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EDİTÖRDEN 

 

 

 

Değerli okurlarımız! 2018 yılının son sayısıyla karĢınızdayız. 2017 yılının Nisan ayında yayın hayatına baĢlayan 

“Ġslami Ġlimler AraĢtırmaları Dergisi” bu sayıda da Türkçe ve Arapça makalelerle ilim dünyasına nazik bir katkı 

sunmaktadır. Özellikle Arap dünyasında dergimize büyük bir teveccüh vardır. Bu durum bizi hem sevindirmekte 

hem de daha çok çalıĢarak dergimiz daha ileri noktalara taĢıma hedefine sürüklemektedir. Fakat bazı durumların 

yayın hayatına yeni baĢlayan dergimizin Türkçe makale bulmayı ve gönderilen makaleler için hakem belirlemeyi 

zorlaĢtırdığını burada belirtmemiz gerekir. Özellikle akademik teĢvik noktasında dergilerin en az beĢ yıl yayın 

Ģartına tabi tutulması dergimiz için dezavantaj oluĢturmaktadır.   

Bu sayımızda her birinin alanındaki bir boĢluğu doldurduğuna inandığımız farklı alanlarda 3’ü Türkçe 7’si de 

Arapça olmak üzere toplam 10 makale yer almaktadır. Karakter farklılığından kaynaklanabilecek bir probleme 

meydan vermemek için Türkçe makaleleri baĢa, Arapçaları ise sona aldık. 

Türkçe bölümdeki çalıĢmaların ilki Ġsmet Kalkan’ın “Kanın Abdesti Bozduğu Ġle Ġlgili Ġctihadlar Bağlamında 

Tıbbî Yöntemlerle Kanın ĠĢlemden Geçmesinin Fıkhî Hükmü” adlı çalıĢmasıdır.  Selim Gülverdi “Lokman 

Suresi 34. Ayetin Kelami Açıdan Yorumu” adlı çalıĢmasıyla ilgili ayeti merkeze alarak kelami açıdan 

değerlendirmektedir. Yasin Yiğit’in “Öğretmen Problem Çözme Becerisi Kazandırma Yeterliği Ölçeğinin 

GeliĢtirilmesi: Geçerlik Güvenilirlik ÇalıĢması” isimli çalıĢması bir eğitim problemini istatiksel olarak konu 

almaktadır.  

Muhammed el-Garısî’nin“Kur’an Lafızlarının Delaletlerinde Bağlamın Ġslevi: Analiz Mekanizmaları ve 

Sonucun Elde Edilme ġekli Bazı Kur’an Ayetlerinin Yapısı ve Ġçeriği Hakkında Dilbilimsel Bir ÇalıĢma” isimli 

çalıĢması Kuran lafızlarına semantik açıdan yaklaĢmaktadır.  Muhammed Nûr Rabi Alî’nin “Zâhid” ve “Sağir” 

Lakablı Sehl Et-Tüsterîlerin ve  Rivayetlerinin Temyizi” isimli çalıĢması   iki raviden gelen rivayet 

farklılıklarına ıĢık tutmaktadır. Alî Hâc Muhammed Alî’in “Allame Muhakkik Seyh Abdulfettah Ebu Gudde’nin 

Ġlmi ve Çağrıya Yönelik Çabaları” isimli çalıĢması son dönemlerin popüler aliminin eserlerini konu almaktadır. 

Hannân Melike ve Bevvâb b. Amir’in “Genetik Analizin Bedensel Bütünlük Hakkı Ve Mahremiyet Hakkı ile Ne 

Derece ÇarpıĢtığı Ġsbat Belgesi Alanında” isimli çalıĢması Ġslâm hukuku alanında güncel tıbbi bir mseleyi 

tartıĢma zeminine çekmektedir. Ticanî Ahmedi’nin  “Resulullah’ın (S.A.S) Ehli Kitaba Yönelik Çağrısında 

Ġzlediği Metod” isimli çalıĢması Hz. Peygamber’in davet metodunu irdelemektedir. SusaN Receb Hasan’ın 

“Farouk Shousha ġiirlerinde Geleneksel Referanslar Ve Vizyon ÇalıĢması Modernitesi Arasındaki Poetik 

Resim” isimli çalıĢması Arap Ģiirinde ön plana çıkan bir Ģairin Ģiir anlayıĢını konu edinmektedir. Son olarak 

Sannâ Süleyman’ın  “Ġmam Ukberi’nin “Ġmlâu Ma Menne Bihi’r-Rahmanu Min Vucûhi’l-Ġ’râbi Ve’l-Kiraâti Fî 

Cemîi’l-Kur'ân” Adli Kitabinin Metodu” eser kritiği niteliğinde bir çalıĢmadır.  

Dergimize makaleleri ile katkıda bulunan yazarlarımıza, gönderilen makaleleri değerlendiren değerli hakem 

hocalarımıza ve derginin yayınlanmasında yardımlarını esirgemeyen tüm arkadaĢlarımıza teĢekkür ederiz. 

Bir sonraki sayıda buluĢmak dileğiyle... 
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KANIN ABDESTĠ BOZDUĞU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠCTĠHADLAR 

BAĞLAMINDA TIBBÎ YÖNTEMLERLE KANIN ĠġLEMDEN 

GEÇMESĠNĠN FIKHÎ HÜKMÜ 

 

Ġsmet KALKAN

 

Öz 

Namaz ibadetinin sıhhati, taharet şartına bağlıdır. Bu husus 

Kitap ve Sünnet ile sabittir. Fıkıhta taharet; hakiki ve hükmî 

olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Hükmî taharet: Gusül ve 

vuzu‟ (abdest), hükmî necaset ise: cünüplük ve abdestsizlik 

(hades) hâlidir. Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre vücuttan 

çıkan kan da hades‟in sebeplerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Kanın abdesti bozup-bozmadığı ile ilgili 

rivayetler üzerinde hadis bilginlerinin yaptıkları senet ve metin 

tenkidi, fıkhî mezhepler arasında temelde iki farklı görüşün 

ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, kanın abdesti 

bozduğu ictihadında bulunan mezheplerin görüşleri, ilgili 

delillerin tahlili, Hemodiyaliz yöntemi ve Aferez yöntemi ile 

vücuttan çıkarılarak işlemden geçirilip yeniden bedene iade 

edilen kanın, abdesti bozup bozmadığı ile ilgili güncel tıbbî 

meseleler üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Taharet, Necâset, Hades, Sebileyn, Vuzu‟, 

Kan, Aferez, Hemodiyaliz 
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THE PROVISIONS OF FIQH ON MEDICALLY PROCESSING THE 

BLOOD WITHIN THE CONTEXT OF THE IJTIHADS REGARDING 

THE BLOOD'S INVALIDATING THE WUḌŪ (ABLUTION) 

Abstract 

The validity of the salah/namaz depends on the condition of 

cleanliness/taharet. This fact is affirmed by both Quran and 

Sunnah. In fiqh, taharet is evaluated under two topics; real 

(hakiki) and juridicial (hükmî). Hükmî taharet is ghusl and 

wuḍū; and hükmî contamination (necaset) is the status of 

being junub and impurity (hades). According to Hanafi and 

Hanbali sects, the blood coming out of the body has been 

considered as one of the reasons for the situation of hades. 

The reviews of the scholars of hadith on documents and 

texts regarding the debates on whether the blood causes the 

invalidation of the wuḍū or not, reveal two different basic 

views among the sects of the fiqh. In this study, the views of 

the sects, who suggest that the blood invalidates the wuḍū, 

the analysis of the related evidences, and the contemporary 

medical issues regarding whether the blood, which is 

returned to the body by being processed after being extracted 

from the body through haemodialysis and apheresis 

methods, invalidates the wuḍū or not, are addressed. 

Keywords: Taharet (lustration), Necâset (contamination), 

Hades (impurity), Sebileyn (Urogenital organs), Vuzu‟ 

(ablution/wuḍū), Blood, apheresis, Haemodialysis 
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GiriĢ 

Lügatte temizlik anlamına gelen taharet, terim olarak, hades ve necaset gibi 

namaza mani pisliklerin su yahut toprak ile izale edilmesi demektir.
1
 Namaz ibadetinin 

bir gereği ve şartı olan taharet,
2
 hakikî ve hükmî olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 

Bedenin, elbisenin ve namaz mahallinin necasetten temizlenmesine hakikî, hadesten 

temizlenmesine ise hükmî taharet denmektedir.
3
  

Fukahânın kanın necis olduğunda ittifak
4
 halinde olmalarına rağmen fıkhî 

mezheplerin bir kısmı, mahreci sebileyn olsun ya da olmasın kanın vücuttan çıkması 

ile,
5
 diğer bir kısmı da kanın mahrecinin sebileyn

6
 olması şartı ile abdesti bozduğuna 

dair iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir.  

Vücuttan kan çıkması ve müstehâza‟nın durumu, fıkhî mezheplerin kuruluşu 

zamanında mezheplerin kendi sistematiği içinde çözümlenmiş bir konu olmakla 

birlikte konunun temelini oluşturan hadislerden birbirini nakzeden iki farklı sonucun 

nasıl çıkarılabildiği hususu hala tartışılmaya devam etmektedir. Ayrıca, modern tıpta 

böbrek hastalarına uygulanan diyaliz yöntemi ile trombosit hücre temini için aferez 

yöntemi ile kanın vücuttan çıkarılarak işlemden geçirilip tekrar vücuda iade 

edilmesinin abdesti bozup bozmadığı gibi bir kısım güncel tıbbî konular da vuzuha 

kavuşturulmayı beklemektedir.  

                                                           
1
 Sa‟dî Ebû Habîb, “Kâmûsü’l-Fıkhî Lüğaten ve’s-tılâhan”, Dârü‟l-Fikr, II. Baskı, Şam 1993, I, 233. 

2
 Bkz. Kâsânî, Alâaddîn Ebî Bekr b. Mes‟ûd, Bedâ’i’u’s-Sanâ’i’ fî Tertîbi’ş-Şerâ’i’, Dârü‟l-Kütübi‟l-

İlmiyye, II. Baskı, thk. Ali Muhammed Muavvad-Adil Ahmed Abdülmecîd, Beyrut 2003, I, 33; 

Mâide, 5/6; Müddessir, 74/4; Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş„as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî , Sünen, I. 

Baskı, thk. Şuayb el-Arnavûd ve Muhammed Kâmil Karabeleli, Dârü‟r-Risâletü‟l-Âlemiyye, yy. 

2009, Tahâret 48; İbn-i Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünen, I. Baskı, thk, 

Şuayb el-Arnavûd v.dğr, Dârü‟d-Dirâseti‟l-Âlemiyye, yy. 2009, Tahâret, 41; Tirmizî, Ebû İsa 

Muhammed b. İsa b. Sevra b. Musa b. ed-Dahhâk, el-Câmi‟u‟s-Sahîh, thk. Ahmed Muhammed Şâkir 

v. dğr. II. Baskı, Matbatü Mustafa el-Bâbi‟l-Halebî, Mısır 1975, Tahâret, 20.
 

3
 Bkz. Vizâretü‟l-Evkâf ve‟ş-Şüûni‟l-İslâmiyye, Mevsûatü’l-Fıkhiyye el-Kuveytiyye, Dârü‟s-Safve, I. 

Baskı, Mısır , XXVII, 59-60. 

