وهللا .(3 ((ال ي ال احتها  ل ، ويدس ي ه ا  باألبد،ة
 –إرادة السعشالي األول لمخمالؾد، و يالالده باألبد،الة فال  أكثالالر مالؽ مؾضالعث كقؾلالال  

   -تعالالالالي                                

        فال "األبد،ة"  د تأحسل هشا عمي التفكيد[75، 78]األح اب ،. 

                                                 

الععععرازي، وراجعععععا اإلمععععام  .ٕٔٛالذععععيخ/ سععععالمة القزععععاعي، البععععراىيؽ الدععععاطعة، ص (ٔ)
 ، مادة )خمد(.ٗٙٔص ٖ. وابؽ مشغؾر، لدان العرب، جٚٓٔص ٓٔالتفدير، ج
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الالالالا أن  ؾلالالالال   (5    سالالالال  أ،ز    فالالالال  أهالالالالل الشالالالالار وأهالالالالل الجشالالالالة  -تعالالالالالي –زع 

                              

       [  دليالالل  عمالالي االحقظالالاهث اليالالتسال اآل،الالة عمالالي 331، 336]هالؾد

  - يالالالر                    -     وانالالالتثشا -    

          -. والتفبيد ال ايترا  ؼي  وال انتثشا ، 

 (3 ض بآ،الالالالالالةاعتالالالالالالر ووجالالالالالال  اال
                  

                 ،  كي  يراد بهالا دواعأ الخمالؾد، مالع أن ،قال

ا ال أح ا ح مؽ بخمؾد أهل الجشة ف  الجشة، و  ومؾد أهل الشار فال  الشالار، ومالؾد 
لوالالالر لالالال ، وبلف الالالا لالالالدواع الدالالالسؾات واألرض، مشقظالالالع ث ألحهسالالالا تشهالالالدمان يالالالؾع 

ا لقؾل      -تعالي –الؿيامة، وفق                    

          [، و ؾل  338]األحبيا                 

      مع  دل عمي وراب الدسؾات واألرضاي سا[، وغير ذلػ م13]الفجر

                                                 

راجعععع فعععي االعتعععراض السعععذكؾر وجؾابعععوا اإلمعععام زيعععؽ العععديؽ دمحم بعععؽ أبعععي بلعععر العععرازي  (ٔ)
الحشفي، األنسؾذج الجميل في أسئمة وأجؾبة مؽ غرائ.  ى التشزيل، تحقيقا الذيخ/ إبعراايؼ 

 ىع.ٓٔٗٔ، نذرا مجسع البحؾث اإلسالمية، ٕٔٓ-ٜٛٔعظؾة عؾض )باالشتراك(، ص
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 اإلي ال هشا  هالؾ االنالتثشا  بالال  مبلحغة  أن محل              ،

 ونيفت  الجؾاب عمي .

تالالدل عمالالي  فالال  لغالالة العالالرب، ،عب الالر عشالال  بفلفالالا    "األبالالد" معشالاليوالجالالؾاب  أن    
، ومالؽ هال ه األلفالا   مالا ورد فال  ل،الة إرادة الدواع، دون التف يت بؾ   ت  معالي ؽ 

 ػ مالا اوتمال  الميالل والشهالار، ومالانؾرة "هؾد"ث فف  لغة العرب ،قال  ال أكمسأال
ا، دامت الدسؾات واألرض، وغيالر ذلالػ، ويالراد بهال ه التعبيالرات  ال أكمسالػ أبالد  

، لال  حها،الة أو ال حها،الة لال  –عالدع الكالبلع  –إلي كؾن الس  ت بال   دون حغر  
، أو احقظاه حعاليؼ ؼ أن اآل،ة تدل عمي احقظاه ع اب األيؿيا  جسمة  فسؽ زع

   بالمغالة وبسؾضالؾعهاث ألن السالراد بقؾلال   الدعدا ، فهؾ جاهل       

          ))...،فهالال ا هالالؾ السعشالالي (3   التبعيالالد، ال التف يالالت .

 األول ال ي  د يأراد مؽ اآل،ة.

الا لسعتَقالدهؼ  عالدع  -تعالي –  والسعشي الثاح   أح    واطبهؼ به ه اآل،ة وفق 
 رهسا.زوال الدسؾات واألرض وال تغيُّ 

الثال   أن اإلحدالان فال   بالره إمالا فال  روضالة  مالؽ ريالاض الجشالة، السعشي    
فر الشالار، وهالؾ حيشئال  فال  الشالار،  فهؾ حيشئ  ف  الجشة، وإما ف  حفرة  مؽ حأ

 أبؾرهؼ مشع ساليؽ أو معال  بيؽ، والتف يالت فقد يأراد مؽ اآل،ة  كؾن الفريَقيؽ ف  
 بدواع الدسؾات واألرض  هؾ مدةأ الخمؾد إلي يؾع الؿيامة.

                                                 
 .٘ٚٙاألصؾل الخسدة، صالقاضي عبد الجبار، شرح ( ٔ)
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الهاث لقؾلال  الرابع   د يأراد أ،ز  السعشي       -تعالالي –ا  نالسؾات اآلوالرة وأرضأ
                             [، 81]إبالالالالالالالالالالالالراـيؼ

ال زوال لها وال فشا ث إذ البد ألهل الجشالة مسالا ،أقمُّهالؼ ويغم خمهالؼ، فه ه داتسة ث 
، بالالدليل مالالا ورد فالال  الحالالدي  الرالالحيح  أن "ترابهالالا   -الجشالالة  -فممجشالالة أرض 

 –. وك ا لمجشة نسا  تغمالل أهَمهالاث وهال  إمالا نالسا  ،خمقهالا هللا (3 ال عفران"
الا لسالا ورد  أن أهالل الجشالة تحالت عالل العال-تعالي رش، فمعالل ، أو العرشث وفق 

 السراد مؽ اآل،ة  ه ه األرض وه ه الدسا .

الالا ال حها،الالة لالال ، فكيالال      لكالالؽ إذا أريالالد بالتف يالالت السالال كؾر  دواع الخمالالؾد دوام 
   -،رالالالالالالح االنالالالالالالتثشا  فالالالالالال   ؾلالالالالالال  تعالالالالالالالي            

                      ا 

يالر   أن "إال" فال  اآل،الة بسعشالي "غيالر"  مؽسا  المغة والجؾاب  أن مؽ عم   
دامالت الدالسؾات واألرض نالؾ   و"نَؾ "، والسعشي عمي     والالديؽ فيهالا مالا

مالؽ الخمالؾد وال يالالادةث فكفحال   الال  والالالديؽ فيهالا  الالدر  -تعالالالي –مالا يالا  هللا 
مدة الدحيا غير ما يا  هللا مؽ ال يادة عميها إلالي غيالر حها،الة. وهال ا الؾجال  

ومثمالال  فالال  الكالالبلع  .،..رالالح إذا كالالان السالالراد  نالالساوات الالالدحيا وأرضالالهاإحسالالا ،

                                                 

 ٖٔج ، الحعععديثا أخرجعععو اإلمعععام أحسعععد فعععي مدعععشده، معععؽ حعععديث سعععيدنا أبعععي ىريعععرة (ٔ)
القاضععي عبععد الجبععار، ا ، وقععال محقِّقععوا ))حععديٌث صععحيٌح((. وانغععرٖٗٓٛبععرقؼ  ٓٔٗص

 .ٙٚٙشرح األصؾل، ص
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"ث يريالد  نالؾ  مالا يالئتأ أن  شش ػ ف  ه ه الدار حؾال  ن   ؾلػ  "ألأ   إال ما يئتأ
 . وه ا هؾ الؾج  األول ف  السراد باالنتثشا .(3 أزيَد  عمي الحؾل((

ع بش ػ إال أن ألأ "ل  الؾج  الثاح   أح  انتثشا   ال ،أذتَر  فعمأ ث كقؾل القات   
ا و  عؽ نيدحا "أر  غيَر ذلػ، مع ع م  عمي التع ي  أبد  ، وه ا معشي ما رأ

"  إال ما يالا  ربالػ، و الد يالا  أن -رض  هللا عشهسا  –"عبد هللا بؽ عباس 
 . (1 ،خم دوا فيها

 –فاتدتال   اإلعالبلع بفحال   ا حقالؾل وال ،قال  ال فاتدة لبلنالتثشا  حيشئال . ألح ال   
 لؾ يا  أال ،خم خدهؼ، لسا ومدهؼ، لكش  لؼ ،ذف إال تخميَدهؼ. -تعالي

الؾج  الثال   أن االنتثشا  الس كؾر، ليا انتثشاَ  الخمالؾد، بالل انالتثشا     
ال الأ ل مان البع  والحذر والعرض والحدابث فحَ  عدا  فال  هال ا األيؿيا  والدُّ
 ال مان، ليا نؾا  ف  الجشة وال ف  الشار.

                                                 

إلعععى ورجععععُي إليععو، و  .ٕٓٓاإلمععام زيعععؽ الععديؽ العععرازي الحشفععي، األنسعععؾذج الجميععل، ص (ٔ)
؛ الشعتساليسا عمعى خالصعة معا قيعل فييعا. ٖٕٔ-ٛٔٔكتاب االعتبار، لإلمام الدعبلي، ص

. وراجععا مقدمعة أ د. طعو حبيذعي،  ولؼ أستقِص األقؾاَل كميا، فيعي تزيعد عمعى الثالثعيؽ قعؾال 
 .ٙٙ-ٜ٘لالعتبار، ص

، مركعز ٖٖٖانغرا اإلمام البييقي، البعث والشذؾر، تحقيقا الذيخ ععامر حيعدر، ص (ٕ)
 ٕالكذعععععععاف، ج، الزمخذعععععععري و  .ىعععععععٙٓٗٔ، ٔلخععععععدمات واألبحعععععععاث الثقابيععععععة، بيعععععععروت، طا

 .ٖٓٗص
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ؽ يا ث ؼيأدتثَشي  مؽ يدول الشاَر أن السراد بال "ما يا "  مَ  الؾج  الرابع    
 حؾب، ثالؼ ،خالرج مؽ أهل القبمة بدب  ذحؾب ث ،عال  ب فال  الشالار بقالدر هال ه الال

 .(3 مشها ويأدول الجشة

ح  انتثشا   لخمؾد أهل الشار ف  حؾه  واحد  فق  مؽ أالؾج  الخاما     
 اب الشار فق ، بل يشالهؼ ع اب أحؾاه الع ابث إذ ال ،خم د األيؿيا أ ف  ع

 –ال مهرير وغيرخه مؽ أحؾاه الع اب األور  نؾ  الشار، وه ا مؽ نخظ  
. وك ا انتثشا   لخمؾد أهل الجشة ف  حؾه   -تعالي واحد  مؽ  عميهؼ، فهؾ أيدُّ

الجشة،  أحؾاه الشعيؼ فيهاث فممدعدا  ف  اآلورة ما هؾ أنَسي وأجلُّ مؽ حعيؼ
   -تعالي – بدليل ل،اتث كقؾل              

      [.36]الدجدة 

   بعد ذكره حال األيؿيا   -تعالي –ويدل لرحة ه ا الؾج    ؾل     

            [ث أي ،فعل بفهل الشار ما ،ذا  مؽ 336]هؾد

  بعد ذكره حال الدعدا   أحؾاه الع اب. وك ا  ؾل          

  أهَل الجشة ما ،ذا  مؽ عظا   ال احقظاه ل . [ث ؼيعظخ 331]هؾد  
فاوتبلى واتسة اآليَتيؽ، دليل  عمي أن االنتثشا  ،أرَرى إلي ما ذأكرث إذ 
ا، وعمي  فاآل،ة دليل  عمي التفبيد وحف  االحقظاه.  القرلن ،فدر بعزأ  بعز 

                                                 

" في تفديره )جامع البيان( لميات السذكؾرة. (ٔ) حو "اإلماُم الظبري   وىؾ ما رجَّ
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َّا: ث  :ًَمن تِبعى "افلَّالَع ٍل"أبٌ اهلَذان

ى"     ح  وال الشار وال فشا  أهمهسا، إال أعدع فشا  الجشة ل ب،قأ  لؼوإن و"العبل 
 ال  بفشا  حركات أهل الجشة والشار، حتي يبقؾن كالجساداتث ال حركة لهؼ، 