4
 Bkz. Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddîn Yahya b. Şeref, Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb, Mektebetü‟l-

İrşâd, Cidde, t.y. II, s. 557.  

5
 Bkz. Kâsânî,  Bedâ’i’, I, s. 224.  

6
 Bkz. Nevevî, Mecmû’ II, 6. 



Kanın Abdesti Bozduğu İle İlgili İctihadlar Bağlamında Tıbbî Yöntemlerle Kanın İşlemden Geçmesinin 

Fıkhî Hükmü  

Bu makalede, kanın abdesti bozup bozmadığı görüşünü ileri süren fukahanın 

delil ve usullerinden sarfı nazar edilerek, kanın abdesti bozduğu görüşünde olan 

fukahanın ileri sürdükleri deliller ile bu hususta fukaha arasında cereyan eden 

tartışmalara kısaca temas edilecek, ayrıcı kanın abdesti bozduğunu ileri süren fıkhî 

mezheplerin görüşleri ışığında; tıbbî yöntemlerle kanın işlemden geçirilmesinin dini 

hükmü tespite çalışılacaktır.  

Kanın Abdesti Bozduğu GörüĢünde Olan Mezhepler 

A- Hanefi Mezhebi 

Hanefî mezhebine göre kan, vücudun neresinden çıkarsa çıksın, mahrecini 

taşmakla abdest bozulur. Zira vücuttan kan ve irinin çıkıp tâhir olan yere taşması ile 

hades, yani abdestsizlik hali meydana gelmektedir,
7
 diğer bir ifade ile vücuttan çıkan 

ve mahrecini taşarak yayılan her necis şey abdesti bozar.
8
  

Bu hususta hanefî mezhebi vücuttan çıkan şeyin miktarını değil, necaset vasfı 

ile mahrecini taşmasını itibara almaktadır. Zira vücuttan necasetin çıkması tahareti 

bozan müessir bir durumdur. Ayrıca sadece necasetin tabiî menfezlerden çıkması 

halinde abdestin bozulduğunu kabul, aksini ret ve abdesti bozan necasetin mahrecini; 

sebileyn, ağız ve burun gibi dört uzuv ile sınırlandırmak kabul edilebilir bir şey 

değildir.
9
 

B- Hanbelî Mezhebi 

Hanbeli mezhebine göre, mahreci ne olursa olsun vücuttan çıkan kan, akıcı 

(fahiş) olmak şartıyla abdesti bozar, irin ve sarı su da böyledir.
10

 Vücuttan çıkan ve 

abdesti bozan necasetin miktarı ile ilgili olarak İmam Ahmed‟in oğlu Abdullah, babası 

ile aralarında geçen şu konuşmayı nakletmektedir. “Ben babamdan, az olsun çok olsun 

sebileyn’den çıkan şeyin abdesti gerektirdiğini, sebileyn dışında vücuttan çıkan şeyin 

                                                           
7
 Bkz. Leknevî, Abdülhayy, “Şerhu’l-Hidâye”, I. Baskı, İdâretü‟l-Kur‟an ve‟l-Ulûmi‟l-İslâmiyye, 

Karaçi 1417, I, 107. 

8
 Bkz. Mevsılî, Abdullah b. Muhammed b. Mevdûd, İhtiyâr li Ta’lili’l-Muhtar, tlk. Şeyh Mahmud 

Ebû Dakîkâ, Dârü‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut, ts, I, 9.  

9
 Bkz. Merğînânî, Ebu‟l-Hasen Burhaneddin Ali b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Ferğânî, Hidaye fî Şerhi 

Bidâyeti’l-Mübtedî, thk. Talal Yusuf, Dârü İhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, Beyrut ts. I, 17. 

10
 Bkz. İbn-i Kudâme Ebü‟l-Ferec Şemsüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Ahmed el-Makdisî, 

Şerhü’l-Kebîr a’la Metni’l-Mukni’, Dârü‟l-Kütübi‟l-A‟rabî, ts. I, 177-179 (Şamile); İbn-i Müflih, Ebû 

İshâk Burhânüddîn İbrâhîm b. Muhammed b. Abdillâh er-Râmînî ed-Dımaşkî, Mübdi’ fî Şerhi’l-

Mukni’, Dârü‟l-Kütübi‟l-İlmî, Beyrut 1997, I, 132-133 (Şamile). 
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ise fâhiş ise abdesti gerektirdiği, değil ise gerektirmediğini okudum. Babama: ‘Sana 

göre fâhiş nedir diye sordum.’  o da bana: ‘Kişinin kendi galib-i zannına göre bundan 

daha fazlası fâhiş olur diye hükmettiği şeydir.‟ dedi.”
11

  Bu ifadelerden Hanbelî 

mezhebine göre vücuttan çıkan kanın, fahiş olması halinde abdesti bozduğu 

anlaşılmaktadır. Bu da kanamalı kişinin vücudundan çıkan kanın çok olduğu galibi 

zannına bağlıdır. 

İbn-i Kudâme el-Makdisî (ö. 682/1283), az olduğunda kan ve kusmuğun 

abdesti bozmadığını zikrederek, sahabeden buna muhalefet eden kimsenin de 

bulunmadığın söyler.
12

    

Ayrıca sahabeden; Aşare-i mübeşşere, Abdullah ibn-i Mes‟ud (ö. 652), 

Abdullah b. Ömer (ö. 692), Zeyd b. Sâbit (ö. 665), Ebû Musa el-Eş‟arî (ö. 662), 

Ebü‟d-Derdâ (ö. 652), Sevbân (ö. 674), tabiînden; Alkame b. Kays (ö. 682), Urve b. 

Zübeyr (ö. 713), Saîd b. Müseyyeb (ö. 713), İbrahim en-Nehaî (ö. 714), Hasan el-Basrî 

(ö. 728), Hammad b. Ebi Süleyman (ö. 738), Evzaî (ö. 774), Süfyan es-Sevrî (ö. 778), 

İshak b. Râhuye (ö. 853) ve daha başkaları da kanın abdesti bozduğu 

görüşündedirler.
13

  

Kanın Abdesti Bozduğu GörüĢünün Dayandığı Deliller: 

Kanın abdesti bozduğu görüşünde olan fukahanın bu konuda ileri sürdüğü 

delillerin çoğu, cerh ve ta‟dil âlimlerince senet ve râvi yönünden tenkit edilmiş zayıf 

hadis kategorisinde değerlendirilmekle birlikte konu ile ilgili rivayetlerden bazılarının 

zayıflık derecesinin yesîrü‟d-da‟f (zayıflık sebebi hafif) seviyesinde olduğu da 

bilinmektedir. Hadis usul ilmine göre, yesîrü‟d-da‟f seviyesinde olan bu rivayetler, 

yapılan itibar neticesinde mütâbaat ve işhâd yöntemiyle hasen liğayrihi seviyesine de 

yükselebilmektedir.
14

  

                                                           
11

 Bkz. Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Mesâilü Ahmed b. Hanbel Rivâyetü İbnihi Abdillah, thk. 

Züheyr eş-Şâvîş, I. Baskı, Mektebü‟l İslâmî, Beyrut 1981, I, 21. 

12
 Bkz. İbn-i Kudâme, Şerhü’l-Kebîr, I, 300-301. 

13
 Bedreddîn el-Aynî, Ebû Muhammed  Mahmûd b. Ahmed b. Musa b. Ahmed b. Huseyn, Binâye 

Şerhü’l-Hidâye, Dârü‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, I. Baskı, Beyrut 2000, I, 259-260. 

14
 İbn-i Salâh, Ebû Amr Osman b. Abdurrihman eş-Şehrezûrî, Ulûmu’l-Hadîs, thk. Nûreddîn Itr, 

Dârü‟l-Fikr, Dımaşk, ts. s. 31. 
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Genel olarak kanın abdesti bozduğuna delil olarak ileri sürülen rivayetlerde söz 

konusu edilen kanamalar; istihâza
15

 kanaması, burun kanaması (ru‟âf) ve hacamat
16

 

olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Biz burada, bu üç kısım kanamayla ilgili söz 

konusu rivayetleri ayrı ayrı değerlendirdikten sonra bu rivayetlerde geçen ve hem 

namaz abdesti ve hem de yıkamak anlamına gelen vuzu‟ kelimesi ile ilgili tartışmaları; 

dil, örf ve mantıkî açılardan tahlil edeceğiz. 

1- Ġstihâza: 

Hastalık kanamasının, hakkındaki sahih rivayetler
17

 sebebiyle abdesti bozduğu 

hususu kat‟î olmakla birlikte kanın mahreci mi yoksa vasfı sebebiyle mi abdesti 

bozduğu hususu mezhepler arasında ihtilaflıdır. Hanefîlere göre, gördüğü kanamanın 

hiç kesilmediğinden şikâyet eden Fâtıma binti Ebî Hubeyş‟in (r.a) : “(Bu durumda) 

Namazı bırakayım mı?” sorusu üzerine Hz. Peygamber (as): “Hayır! O, damardan 

gelen bir kandır, hayız kanı değildir.” diyerek istihâza kanını tanımlamakta ve kanın 

mahrecine değil vasfına vurgu yapmaktadır. Buna göre; istihâza ve hayız kanının 

mahreci aynı olmakla birlikte istihâza kanı, hayız kanından farklı olarak rahim 

duvarındaki bir damardan gelmektedir. Bu rivayetle ilgili dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus; istihâza kanının bu vasfı sebebiyle Hz. Peygamberin (s.a.v) kadın 

sahabîye abdest almasını emretmiş olmasıdır. Bu durumda iken abdestin gerekliliği, 

istihâza kanının sebileyn yoluyla dışarı çıkması sebebiyle değil, kanın herhangi bir 

damardan dışarıya çıkıyor olması sebebiyledir.
18

  

 

                                                           
15

 İstihâza: Kadınlardan bir hastalık sebebiyle zuhur eden ve rahimden başka bir yerden gelip, cinsel 

organ yoluyla dışarı akan bir kandır. Kendisinden böyle bir kan gelen kadına “Müstehâza” denilir. 

Bkz. Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, II. Baskı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, 

s. 264. 

16
 Hacâmat: Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz, bardak veya şişe oturtarak kan 

almak.  Bkz. Güncel Türkçe Sözlük, (www.tdk.gov.tr). 

17
ىل هللا إنى ايسأة اسخحاض فال أطهس عن عائشت قانج: "جائج فاطًت بنج حبٍش إنى اننبً  )صهى هللا عهٍه وسهى( فقانج: ٌا زس

 أفأدع انصالة؟ فقال: ال إنًا ذنك عسق فهٍس بانحٍضت، فإذا أقبهج انحٍضت فدعً انصالة وإذا أدبسث فاغسهً عنك اندو وصم." 

Buhari, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu„fî, Sahîhu’l-Buhârî, Dâru İhyâi‟t-

Turâsi‟l-Arabî, Beyrut 2001, Hayz, 8; Müslim b. Haccac, Ebû‟l-Hasan el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, 

Câmiu’s-Sahîh, thk, Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru İhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabi, Beyrut, ts, Hayz, 62; 

Tirmizî, Tahâret, 93; Müslim b. Haccac, Ebû‟l-Hasan el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, Câmiu’s-Sahîh, thk, 

Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru İhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabi, Beyrut, ts, Tahâret, 104. 

18
 Bkz. Kâsânî, Bedâ’i’, I, 103; Aliyyü‟l-Kârî, Nuruddîn Ebu‟l-Hasen, Fethu Babi’l-İnaye, Dârü‟l-

Erkam Beyrut, ts. I, 62. 
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2- Burun Kanaması (Ru’âf) 

Burun kanaması sebebiyle abdestin gerektiği hususunda pek çok rivayet 

bulunmaktadır. Ancak ne var ki hadis otoritelerince bu rivayetlerin birçoğu hakkında 

zayıf hükmü verilmektedir.
19

 Bununla birlikte işhâd ve mütâbaat cihetiyle birbirlerini 

takviye eden şu iki rivayetin delil olarak ileri sürülmekte olduğu söylenebilir. Bunların 

ilki; İbn-i Cüreyc‟ten mürsel olarak rivayet edilen: “Her kim namazda iken kusar 

yahut ağızdan kusmuk dışında bir şey çıkar ya da  (elbisesinde) mezi bulursa 

namazdan ayrılsın, abdest alsın sonra dönsün ve konuşmadığı sürece namazını 

tamamlasın.”
20

 hadisi, ikincisi; İsmail b. Ayyaş‟ın İbn-i Cüreyc'ten, onun da İbn-i 

Müleyke'den, onun da Hz. Aişe (r.a) validemizden onun da Hz Peygamberden (as) 

merfu olarak rivayet edilen: “Her kime kusmuk, burun kanaması, ağza mideden gelen 

(kusmuk dışındaki) şeyler ya da mezi isâbet ederse, namazdan ayrılsın, abdest alsın, 

sonra da namazını tamamlasın. O bu esnada konuşmaz (konuşmasın).”
21

 hadisidir. 

Hadislerin Değerlendirilmesi 

Dârekutnî (ö. 385/995), İbn-i Cüreyc rivayeti hakkında şöyle demektedir: “Ebû 

Bekr en-Nîsâbûrî bize, Muhammed b. Yahya‟dan İbn-i Cüreyc‟ten rivayet edilenler 

içerisinde en sahih olanı budur dediğini işittim.”
22

 Ancak İsmail b. Ayyaş rivayeti 

hakkında hadis otoriteleri zayıf hükmü vermektedirler.
23

 Ancak rivayetinin zayıf 

sayılması, İsmail b. Ayyaş‟ın güvenilir bir ravi olmamasından değil, kendisinin Şam‟lı 

olup, bu rivayeti Hicazlı İbn-i Cüreyc‟ten rivayet etmiş olmasından 

                                                           
19

 Bkz. Darekutnî, Ebu‟l-Hasen Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî b. Mes‟ûd b. en-Nu‟man b. Dinar el-

Bağdâdî, Sünen, I. Baskı, thk. Şuayb el-Arnavûd, Müessesü‟r-Risâle, Beyrût 2004,  I, 157 (Had. no: 

30). 

20
 " قاء أو زعف فً صالحه  فهٍنصسف ونٍخىضأ وانٍبن عهى صالحه يا نى ٌخكهى ين  " 

Dârekutnî, Sünen, I, 276 (Had. no: 572). 

21
أْ ثُىَّ نٍَِْبِن َعهَى َصاَلحِِه َوهُ  "    ٌء أَْو ُزَعاٌف أَْو قَهٌَس أَْو َيْرٌي فَْهٍَْنَصِسْف فَْهٍَخََىضَّ ًْ َى فًِ َذنَِك اَل ٌَخََكهَّىُ َيْن أََصابَهُ قَ "  

Abdurrazzak, Ebû Bekr b. Hümâm es-San‟anî, Musannef, I. Baskı, thk. Merkezü‟l-Buhûsi ve 

Tekniyetü‟l-Ma‟lûmât, Dârü‟t-Ta‟sîl, Beyrut 2005,  II, 123; İbn-i Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdillah b. 

Muhammed el-Abbâsî, el-Kûfî, Musannef, I. Baskı,  thk. Muhammed Avvâme, Dâru Kurtuba, Beyrut, 

ts. I, 306-307; İbn-i Mâce, Sünen, İkâmetü‟s-Salât, 138; Dârekutnî, Sünen, I, 283. 

22
 Bkz. Dârekutnî, Sünen, I, 152, 156, 283.  

23
 Bennâ Ahmed Abdurrahman es-Sââtî,, Fethu’r-Rabbânî li Tertîbi Müsnedi’l-İmâm Ahmed b. 

Hanbel eş-Şeybânî ve ma’ahu Kitâbu Bülûgi’l-Emânî min Esrâri’l-Fethi’r-Rabbânî, I. Baskı, Dârü 

İhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, ts, II, 92.  
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kaynaklanmaktadır. Çünkü hadis otoritelerince İsmail b. Ayyaş, Hicazlı‟lardan bir 

hadis rivayet ettiğinde; mevkuf olanları merfu, maktu‟ olanları muttasıl, mürselleri de 

senetli olarak rivayet etmektedir. Oysa İsmail b. Ayyaş'ın böyle yapmasının nedeni; 

Şam bölgesi hadis âlimlerinin hadisleri alma ya da terk etme hususunda kullandıkları 

ıstılahlar ile hicaz bölgesinin kullandıkları ıstılahların farklılıklarından başka bir şey 

değildir.24  

Hafız Zeylaî (ö. 762/1360), Yahya b. Main‟e göre İsmail b. Ayyaş‟ın sika bir 

râvi olduğunu ve İsmail b. Ayyaş‟ın Hz. Aişe ‟den yaptığı bu rivayete burun kanaması 

anlamına gelen “ru‟âf” kelimesini ilave ettiğini söyledikten sonra Hanefî imamlarına 

göre sika ravilerin ziyadelerinin makbul, irsallerinin hüccet olduğundan bahseder.
25

   

3-   Hacamat: 

Hacamat sebebiyle kanın abdesti bozmadığına dair hiçbir merfu hadis yoktur. 

Dârekutnî‟nin süneninde geçen, Hz. Peygamberin (as) hacamat yaptırdığı ve abdest 

almadan namaz kıldığı ile ilgili mevkûf rivayet, sahabîden Hz. Enes b. Malik‟e aitttir. 

İbn-i Hacer el-Askalânî (ö. 852/1449), bu rivayetin râvilerinden Salih b. Mukâtil‟in 

zayıf olduğunu söyler.
26

 Aynı zamanda İbn-i Hacer, İbn-i Ömer‟in de hacamat 

yaptırdığını sonra da sadece hacamatın izini yıkadığını, İbn-i Abbas‟ın da: “Hacamat 

izini yıka bu sana yeter.” dediğini, mevkuf haberler yoluyla bize haber vermektedir.
27

  

Vuzu’ Kelimesinin Manası Ġle Ġlgili Ġhtilaf 

Vuzu‟ kelimesi Arapça وضاءة masdarından güzel anlamına gelen bir kelimedir. 

İbnü‟l Esîr: “Bu kelime namaz abdesti anlamında olmakla birlikte bazı azaların 

yıkanması içinde kullanılabilmektedir.” der. Bir hadiste: “Ateşin değiştirdiği şey (i 

yemek) sebebiyle abdest alınız.”
28

 buyrulmaktadır.
29

  Ayrıca bazı rivayetlerde, deve 

                                                           
24

 Bkz. Zeylaî, Cemâleddin Ebî Muhammed Abdillah b. Yusuf, Nasbu’r-Râye li-Ehâdîsi’l-Hidâye, 

thk. Muhammed Avvâme, Müessesetü‟r-Reyyân, ts, I, 38. 

25
 Bkz. Zeylai, Nasbu'r-Raye, 1, 37. 

26
 Bkz. İbn-i Hacer el-Askalânî, Ebü‟l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed, Temyîz fî Tahrîci 

Ehâdîsi Şerhi’l-Vecîz el-Meşhûr bi Telhîsi’l-Habîr, I. Baskı, thk. Dr. Muhammed es-Sânî b. Ömer b. 

Mûsâ, Dâru Edvâi‟s-Selef, yy. 2007. I, 302. 

27
 Bkz İbn-i Hacer, Telhîsi’l-Habîr I, 303. (Şamile). 

28
 İbn-i Mâce, Sünen, I, 306; Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Ali el-Horasânî, Sünenü’l-

Kübrâ, thk. Hasan Abdulmun‟im Şelebî, I. Baskı, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 2001, I, 146. (Şamile). 

29
 Bkz İbn-i Manzûr Ebü‟l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-

Rüveyfiî, Lisânü’l-Arap, III. Baskı, Dârü Sâdır, Beyrut 1414, I, 195 (Şâmile). 



İsmet KALKAN   

16 

 

eti
30

 yemekten dolayı eli ve ağzı yıkamak anlamında vuzu‟ kelimesi kullanılmıştır. 

Nitekim İbn-i Abbas yemekten sonra ellerini yıkamış sonra da ellerinin ıslaklığı ile 

yüzünü meşhetmiş ve: “Bu, Abdesti bozulmayanın vuzu’udur.” demiştir.
31

 Kanın 

abdesti bozmadığı görüşünü ileri sürenlere göre hacamat ve burun kanaması (ru‟âf) ile 

ilgili rivayetlerde de söz konusu edilen vuzu‟, bu anlamdadır ve bu kelime ile 

kastedilen namaz abdesti değil, necis olduğunda icma bulunan kanın yıkanması 

demektir.
32

  

İmam-ı Şafii (ö. 204/820), yukarıda zikri geçen İbn-i Cüreyc rivayetindeki 

vuzu'  kelimesinin kanı yıkamaya hamletmek gerektiği içtihadında bulunmaktadır.
33

 

Hâlbuki hadisi abdest almaya değil de kanı yıkamaya hamletmek hiç mi hiç  doğru 

değildir. Çünkü hadisin sonunda “Namazını kaldığı yerden ikmal etsin” denilmektedir. 

Eğer kanı yıkamak kastıyla namazdan çıkılacaksa, namaz batıl olacağından namaza 

kalınan yerden devam edilemeyecek bilakis yeniden başlanacaktır. Diğer yandan söz 

konusu rivayette, “Her kim ki kendisinde …..yahut mezi bulacak olursa…” 

denilmektedir, kan ve kusmuk için hadisi, mezkur necaseti temizlemek yerine 

yıkamaya hamledenler, kendisinde mezi bulan kişi içinde herhalde abdestin 

bozulduğuna değil de yalnızca mezi‟yi yıkamaya hamledecek değillerdir. Çünkü 

mezi‟nin abdesti bozduğu hususunda icma vardır.
34

  

Kanın Abdesti Bozduğu GörüĢünde Olanlara Göre Tıbbî Yollarla Kanın 

ĠĢlemden Geçmesinin Fıkhî Hükmü 

Kan, ya böbrek yetmezliği diye bilinen, böbreklerin işlevlerini tam olarak 

yerine getiremediği zamanlarda, hastanın bizzat kendi kanında fazladan biriken tuz, su 

ve üre gibi maddelerin hemodiyaliz
35

 yöntemiyle temizlenmesi, kan ve kan 
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 Bkz Müslim b. Haccac, Ebû‟l-Hasan el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, Câmiu’s-Sahîh, thk, Muhammed Fuâd 

Abdulbâkî, Dâru İhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabi, Beyrut, ts. I, 275. (Şamile). 