 ذلػ  ث فقال ف سؾن مؽ الع ابون بالشعيؼ أو يتفل  مع كؾحهؼ أحيا ، يتم  ذأ 
مَديؽ تشقظع، وإحهؼ ،ريرأ "إن    ا، ون إلي نأ حركات أهل الخأ سؾد   ؾن  داتؼ  وأ

وتجتسع الم ات ف  ذلػ الد ؾن ألهل الشار". وه ا  ري   مؽ م ه  "جهؼ"ث 
 الجشة والشار. كؼ بفشا إذ حَ 

، ألح  لسا أأل ع ف  مدفلة حدوث العالؼ  أن "أبؾ اله يل" ذلػ وإحسا الت ع   
ال تتشاَهي.  لت  ال أول لها، كالحؾادث الت  لها لورث إذ كل واحدة  الحؾادث ا

ر ا، كسا ال أ ؾل بحركات ال تتشاَهي   ال  إح  ال أ ؾل بحركات ال تتشاَهي لوخ
ما ل م  ف  الحركة، ال  ون إلي ن ؾن  داتؼ. وكفح  عؽ أن  ، بل ،ريرأ أو ال  

 .(3 يم م  ف  الد ؾن((

 و ؾل  ه ا  مسا احفرد ب  عؽ جسهؾر السعت لةث ألحهؼ  الؾا  ال ،رحُّ    
، ث ألن الحؾادث إذا لؼ ، ؽ لها أول  (1 ال إلي أول  بل حادث   حدوث حادث  
 ؼ أكثر الفبلنفة  عدعَ  ع  ه مشهاث لخ دوث الجدؼ بامتشاه ومؾ خ فمؽ َيثبت ح
ال إلي  حادث   تمؾَ  ث إذ لؾ جاز حدوث حادث  (1 لحركات الفمػ وجؾد بدا،ة  

لور، حتي ال ،ذار إلي حادث  إال ويأعقل عمي هللا أن ،فعل غير ما فعم ، 

                                                 

 .ٖٚاإلمام الذيرستاني، السمل والشحل، ص (ٔ)
 .وما بعدىا ٙٙراجعا القاضي عبد الجبار، السحيط بالتكميف، ص (ٕ)
 .ٜٕٔ-ٚٔٔراجعا الظؾسي، التذكرة في عمؼ الييئة، ص (ٖ)
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ن الظريقة فيها ال إلي أولث أل   بل ي       فك لػ ،جؾز حدوث ي    
 نؾا .

ومؽ ه ا السؾضع و ع لمذي  "أب  الهال يل" القالؾل  بتشالاه  حركالات أهالل    
 تم  ذون ب . فسشع مالؽ حالدوث حالادث  داتؼ  ي ؾن إلي ن ؾن  الجشة، وأحهؼ يشتهأ 

ال إلالالي أول.  حالالادث    بالالل ال إلالالي لوالالر، حتالالي ال يم مالال  القالالؾل بحالالدوث حالالادث  
الع عشالال ، ولالالؼ يبالا عمالالي القالالؾل بال   إال "،حيالالي بالالؽ بذالالر  وهال ا مالال ه    الالد ترج 

 .(3 اإلرجات "((

  عمي طريا الشغر  لػ، أن "أبا الهأ يل"،  ال ب  السعت لةأحد  ؾَل  و    
مؽ الخؾض  (1 ح خ  ب  األفهاع، ويدتخرج  َؾ  السشاعريؽ، ثؼ تابؼي ، وليذ

ت  إلي  (1 ؽ اعتقده((مَ  ؽ اعتقادؼي  واالحتجاج ل ، عشدما رأ  مخ  ، ولسا كأ
تبػ ف  ه ا الباب، و د  ف  ذلػ، و يل ل     ،ا أبا اله يل، كي  ترشع ب أ

روا وال شغأ تفرَ ت  ف  البمدان، وصارت ف  أيدي الشاسا فقال  عميهؼ أن ي

                                                 

ا تحقيعق الحدؽ بؽ متؾيو الشجراني السعتزلعي، التعذكرة فعي أحلعام الجعؾاىر واألععراض، (ٔ)
ويحيععى بععؽ  ، نذععرا دار الثقافععة بالقععاىرة.ٖٜ، ٕٜ، ص)باالشععتراك( د. سععامي نرععر لظععف

د السعتزلععة، َروىا أن ألبععي ِمععؽ أصععحاب "العععالف"، معععدوٌد مععؽ الظبقععة الدععابعة عشعع بْذععرا
اليذيل سعتيؽ كتاب عا فعي العرد عمعى السخعالفيؽ فعي دقيعق الكعالم وجميمعو. راجععا القاضعي عبعد 

 .ٜٕٛ، ٕٗٛ، ٕٚ٘-ٕ٘٘الجبار، فزل االعتزال، ص
 .ٖ٘ٛص ٕوابؽ حزم، الِفَرل، ج .ٕٓٙ، صراجعا الدابق نفدو (ٕ)
 .ٓٚاإلسالمييؽ، ص أبؾ القاسؼ البمخي، باب ِذكر السعتزلة مؽ مقاالت (ٖ)
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ؾا الشاَر، لؼ ،رح   أن أهل الشار إذا دومأ ، فالسح  ُّ عش   (3 ،قم خدوا((
 .(1 وروجهؼ مشهاث ألحهؼ مؽ أهل العقاب((

نبا حقم  ، كسا "،حيي بؽ بذر" تبش ي ه ا الرأيورغؼ تؾبت  مش ، إال أن    
ف  ح ايت  لرأي "أب  ، "القاض  عبد الجبار" ذكرمؽ "الت كرة"، وكسا 

ؼيقؾل ، اله يل"، وإيارت  إلي فداده، ثؼ تبش خ  غير "أب  اله يل" ل 
 بشفد ، ال تتشاَهي مقدورات ،...   القادر  "القاض  عبد الجبار" ف  ذلػ

وه ا األصل ال ي بيش اه، مؽ كؾح   ادر ا عمي ما ال يتشاهي، إذا أح سَت ، 
وذلػ ححؾ ما كان أم شػ إبظال م اهَ  كثيرة ب ، عمي ما ذكره ف  الكتاب، 

  حركات أهل الجشة، وأحهؼ يشتهؾن إلي ،قؾل  "أبؾ الهَ يل"  مؽ تشاهخ 
ن ؾن  داتؼ  يمت ُّون ب . ألن ف  ذلػ حؽي ا لكؾح   ادر ا لشفد ، و ادر ا عمي ما 

عمي أن ،فعل ف  كل حال  فيهؼ   -تعالي – ي، بل البد مؽ أن ،قدرال يتشاهَ 
 أمؾر ا يمت ُّون بها.

. فدؾ   بيؽ ، ف  م السة أصحاب الحركات"أبؾ اله يل"ورد ذلػ أَ  وإحسا   
ث فإن حدوث  .ي وبيؽ ما ،دتقبلث دفع ا لد الهؼما مز والفرو بيشهسا عاهر 

، وال الذ   بعد الذ   ال إلي غا،ة  ولور  ال ،أخرج الفعَل عؽ كؾح  فعبل  
 ل.القادَر عؽ كؾح   ادر ا. وليا ه  ا ما ،حدث إلي أو  

 ه د عهر عؽ "أب  اله يل"، الرجؾه عؽ ه ا الس ه ، وأح  لؼ ي كر و    
ولؼ يثبت عمي الس ه  مؽ أصحاب   إال مي طريا االعتقاد والقظع، ع

                                                 

 .نفس الرفحة الدابقة (ٔ)
 .ٜٕٓالقاضي عبد الجبار، فزل االعتزال، ص (ٕ)
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مؽ  ويقال  إح  ما واَل  "أبا اله يل" ف  ي     "،حيي بؽ بذر اإلرجات "،
 م اـب ، إال ف  ه ه السدفلة.

 –ه مقدورَ  أن   ل ي ذكرحاه  مؽ  ومدار ه ه السدفلة  عمي إح اع األصل ا   
. وكسا ،أحتاج إل  ه ا األصل ف  السدفلة الت   مشاها، ببل حها،ة   -تعالي

فك لػ ،أحتاج إلي  ف  م السة مؽ ،عتقد احقظاَه الثؾاب، وأن إدامت  ال تأعَقل 
عمي ما أعش ث  (3 وال ترح، وهؾ السح   عؽ "جهؼ" وصاحب  "البظخ "

ا إال وروج القادر عؽ كؾح   ادر ا عمي مثل ما فعل ألن الساحع مؽ ذلػ، لي
 .(1 ((أو أزَيد مش . وه ا ال ،رح ف  القادر لشفد ...

حقظاه الحركات، ثؼ تؾبت  مش  إذن اعترى السعت لة بقؾل "أب  اله يل" با   
، ي زع  عمَ  رأَ،  ي د بشَ وأح   بعد، س   أن كل ما أحراه العدُّ فهؾ متشاه 

ه "القاض  عبد بالعدد، فه  متشاـية  البدوالحركات محرؾرة   ، وهؾ ما رد 
 .الجبار" ف  كبلم  الدابا

                                                 

ؼ  (ٔ) ا يشعسؾن فييا، كسا ُيعشعَّ يخية"ا أن أىل الجشة ُيشعَّسؾن فييا، وأىل الشار أيز  رْأي "البظِّ
مييؽ، راجعععا األشعععري، مقععاالت اإلسععال .دوُد العدععل بالعدععل، وكسععا يتمععذذ ُدود الخععلِّ بالخععل

 .ٜٖٙ، ٖ٘٘ص ٕج
 .ٚٔٔ، ٙٔٔالقاضي عبد الجبار، السحيط بالتكميف، ص (ٕ)



 

 

0210 

 باطل ث لمؾجؾه اآلتية    "رجاتاإل "،حيي ال ي تبش اه  ،ي "العبلى"ورأ     

ما نبا ذكره مؽ كبلع "القاض  عبد الجبار" ف  كتاب  "السحي "   -3   
 ي. ادر ا عمي ما ال يتشاهَ  ادر ا لشفد ، و  -تعالي –مؽ مشافات  لكؾح  

 ادر  بقدرة  زاتدة  عمي  -تعالي –بفح   –أهل الدشة  –مع مبلحغة   ؾلشا    
 ذات .

 زاى إلي أوجأ  بظبلح  يو    

قد عؽ "العبلى" أن العدد ،قع عمي جهل  بظباتع السؾجؾداتث ف أح  -1   
ر بخمده  أن ما لؼ ،خرج إلي ال ؾجؾد فميا ما لؼ ،خرج إلي الؾجؾد، ولؼ يدأ

،قع عمي  العدد، بل العدد ،قع عمي ما  ، ال، وما ليا بذ    بذ    أصبل  
ورج إلي الؾجؾد بالفعل، فسا ورج إلي الؾجؾد مؽ حركات أهل الشار 

ا ، وه  ا أبد   .(3 والجشة، فهؾ محدود  متشاه 

 ولسخالفت  لئلجساه السشعقد عمي دوامهسا ودواع أهمهسا. -1   

ل ب لػ، إال فرار ا مؽ الحركات، وما فر  مش ، الزع  ل  ال وألح  ما  ا -8   
َدد ن ؾن أهل الجشة والشار وتشعُّسهؼ وتفلُّسهؼث فقد أ ر المحالة ف  مأ 

ى" ببقاتهؼ ناكشيؽ متشعس خيؽ ف  الجشة أو متفل خسيؽ بع اب الشار،  "العبل 
دُّ كسا تأعدُّ عوحعمؼ بالبداهة أن الد ؾن والشعيؼ والع اب، كل ذلػ ل  مأدد  تأ 

و د أيار "الذهرنتاح " إلي ه ا الؾج   مدة الحركة، ال فرو بيشها ف  ذلػ.
ا.  ؼيسا حقمتأ عش  نابق 

                                                 

 .ٙٙ-ٛ٘ص ٔراجعا مشاقذة ابؽ حزم، لذلػ في كتابوا الفرل، ج (ٔ)
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وا  جشةال أهلأ  ولؾ صح كبلع "العبلى"، لغل   -5    ف  ع اب  داتؼ ، ولرارأ
قخ  البخشَى وَمؽ فجفه الكابأؾس ور وَمؽ نأ ، وأيُّ حعيؼ  ف  ذلػ أيبَ  بالسخدأ