31
 Beyhakî, Ebu Bekr Ahmed b. Huseyn b. Ali b. Musa el-Husrevcırdî  el-Horasânî, Sünenü’l-Kübrâ, 

III. Baskı, thk. Muhammed Abdulkadir Atâ, Dârü‟l Kütübi‟l-İlmî, Beyrût 2003, I, 222. (Şamile). 

32
 Beyhaki, Sünenü’l-Kübrâ, I, 141.   

33
 Bkz Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref, Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb Ma’a’t-

Tekmileti’s-Sübkî ve’l-Muti’î, Dâru‟l-Fikr, ts. II, 54. (Şâmile); Zeylaî, Nasbu’r-Râye, I, 38. 

34
 Zeylai, Nasbu'r-Râye, I, 38.  

35
 Hemodiyaliz: Vücuttan bir selofan boru ile alınan arteriyel kanın büyük hacimde fizyolojik sıvı 

içinden geçirildikten sonra bir ven aracılığıyla tekrar vücuda verilmesi şeklinde uygulanır. Bu selofan 

borular küçük moleküllü ilaçların borudan dışarı çıkmasına elverişli olarak yapılmıştır ve bu geçiş 
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pulcuklarının (Trombosit)
36

  da gönüllü kan ve trombosit bağışçılarından 

aferez
37

yöntemiyle temin edilerek ihtiyacı olan diğer hastalara nakledilmesi sırasında 

tıbbî işlemden geçmektedir. Bu esnada kan, cihaz yardımıyla hasta veya bağışçıdan 

alınarak gerekli işlemlerden geçirildikten sonra yeniden hasta veya bağışçıya geri 

verilmektedir.  

Kanın abdesti bozduğu görüşüne göre; bu işlem sırasında kan, vücuttan 

çıkarıldığı için abdest bozulmaktadır. Karın boşluğu içine yerleştirilen bir kateter 

aracılığı ile kanın içinde biriken zararlı maddelerin biriktirilip dışarıya atılması 

yöntemi olan Periton Diyaliz
38

 işleminde de durum aynıdır.   

Sonuç  

Kanın abdesti bozup bozmadığı ile ilgili rivayetlere topluca bakıldığında ortaya 

çıkan sonuç şudur: 

A -Kanın abdesti bozduğu hükmüne delil olarak ileri sürülen rivayetler zayıfta 

olsa kavlî hadislerdir ve içinde merfu‟ olanları vardır. Bu zayıf rivayetler, birbirini 

takviye etmekte ve kanın abdesti bozduğuna da sarahaten delalet etmektedirler. 

B -Kanın abdesti bozmadığı hükmüne delil olarak ileri sürülen rivayetler içinde 

merfu‟ rivayet yoktur. Bu rivayetlerin tamamı ya mevkuf veya maktu‟ eserlerdir. 

Ayrıca bu eserlerin hiç birisi kanın abdesti bozmadığına saraheten delalet de 

etmemektedir. 

                                                                                                                                                               

genellikle pasif difüzyonla olur. Böbrek yetmezliği durumlarında ve böbrekler aracılığıyla vücuttan 

atılan bazı ilaçlarla oluşan zehirlenme durumlarında kanın temizlenmesi için uygulanır. Bkz.: Didem 

Arslantaş v. dğr., Tıbbi Terminoloji, I. Baskı, Anadolu Üniversitesi Tesisleri, Eskişehir 2012, s. 124. 

36
 Kan pulcukları (Trombosit): Kırmızı kemik iliğinde, büyük hücrelerin parçalanmasıyla oluşur. 

Yaralanma ve kesiklerde kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bkz.:  Didem Arslantaş v. dğr., Tıbbi 

Terminoloji, s. 32. 

37
 Trombosit aferez işlemi: Kan bağışçı ile aferez cihazı arasında, hasta için gereken kan 

bileşeni(trombosit) elde edilene kadar devam eden bir kan alıp-verme işlemidir. Cihaz bağışçının 

kanını küçük miktarlarda alarak gerekli olan trombositi ayırır ve kanın trombosit dışında kalan kısmı 

bağışçıya geri verir. http://www.kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/afarez/51. (erişim: 01.09.2018) 

38
 Periton diyalizi: Periton boşluğundan steril fizyolojik sıvı geçirilmesiyle yapılan diyaliz işlemidir. 

Bkz: Didem Arslantaş v. dğr., Tıbbi Terminoloji, s. 124. 
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C -Rivayetlerdeki deve eti yedikten sonra emredilen vuzu‟ kelimesi; eli yüzü 

ve ağzı yıkamak, hacamat yaptırdıktan sonra zikri geçen vuzu‟ kelimesi ise; vücuda 

bulaşan kanı temizlemek manalarına gelmekle birlikte bunların dışında kalan 

rivayetlerde geçen vuzu‟ kelimesiyle namaz abdestinin kastedildiği anlaşılmaktadır. 

D -Hemodiyaliz ve Aferez yöntemiyle kanın işlemden geçirilmek üzere 

vücuttan dışarı çıkarılması; Periton Diyaliz yöntemiyle de karın boşluğuna 

yerleştirilen bir kateter aracılığı ile kanın temizlenip, artık maddelerin vücudun dışına 

çıkarılması sebebiyle abdest bozulmaktadır.  
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İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 

22-58, (2/2018) 

 

LOKMAN SURESĠ 34. AYETĠN KELAMĠ AÇIDAN YORUMU 

                                                                                                Selim Gülverdi

 

              Öz                        

              Gayb, her insanın merak ettiği bir konudur çünkü insanın 

doğasında var olan bilinmeyeni öğrenme isteği ve gelecekte ne 

olacağını merak etme durumu insanı tarih boyunca her zaman bu 

konuyla ilgilenmeye sevk etmiĢtir. Gayb insanlık tarihi kadar 

eskidir diyebiliriz. Tarih içerisinde insanlar gayb konusunu çözmek 

için kâhin, müneccim ve arraf gibi gaybı bildiğini iddia eden 

kiĢilere yönelmiĢlerdir. Ancak ilahi dinler, gaybın Allah‟ın 

tekelinde olduğunu, O‟ndan baĢka kimsenin gaybı bilemeyeceğini 

çünkü gaybı bilmenin ancak Allah‟ın bir sıfatı olduğunu ve bir 

kimsenin bu iddiada bulunmasının Tevhide aykırı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ġslam literatüründe “muğayyebt-ı hamse“ olarak 

isimlendirilen ve Lokman Suresi 34. ayette yer alan  “Kıyametin ne 

zaman kopacağı, yağmurun ne zaman yağacağı, rahimlerdekinin 

cinsiyeti, bir kimsenin yarın ne kazanacağı ve nerede öleceği” 

meselesinde Ġlk dönem müfessir ve muhaddisleri ile bilim ve 

teknolojinin geliĢtiği çağımızdaki Ġslam alimlerinin izahları arsında 

önemli farklar bulunmaktadır. Bilim ve teknoljinin geliĢmesiyle 

Tevhide halel gelmemesi için bu problemi kelami açıdan ele alarak 

çözmeye çalıĢacağız. 

        Anahtar Kelimeler:  Gayb, Muğayyebat-I Hamse, Kâhin, 

Arraf. 
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THE INTERPRETATION OF THE LOKMAN 34 

                         Abstract     

                The unseen is a subject that everyone is curious 

abuot as the desire to learn the unknown and wonder about 

future in humen natüre has pushed the people to be interested 

in the sbject. We can say that the unseen is as old as humen 

history. Throughout history people have consulted the people 

such as soothsayers, psychics fortune tellers who claim to 

know the unseen. But the divine religions have staded that the 

unseen is under the control of Allah and no one else can 

know about the future as knowing the unseen is only as 

adjective of his and it is against the Tawhid for one to claim 

this. There are important differaeces between the 

explanations of first era hadith scholars, Koran interpreters 

and Ġslam csholars inour scientifically  and technologically 

developed era on the subject “Mugayyebat-ı Hamse”(The five 

thing of unknown for unseen) as stated in Ġslamic literatüre an 

in Lokman Surah 34. verse as “When the doomsday will 

come, when the rain will fall, the genders in wombs, whath a 

person aperson will earn tomarrow an where he/she will die”. 

We will tray to solve this problem by handling in kalami 

perspective in order to prevent any damage to Tawhid with 

the development of sience and technology. 

  Key Words: Unseen, The Five Thing Unknown Of Unseen, 

Psychic, Fortune Teller.  
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           GĠRĠġ 

           Gayb her insanın merak ettiği bir Ģeydir. Tabiatta her Ģeyin bir bilinen ve bir 

de bilinmeyen bir tarafı var, Ġnsanda da sürekli gizemli olanı bilme merakı vardır. 

Allah Teâlâ‟nın insanı bu merakla ve tabiattaki eĢyayı da kısmen gizemli 

yaratmasının kuĢkusuz birçok hikmetleri vardır. Ancak gayb duyular üstü alemin 

bilgisi ve geleceğe ait bilgi olduğu için Allah, Kur‟an‟da “gaybı Allah’tan baĢka 

kimse  bilemez”  diyerek insanların gaybı  bilemeyeceğini  ve bu konuda O‟nun  

peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği haberlere inanmalarından baĢka bir  yolun 

olmadığını belirtmiĢtir. Gayb yok olan değildir, aksine var olup örtülü olandır. Gayb 

bizim için vardır, Allah için böyle bir Ģey düĢünülemez. Kelamcılar gayb meselesine 

ontolojik ve epistemolojik olarak yaklaĢmıĢlardır. Kur‟an, “gayba inanmayı” 

mü‟minlerin bir vasfı olarak kabul eder. Gayb duyularla anlaĢılmaz ancak ona iman 

edilir. Çünkü Allah‟ın ezeli ve değiĢmez bilgisi karĢısında, cüz‟i ve zanni bilgisiyle 

insana düĢen ona iman etmesidir. Ancak on dokuzuncu yüzyılda sekülarizm ve 

pozitivizm gibi akımların ortaya çıkması ve Müslümanların Batı karĢısında bilimsel 

ve teknolojik alanda gerilemesi, dinin ve dini değerlerin sorgulanmasına yol açtı. 