! بل ه ا غا،ة يشع   س  أمثال ه ال  ف  الجشة! بل ما فاتدة الجشة حيشئ  
 .(3 الذقا 

ُِثالّجا:   ًابن عزبُ الصٌفَْ رأ

، (1 ((-تعالي –ق  الرؾؼية    أن الجشة باؾية  بإبقات  أأثر عؽ محق خ    
ث فؽي  ردخ عمي مؽ يتؾهؼ - عمي اوتراره - وه ا القؾل  –  د يا 
ا هللَا ث وإال لذاركَ -وك ا الشار  –بقا  األبدي لمجشة انتحالَة ال -كالجهسية 

و الرؾف   بفحهسا بقيتا ال  -تعالي – ف  االتراى البقا  األبدي. ففر 
.-تعالي –لهسا، أما بقا  الحا  -تعالي –ب اتهسا، بل بإبقا  هللا     ف ات خ

، "بؽ عرب األكبر االذي  "حأد  إلي بعض الرؾؼية، واصة  لكؽ   
ة الذي / أحسد الدردير، ت بفشا  الشار، ،قؾل "العبلم القؾلأ  وغيره،
ا عمي أح  رأ يأ ال، مشب خ ف  ذلػ "هال3133  ؽ تبعهؼ مؽيؽ" ومَ "الزال خ  ه 

   "السترؾ خفة" األدعيا ، ال الرؾؼية

  ومالالالالؽ الشالالالال اه السخالالالالالخ  لئلجسالالالالاه السدالالالالتشد لرالالالالريح الكتالالالالاب والدالالالالشة    
شؼ َيئأالؾل أمرأهالا إلالي الخالراب، وأحهالا ال الستؾاترة   ؾل بعض الزال خيؽ  إن جهال

، و الالال بالال  بعالالض السترالالؾفة  َمالالي هللا مالالشهؼ األرض  –تكالالؾن داَر ومالالؾد  ث –أو 
وا فالالإحهؼ أضالالمُّؾا كثيالالر ا مالالؽ الشالالاسث العتقالالادهؼ أحهالالؼ صالالؾؼية  حؿيقالالة ، وحبالال أ 

الكتاَب والدشَة وإجسالاَه األتسالة ورا  عأهالؾرهؼ، وربسالا حَدالب  بعالض السمحالدة  
                                                 

 .ٙٗٔ، ٘ٗٔص ٗ، جالدابق نفدوراجعا  (ٔ)
 .٘٘ص ٔالقائلا ىؾ "الشرراباذي"؛ كسا نقمو اإلمام القذيري، في الرسالة، ج (ٕ)
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ؼيةث "نالاليدي محيالال  الالالديؽ بالالؽ العربالال "ث يريالالد بالال لػ  تالالرويَى إلالالي إمالالاع الرالالؾ 
مقالتالال  الباطمالالة، وحايالالا هالال ا اإلمالالاع أن ،قالالؾل هالال ا القالالؾل السخالالال  لمكتالالاب 
والدالالالالشة وإجسالالالالاه األتسالالالالة السعتَبالالالالريؽ مالالالالؽ الرالالالالحابة والتالالالالابعيؽ وتالالالالابعيهؼ 

ؾس  عمي ". وكال ا  ..بإحدان. سل عمي أح  َمدنأ تب ، حأ ولئؽ وأجد ف  بعض كأ
إن أهالل الشالار َيئأالؾل أمالرهؼ إلالي أحهالؼ يتمال  ذون بهالا كسالا يتمال ذ أهالل  ما ،قالال 

ب  عمي هللا ورنالؾل ، ال ،قالؾل  الجشة بشعيسها. وال ري  أحها مقالة  باطمة ، ك خ
 .(3 بها أحد  مؽ أتسة الديؽ السقتَد  بهؼ((

الشالار ، مالؽ القالؾل بالفن ما حأد  مؽ ذلػ إلي بعض الرالؾؼيةثؼ ذكر  أن    
اإلنالالبلمية، ذالالريعة ممخالالال   لفهالالؾ  هالال ال   رها كيالال بعالالد أعالالؾاع   تفَشالالي وتخالالرب

 ال يؽ عميهؼ مدار االعتقادات.  ،جساه أتسة الديؽوإل

الالؾس  عمالاليهؼ، أو محسالالؾل  الجالالؾاب عمالالوحاصالالل      ي كبلمهالالؼ  أحالال  إمالالا مدنأ
، ؼيال  رأعؾَحالة   و"الذظح" عشالدهؼ  كالبلع  ،... عمي أح  مؽ يظحات الدالكيؽ  

الالال "وي الالالؾن ذلالالالػ حالالالال  الالالحؾ"،  بالالالَل تسالالالاع (1 "رالدُّ الالال ران عشالالالدهؼ   "،الر  والد 
  .(1 ((مع أور  

الالالالالفالالالالالالسحققؾن عمالالالالالي أن     ؽ ،أعالالالالالرى بالرالالالالالبلح "الذالالالالالظح" إذا صالالالالالدر عس 
حسالالل  صالالحيح  ،أحسالالل عميالال ، وبلف الالا لسالالؽ كالالان مالالؽ أهالالل واالنالالتقامة، فمالال  مَ 

.ذظحأ فالزبلل،     مردود 
                                                 

، نذعععرا دار ٙٔٔ، ٘ٔٔردير، شعععرح السشغؾمعععة البلريعععة فعععي العقائعععد، صالعالمعععة العععد (ٔ)
 .مٕٙٔٓ، ٔاإلحدان بالقاىرة، ط

ععْلر"ا غيبععةٌ " (ٕ) ععْحؾ"ا ُرجععؾعٌ يٍّ ارٍد قععؾ بععؾَ  الد  . يٍّ قععؾ  إلععى اإلحدععاس بعععد ال يبععة بععؾاردٍ  . و"الرَّ
 .ٓٚ، ٜٙص ٕراجعا اإلمام القذيري، الرسالة، ج

 .ٛٔٔ، ٚٔٔمة البلرية في العقائد، صالعالمة الدردير، شرح السشغؾ  (ٖ)
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شَكالالر عمالالالي أن الذالالالظح إذا صالالدر عالالالؽ العبالالد حالالالال غيبتالال   فالالالبل يمالالراده  و    
  عمالالي أحالالؾال األوليالالا  الذالالاغمة  حيشئالال    سالاللح،أ صالالاحب  وال ي اوالال  عميالال ، بالالل 

ال ر   عؽ التحفُّظ ف الَ اَر ، ومجالالا الدُّ السقالث حتي  ال بعزهؼ  هال ال  نأ
كالالالل ذلالالالػ لقزالالالا  العقالالالل بانالالالتحالة كالالالؾن هالالال ه الغالالالؾاهر  ثتأظالالالَؾ  وال تأحَ الالالي

ضالالؾ    ؼالاليأفَهؼ فالال، أمالالا مالالا ،رالالدر عشالال  بعالالد وروجالال  مالالؽ غيبتالال   (3 مالالرادة((
  راتؽ أحؾال .

  محسالالؾل  عمالالي باوترالالار  مالالا يأشَدالال  مالالؽ ذلالالػ إلالالي محققالال  الرالالؾؼية، و    
  .(1 م ان عأراة الس مشيؽ. وما ال ،قبل التفويَل  مدنؾس  عميهؼ((

  هالالؾ "الذالالي  واصالالة   السقرالالؾد باالتهالالاع بالالالقؾل بفشاتهالالا مالالؽ الرالالؾؼيةو    
مالالا  أبالالرزَ    بخرؾصالال ، أذكالالرأ ثأالالكبالالر ابالالؽ عربالال "، ولالالئبل أكالالرر مالالا نالالبا بحاأل 

لدالابا اإليالارة إليهالا، افال  درانالتها "الالدكتؾرة عاتذالة السشالاع " احتهت إلي  
القالؾَل بالفن أهالل الشالار ،عال  بؾا فيهالا مالؽ  "ابالؽ عربال "، إلي  خي عأ  ن ماأ  فتر  

  ذوا بهالاث لسؾافقالة طالبعهؼ لهالايتمال    مدة ، ثؼ تشقم  طبيعتهؼ إلي حاريةث حتالي
ث لالال  أن السالالتفحص لشرالالؾص ابالالؽ عربالال  الكثيالالرة، ،جالالدها ت كالالد ال  غيالالرأ د يالالا 

بعبارات  صريحة  واضحة  ال َلبا فيها  أن هشا  ع اب ا بسعشي األلالؼ والعقالاب 
ا فالال  العالال اب لمكفالالار دون السالال مشيؽ، فكيالال   ألهالالل الشالالار، بالالل أن هشالالا  ومالالؾد 

                                                 

 ، مجسع البحؾث اإلسالمية.ٕٕٛاإلمام أبؾ حامد ال زالي، الرد الجسيل، ص (ٔ)
  .ٔ٘ٔالعالمة األمير، حاشية الجؾىرة، ص (ٕ)
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الالالال ؽ حرالالالال   أحالالالال  ،قالالالالؾل بعالالالالدع وجالالالالؾد عالالالال اب  فالالالال  الشالالالالار أم الالالالؽ أن ،أفَهالالالالؼ مخ
 .(3 ا!((أصبل  

الال وأن القالالؾل     –هالالا مشهالالا، ثالالؼ ،فشيهالالا هللا وج أهمخ والالر و   عالال اب الشالالار، بتؾؾُّ
ا تشتهالال  إليالال   هالالؾث ألحالال  و-تعالالالي   ابالالؽ تيسيالالة،  رأ يأ  مقهالالا وجعالالل لهالالا أمالالد 

د لالال   تمسيالال ه السخمالالص ابالالؽ الؿالاليؼ،... ومسالالؽ انتحدالالؽ القالالؾَل بفشالالا   وتذالالد 
 .(1 ((...الشار  طاتفة  مؽ العمسا  السحَدثيؽ

وا إلالالي تفويالالل الشرالالؾص الالالؾاردة فالال  ومالالؾد أهالالل لجالالفأ   ن بالفشالالا مؾوالقالالات   
الا الشار، وه ا التالفويل وإن كان مقبؾال  مؽ ابالؽ عربال ، فماليا مقبأال ؾال  وال متفق 

ث لسا َ،عمسال  البالاحثؾن  مالؽ (1 وييخ  ابؽ تيسيةالجؾزية مع مشهى ابؽ ؾيؼ 
الالا بهالالؼ  ا واصًّ عالالاهر  ، فسالالا ،فَهالالؼ مالالؽ-كسالالا نالالبا  –أن لمرالالؾؼية اصالالظبلح 

، فالالل محامالالل صالالحيحة، تفَهالالؼ ضالالسؽ  الالراتؽ مالالؽ  كبلمهالالؼ أحالال  مخالالال   لمذالالرهخ
 كبلم  اآلور. 

وإعسالال    فالال   يرفزالان التفوياللَ الجؾزيالة أما ابؽ تيسيالة وتمسيال ه ابالؽ ؾاليؼ   
العقل ف  الشص، حتي ولؾ كان هشا  دليل  يدل عمي ذلالػ،... إال أحهسالا هشالا 

                                                 

، ٕٜصعقيدة فشاء الشار بيؽ ابعؽ عربعي وابعؽ تيسيعة وابعؽ القعيؼ، د. عائذة السشاعي،  (ٔ)
وراجععع  م.ٕٕٓٓقظععر،  -القعانؾن والدراسععات اإلسعالميةبحعث مشذععؾر بلميعة الذععريعة و ، ٖٜ

، ٖٗ٘، ٕٖٓ، ٖٔٓص ٔفععي السدععألةا كتابععوا الفتؾحععات السليععة، ج عععؽ رأي ابععؽ عربععي
 -، نذعععرا دار صععععادرٕٙ٘، ٖٚٔ، ٗص ٗ، جٔ٘٘، ٓ٘٘، ٔٚٔ، ٚٚص ٖ، جٖ٘٘

 بيروت، بدون تاريخ.
 .ٖٜد. عائذة السشاعي، عقيدة فشاء الشار، ص (ٕ)
 .ٜٗبق نفدو، صراجعا الدا (ٖ)
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ل وصالالالرى الشرالالالالؾص عالالالالؽ يالالال ـبان إلالالالالي التفويالالالال –وفالالال  هالالالال ه السدالالالالفلة  –
 كبلع، هؾ السراد.ال، فسا ،فيده عاهرأ (3 عاهرها((

فال  انالتخراج حرالؾص  مالؽ كالبلع "ابالؽ عربال " حفدال ، الباحثة لقد أجادت    
ا، وأن نالب  ايالتباه  تقظع بفن الكفالار ،عال  بؾن فال  الشالار، مخم الدون فيهالا أبالد 

  هالالؾ عض مسالالؽ حدالال  إليالال  القالالؾَل بفشالالا  الشالالاربكالالبلع "ابالالؽ عربالال " عمالالي الالال
بؾجالؾد  سالا ،أقالر انأ بفظرته -وكال ا السدالمؼ  -ترريح ابؽ عربال  بالفن السذالر  

ي"، غيالالر أن ذلالػ  بالالال "تؾحيالد السرتبالة اإللهيالالة العغَسال "ابالؽ عربالال "س ي هللا، َنال
الالده، وأن رحستالال   ، ومالالؽ األيالاليا   -تعالالالي –السذالالر  ال يؾح خ تدالالع كالالل  يالال   

ابالالؽ "عغسالالي، ويقالالؾل التالال  تدالالعها هالال ه الرحسالالة  تؾحيالالد السرتبالالة اإللهيالالة ال
عؽ ه ال  السذركيؽ   فمهؼ راتحالة  مالؽ التؾحيالد، وبهال ه الراتحالة وإن  "عرب 

الالالا مالالالؽ الشعالالاليؼ فالالال   لالالالؼ ،خرجالالالؾا مالالالؽ الشالالالار، ال يبعالالالد أن ،جعالالالل هللاأ فالالاليهؼ حؾع 
األنالالالباب السقروحالالالة بهالالالا اآلالع، وأدحالالالي مالالالا ، الالالؾن مالالالؽ تشعالالاليسهؼ  أن ،جعالالالل 

فال  ال مهريالر، حتالي  -ورال ي هؾ السحالرأ  –السقرور ف  الحرور، وحؿيز  
،جالالد كالاللُّ واحالالد  مشهسالالا بعالالَض لالال ة ، كسالالا كاحالالت لهالالؼ هشالالا بعالالض راتحالالة مالالؽ 
كالالؼ، ؼبقالال   الالؾل بيششالالا وبالاليؽ مالالا ذكرحالالاه مالالؽ الحأ التؾحيالالد،... ومالالا ورد حالالصخ ،حأ

  .(1 اإلم ان عمي أصم  ف  ه ه السدفلة،...(

                                                 

. وراجعع معؽ نرعؾص ابعؽ ٕ٘أ د. طو حبيذي، مقدمة االعتبعار، لمتقعي الدعبلي، ص (ٔ)
ىععععععع، دار الكتعععععع. ٛٓٗٔ، ٔ، ط٘ٚٗ-ٖٚٗص ٙتيسيععععععة فععععععي ذلععععععػا الفتععععععاوى الكبععععععرى، ج

 بيروت. -العمسية
، وانغرا د. عائذة السشعاعي، عقيعدة فشعاء ٖٗ٘ص ٔابؽ عربي، الفتؾحات السلية، ج (ٕ)

 .ٜٛالشار، ص
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بتخميالد  ؾلال   ، ؼبقال َ "اإلم الان"فح  نا   عمي نبيل ب  حوصر   ،ه ا كبلم    
الا لقؾلال  فال  عقيدتال  التال   تهالا فال  أول أثبَ الكفار ف  الشار، ثابت ا عشال ، مؾافق 

الا فال  الجشالة ... أن لمشتأ وأ ررتأ    "الفتؾحات" ، وفريق  الجشة حاخ والشاَر حالاخ
،... والتفبيدَ  ا ف  الشار حاخ لمس مشيؽ والسؾحديؽ ف  الشعيؼ السؿيؼ فال   وفريق 

، والتفبيدَ  شان حاخ  .(3 (هل الشار ف  الشار حاخ أل الجخ

ِّ"ًتلنَذي  "ابن تَنَْ" رأِ  "اجلٌسٍْ هابن ق

أع  ،بفشالا  الشالار وجالدل  طؾيالل  هالل  الااَل  والبلى   ورأيهسا ف  السدفلة مثالارأ    
ت إليال  "د. عاتذالة السشالاع "، فال  بقت إيارة  ريبة  مؽ وبلل مالا احتهالنالا 

 بحثها الس كؾر.

 ابالالؽ ؾالاليؼ"تمسيالال ه   الالؾل  انالالتشد إلالالي "ابالالؽ تيسيالالة"إلالالي  فسالالؽ َحدالال  ذلالالػ   
الدالالابع   الالؾل مالالؽ ،قالالؾل  بالالل أثشالالا  ذكالالره اآلراَ  فالال  السدالالفلة     "الجؾزيالالة

ا تشتهال  إليال ، ثالؼ -تبار  وتعالي –،فشيها ربُّها ووالقها  ث فإح  جعل لها أمالد 
َتفشالالي ويالال ول عالال ابأها.  الالال "يالالي  اإلنالالبلع"  و الالد حأقالالل هالال ا القالالؾلأ عالالؽ عسالالر 

 ثؼ حَذد األدلَة لتفييده.. (1 ((ريرة...وابؽ مدعؾد وأب  ه

  بؾجالؾد مرالش    مذالهؾر  لذاليخ  الجؾزيالة وك ا ،أدتَشد إلي  ؾل ابؽ ؾاليؼ   
ل عميال  ابالؽ ؾاليؼ(1 "ابؽ تيسية" ف  السدالفلة فال  القالؾل بفشالا   الجؾزيالة ، عالؾ 

                                                 

. وانغرا ابؽ اآللؾسي، جالء العيشيؽ فعي محاكسعة ٖٛص ٔابؽ عربي، الفتؾحات، ج (ٔ)
م. وراجعا د. عائذة السشاعي، عقيدة ٜٔٙٔ، مظبعة السدني بسرر، ٕٗٗاألحسديؽ، ص
 .ٜٜفشاء الشار، ص

 .القاىرة -، مظبعة السدنيٖٗ٘ابؽ قيؼ الجؾزية، حادي األرواح، ص (ٕ)
  .ٕٗٙعميل، صابؽ قيؼ الجؾزية، شفاء ال (ٖ)
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الشالالالالار، وبدالالالالظ  فالالالال  كتابالالالال  "حالالالالادي األرواح"، لالالالال ا أل الالالال  "التقالالالال ُّ الدالالالالب  ، 
 .(3 "الجؾزية د عمي رأي "ابؽ ؾيؼهال"، ف  الر 657ت

يشقل عؽ مرش   "ييخ " السذار إلي  ف   ،الجؾزية ر أن ابؽ ؾيؼوالغاه   
 الالدس هللا  - "اإلنالالبلع يالالي َ "عشهالالا  نالالفلتأ  كشالالتأ  ؾلالال  عالالؽ هالال ه السدالالفلة    

 ،جالال  فيهالالا بذالال    ؼ ،أ وَلالال .كبيالالرة   هالال ه السدالالفلة عغيسالالة    فقالالال لالال  ،- روحالال 
العبد بؽ حسيالد الكخ "يت ف  تفدير حتي رأ ،فسزي عمي ذلػ زمؽ    بعالَض  " د خ

 ،وهالالؾ فالال  مجمدالال  األويالالر ،إليالال  الكتالالابَ  ففرنالالمتأ  ،تمالالػ اآلثالالار التالال  ذكالالرتأ 
هالال ا السؾضالالع ،ذالال ل    الالل لالال   لمرنالالؾل و مالالتأ  ،عمالالي ذلالالػ السؾضالالع سالالتأ وعم  
-رحسالة هللا عميال  -فكتال  فيهالا مرالشف  السذالهؾر  .وال يدري ما هؾ ،عمي 
ذكالالر ذلالالػ فالال  لوالالر مجمالالا  لالال ، فهالالؾ رأ،الال   أن يالاليخ   مالالع مبلحغالالة، (1 ((

  فال  هال ا الالشص، فمالؼ ،ح الؼ ال   الجؾزيالة األوير ف  السدفلة، أما ابالؽ ؾاليؼ
 !(1 بالبقا  وال بالفشا  صراحة ((

بعشالالؾان "الالالرد عمالالي مالالؽ  الالال بفشالالا  الجشالالة والشالالار مالال ور ا، رنالالالة  طأبعالالت و    
اإلنالالبلع أبالال  وبيالالان األ الالؾال فالال  ذلالالػ"، كتالال  محققهالالا عميهالالا  "تالالفلي   يالالي  

هال. درانالة وتحقيالا  611العباس أحسد بؽ الحميؼ بؽ تيسية، الستؾفي نشة 

                                                 

. ٖ٘، ٛٗ، ومقدمععععة السحقععععق، صٜٜ-ٜٚراجعععععا العالمععععة الدععععبلي، االعتبععععار، ص (ٔ)
والذععععيخ/ سععععالمة العزامععععي، البععععراىيؽ  .ٕٔٗص ٔٔفععععتح البععععاري، جوالحععععافا ابععععؽ حجععععر، 

 .ٕٓٛالداطعة، ص
 .مٜٛٚٔ-ىعٜٖٛٔبيروت،  -، دار السعرفةٕٗٙشفاء العميل، صابؽ القيؼ،  (ٕ)
 .ٕٖٓحجازي، ابؽ القيؼ ومؾقفو مؽ التفكير اإلسالمي، ص أ د. عؾض ه جاد (ٖ)
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األنالالتاذ السذالالار  بجامعالالة اإلمالالاع دمحم  –الالالدكتؾر دمحم بالالؽ عبالالد هللا الدالالسهري 
 . (3 بؽ نعؾد اإلنبلمية"

  (1 مالالع عالالدع التالاليقؽ مالالؽ صالالحة حدالالبتها إليالال  مالالؽ عدمالال ، رجالالح محققالالؾن    
  ظع ا.حدبتها إلي  صحيحة   نإ  (1 لورون  عدع صحة حدبتها إلي ، و ال

الرنالة عؽ ابؽ تيسية، وحؽي   ؾَل   ه ه رغؼ دفاه محقاأح  ظ  ويبلحَ    
بفشا  الشار، إال أح  ،دؾو الذؾاهَد عمي ميل ابؽ تيسية إلي القؾل 

 !(8 بفشاتها

أحرار ابؽ تيسية مؽ ير   أن القؾل بفشا  الشار ليا بدعة ث ألن  ومؽ   
بجامعة أع  -عمسية  –ش رنالة  حا َ  (5 سية مدبؾو  ب . ومشهؼ باح   ابؽ تي

دا   مع رحسة هللا الت خ  ثالقر  بس ة الس رمة، رج ح فيها القؾَل بفشا  الشار
ب لػ،  "ابؽ تيسية"مؽ ،عت ر عؽ  ؾل  (7 الؾانعة وح ست  البالغة! ومشهؼ

 .لة الذرعيةع  باألدوأح  كان أول  ؾَليؽ ل  ف  السدفلة،  بل تزمُّ 

                                                 

 .مٜٜ٘ٔ-ىع٘ٔٗٔنذرا دار بمشدية بالرياض، الظبعة األولى،  (ٔ)
 .ٖٚانغر مثالا أ د. طو حبيذي، مقدمة االعتبار، لمتقي الدبلي، ص (ٕ)
-ٕٔ، ٙ، ٘انغرا مقدمة السحقق لرسالة الرد عمعى معؽ قعال بفشعاء الجشعة والشعار، ص (ٖ)

ععااو  .ٙٔ "التقععي  الِحرععشي"، و"السشععاوي"،  مسععؽ ندعع. القععؾَل بفشععاء الشععار إلععى ابععؽ تيسيععة أيز 
و"األلبعاني"، و"عبعد  "،لؾسعيآلبعؽ اا"و "،صديق حدؽ"و"، الدفاريشيو"و"األمير الرشعاني"، 

وتابععععو عميعععو  خعععرون. راجعععع فعععي ذلعععػا د. عائذعععة السشعععاعي، عقيعععدة فشعععاء  .العععراز  ع يفعععي"
 .ٜٗ، ٖٜالشار، ص

 .ٖٕ، ٕٕ، ٕٔقارنا مقدمة رسالة الرد عمى مؽ قال بفشاء الجشة والشار، ص (ٗ)
 .ٖٕ، ٕٕصانغرا الدابق نفدو،  بيرل عبد ه.ىؾا  (٘)
 .ٕٗ، وقارنو أيزا، صٕٕص. انغرا الدابق نفدو، ىؾا ناصر األلباني (ٙ)
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، انتشد القاتمؾن و    ف  ابؽ تيسية ذكرها  إلي حرؾص  فشاتها  ب عمي كل  
لكؽ   ، ومشها   ؾل -برحة حدبتها إلي  عمي القؾل  –الرنالة السشذؾرة 