Buna bir de erken dönem müfessirlerinin kendi zamanlarındaki yorumları esas 

alınarak ayetlerin günümüz bağlamında yanlıĢ anlaĢılması eklenince bazı problemler 

ihdas edildi. Aslında iyice araĢtırılınca görülecektir ki ne kadar bilimsel geliĢmeler 

olursa olsun Kur‟an‟ın gayb dediği hakikatlerin hiçbiri zamana yenik düĢmemiĢ 

belki de bilim adamlarının ufkunu açmıĢtır. Bizce Kur‟an‟ın gayb ile ilgili ayetleri 

kelamcıların yaptığı gibi Allah‟ın kudreti ve bilgisi çerçevesinde ele alınırsa daha 

isabetli olacaktır. ĠĢte çalıĢmamızda bu duruma örnek teĢkil eden “Muğayyebat-ı 

hamse” konusunu ele aldık. Bu çalıĢmayı yapmamızın amacı Muğayyebat-ı hamse 

olarak kabul edilen beĢ husustan ikisi olan “Yağmuru O yağdırır” ve “rahimlerdekini 

O bilir” ibareleri günümüzdeki teknolojik geliĢmeler sonucunda artık insanlar 

tarafından bilimsel yollarla bilindiği söylenmekte ve dolayısıyla bu iki durumun   

gayb  olmaktan çıktığı bazı çağdaĢ müfessir ve düĢünürler tarafından ileri 

Sürülmektedir. ÇalıĢmamızda buna cevap aramaya çalıĢtık. Kanaatimizce 

kelamcıların muğayyebat-ı hamse konusuna kelam biliminin yenilenmesi 

bağlamında eğilmeleri gerekir.  Çünkü bu yapılmadığı takdirde Kur‟an‟ın gayb 

olarak ileri sürdüğü hususla rın zamanla bilimin ve geliĢmesiyle ortadan kalktığı ve 
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belki kıyametin kopuĢ saati de dünyanın biyolojik yaĢı hesap edilerek bilinecek 

Ģeklinde bir kanaat uyandırılarak Kur‟an‟a karĢı menfi bir kanaatin oluĢmasına 

zemin hazırlayacaktır. 

           Kur‟an, “gayba inanma”yı mü‟minlerin bir vasfı olarak zikreder. Kelamın en 

önemli konularından biri olan iman konusu,  gayba inanmakla baĢlar.  Kelamcılar 

gayb konusunu ontolojik ve epistemolojik yönden ele almıĢlardır.  Yani onu bir 

varlık ve bilgi konusu olarak görmüĢlerdir.  Ancak 19. Yüzyıldan itibaren ortaya 

çıkan seküler-pozitivist akımlar ve bilimsel geliĢmeler sonucunda,  gayb konusu 

olan bazı Ģeylerin, gayb olmaktan çıktığı ileri sürüldü. Muğayyebat-ı hamse olarak 

kabul edilen beĢ Ģeyden ikisi olan “Yağmuru O yağdırır” ve “Rahimlerdekini O 

bilir” hususlarının gayb konusu olmaktan çıktığı ve bunu artık her kesin bildiği 

çağdaĢ müfessirler ve düĢünürler tarafından ileri sürülmektedir. Bu mesele açıklığa 

kavuĢturulmazsa aynı düĢünce Kur‟an‟ın daha baĢka gayb konuları için ileri 

sürülecek ve gayb inancı bundan zarar görecektir. Bu nedenle bu konuyu ele almayı 

elzem gördük.            

 

                                               A.GAYB  KAVRAMI 

 1.  TANIMI 

       a.Lugat Manası:  

        Gayb, “Ğabe” fiilinden türeyen ve gizlenmek, gizli kalmak,  bir Ģeyin bir  Ģeyde 

gizlen mesi
1
anlamında mastar, duyularla algılanamayan

2
, hislerle de bilinemeyen

3
,  

insanın bilemediği, aklın zorunlu olarak gerektirmediği
4
, gizli olan

5
, Ģüphe, gözden 

kaybolan her Ģey,
6
 arazinin görünmeyen kısmı

7
, peygamberlerin haber vermesiyle 

bilinen
8
 anlamında bir isim ve sıfattır.  

        

                                                           
1
 Feyruzabadi, Mecduddin, Kamusu’l-Muhit, Daru‟l-Maarif, Beyrut, Trhsz, I/112. 

2
 Ġbn-i Manzur, Ebu‟l-Fadl Cemaluddin b. Mukerrem, Lisanu‟l-Arab, Daru‟s-Sadr, Beyrut, trsz I/654. 

3
 el-Cürcani, Ali ibn-i Muhammed eĢ-ġerif, Mu’cemu’t-Ta’rifat,Daru‟l-Fazilet, Kahire ,trsz, s.137. 

4
 Ġsfahani, Ebu‟l-Kasım Hüseyin b. Muhammed, Rağıb, el-Müfredat, Beyrut, s.367. 

5
 Tehanevi, Muhammed Ali, KeĢĢaf-ı Ġstilahat-ı Fünun, Mektebet-u Lübnan,  Beyrut, 1996, I/1262, 

6
 Ferahidi, Halil b. Ahmed, Kitabu’l-Ayn, Daru‟l-Kutubu‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 203, III/296,  

7
 Cevheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed,Tehzibu’l-Luğa, Daru‟l-Mensur, 1956, Mısır,  VII/214. 

8
 Kasımi, Muhammed Cemaleddin, Tefsiru’l-Kasımi-Mehasinu’t-Te’vil, 1958,Kahire, s.35. 
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  b.Istılahi Manası :  

         1.Fahreddidin Er-Razi‟ye göre,  Gayb, Müfessirlerin cumhuruna göre, 

duyularla algılanamayan Ģeylerdir.  Ġki kısma ayrılır,  hakkında delil olan gayb ve  

hakkında delil olmayan gayb. Ġstidlal ve tefekkürle, Allah‟ın varlığı, sıfatları,  ahiret, 

nübüvvet ve ahkam-ı Ġslam gibi konularda delille bilgi elde edilir. Allah‟ın zatı ve 

kıyametin ne zaman kopacağı gibi konular da hakkında delil olmayan gaybtır. Bu 

anlamdaki gayb tanımını destekleyen “Onlar ki gayba iman ederler.”
9
 ayetidir.  

Razi, gaybın bilinmesi konusunda ilhamı geçerli kaynak olarak kabul eder
 10

.  

          2.Mu‟tezili müfessir ZamehĢeri, Maturidi ve Tehanevi‟ye göre ise gayb, 

duyularla algılanamayan ve aklın zorunlu olarak bilmediği Ģeylerdir.
11

 Peygamberler 

de dahil hiç kimsenin “haber” olmaksızın bilmediği Ģeylerdir. Allah„ın bildirmesiyle 

peygamberler bilir ve bunu in sanlara haber verdikleri için de herkes bilir.
12

 Bu 

anlamdaki gaybı destekleyen  “O, bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi 

müttali kılmaz; ancak, dilediği peygamber bunun  dıĢında dır. Çünkü O, bunun 

önünden ve ardından gözcüler salar.”
13

 ayetidir. 

            Ġki tanım birbirinden farklılık arz etmektedir. Razi‟ye göre gayb, duyular 

dıĢında baĢka yollarla bilinen bir kavramdır. Maturidi ve ZemahĢeri‟ye göre ise 

ancak Allah‟ın bildirmesiyle peygamberler gaybı bilirler onların dıĢında kimse gaybı 

bilmez. Onlara göre de gayb iki kısma ayrılır fakat gaybın bilinen tarafı 

peygamberlerin haber vermesiyle bilinen kısımdır.  Razi‟nin, gayb peygamberlerin 

dıĢındaki insanların da bileceği bir kavramdır,  iddiası kelamcılar tarafından 

istidlalden yoksun olduğu için kabul görmez çünkü gaybın vahiy dıĢında bir yolla 

bilinmesi subjektif olduğundan tutarlı olmaktan uzaktır.       

           

 

 

                                                           
9
 Bakara, 2/3. 

10
 Er-Razi, Muhammed Fahreddin b.DĠyauddin Ömer, Mefatihu‟l-Ğayb,Daru‟l-Fikr, Beyrut, 1981, II/31.  
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 Tehanevi,a.g.e., s,1262, Ġsfahani, s.367. 
12

 Maturidi,a.g.e.I/15, ZamahĢeri, Ebu‟l-Kasım Carullah Mahmut b. Ömer, el-KeĢĢaf an-Hakaiki’t-Tenzil, 

Daru’l-Mearif, Beyrut,trsz, II/19. 
13

 Cin, 72/26-27. 
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         2. Gaybın Kısımları 

              a.Mutlak  Gayb 

              Mutlak Gayb, insanlara açıklanmayan, bildirilmeyen,  bildirilse dahi  

sadece peygamberlere bildirilen alandır. Buna göre mutlak gaybın iki yönü 

mevzubahis olmaktadır. 

              Birincisi,  mutlak gayb sadece Allah'ın bildiği ve sahip olduğu, fakat hiç 

kimseye bildirmediği insanlara kapalı tarafı
14

 olup kıyametin ne zaman kopacağı, 

Allah‟ın zatının sırrı ve künhü
15

  gibi insanın idrak ve aklının asla ulaĢma imkanı 

olmayan konulardır.  Literatürde mutlak gayb olarak ele alınan konuların baĢında 

mugayyebat-ı hamse "beĢ bilinmeyen"  gelir.
16

 Kur‟an‟da gaybın ancak Allah‟a ait 

olduğu
17

 ve peygamberlerin de gaybı bilmediği belirtilmektedir.
18

 

          

            Ġkincisi Allah'ın sadece peygamberlere vahiy yoluyla açıkladığı insanlara 

açık yanıdır. Allah, insana farkına varabileceği, hissedebileceği, varlığını kabullene-

bileceği veya varlığından hiç haberdar olamayacağı gaybî durumları, olguları ve 

varlıkları peygamberleri vasıtasıyla insanlığa açıklamıĢtır. Allah insanı vahiyle 

desteklemeseydi, o doğruyu bu ölçüde kolay bulamazdı.
19

 

            b. Ġzafi (Nisbi) Gayb   

             Ġzafi gayb, bir kısım insanların tabiat yasaları, uzak beldeler, gök cisimleri.. 

gibi varlıklar hakkında sahip olduğu ve herkesin bilmediği bilgilerdir.
20

 Ġzafi gayb 

da fiziki alemle ilgili ve fizik ötesi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Ġnsanların kısmen 

de olsa bilgi sahibi olabildiği bu alan, hiç bir zaman sadece Allah'a mahsus mutlak  

gayb sınırlarını  zorlamaz.  Esasen bir kimse bir Ģey hakkında bilgi sahibi 

olabiliyorsa söz konusu husus onun için Ģehadet konumundadır. Bu açıdan izafi 

gayba "izafi Ģehadet" demek de mümkündür. "Gayb ile Ģehadetin kesiĢip iç içe 

girdiği kavĢak noktası varlığı" olarak nitelenebilecek bir varlık yapısına sahip 

bulunan insanda akıl, ruh ve gönül gibi adlarla anılan bazı fizik ötesi boyutlar 

                                                           
14

 Albayrak, Halis,  Kur’an’da Ġnsan-Gayb ĠliĢkisi,” ġule Yay., Ġstanbul. s.160,1993,   
15

 el-Cürcani, a.g.e.,s.137. 
16

 Çelebi, Ġlyas,”Gayb” Md.,DĠA, XXIII/407. 
17

 En‟am, 6/59, A‟raf, 7/188, Hud, 11/122,Cin, 72/26. 
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 En‟am, 6/50, Hud, 11/31, A‟raf, 7/188. 
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 Albayrak, a.g.e., s. 161. 
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 ÂmûĢ, Bessam Ali Selame, el-Ġman bi’l-Ğayb, Daru‟l-Me‟mûn, Amman, 2009,  s.40. 
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bulunmaktadır.
21

  Aynı Ģekilde insanlara göre gaib olan pek çok varlık, olay ve 

bunlara iliĢkin hususlar  gayb olma  niteliğinde  iken, aynı husus lar meleklere göre, 

özellikle belli görevleri olan meleklerin görev alanları itibariyle gaib/meçhul 

değildir. Bazı bilgiler peygamberlere göre gayb niteliğinde değilken diğer insanlara 

göre gaib  olabilir.  Hz. Peygamber‟in mi'raçta gördükleri Ģeyler böyledir. Mutlak 

gaybı hiçbir varlık, hiçbir insan bilmezken izafi gaybın az çok bazı kimseler  

tarafından belli hallerde, ortamlarda ve Ģartlarda bazen bilinebileceği genellikle 

kabul edilir.
22

 

            Allah Teâlâ tabiatı, ilmi ve kudretiyle yaratmıĢtır. Onun ilmi sonsuz ve 

sınırsız olduğundan tabiatta yani Ģehadet aleminde insan bilgisinin ulaĢamadığı çok 

Ģey vardır;  bunlar insanlık için gaybtır. Ġnsanın tabiatta düĢünerek,  araĢtırarak elde 

ettiği bu bilgiler ve aynı zamanda Cinlerin, insanın bilmedi ği bilgileri de bu 

bağlamda ele almak gerekir.  