وحيشئ ، ... ت كسا تفشي الدحيا، لؼ يبا فيها ع ابإذا احقزي أجمها، وفشيَ 
مع أن القاتميؽ  -حابة ؼيحتى عمي فشاتها بالكتاب والدشة، وأ ؾال الر

ببقاتها ليا معهؼ كتاب، وال نشة، وال أ ؾال الرحابة... هللا أوبر ببقا  
حعيؼ الجشة ودوام ، وأح  ال حفاد ل  وال احقظاه ف  غير مؾضع مؽ كتاب ، 
كسا أوبر أن أهل الجشة ال ،خرجؾن مشها، وأما الشار وع ابها فمؼ ،خبر 

الشار لؼ ي كر فيها ي    ..،خرجؾن مشها.ببقا  ذلػ، بل أوبر أن أهمها ال 
. فإذا  در ع اب ال لور ل ، لؼ ، ؽ هشا  رحسة ..يدل عمي الدواع

 .(3 (ألبت 

ه ا ما ،أدتشد إلي ، وال يثبت ف  مي ان البح  العمس ، أن ،أح ؼ عمي    
، حخ  نيسا و د دبت  إلي صاحب  غير ،قيشية، رأي  مؽ وبلل  م ل   واحد 

مع مبلحغة الجهل بسردر وكات  ناتر كتب ،  صرح بخبلف  ف 
بل فيها ما ، (1 نيره عمي وتيرة واحدةال السخظؾطة، وعدع تشانا أنمؾبها و 

 ، ومؽ م  م لفأ م  الكتابث فف حؼ ؼي  ما لؼ ،قأ ل الشان  ف  صأ ي كد تدوُّ 
عمي الجهسية واله يمية... ورجح  –رحس  هللا  –ذلػ    و د تكمؼ الذي  

                                                 

  .ٕٛ، ٓٛ، ٚٙ، ٙ٘انغرا الدابق نفدو، ص (ٔ)
وراجع في نفي ندبة ىذه الرسالة إلى ابعؽ  .ٖٚعتبار، راجعا مقدمة أ د. حبيذي، لال (ٕ)

، ٛٓٙ-ٕٙٗص ،دعععاوى السشععاوئيؽ لذععيخ اإلسععالم ابععؽ تيسيععة، ه ال رععؽ عبععد. دتيسيععةا 
 .الدمام -دار ابؽ الجؾزي 
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ب  أهل البدعة، وأيار...((أدلة أهل الد ث فه ا  ظع ا ليا (3 شة، وهَدع يأ
 .لس ل خ  حفد مؽ كبلع ا

و د     ث كقؾل ابؽ تيسية ب لػ  انتشد إلي أ ؾال  ف  كتب  ؽ َحفي  ؾلَ ومَ    
عمالالالي أن مالالالؽ   الدالالالشة والجساعالالالة أهالالالل هالالالا ونالالالاترأ اتفالالالا نالالالم  األمالالالة وأتستأ 

الالل  .والعالالرش لجشالالة والشالالاركا ثميالالةالسخمؾ الالات مالالا ال ،عالالدع وال ،فشالالي بالكأ  ولالالؼ ،قأ
بفشا  جسيع السخمؾ ات، إال طاتفالة  مالؽ أهالل الكالبلع السبتالدعيؽث كالالجهؼ بالؽ 
صفؾان ومؽ وافق  مؽ السعت لة وححالؾهؼ. و الؾلهؼ هال ا باطالل ، ،خالال  كتالاَب 
هللا ونشَة رنؾل  وإجساَه نم  األمة وأتستها، كسا ف  ذلػ مؽ الداللة عمي 

أحال  لالؼ يالشص صالراحة   مع مبلحغة ، (1 ((غير ذلػ بقا  الجشة وأهمها وبقا 
وحص  عميال  فال   ف  ه ا الشص، عمي بقا  الشار وأهمها، وهؾ الستشاَزه ؼي !

د مؾضالالع لوالالر، فقالالال    فالالإن حعالاليؼ الجشالالة وعالال اَب الشالالار داتسالالان، مالالع تجالالدُّ 
 .(1 حكر ذلػ  الجهؼ بؽ صفؾان((ادث فيهسا، وإحسا أالحؾ 

حأدال  إليال  القالؾل بسؾافقالة الجسهالؾر فال    زيالةالجؾ  ابالؽ ؾاليؼوك ا تمسيال ه    
. و الؾل  (8 السدفلة، مؽ القؾل بدواع الجشة وحعيسهالا والشالار وعال ابها وأهمهسالا

                                                 

 .ٕٗ، صالرد عمى مؽ قال بفشاء الجشة والشاررسالة  (ٔ)
فيعععد بالدععععؾدية، ، نذعععرا مجسعععع السمعععػ ٖٚٓص ٛٔابعععؽ تيسيعععة، مجسعععؾع الفتعععاوى، ج (ٕ)

  .ىعٙٔٗٔ
، وقارنعععععو، ٙٗٔص ٔابعععععؽ تيسيعععععة، مشيعععععاج الدعععععشة الشبؾيعععععة، تا دمحم رشعععععاد سعععععالؼ، ج (ٖ)

  .ىعٙٓٗٔ، ٔ، نذرا جامعة اإلمام دمحم بؽ سعؾد، طٖٓٔص
 .ٖ، ط، نذرا دار الحديث بالقاىرةٕٓصرح بو في كتابوا الؾابل الري.، ص (ٗ)
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و الالد نالالبا ذكالالر بعالالض كبلمالال  فالال  ، ، و الالؾل  بفشالالا  الشالالار وعالال ابها(3 بالالالتؾؾ 
   .(1 ذلػ

البالؽ فه ه  راتؽ تفيد  أن القؾل بفشا  الشار،   البد أن ، ؾن أوًّال  مال ـب ا    
الع ؼيال  ب الل مالا أأ الجؾزية تيسية، ارتزاه ابؽ ؾيؼ وتال  مالؽ  الؾة الفهالؼ ، وتؾن 

 .(1 والبيان ونعة االطبله وصدو العقيدة((

 ابالالؽ ؾالاليؼ"ن فيالال ه  إلالالي أ عالالؾض هللا حجالالازي"، /"أنالالتاذحا الالالدكتؾر أمالالا   
  أن الجشالالة أبد،الالة  ال تفشالالي، وداتسالالة  ال تالال ول، وأن أهمهالالا ال   يالالر   "الجؾزيالالة

ا،... وأما الشار  فغاهر كبلمال  فال  كتاَبيال  "حالادي األرواح  ؾن ،غعشأ  عشها أبد 
ي، وأن أهمهالا ليدالؾا م ب الديؽ إلي ببلد األفالراح"، و"يالفا  العميالل"، أحهالا نالتفشَ 

 .(8 ((،...فيها

 هؾ الرأي السذهؾر حدالبت  "إلالي ابالؽ ؾاليؼ -القؾل بفشا  الشار أي  –ه ا    
ؽ الؿالاليؼ وم لفاتالال ، مالالا يشالالا ض هالال ا "،   ولكش خالال  رأيالالتأ فالال  كتالال  ابالالالجؾزيالالة

   مالاليبل  فالال  هالال ا األمالالر، فمقالالد عثالالرتأ عمالالي الح الالَؼ، مسالالا دعالالاح  إلالالي التريُّالال
، تشفال  القالؾَل بفشالا  الشالار، وحرالؾص أوالر ، "ابالؽ الؿاليؼ"حرؾص  فال  كتال  

الالا البالالؽ (5 تالالدل عمالالي امتشالالاه دوالالؾل الكالالافريؽ الجشالالة((  ؾالاليؼ، ونالالاو حرؾص 
كسالا حأدال   –ا أهمهالا  الشار، وال فشالا  ، صريحة ف  أح  ال ،قؾل بفشالجؾزية

، ويتدا ل  هالل هشالا  تشالا ض  باليؽ هال ه الشرالؾص التال  نالا ها ابالؽ -إلي  
                                                 

 .ٕٗٙ. وشفاء العميل، صٖٛٛ، ٖٚٛراجعا ابؽ القيؼ، حادي األرواح، ص (ٔ)
 .ٖٗ٘ابؽ القيؼ، حادي األرواح، ص (ٕ)
 .ٕٓٔ، ٔٓٔد. عائذة السشاعي، عقيدة فشاء الشار، ص (ٖ)
 . ٖٓٓ، ٜٜٕأ د. عؾض ه جاد حجازي، ابؽ القيؼ، ص (ٗ)
 . ٖٖٔالدابق نفدو، ص (٘)
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ؽ ما حدب  إلي  بعضأ العمسا  مؽ القؾل فشا  الشارا أع أن ، وبي  الجؾزية ؾيؼ
لؼ ،أفهؼ مؽ العمسا  والكالاتبيؽا   والؾا الع  أحال   -بقا  الشار -رأ،  الحؿيق   
إلالي هال ه  –ؼيسالا أعمالؼ  –إلالي هال ه السدالفلة، ولالؼ يتشب ال  كاتال    لؼ ،أذالر أحالد  

 .(3 الشرؾص الت  ذكرتأها((

وأ الالؾل  بالالل تشب الال  بعالالض السحققالاليؽ إلالالي هالال ه الشرالالؾص وذكرهالالا، أعشالال      
الالا ، فقالالد حَ هالالال"3167، ت امالال  القزالالاع العبلمالالة الذالالي / نالالبلمة الع   " قالالل حرًّ

ال-  هللا رحس –مسا نا   فزيمة األنتاذ الدكتؾر حجازي    بقؾلال   ، ثالؼ عق 
أي البالؽ  –و ع ل   -أي مؾافقت  لرأي الجسهؾر  –  وعدي أن ، ؾن ذلػ 

 .(1 ف  لور عسره، فرجع ب  عؽ باطل البدعة... (( – الجؾزية ؾيؼ
رود مؽ رأي  ف  السدفلة، بدليل وأ  أكثرَ  الجؾزية ن البؽ ؾيؼإوأ ؾل     

د. أ "كسا ذكر  –ر وعدَع فشاتها تدل عمي الرأَييؽ مع ا، فشا  الشا حرؾص  
با نف  ف  السدفلة، ، بل ل  حصخ مذهؾر  صريح  ف  تؾ ُّ -حفد   "حجازي 

 .(1 "يفا  العميل"  مؽ كتاب  حقم

  أح    بعد البح  "دكتؾر حجازي الأنتاذحا " والشتيجة الت  احتهي إليها   
ة، ج متأ والتسحيص ومراجعة م لفات ابؽ الؿيؼ و را تها السرة بعد السر 

،قيش ا بفن القؾل بفشا  الشار، ليا رأ، ا ل ، وإحسا هؾ رأي  لبعض الس اه  
                                                 

 . ٖٛٔالدابق نفدو، ص (ٔ)
 . ٖٓٓالداطعة، صاألستاذ الذيخ/ سالمة العزامي، البراىيؽ  (ٕ)
كذععف األسععتار إلبظععال  بحععٍث بعشععؾانابعععد االنتيععاء مععؽ كتععابتي لععذلػ، اطمعععُي عمععى  (ٖ)

ادعاء فشاء الشار السشدؾب لذيخ اإلسالم ابعؽ تيسيعة وتمسيعذه ابعؽ قعيؼ الجؾزيعة، د. عمعي بعؽ 
ه. انتيعععى كاتُبعععو إلعععى نتعععائج تقعععرُب مسعععا ٓٔٗٔ، ٔالريعععاض، ط -عمعععي الحربعععي، دار طيبعععة

 . ٗٛ-ٚٚشا. راجعو مثال، صذكرُت ى
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ببقاتها  هؾ الراجح  الت  ذهبت إلي القؾل بفشا  الشار،... والقؾلَ 
والرحيح، بل هؾ  ؾل ابؽ الؿيؼ الرريح. ومؽ هشا ، ؾن رأي ابؽ الؿيؼ 

ا((  .(3 ف  الجشة والشار وأبديتهسا، أيعريًّا محز 

 النار ءبوات الكائلني بفناس ُشبَزأ

    ، إلالي مالا  ، إضالافة  القاتمؾن بفشا  الشالارإلي   انتشدما ؽ أبرز سخ فوعمي كل  
اوغيرهؼ ذأكر عؽ الجهسية     (1 نابق 

   -تعالالالالالالي –القالالالالالرلن الكالالالالالريؼث كقؾلالالالالال  مالالالالالؽ  حرالالالالالؾص  ( 3        

                         [، و ؾل   311]األحعاع 

                                  

كالر و د نبا الكالبلع عمالي االنالتثشا  السال كؾر .[331، 336]هؾد   ، عشالد ذخ
 .، وأح  ال ،ذهد لقؾلهؼ بالفشا رأي الجهسية

الا إلالي دشانتو        -تعالالي –  ؾلال وا أ،ز                الشبالف[

تقي خد الع اب  بال "الحق "، وهؾ مدة معيشة مؽ  -عمي زعسهؼ –[ث فاآل،ة 11
 ال مؽ، ؼي ؾن لع ابهؼ حها،ة.