 

            B-GAYBLA ĠLGĠLĠ BAZI KAVRAMLAR 

              1.Mefatihu’l-Gayb 

              Miftâh, evin kapısı üzerindeki kilit gibi maddi, yahut da kıyas gibi soyut 

anlamda kapalı her Ģeyi çözüp açan alete denir. Ayette geçen "Anahtarlar" 

anlamındaki “mefâtîh”  gayba ulaĢmak (onları bil mek)den kinayedir, yani gayba 

hangi vasıtalar ile ulaĢılabileceğini ifade etmektedir.
23

Bazı müfessirlere
24

 göre 

En‟am suresinde geçen “mefatihu‟l-gayb” ve “Hazainullah
25

” ifadeleri anlam 

bakımından birbirine yakındırlar. Maturidi de “mefatih” kelimesinin aslının anahtar 

anlamına gelen  “miftah” değil, <<yardım ve zafer>> anlamına gelen “mefteh” 

olduğunu ve bununda gaybın anahtarları anlamına gelemeyeceğini belirtir.
26

  

          Gaybın anahtarlarının Allah‟ın yanında olması ise, gaybı O‟ndan baĢkasının 

bilemeyeceği ve tasarrufta bulunamayacağı anlamına gelir. Çünkü bütün mevcudatın 

bilgisi, varlıklar, Ģehadet aleminde gerçekleĢmeden önce Allah‟ın ezeli ilminde 
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 Çelebi, ”Gayb” Md.,DĠA, XXIII/408. 
22

 Uludağ, Süleyman, “Gaybın Bilinmesinde KeĢf ve  Ġlhamın Rolü,”  KUR‟AN VE TEFSĠR 

ARAġTIRMALARI Ġçinde Ensar NeĢriyat, Ġstanbul, 2003, s.273.  
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 Kurtubi, Ebu Abdullah Muhammed b. el-Ensarî, el-Câmi li ahkâmi’l-Kur’an,Daru‟l-Kutubu‟l-

Mısriyye,Kahire, 1938, XII/1. 
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 Mukatil b. Süleyman, Tefsiru’l-Mukatil b. Süleyman,MüessesetuTarihu’l-Arabi,Beyrut,2002,I/564. 
25

 En‟am-6/50,59. 
26

 Maturidi,Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, et-Te‟vilatu‟l-Kur‟an, Thk. Fatıma Yusuf 

Haymi,Müessesetu Risale., II/124, Beyrut, 2004. 
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mevcut idi.
27

 Gaybın anahtarları(bilgiye ulaĢtıran yollar)nın Allah‟ın kudretinde 

olması, gaybı sadece onun bildiğini
28

 ve hiçbir Ģeyin O‟nun bilgisi dıĢında 

kalamayacağını bunun da Allah‟ın cüziyyatı bildiği anlamına gelir.
29

    

           ReĢit Rıza Ģunları söylemektedir: “Mefatih” kelimesinin aslı “mefteh” olduğu 

kabul edilirse, “hazineler” anlamına gelir ki her hazine de bir çeĢit eĢya ile doludur; 

“miftah” olduğu kabul edilirse de “anahtarlar” anlamına gelir. Anahtar da kapalı 

olan hazinenin içindekilerine ulaĢtıran bir araç tır. Allah tealâ anahtarların 

kendisinde olmasıyla gayb ve Ģehadet aleminin bütün ilminin kendi kudretinde 

olduğunu ve Gaybı yalnızca kendisinin bileceğini ifade ediyor. Bir Ģeyin var olması 

için bir sebebin olması gerekir; buradan hareketle varlıkları ikiye ayırırız. Vacip 

varlık,  mümkün varlık, Allah‟ın dıĢındaki bütün varlıklar mümkün varlıktır ve 

O‟nun bilgisi mümkün varlığın var olma sebebidir. Allah bütün mevcudatın varoluĢ 

sebebi olduğundan gaybın bilgisi de O‟nun kudretindedir.
30

   

          Gaybın anahtarlarının Allah‟ın yanında olması, O‟nun ilminin sınırsız oluĢuna 

ve kudretine delalettir. O, ezeli ilmiyle külliyatı, cüz‟iyyatı, mevcut olanı ve henüz 

Ģehadet aleminde olmayan varlıkları bilir.  Bu da bazı Mu‟tezili kelamcıların 

iddialarının aksine Allah‟ın gaybi bildiğini ifade eder. Gayb, meydana gelmiĢ veya 

gelmemiĢ  bütün varlıkların bilgisini ifade eder.   

            2.Muğeyyebat 

             Gayb kökünden türeyen muğayyeb (gizli tutulmuĢ) kelimesinin çoğulu olan 

mugayyebât, "mahiyeti bilinemeyen gizli Ģeyler" demektir. Dinî literatürde akıl ve 

duyularla bilinemeyen, hakkında Allah'tan baĢka kimsenin bilgisi bulunmayan varlık 

ve olaylar alanını ifade eder. Ulûhiyyet âlemi ve âhiret hayatı gibi naslarda "gayb" 

olarak nitelendirilen hususların akılla temellendirilebileceğini ileri sürerek gayb 

kapsamına giren Ģeyleri sadece duyularla bilinemeyen varlık ve olaylarla 

sınırlandıranlar da vardır.
31

 Muğayyebat-ı hamse, lokman suresi 34. ayet temel 

alınarak hadislerde ifade edilen bir kavramdır.  Bu konuda geçen ifadelerden 
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 Tabatabai, Muhammed Hüseyin,El-Mizan Fi-Tefsiri’-Kur’an, Müessesetu ilmi,Beyrut,1998,IV/414. 
28

 ZamahĢeri, Ebu‟l-Kasım Carullah Mahmut b. Ömer, el-KeĢĢaf an-Hakaiki’t-Tenzil, Daru’l-Mearif,Beyrut,trsz, 

II/19. 
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Ġlmiyye,Beyrut,1999,VII/19. 
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birincisi hariç diğerlerinin mutlak gayb olup olmadığı konusun da Ġslam alimleri 

arasında tam BĠR görüĢ birliği yoktur 

. 

           C-VAHĠY DIġINDAKĠ YOLLARLA GAYB BĠLĠNEBĠLĠR MĠ 

           Vahy dıĢındaki yollarla gaybdan bilgi almak izafi gayb konusudur, çünkü 

Allah‟ın uhdesindeki mutlak gayba peygamberler ve melekler de dahil hiç kimsenin 

ulaĢması mümkün değildir.  ġeytanın vesvese yoluyla kötü Ģeyleri telkin etmesine 

karĢılık Allah'ın veya meleklerin hakka ve hayra yönelten bilgileri ilham yoluyla 

insanın kalbine ulaĢtırdığı konusunda Ġslâm âlimleri arasında hemen hemen görüĢ 

birliği vardır.
32

 Bu yolla elde edilen bilgileri ilahi kaynaklı olanlar ile Ģey tan, cin, 

astroloji gibi kötü ve gayri ilahi kaynaklı olanlar Ģeklinde sıralayabiliriz. 

             

            1.Ġlham 

             Allah Teâlâ veya melek tarafından bir bilginin insan kalbine ilka edilmesi 

anlamına gelen Ġlham
33

,  Ġslam düĢünce tarihinde varlığı ve kesin bilgi kaynağı olup 

olamayacağı tartıĢma konusudur. Ġslam kelamcılarına göre bilgi edinme yolları vahy, 

akıl ve haberdir. Bu üç bilgi kaynağı dıĢında elde edilen her hangi bir bilginin kesin 

delil olamayacağını kabul ederler. Maturidi‟ye göre ilham, bir çaba sarf etmeden 

kalpte oluĢan bilgidir; Allah‟tan da gelebilir, Ģeytandan da, ancak Allah‟tan gelen 

hayırdır yani doğru bilgidir.
34

 Ġlhamın dinî konularda bilgi kaynağı olamayacağını 

söyleyen ilk Sünnî kelâmcı Ebu Mansur el-Maturidir.
35

 Nesefi‟ye göre ise ilham hak 

ehli olanlara göre bilgi edinme aracı değildir.
36

  Pezdevi de ilhamın delilden yoksun 

olmasından dolayı bilgi kaynağı olamayacağını savunur. “Bana ilham geldi” diyen 

bir kimseden delil getirmesi istendiğinde, delil getiremeyeceği için ilhamın bilgi 

kaynağı olarak kabul edilemeyeceğini savunur.
37

 Maturidi kelamcılar ilhamın bir 

kimse için bilgi değeri ifade edebileceğine onay verseler de onun baĢka bir kimse 

için bağlayıcı bir yönünün olamayacağını savunurlar. 
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 Yavuz, Yusuf ġevki, “Ġlham”, Md., DĠA, XXII/98. 
33

 Ġsfahani, Ebu‟l-Kasım Hüseyin b. Muhammed, Rağıb, el-Müfredat, Beyrut, trsz s.455. 
34

 Maturidi,a.g.e.,IV/375. 
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          Mutasavvıflar ve Gazali
38

, Fahrettin Razi gibi bazı EĢ‟ari kelamcılar ile Ġbn-i 

Haldun
39

  ilhamın kesin bilgi olması konusunda aynı görüĢtedirler.  Mutasavvıflar  

"Ona fücuru ve takvayı ilham etti."
40

 ayetini delil getirerek,  evliya, sıddıklar, arifler 

ve takva sahibi Salih mü'minlere gelen ilhamın kesin bilgi ifade ettiğini ileri sürerler. 