                                                 

 . ٕٖٓ، ٖٛٔأ د. عؾض ه جاد حجازي، ابؽ القيؼ، ص (ٔ)
راجع في الذبيات التي استشد إلييا القائمؾن بالفشاءا ابؽ قيؼ الجؾزية، حعادي األرواح،  (ٕ)

. ومقدمععة أ د. طععو حبيذععي، ٕٙٔ-ٕٓٔ. والتقععي الدععبلي، االعتبععار، صٖٚٛ-ٖ٘ٗص
 .ٖٓٓ-ٕٔٛة العزامي، البراىيؽ الداطعة، ص. والذيخ سالمٖٚ-ٜ٘، ٗٗ-ٔٗص



 

 

0213 

  أن اآل،الالة تالالدل عمالالي احقظالالاه العالال ابث ألن العالال اب داتالالؼ ، كالال لػوزعسالالؾا    
الالا  غيالالرأ داتالالؼ، فسالالؽ ال  – ب هللاأ غمالالؼ أن ،عالال  خ والكفالالَر أو السعالال  َب بدالالبب  عسؾم 

 بع اب  داتؼ  عمي أمر  غير داتؼ ! -تعالي

الشبالف(  لاليا لمعال اب عمالي نالؾرة فال  ل،الة   "الحقال ال "هؼ أن التقييالد بالوفاتَ    
  بعالدها  -تعالالي –مشال  فقال ث بقريشالة  ؾلال   إطبل  ، بالل لشالؾه      

                             18]الشبالالالالالالالالالالالالالالالف ،

الال15 الالاو، وبعالالد دة، ال يالال أ حقالالاب السحالالد  ؼ فالال  األ[ث فهأ و ؾن إال الحسالاليؼ والغد 
  -تعالالي –اوث يدل ل لػ   ؾلال  احتهاتها، ي و ؾا ع اب ا غير الحسيؼ والغد  

                                   

 [.51، 56]ص 

ث إذ السالراد    ال بالال " والمغة تذهد لرحة ما  مالتأ قأ   السالدة -بزالسَتيؽ  – "الحأ
ع، بالالالدون ال مشيالالالة السحالالالددة، التالالال  ،عقبهالالالا مالالالدة أوالالالر ، وه الالال ا عمالالالي التتالالالابأ 

ق "احقظاه. و   يدل عمي مظمالا الفالؾات، ال عمالي عالد خ -ب در الحا   – "الحخ
 .(3 ال مان

مالالد  لالال  أ -الكفالالر - ؼ عمالالي أمالالر  لالالؼ ،عالال ب بالعالال اب الالالدات -تعالالالي – وهللا   
، هالؾ عأسالر صالاحب  فال  الالالدحيا، بالل الكالافر حالؾَ  الاث مالالا داع محالدود    الكفالَر داتس 

                                                 

اا ابؽ مشغؾر، لدان العرب، ج (ٔ)  .ٕٖٙص ٔراجع أيز 
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 ، بل كان ع اب  مؼ،ع ب عمي الداتؼ بالداتؼ، فبل عأ  -تعالي –حيًّا، فالحا 

           3 [17]الشبف). 

اآلثالار و  ،الرالحابة  عدد  مالؽ عؽ يخ و سؾا  أن القؾَل بفشاتها َمر وزع( 1   
بالؽ الخظالاب عسالر "ناليدحا وأيهر مالا انالتشدوا إليال  فال  ذلالػ   الؾل  !(1 ت يده
"   عمي ذلالػ يالؾع  لكان لهؼ ،الشار ف  الشار كقدر رمل عالى  لؾ لب  أهلأ
  جؾن ؼي (.،خرأ 

 (1 فالا    مشقظالع(ثبالت عالؽ ناليدحا عسالر، بالل  الال ؼيال  الحأ وه ا األثر لؼ يَ    
وكال ا ي فرض صالحة ثبؾتال  عشال ، ، وعمَ "حدؽ البرري ال"و "نيدحا عسر"بيؽ 

وي عؽ نيدحا  عمي فرض ثبؾت ف   ؾل  عؽ  "عبد هللا بؽ مدعؾد "ما رأ
(  ليفتيؽ    الشار ، ليا فيها أحد  وي عالؽ ناليدحاعميها زمان  عبالد هللا " ، ومالا رأ

 َليالالفتيؽ عمالالي جهالالشؼ يالالؾع    "–رضالال  هللا عشهسالالا  –بالالؽ عسالالرو بالالؽ العالالاص 
  .(8 ا، ليا فيها أحد(ترفا ؼي  أبؾابه

                                                 

ومقدمعععععة أ د. طعععععو حبيذعععععي،  .ٙٔ، ٘ٔص ٖٔراجععععععا اإلمعععععام العععععرازي، التفدعععععير، ج (ٔ)
 .ٙٙ، ٖٗص

، ٖٕٙ، ٖٕٗراجعا ابؽ أبي العز الحشفي، شرح الظحاوية، تا أحسد دمحم شاكر، ص (ٕ)
 م.ٖٜٜٔ-ىعٖٔٗٔ، ٔالرياض، ط -دار أوِلي الشيى

وانغعرا د. ععؾض ه حجعازي، ابعؽ  .ٕٕٗص ٔٔالحافا ابؽ حجر، فتح البعاري، ج (ٖ)
 .ٖٛٓالقيؼ، 

 -، دار السعرفعععععةٖ٘ٛص ٗحعععععديث مشكعععععٌر؛ كسعععععا فعععععي ميعععععزان االعتعععععدال، لمعععععذىبي، ج (ٗ)
 .ٔبيروت، ط



 

 

0211 

الالالال ،هححالالالالؾ و  فهالالالال ا    سالالالالل عمالالالالي السؾح خ ا  الالالالؾل ونالالالالبَ ، (3 ديؽ((  لالالالالؾ ثبالالالالت، حأ
ولئؽ صح ه ا عؽ "ابؽ العاص"، فسعشاه  أحهؼ ،خرجؾن مالؽ "ال مخذري"   

ا أبؾابها د ال مهرير، ف لػ ومأؾ جهشؼ وصف   (. حر خ الشار، إلي بر 

عمالي  –السال كؾرة  آلثالارا، و بقا  مؾحد  ف  الشالار عففدلة الذره  اطعة  بعد   
كالؼ عميال  مالؽ الظبقة الت  ،أع  ب فيها مَ  عمي محسؾلة    –فرض صحتها  ؽ حأ

أمالا مؾاضالع الكفالار  ؾ مالشهؼ، ويرالير مالآلهؼ إلالي الجشالة، السؾحديؽ، ثؼ تخمأال
 فسستمئة  ال تخمؾ، واألدلة القظعية تفيد ذلػ.

بالال "الرحسالة"  -ليتعالا –  يشالاف  اترالافَ  ،وأن انتسرار الع اب ف  الشار( 1   
ث بالالدليل  ؾلالال     التالال  ونالالعت كالالل  يالال                    

 .[357]األعرى  

 ؼذكالر فال  حفالا اآل،الة الكريسالة، مالؽ تشرالرى إلاليه -تعالي –وفاتهؼ أح     
 رحست ، فقال                            

              . 

،... ، مشالتقؼ  ، مأال لخ ،  هالار  ، جبالار    يالديد العقالاب، مشالتقؼ  -تعالالي –ثؼ إح     
تقتزالال  دواَع مالالا ،قتزالالي  مالالؽ    الالالؾا  إن هالال ه السالال كؾراتإلالالي لوالالره، فهالالبلًّ 

ع العالاَلؼ. وإن  الالؾا ال، فالبل يمال ع دواع الجشالة، األفعالا لالؾ  الالؾا حعالؼ، لمال ع  خالدَ 
 د ه ا االنتدالل.كخبل األمَريؽ باطل ، ففدَ و 

                                                 

، وراجعععععععا الدععععععبلي، االعتبععععععار .ٕٕٗص ٔٔالحععععععافا ابععععععؽ حجععععععر، فععععععتح البععععععاري، ج (ٔ)
 .ٖٔٔ، ٓٓٔص
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الالا، بالالل كسالالال و     العالال اب لمكفالالار بالالدواع الشالالار، ال ،قتزالال  حفالالَ  الرحسالالة مظمق 
 .(3 ف  الجشة الرحسة مؾجؾد  

رأيأ أهالل الدالالشة الثابالالت فالال  هالالؾ تخمُّال  الؾعيالالد  أنوا  إلالالي دأ شكسالا انالالت( 8   
 كتبهؼ.

، يتشالال  ه هللاوالجالالؾاب      الال  الؾعالالد حقالالص  م  عشالال ، وهالال ا نالالرُّ  -تعالالالي – أن وأ
ا خمالال  وعالالدَ   بفحالال  ال ،أ -تعالالالي –ترالالريح   ه، وكالالرر ذلالالػ فالال  القالالرلن  تفكيالالد 

م  الؾعيد  فهؾ فزل  وكَرع ث ال مح أور ف  إنشاده إلي  وتقؾية    –، وبلف ا لخأ
 مؽ الؾعيد. أرجحأ  –أهل الدشة  –، فالؾعد عشدحا -تعالي

ث مالؽ أهالل القبمالةرالاة عأ الفال  حالا  ، إحسا هالؾ  الؾعيدجؾاز تخمُّ غير أن    
   -تعالالالالالالي –لقؾلالالالالال                             

               [، أمالالا الكفالالار  فؾعيالالدهؼ وا الالع  ال يالالػث 81]الشدالا

الالاث  الالال  مالالؽ األمالالؼ  لمرنالالل بيؽفالال  حالالا الس الال  خ  -تعالالالي -بالالشص القالالرلن أ،ز 
 الدالالالالابقة                    ث أي ثبالالالالت مالالالالا [38]و

  .(1 وعد هللا بؾ ؾع ، مؽ حررة الرنل وإهبل  الس  بيؽ

مؾ  زعسأ و ( 5    ا وأ  تقظع ببقاتها وعدع فشاتها. ؽ ل،ات  القرلن الكريؼ م ؾا أ،ز 

                                                 

 .ٕٓٔ-ٛٔٔراجعا الدابق نفدو، ص (ٔ)
والتفتععازاني،  .ٛ٘ٔ، ٕٖٔص ٕٛ، جٜٖٗص ٕٙراجعععا اإلمععام الععرازي، التفدععير،ج  (ٕ)

 .ٓٗٔص ٘شرح السقاصد، ج
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   -تعالالي –فسالثبل    ؾلال  واألدلة الدابا ذكرها كفيمة  بإبظال ذلالػ،      

                                         

                         [  372، 371]الشدالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

ؾه مالؽ صريح  ف  أبد،ة وجؾدهؼ ف  الشار، وأبد،ة الع اب، ولؾ صح ما زعسأال
ؾن فالال  دار  غيالالر لكالالان السالراد مالالؽ اآل،الالة  أن أهالالل الشالار بالالا أ احقظالاه العالال اب، 

  .(3 باؾية ، وال ،قؾل ب لػ عا ل  

                                                 

 .ٕٛٛ-ٕٓٛراجعا األستاذ الذيخ/ سالمة العزامي، البراىيؽ الداطعة، ص (ٔ)
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 :خامتْ البحح

واحتهيالتأ تالؼ  مالا ع مالتأ عمالي تشاولال  فال  هال ا البحال ،  -تعالي –بتؾؼيق     
 مش  إلي 

ي جسهالالالؾر الستكمسالالاليؽ، مالالالؽ أن القالالالؾل بثبالالالؾت الجشالالالة والشالالالار  هالالالؾ رأ  ( 3   
الا رأي جسهالؾر  يد،ة.ؽ وافقهؼ، كال   ة ومعت لة، ومَ أيعرية وماتريد، وهؾ أ،ز 

 أو إلالي بعزالهؼ  الرؾؼية مؽ أهل الدشة والجساعة، وبلف ا لسا حأدال  إلاليهؼ
    وجؾدهسا.ف  ؽ حَ مخ 

لؾا ما ورد عؽ الجشالة والشالار فال  الذالره، ( 1    وأن الفبلنفة اإلنبلمييؽ أو 
سهؼ عدع تبميغ الرنل الحؿيقَة فؾهسا إلي الشعيؼ والع اب الروحاح ث ل ع  فررَ 

عمالالي هالال ا التفويالالل  لمجسهالالؾر، بالالل بم غالالؾا مالالا ،أذالالب  الحؿيقالالَة. وتبالالع الفبلنالالفةَ 
 بلة الذيعة، والبابية والبهاتية.غأ الفاند  

ثؼ القؾل بؾجؾدهسا اآلن، هؾ ما ،أفَهؼ مؽ أدلة الكتاب والدشة و الؾل ( 1   
أهل الدالشةث كاإلمالاع أبال  جسهؾر الستكمسيؽ، وبلف ا لبعض السعت لة، وبعض 
 مشرؾر الساتريدي، والذي  دمحم بخيت السظيع .