KuĢeyri de "Biz ona katımızdan bir ilim verdik”
41

 ayetin yorumunda ilhamı, 

Allah‟ın seçkin kullarına onların maslahatı için verdiği ve kendisiyle kesin bilginin 

oluĢtuğu bir bilgi kaynağı olarak ifade eder
42

. Sûfîlere göre, verdiği bilginin açık ve 

kesin olup olmaması bakımından kelamcıların nazar ve istidlal ile ortaya koydukları 

bilgilerin keĢf ve ilhamla ortaya konulan bilgilerden da ha sağlam ve daha güvenilir 

olduklarını söylemek zordur.
43

 

          Sûfîler ve Sûfî meĢrepli din bilginleri vahy dıĢında, ondan daha hafif olan ve 

ilham adı verilen bir bilgi yolunun olduğunu ve bilhassa manevi yapısı güçlü olan 

kiĢilere bu imkânın sağlandığını iddia etmiĢlerdir. Buna karĢılık kelam alimlerinin 

büyük çoğunluğu ilham yoluyla insanın kalbine bazı Ģeylerin doğabileceğini, ancak 

bunların bilgi olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek keĢf ve 

ilham diye bir bilgi yolu olmadığını söylemiĢlerdir. 
44

  

           2.Rüya  

           Sözlükte “görmek” anlamındaki rü‟yet kökünden türeyen rüyâ kelimesi uyku 

sırasında zihinde be liren görüntülerin bütününü (düĢ) ifade eder.
45

 Rüyaya iliĢkin 

tarihin erken dönemlerine ait spekülatif tartıĢmalara bakıldığında, onun gaybı bilme 

ya da geleceğe dönük kehanette bulunma konusunda bir araç olarak kullanıldığı 

gözlenir. Nitekim Rüyanın, gaybı bilme konusunda kimi veriler içerdiği ve bu 

verilerin yorumlanarak ortaya çıkarılabileceği düĢüncesine rastlamak olasıdır. Her 

Ģeyden önce, Ġslam dünyasında, rüyanın gaybı bilme konusunda kimi veriler içerdiği 

inancının dinsel bir zemine oturduğu,  Kur‟an ve hadislere değin geriye gittiğini 

belirtmemiz gerekir. Aslında bu durum, rüyayı gaybı bilmede bir araç olarak gören 

anlayıĢın gerek Ġslam filozoflarında gerekse Ġslam toplumlarında niçin  genel bir 
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kabul gördüğüne de belli bir yanıt teĢkil etmektedir. Nitekim Kur‟an ve hadislerde 

karĢılaĢtığımız bazı hususlar, bu duruma iĢaret etmektedir. Bunlardan bazıları, 

peygamberlik kurumuyla rüya arasında kurulan iliĢki ve Hz. Yusuf kıssasında 

gündeme gelen rüya yorumudur.
46

 

          Kelâm âlimleri rüyanın bilgi kaynağı olup olmadığı yönünden tartıĢmıĢtır. 

Maturidi, insanın nefsiyle duyma, görme, iĢitme, hissetme ve düĢünme gibi duyusal 

faaliyetleri icra ettiğini ve ruhuyla da canlılık ve hareketi sağladığını belirtir. Ölüm 

anında Allah‟ın ruhu ve nefsi kabz ettiğini, uyku anındaysa sadece nefsi alıkoyup 

sonra tekrar bıraktığını belirtir.
47

 Ġnsanın uyku esnasında bedende kalan ruhuyla rüya 

gördüğünü kabul etmektedir. Ancak kelamcılar vahy, akıl ve haber dıĢında baĢka bir 

bilgi kaynağı kabul etmedikleri için rüyaya itibar etmezler. Mu'tezile bilginleri ise 

rüyada görülenlerin hayalden ibaret olduğunu belirtmiĢlerdir. Mutasavvıflar ise 

rüyayı uykuda misal alemini seyreden ruhun gördüklerini uyanınca hatırlaması 

olarak tanımlamaktadır.
48

 Gazali ve Fahrettin er-Razi ise rüyayı levh-i mahfuzdan 

bilgilerin kalbe yansıması Ģeklinde tarif ederler.
49

 Dini literatürde üç çeĢit rüyadan 

söz edilir. Rahmani rüya, ġeytani rüya ve nefsani rüya. Rüya ilahi kaynaklı olup 

rüya-yı sadıka olduğu gibi, Ģeytanın aldatmasıyla meydana gelip Ģeytani bir rüyada 

olabilmektedir. 

           Ġslam kelamcıları rasyonel ve istidlali bilgiyi temel aldıklarından dolayı 

rüyayı bir vak‟a olarak kabul ettikleri halde kesin bilgi ifade etmesini kabul 

etmemiĢlerdir. Gerekçe olarak istidlalden yosun olmasını ileri sürmüĢlerdir.  Rüya 

yoluyla her ne kadar metafizik alemle iletiĢim kurulsa da subjektif ve doğrulanamaz 

bir bilgi verdiğinden bu metodla gaybtan bağlayıcı bilgi verilemez. Bazan bu yolla 

verilen bilgiler tutarlı ve makul olsa da bu her zaman için geçerli olamaz.  

           3.Cinler 

           Cin, duyularla idrak edilmeyen, gizli ve mücerred ruhani 

varlıklardır,
50

yaratılıĢ açısından insanlardan farklı olduklarından dolayı onların 

bilmedikleri bazı Ģeyleri bilebilirler. Fakat bu onların gaybı bildiği anlamına 

gelmemelidir. Kur’an’da “O’nu ( Kur’an’ı) ġeytanlar indirmedi. Bu onlara düĢmez; 
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zaten güçleri de yetmez. ġüphesiz onlar vahyi iĢitmekten uzak tutulmuĢlardır.”
51

 

buyurulmaktadır.  Razi, cinlerin ve Ģeytanların kulak hırsızlığı yapıp Kur‟an‟ı 

dinlemekten alıkonulmalarının gaybı bilmediklerini göstermiĢ olduğunu belirtir. 

Çünkü Allah Teala onları gök ehlinin konuĢmalarını dinlemelerini men ettiğini 

söyler.
52

 Zannedildiği gibi; Cinler ve Ģeytanlar ne göklere yükselirler, ne de ilahi 

sırları öğrenerek yeryüzüne inerler. Bu, onların ne vazifesidir, ne de buna güçleri 

yeter. Halk arasındaki bu düĢünceler mesnetsiz olup, efsaneden baĢka bir Ģey 

değildir. Cinlere verilen tasarruf kudreti,  insanlara verilen idrak kuvvetinden daha 

yüksek değildir ve bunların hepsi ilahi kudret önünde bir hiçtir. Onun içindir ki, 

Allah'a ihlas ile iman eden gerçek mü'minler onlardan korkmazlar ve istilalarına 

uğramazlar. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'in nuru onları yakar.
53

 Ġslam alimlerinin 

çoğunluğuna göre cinlerin göklerden haber aĢırması Peygamberimizin 

gönderilmesiyle son bulmuĢtur
54

  ve mutlak gaybı bilmemekle birlikte uzun süre 

yaĢadıkları için insanların bilemediği bazı hususlara vakıf olmaları mümkündür.
55

 

       

           Cinler mahiyet itibarıyla farklı oldukları için insanlardan çok uzun yaĢamakta 

ve insanın bilmediklerini de bilebilirler.  Cinlerin bildikleri Ģeyler mutlak gayb değil,  

izafi gaybtır. Onlar suç iĢleyebildikleri için verdikleri bilgilerle yanıltıp yanlıĢ bilgi 

verebilirler. Gaybı bilemezler ancak insanın bilmediği bazı Ģeyleri bildikleri için 

insanları etki altında bırakabilirler.   

            

         4.Kâhin 

         Kehanet, sezgi veya bir tür ilhamla yahut bazı iĢaretlerin yorumuyla ileride 

meydana gelecek o layları önceden görme ya da haber verme,  gizli veya esrarengiz 

bilgiyi ortaya çıkarma iĢi yahut sanatı
56

, kâhin ise gelecekten haber veren, cinlerden 

birine tabi olup gizli sırları bildiğini iddia eden ve kaybolan eĢyanın yerini, bir 

kimsenin konuĢmasından, hareketlerinden veya durumundan önsezileriyle gelecek 

hakkında öngörülerde bulunan kimsedir. 
57

 Astroloji, kehanet ve büyü gibi 
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yöntemlerle gayb den haber verme iddiası insanlığın tarihi kadar eskidir.
58

 Büyücü, 

kâhin ve sihirbazlar sezgi gücüne da yanarak görünmez varlıklardan bilgi aldıklarını 

söylerler, bu iddia bazen doğru olsa da her zaman için doğru olduğu söylenemez. 

Çünkü onlar bunu Ģeytandan ve ya kötü cinlerden almaktadırlar.
59

  Bu durum 

Kur‟an‟da  "Muhakkak ki Ģeytanlar dostlarına vahy getirirler”
60

 ayetiyle ifade 

edilmektedir. Yani Allah teâlâ peygamberlerine vahy gönderirken Ģeytanlar da 

dostlarına ifsat edici vahy gönderebilmektedirler. Tevhid ilkesine aykırılığı ve 

nübüvvete alternatif olma tehlikesi sebebiyle Ġslâm dininde kehanet Ģiddetle 

yasaklanmıĢtır. Kitap ve Sünnette büyü, bazı nesne ve olayları uğursuz addetme gibi 

fal ve bakıcılık da yasaklanmıĢ, kehanetin her çeĢidi bâtıl kabul edilerek 

reddedilmiĢtir.
61

 

       Ġslam dini Allah‟tan baĢka kimse gaybı bilmez, ilkesi gereği O‟nun izni 

dıĢındaki bütün gaybten verilen  haberleri batıl ve asılsız saymakta ve bu bilgileri 

makul ve tutarlı bir bilgi kaynağına dayanmadığın dan  bilgi değerinin 

olamayacağını savunur. Ġlham bağlayıcı bir özelliği olamasa da öznel olarak bir bilgi 

ifade edebilir ama kehanet saptırıcı bir kaynağa dayandığı için tamamen yanlıĢ bir 

bilgidir.  

                  

             5. Hz. Peygamber ve Gayb 

             Mutlak gaybı Allah‟tan baĢka kimsenin bilemeyeceği konusunda kelamcılar 

ve mutasavvuflar arsında görüĢ birliği vardır. Ancak izafi gaybı, Allah‟ın 

bildirmesiyle, baĢta peygamberlerin ve takva da ileri olan Müslüman kimselerin de 

bileceği konusunda kelamcılar ve mutasavvuflar arasında görüĢ ayrılığı vardır. 

“Gaybı Allah bilir, O gayba kimseyi müttali kılmaz, ancak dilediği peygamber 

bunun dıĢındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar.”
62

Maturidi, 

gaybın ilhamla değil ancak peygamberlerin verdiği haberlerle bilineceğini belirtir. 