ف  اإلنبلع، القاتميؽ بثبالؾت  وك ا ،عتقد جسهؾر الستكمسيؽ والرؾؼيةأ ( 8   
اث ال احقظالالاه وال احتهالالا  لهسالالا وال  الجشالالة والشالالار  أحهسالالا با يتالالان داتستالالان أبالالد 

-السعت ل  –العبلى   يَ رأ   أولأ ؼ الجهسية فشا هسا، وك ا ألهمهسا، وبلف ا ل ع  
 باحقظاه حركات أهل الجشة والشار.  ؾل    أعش ،

عالالاهر رأي "ابالالؽ تيسيالالة" وإن لالالؼ ،ذالالتهر فالال  القالؾل بفشالالا  الشالالار، هالالؾ و ( 5   
، دلالالةَ د لالال  األوحَذالال الجؾزيالالة ؾالاليؼوهالالؾ الالال ي مالالال إليالال  تمسيالال ه ابالالؽ  م لفاتالال ،

تيسيالة، مالع أن  ، حا بل  عؽ ييخ  ابؽ وع اه إلي بعض الرحابة والدم 
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دال  هال ا الالرأي إلالي . وحَ -كسالا ذكالرتأ فال  مؾضالع   - د يالا   ه ا الع َو غيرأ 
فال   ؼ  كثير  مؽ العمسا ، مسالؽ يالؾافقهومؽ  بم  ابؽ تيسية الجؾزية ابؽ ؾيؼ
 .البح  مؽ ف  مؾضع إلي  تأ أير ، كسا ؼأو ،خالفه ؼمشهجه



 

 

0290 

  ًمزاجعى أهه مصادر البحح

 القرلن الكريؼ. -

 هال.118أبؾ الحدؽ عم  بؽ إنساعيل، ت األيعري،* 

مقالالاالت اإلنالالبلمييؽ واوتبلفالالات السرالالميؽ، تحقيالالا  األنالالتاذ الذالالي / دمحم  -
 هال.3833بيروت،  -محي  الديؽ عبد الحسيد، الس تبة العررية

 هال3111دمحم بؽ دمحم الدشباوي، ت األمير،* 
ويالرة، ، الظبعالة األحايية عمي يرح عبد الدبلع لجؾهرة التؾحيد، الحمبال  -

 .ع3281-هال3171

 أ د/ دمحم األحؾر حامد عيدي األحؾر،* 

 هال، بدون.3835، 3بحؾث ف  الفرو اإلنبلمية، الج   األول،   -

 هال.657عزد الديؽ عبد الرحسؽ بؽ أحسد، ت اإل،ج ،* 

السؾاؾ ، ومع   يرح الذري  الجرجاح ، وحايية الفشاري والديالكؾت ،  -
 ال.ه3133دار الظباعة العامرة، 

 هال.157ت دمحم بؽ إنساعيل، ثأبؾ عبد هللا* البخاري، 

 صالالالحيح البخالالالاريث الجالالالامع الرالالالحيح السدالالالشد مالالالؽ حالالالدي  رنالالالؾل هللا  -
 .ونشش  وأ،ام ، حذر  السجما األعمي لمذئؾن اإلنبلمية

 هال. 183دمحم بؽ دمحم، ت ،العبل  الحشف ، أبؾ عبد هللا البخاري،* 

عيد فؾدة، دار الزيا  بالكؾيالت، بالدون رنالة ف  االعتقاد، تحقيا  د/ ن -
 تاري .



 

 

0291 

 هال.3158الذي / دمحم بخيت بؽ حديؽ السظيع  الحشف ، ت بخيت،* 

حايية عمي يرح الخريدة لمذالي  الالدردير، حذالر  دار البرالاتر بالقالاهرة،  -
 بدون تاري .

، 3،  القالالالؾل السفيالالالد فالالال  عمالالالؼ التؾحيالالالد، حذالالالر  دار البرالالالاتر بالقالالالاهرة -
 .ع1333-هال3811

 هال. 821األنتاذ/ أبؾ مشرؾر عبد القاهر بؽ طاهر، ت البغدادي،* 

-هالالالال3187، 3،  تركيالالالا -انالالالتاحبؾل -أصالالالؾل الالالالديؽ، مظبعالالالة الدولالالالة -
 .ع3211

 هال.132عبد هللا بؽ أحسد، ت ثأبؾ القانؼالبمخ ، * 
باب ذكر السعت لة مؽ مقاالت اإلنبلمييؽ، تحقيالا  السرحالؾع/ فال اد ناليد،  -

 .الدار التؾحدية لمشذر

 هال.3166يي  اإلنبلع/ إبراـيؼ بؽ دمحم، ت البيجؾري،* 

يالالالرح الجالالالؾهرة، السدالالالس ي  تحفالالالة السريالالالد عمالالالي جالالالؾهرة التؾحيالالالد، مظبعالالالة  -
 ع.3278-هال3118صبيح، 

 هال.621نعد الديؽ، مدعؾد بؽ عسر، ت التفتازاح ،* 

 ع.1331يرح العقاتد الشدؽية، حذر  دار أصؾل الديؽ بالقاهرة،  -

، ت  د. عبالالد الالالرحسؽ عسيالالرة، الس تبالالة األزهريالالة لمتالالراث ،يالالرح السقاصالالد -
 .ع3212-هال3832، 3 

 هال.788يرى الديؽ، الفهري، عبد هللا بؽ دمحم، ت ابؽ التمسداح ،* 
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يالالالرح معالالالالؼ أصالالالؾل الالالالديؽ، تحقيالالالا  د. عالالالؾاد محسالالالؾد عالالالؾاد، الس تبالالالة  -
 .ع1333-هال3811، 3،  األزهرية لمتراث

 هال.138تالذري  عم  بؽ دمحم،  الجرجاح ،* 

 .ع3211، 3،  التعريفات، دار الكت  العمسية -

دار الظباعالالة يالالرح السؾاؾالال  فالال  عمالالؼ الكالالبلع، مالالع  السؾاؾالال ، لئل،جالال ،  -
 هال.3133العامرة، 

َذالالس *   أبالالؾ نالالعد، الحدالالؽ بالالؽ دمحم بالالؽ كرامالالة، السعت لالال ، ثالالؼ ال يالالدي، ،الجأ
 هال.828ت

عيالالؾن، حذالالر  الظبقتالالان الحاد،الالة عذالالرة والثاحيالالة عذالالرة مالالؽ كتالالاب يالالرح ال -
 ف اد نيد، الدار التؾحدية.

 أ د. عؾض هللا جاد. حجازي،* 

ف  الفمدفة اإلنبلمية وصالبلتها بالفمدالفة اليؾحاحيالة، بااليالترا  مالع   د/  -
 .ع3252-هال3162، 3،  ، دار الظباعة السحسد،ة(دمحم الديد حعيؼ

ابالالؽ الؿالاليؼ ومؾ فالال  مالالؽ التفكيالالر اإلنالالبلم ، مجسالالع البحالالؾث اإلنالالبلمية،  -
 ع.3261-هال3121

 هال.151الحافظ، يهاب الديؽ أحسد بؽ عم ، ت ابؽ حجر العدقبلح ،* 

 هال.3162بيروت،  -فتح الباري يرح صحيح البخاري، دار السعرفة -

 هال.857اإلماع أبؾ دمحم عم  بؽ أحسد، ت ابؽ ح ع الغاهري،* 

الفرالل فالال  السمالالل واألهالالؾا  والشحالالل، تحقيالالا  د/ دمحم إبالالراـيؼ حرالالر، و د/  -
 .ع3227-هال3837، 1،  بيروت -عبد الرحسؽ عسيرة، دار الجيل
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 هال.183أبؾ عبد هللا أحسد، ت ابؽ حشبل،* 

،   حذالر  م ندالة الرنالالة ،السدشد، تحقيالا  يالعي  األرحال و  ولوالرون  -
 .ع3222-هال3813، 1

 أ د. ط  الدنؾ   الدمياط . حبيذ ،* 

 الحركات الديشية ف  العالؼ اإلنبلم ، بدون. -

مظبعالالالة ، ة رنالالالالة االعتبالالالار ببقالالالا  الجشالالالة والشالالالار، لمتقالالال  الدالالالب  مقدمالالال -
 .ع3222-هال3813، 1 ، ريؾان

 أ د. حدؽ محرع الحؾيش ،* 

-هالالالال3835البابيالالالة والبهاتيالالالة والقاد،احيالالالة فالالال  السعالالالايير اإلنالالالبلمية،     -
 ع، بدون.3218

 زية الرفات اإللهية وأثرها فال  تذالع  السال اه  واوالتبلى الفالرو، دار  -
 هال.3837الهد ، 

 د/ دمحم أحسد. الخظي ،* 

 -عسالان –الحركات الباطشية فال  العالالؼ اإلنالبلم ، حذالر  م تبالة األ رالي -
 .ع3217-هال3837، 1،  األردن

 هال.133أبؾ الحديؽ عبد الرحيؼ بؽ دمحم، السعت ل ، ت الخيا ،* 

االحترار والالرد عمالي ابالؽ الراوحالدي السمحالد مالا  رالد بال  مالؽ الكال ب عمالي  -
-هالالال3188، 3،  لظعالالؽ عمالاليهؼ، تحقيالالا  د/ حيبالالرج، القالالاهرةالسدالالمسيؽ وا

 .ع3215

 هال.3133، تأحسد بؽ دمحم العدو   ثالبركات  أب ينيد الدردير،* 
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يالالرح مشغؾمالالة الب الالر  فالالي العقاتالالد، ت  د. عرفالالة الشالالادي، دار اإلحدالالان  -
 .ع1337، 3،  بالقاهرة

 . هال737ت دمحم بؽ عسر، ثفخر الديؽ ثاإلماع الرازي،* 

، 1،  بيالالالروت -دالالالير الكبيالالالر ي مفالالالاتيح الغيالالال ، دار التالالالراث العربالالال التف -
 .هال3813

 أ د/ دمحم عم . أبؾ ريان،* 

 -تالالالاري  الفكالالالر الفمدالالالف  فالالالال  اإلنالالالبلع، حذالالالر  دار السعرفالالالة الجامعيالالالالة -
 ع.3227اإلن شدرية، 

 محسالالالالؾد بالالالالؽ عسالالالالر الخالالالالؾارزم ، ،أبالالالالؾ القانالالالالؼجالالالالار هللا، ال مخذالالالالري، * 
 هال.511ت

 هال.3836غؾامض التش يل، دار الكتاب العرب ، الكذاى عؽ حقاتا  -

 هال.657تق  الديؽ، عم  بؽ عبد الكاف ، ت الدب  ،* 

االعتبار ببقا  الجشالة والشالار، تحقيالا وتعميالا وتقالد،ؼ  أ د. طال  الدنالؾ    -
 .ع3222-هال3813، 1،  حبيذ ، م تبة ريؾان

الدي  السذهؾر فال  يالرح عقيالدة أبال  مشرالؾر، تحقيالا  أ د. مرالظفي  -
 .هال3813، 3،  رع، انتاحبؾليب

عم  بالؽ عبالد  عبد الؾهاب بؽ تق  الديؽ ثأبؾ حرر ثتاج الديؽ الدب  ،* 
 هال.617الكاف ، ت

، دار بااليالالترا طبقالالات الذالالافعية الكبالالر ، تحقيالالا  د/ محسالالؾد الظشالالاح ،  -
 .هال3831، 1،  هجر
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أبؾ الفزل، عباس بالؽ مشرالؾر التريسال ، الذالافع ،  الد د   الحشبم ،* 
 ال. ه711ت

دار التالالراث ،   وميالالل الحالالاج  معرفالالة عقاتالالد أهالالل األد،الالان، تالبرهالالان فالال -
 .هال3833، 3،  العرب 

 هال.632ابؽ عظا  هللا، أحسد بؽ دمحم بؽ عبد الكريؼ، ت الد شدري،* 

 ع.3263-هال3123التشؾير ف  إنقا  التدبير، حذر  م تبة صبيح،  -

 هال. 125ت أبؾ عبد هللا دمحم بؽ الديد بؽ يؾن ، الدشؾن ،* 

، ي يرح عقيدة أهل التؾحيد عسدة أهل التؾفيا والتدديد ي يرح الكبر   -
، 3،  ، مرالالالالظفي البالالالالاب  الحمبالالالال بحايالالالالية  الذالالالالي  إنالالالالساعيل الحامالالالالدي

  .ع3217-هال3158

 ، أ د. عبد الع ي . ني  الشرر* 

، مظبعالالالة التفويالالالل اإلنالالالساعيم  البالالالاطش  ومالالالد  تحريفالالال  لمعقاتالالالد اإلنالالالبلمية
 .ع3218-هال3838، 3،  الجببلوي 

 هال.811ت الحديؽ بؽ عبد هللا، ثأبؾ عم  ثالذي  الرتيا ابؽ نيشا،* 

، اإليارات والتشبيهات، مع مقدمة وتعميا  د. نميسان دحيا، دار السعارى -
 1. 

األضالالحؾية فالال  السعالالاد، تحقيالالا  د. حدالالؽ عاصالال ، الس ندالالة الجامعيالالة  -
 .ع3216-هال3836، 1،  بيروت -لمدرانات والشذر

 -فا   اإللهيالات(، تحقيالا  ل،الة هللا اآلممال ، مركال  اإلعالبلع اإلنالبلم الذ -
 .هال3831، 3،  إيران
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الشجالالاة فالال  الح سالالة السشظؿيالالة والظبيعيالالة واإللهيالالة، حذالالر  محيالال  الالالديؽ  -
 .ع3211-هال3156، 1،  الكردي، ومرظفي الباب  الحمب 

ك ، أبؾ إنحاو، إبراـيؼ بؽ مؾني، المخسال ، الغرحالاط ، السالال * الذاطب ،
 هال.623ت

السؾافقالالات، مالالع تعميقالالات  د. دمحم عبالالد هللا دراز، الهيئالالة السرالالرية العامالالة  -
 ع.1337لمكتاب، 

 هال.581، تدمحم بؽ عبد الكريؼ ثأبؾ الفتحالذهرنتاح ، * 

جالال   دمحم بالالؽ فالالتح هللا بالالدران،  - الهيئالالة العامالالة لقرالالؾر السمالالل والشحالالل، ور 
 .ع1338الثقافة، 

-رحس  هللا  –يي  السذا، / دمحم يؾن  الذي   فزيمة األنتاذ الذي ،* 
 . 

 محاضرات ف  عمؼ التؾحيد، مظبعة مخيسر بالقاهرة، بدون تاري . -

أبالالالؾ الشرالالالر، الدالالالر اج، طالالالاووس الفقالالالرا ، عبالالالد هللا بالالالؽ عمالالال ،  الظؾنالالال ،* 
 هال. 161ت

 -، حذالر  م تبالة السثشاليبااليترا المسع، تحقيا  د. عبد الحميؼ محسؾد،  -
 ع.3273بغداد، 

 هال. 761حرير الديؽ، الخؾاجة، دمحم بؽ دمحم بؽ الحدؽ، ت الظؾن ،* 

التالالالال كرة فالالالال  عمالالالالؼ الهيئالالالالة، تحقيالالالالا  د. عبالالالالاس نالالالالميسان، دار نالالالالعادة  -
 .ع3221، 3،  الكؾيت -الرباح

 .اإلنساعيم  ،يسا الديؽ الظيب ،* 
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 -الدنتؾر ودعؾة الس مشيؽ لمحزؾر، ت  عارى تامر، دار م تبة الحياة -
 .ع3261، 1 ، بيروت

  .أ/ إحدان إله  عهير،* 

، 1باكدالالالالتان،   -البابيالالالالة عالالالالرض وحقالالالالد، حذالالالالر  إدارة ترجسالالالالان الدالالالالشة -
 ع.3262-هال3122

عسالالالاد الالالالديؽ،  اضالالال  القزالالالاة، عبالالالد الجبالالالار بالالالؽ أحسالالالد،  عبالالالد الجبالالالار،* 
 هال.835السعت ل ، ت

 تش ي  القرلن عؽ السظاعؽ، حذر  دار طبلب السعرفة، بدون تاري . -

بالالةؾل الخسدالالة، تحقيالالا  د. عبالالد الكالالريؼ عثسالالانيالالرح األصالال - ، ، م تبالالة ـو
 ع.3227-هال3837، 1 

حذر  ف اد نيد، الدار التؾحدية لمشذر، فزل االعت ال وطبقات السعت لة،  -
 .بدون تاري 

السحي  بالتكمي ، جسالع  الحدالؽ بالؽ أحسالد متؾيال ، تحقيالا  عسالر الداليد  -
دار السرالالرية لمتالالفلي  ع مالال ، مراجعالالة  د/ أحسالالد فالال اد األهالالؾاح ، حذالالر  الالال

 والترجسة والشذر، بدون تاري .

 هال.3167ت العبلمة الذي / نبلمة القزاع ، الع ام ،* 

البراهيؽ الداطعة ف  رد بعض البده الذاتعة، حذر  حجؼ الديؽ الكالردي،  -
 هال.3177

 هال. 535حجة اإلنبلع، أبؾ حامد، دمحم بؽ دمحم، الظؾن ، ت الغ ال ،* 
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مالالع تعميالالا  د. نالالميسان دحيالالا، الهيئالالة العامالالة لقرالالؾر  تهافالالت الفبلنالالفة، -
 ع.1336الثقافة، 

فزالالالاتح الباطشيالالالة، تحقيالالالا  إبالالالراـيؼ بدالالاليؾح ، الهيئالالالة السرالالالرية العامالالالة  -
 ع.1332لمكتاب، 

 ع.1336 احؾن التفويل، مجسع البحؾث اإلنبلمية،  -

 هال.112ت دمحم بؽ دمحم بؽ طروان، أبؾ حرر، الفاراب ،* 

شالالالالة الفاضالالالالمة، تحقيالالالالا  د. عمالالالال  بالالالالؾممحؼ، دار وم تبالالالالة لرا  أهالالالالل السدي -
 .ع3225، 3،  الهبلل

فرؾص الح الؼ  ضالسؽ رنالاتل الفالاراب (، حذالر  الهيئالة السرالرية العامالة  -
 ع.1336لمكتاب، 

 . عبد الفتاح أحسد. دأ  الفاوي،* 

 ع.3211الكؾيت،  -عقيدة السعاد بيؽ الديؽ والفمدفة، دار العروبة -

 .هال875ت عبد الكريؼ بؽ هؾازن،ث نؼأبؾ القا القذيري،* 

، لذالالي  اإلنالالبلع/ زكريالالا األحرالالاري، م تبالالة مالالع إح الالاع الداللالالةالرنالالالة،  -
 بدون تاري . -اإل،سان بالعجؾزة

 هال.653دمحم بؽ أب  ب ر بؽ أيؾب، ت  ،الجؾزية ؾيؼابؽ 

 . القاهرة -حادي األرواح إلي ببلد األفراح، مظبعة السدح  -

 ع.3261-هال3121بيروت،  -لسعرفةدار ا يفا  العميل، -

 هال.3383، تاإلماع/ برهان الديؽ إبراـيؼأبؾ اإلمداد،  المقاح ،* 
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، هدا،الالة السريالالد لجالالؾهرة التؾحيالالد، تحقيالالا  مالالروان البجالالاوي، دار البرالالاتر -
 .ع1332-هال3813، 3 

إمالالالالاع الهالالالالد ، أبالالالالؾ مشرالالالالؾر، دمحم بالالالالؽ دمحم بالالالالؽ محسالالالالؾد،  الساتريالالالالدي،* 
 هال. 111ت

رلن، تحقيا  أحسد واحمال  اوغمال ، و أ د. ب الر طؾبالال اوغمال ، تفويبلت الق -
 ع.1335انتاحبؾل،  -حذر  دار السي ان

 .هال173، تمدمؼ بؽ الحجاج القذيري  ثأبؾ الحديؽمدمؼ، * 

صحيح مدمؼ، بهالامش يالرح الشالؾوي عمالي صالحيح مدالمؼ، حذالر  الهيئالة  -
 .ع3227-هال3836العامة لذئؾن السظابع األميرية، 

 د. عاتذة بشت مش اه.أ  السشاع ،* 

عقيدة فشا  الشار باليؽ ابالؽ عربال  وابالؽ تيسيالة وابالؽ الؿاليؼ، بحال  مشذالؾر  -
 ع.1331 ظر،  -ب مية الذريعة والقاحؾن والدرانات اإلنبلمية

، دمحم بالالالؽ م الالالرع بالالالؽ مشغالالالؾر ثجسالالالال الالالالديؽ ثأبالالالؾ الفزالالاللابالالالؽ مشغالالالؾر، * 
 .هال633ت

 ري .، بدون تا3بيروت،   -لدان العرب، حذر  دار صادر -

 هال. 531اإلماع/ أبؾ السعيؽ، ميسؾن بؽ دمحم،  الشدف ،* 

بحر الكبلع  مع غا،ة السراع يرح بحر الكبلع، البؽ أبال  ب الر السقدنال (،  -
-هالال3811، 3،  ت  د. دمحم يحاتة  بااليالترا (، الس تبالة األزهريالة لمتالراث

 .ع1333

 هال.173كسال الديؽ، دمحم بؽ عبد الؾاحد، ت ابؽ الهساع،* 
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لسدالالايرة فالال  عمالالؼ الكالالبلع والعقاتالالد التؾحيد،الالة السشجيالالة فالال  اآلوالالرة، راجالالع ا -
أصؾلها وعما عميها  األنتاذ الذي / دمحم محي  الديؽ عبد الحسيالد، م تبالة 

 .، بدون تاري السظبعة السحسؾد،ة – صبيح
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 حمتٌٍات البحح

 السؾضؾه

 مقدمة 

 تعري  الجشة والشار، وثبؾتهسا ف  الجسمة السظم  األول 

 أوال   تعريفهسا لغة، وعشد أهل الدشة، والسعت لة

 ثاحي ا  ثبؾتهسا ف  الجسمة

 رأي أهل الدشة والسعت لة

 السشكرون لؾجؾدهسا

 التعقي  -البابية والبهاتية  –اإلنساعيمية  –رأي غبلة الذيعة 

 التعقي  -رأي الرؾؼية 

 وجؾد الجشة والشار اآلن السظم  الثاح  

 رأي أهل الدشة

 رأي السعت لة ومؽ وافقهؼ

 بقا  الجشة وحعيسها وأهمها، والشار وع ابها وأهمهاالسظم  الثال   

 رأي أهل الدشة والجساعة، وجسهؾر السعت لة
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 السخالفؾن ف  السدفلة  أوال   الجهسية

 ثاحي ا  أبؾ اله يل العبلى وَمؽ تبع 

 وابؽ عرب  –ثالثا  رأي الرؾؼية 

 مسي ه ابؽ ؾيؼ الجؾزيةرأي ابؽ تيسية وت

 مع الجؾاب عميها –أبرز يبهات القاتميؽ بفشا  الشار 

 واتسة البح 

 أهؼ مرادر البح  ومراجع 

 محتؾيات البح 
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