Peygamberin verdiği bu haberler de Allah‟ın onlara gönderdiği vahye dayanır. Gayb 

tefekkürle, ilhamla, keĢifle ve düĢünmeyle bilinemez ancak haber le bilinir. Nasıl ki 

halk bir Ģeyi tefekkürle değil bir haberle elde ediyorsa gayb da aynen haberle bilinir 
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ve bu da ayette belirtildiği gibi ancak peygamberler vasıtasıyla olur.
63

  Mu‟tezili 

müfessir ZamahĢeri de gayba ancak Allah‟ın seçtiği peygamberlerin müttali 

olabildiğini ve peygamberler dıĢında Allahın,  hoĢnut olduğu diğer kimselerin 

peygamber olmadıkları için gayba müttali olamayacaklarının ayette belirtildiğini ve 

bundan dolayı da o, kerametin olmadığını söyler.
64

  Yüce Allah: “Allah sizi gayba 

vakıf kılacak değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini seçer onu gayba vakıf 

kılar” 
65

 buyurmaktadır. Allah‟tan aldıkları Ģer'i mükellefiyetlerle beraber; cennet, 

cehennem ve kıyamete ait birçok gayb haberlerini insanlara açıklamıĢlar ve Allah'ın 

rıza ve gadabına vesile olacak hususlardan haber vermiĢlerdir. Fakat bu görevlerini 

ifa ederlerken, hiçbir zaman her Ģeyi bildiklerini iddia etmemiĢler, aksine 

kendilerinin peygamber olarak görevli birer insan olduklarını ve ancak Allah'ın 

bildirdiklerini bilebileceklerini ikrar etmiĢlerdir.
66

 Nuh peygamber, kavmini hak 

dine davet edince, kavmi kendisine: “Biz, seni kendimiz gibi bir insandan farklı 

görmüyoruz” diye karĢı koymuĢtu. Nuh da onlara: “Ben size,  Allah’ın hâzineleri 

yanımdadır, demiyorum.. Ben gaybı bilmem ve ben bir melek olduğumu da iddia 

etmiyorum.”
67

demiĢtir. Kur‟an‟da Hz. Yusuf için “O‟na olayların(rüya) 

yorumunun”
68

 öğretildiği ve onun bu ilme da yanarak gelecekle ilgili yorum ve 

tahminlerde bulunduğu ifade edilmektedir.  “De ki:  Allah dilemedikçe ben kendime 

bir fayda ve zarar verecek güce sahip değilim.  Eğer ben gaybı bilseydim daha çok 

hayır yapar yani servet kazanırdım ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı”
69

 

ġevkani, Peygamber gaybı bilmiĢ olsaydı ölüm gelmeden önce çok hayır yapar ve 

ona faydasının dokunmasını sağlardı, kötü Ģeylerden de sakınır ve ona zarar 

vermesinden korunurdu, ticarette kâr  getirecek Ģeyler alır satar ve hep kazanırdı, 

zarar ettirecek Ģeyleri bilir ve zarar etmekten sakınırdı. Oysa Peygamberde böyle bir 

durum görülmemiĢtir.
70

 Gayb ile ilgili ayetlerde gaybı bilmek ile uluhiyyet arasın da 

bağ kurulmuĢtur.
71

 

           Kur‟an,  Peygamberin de Allah bildirmedikçe gaybı bilmediğini ifade etmiĢ 

ve Allah‟ın izni olma dan gaybi bilmenin uluhiyet sıfatını taĢımak olduğunu 
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belirtmiĢtir. Bu durum Kur‟an‟da “O’nun bildir diklerinin dıĢında insanlar O’nun 

ilminden hiçbir Ģeyi tam olarak bilemezler “
72

 ayetiyle ifade edilir.  Fa kat Kur‟an‟da 

Allah‟ın peygamberlerine gaybı bildirdiği açıkça ifade edilmiĢtir.   

 

            6. Allah Gaybı Bazı Ġnsanlara VermiĢ midir 

             Fahreddin Râzi ise ayette, gayb konusunda peygamberlerin istisna olması, 

Allah‟ın onların haricinde kimseye kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi 

verilmediğini iddia eder. Peygamberler dıĢında diğer insanların mesela rüya tabir  

etmekle bazen  gaybi bildiklerini anlatır.
73

 KuĢeyri de “Ben ona ruhumdan üflediğim 

zaman, hemen onun için secdeye kapanın“
74

 ayetinde geçen “ruh” kelimesinin nur 

anlamına geldiğini ve mü‟minin bu nurla baktığını, bununla iĢlerin iç yüzüne vakıf 

olduğunu ve bunun ilahi bir bilgi olduğunu belirtir. Yine mü‟minlere verilen firaseti, 

gaybi bilginin kaynağı olarak anlamak gerektiğini çünkü Allah‟ın mü‟min kuluna 

emsallerine vermediği bir ilim verdiğini,  onun da bununla iĢin hakikatini bildiğini 

söyler.
75

 Gazali de mükâĢefe ilmi için sıddık ve mukarrebun ilmidir. Bu ilim kötü 

huylardan arınılıp temizlendiği vakitte, kalbe tecelli eden bir nurdan ibarettir. Bu 

sayede bir çok Ģeyle ri görür, adlarını duyar mücmel ve kapalı olarak bunları 

manalandırmağa çalıĢır; derken kendisine geniĢ ufuklar açılır.
76

 Mutasavvıfların 

gaybi bilginin kaynağı olarak savunduğu mükâĢefe ilmi, levh-i mah fuzdaki 

bilgilerin kalbe yansımasıdır. Bu yansımanın olabilmesi için de insanın takva ve riya 

zette derinleĢmesi gerekir. Çünkü bu gerçekleĢmeden insan maddi alemin etkisinden 

kurtulamaz derler. Maddi engeller levh-i mahfuz ile kalp arasında bir engel olur.  

Bazan perde durumundaki bu engeller adeta rüzgarın sallaması gibi bir sallamayla 

bu örtüler sıyrılır ve Allah‟ın izniyle gayb bilgileri insanın kalbine yansır. Bu durum 

bazen uykuda bazen uyanıklık halinde olur. Bu nedenledir ki sufiler zahiri 

ilimlerden çok ilhama dayalı bilgiye önem verirler. 
77

 Kelamcılar mutlak gaybı 

peygamberler de dahil Allah‟tan baĢka kimsenin bilemeyeceğini ve izafi gaybın da 

ilham yoluyla  bilinse  bile bağlayıcı olamayacağı görüĢündedirler. Bilgi konusunda 
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daha objektif ve ilmi olan kelamcılar akıl, vahy ve duyular dıĢında herhangi bir 

bilgiyi geçerli görmemiĢlerdir. Mutasavvıflar da ispatlanamadığı halde mükâĢefe ile 

elde edilen bilgiyi delil olarak kabul etmiĢlerdir. Ferdi olarak kabul edilse de ilmi bir 

değer  taĢımadığı için gaybın bu yolla bilinme iddiası kabule Ģayan değildir.       

 

 3.LOKMAN SURESĠ 34. AYETĠN KELAMĠ AÇIDAN YORUMU 

         1. Lokman Suresi 34.Ayetin Kapsamı 

          Maturidi ve Razi gibi kelamcılara göre bu ayette Allah‟ın gücüne ve kudretine 

atıf vardır. Çünkü Kur‟an‟ın ifadesiyle “Allah’tan baĢka kimse gaybı bilmez” 

peygamberler dahi Allah bildirmedikçe gaybı bilemez. Yani Allah, gaybı 

bildirmediği halde bildiğini iddia etmek veya buna yeltenmek, uluhiyet alanına 

müdahaledir. Peygamber Allah‟a en iyi kulluk yapan kimsedir, bunu yapması 

beklenemez. Allah bildirmedikçe kimsenin gaybı bilmeye gücü yoktur.  “Ġnsan yarın 

ne kazanacağını bilemez ve nerede öleceğini bilemez“
78

 ifadesinde insanın gücünün 

zayıflığı belirtilmektedir. Yani insan en özel Ģeyi olan kazancını bilemiyor ve yarın 

yaĢayacağı küçük kıyameti bilemiyor nasıl gaybı bilecek. Allah sınırsız ilmi ve 

kudretiyle gaybı ihata etmiĢtir. ReĢit Rıza‟ya göre Allah, gaybı, Muğayyebat-ı 

hamse olarak beĢ sınıfta toplamıĢtır. Hiç kimsenin bunlara eriĢmesi mümkün 

değildir;  kısmen bilinse de bu bilgi zanni ve kesin bilgi olmadığı için, Allah‟ın 

bilgisinin yanında fazla bir değeri yoktur. Allah‟ın mutlak bilgisinin ne teknolojik 

geliĢmelerle ne de insanın zihinsel ve özel çabalarıyla zamanla gayb olmaktan 

çıkması mümkün değildir, kısmen bilinmesi, sünnetullahın bilinmesidir, yoksa 

mutlak gaybın bilinmesi değildir.     

          Muğeyyebat-ı hamse ile ilgili olarak Türkiye‟de tefsir ve hadisçilerin 

akademik çalıĢmaları bulunduğu halde kelamcıların konuyla ilgili yeteri kadar bir 

çalıĢmaları bulunmamaktadır. Oysa kelam ilminin yenilenmesi ve Ġslam‟a yöneltilen 

eleĢtirilere cevap vermesi açısından kelamcıların bu konuya eğilmeleri daha bir 

önem arz etmektedir.      

             a-Muğeyyebat-ı Hamse  
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              Yeni ilmi kelam aydınlanma çağında ortaya çıkan Ġslam için zararlı görüĢ 

ve düĢüncelere karĢı Ġslam akidesinin savunulması ve yeni problemlerle mücadele 

edilmesi gerektiğini savunur. Bu anlam da Ġslam alimleri arasında beĢ bilinmeyen 

olarak kabul edilen “muğayyebat-ı hamse” aktüel bir konu dur. XIX. yüz yılda 

geliĢen pozitivizm, ontolojik anlamda sadece somut varlığın gerçekliğini kabul etti 

ve gözle görülmeyen gaybi varlıkların gerçekliğini ise reddetti. Diğer taraftan Ġslam 

alimlerinin lokman suresi 34. ayet-i kerimeye dayanarak ileri sürdükleri 

muğayyebat-ı hamse kavramı içerisindeki “Yağmuru Allah yağdırır ve 

rahimlerdekini Allah bilir”
79

 ibareleri, teknolojinin geliĢmesiyle kısmen de olsa 

önceden bilinir hale gelmiĢ ve bir tartıĢma zemini oluĢmuĢtur. Bazı Ġslam alimleri 

beĢ bilinmeyenden ikisinin artık bilindiğini ve dolayısıyla bu sayının üçe düĢtüğünü, 

bazıları da insan bilgisinin tam bir bilme olamayacağını bu nedenle beĢ bilinmeyen 

anlayıĢının geçerliliğini koruduğunu savunmuĢlardır. ÇalıĢmamızda bu durumu 

açıklığa kavuĢturmak için baĢta klasik müfessirlerin ve kelamcıların yorumlarının 

yanı sıra çağdaĢ müfessirlerin ve Ġslam düĢünürlerinin ayet hakkındaki 

düĢüncelerine baĢ vuracağız.    

        

        b. Ayetin Nüzul Sebebi 

        Mücahit ve Ġkrime‟den rivayet olunur ki, badiye ehlinden olan Amr b. Hârise b. 

Muhârib, Hz. Peygamber(s.a.s.) e gelerek:   

        Ey Muhammed bana kıyametin ne zaman kopacağını haber ver,  ülkemizde 

kıtlık var bana yağ murun ne zaman yağacağını haber ver, karım hamile ne  

doğuracağını  bana haber ver,  bu gün ne kazandığımı biliyorum, bana yarın ne 

kazanacağımı haber ver, nerde doğduğu mu  biliyorum bana nerde öleceğimi haber  

ver,
80

  diye soru sorması üzerine indiği konusunda genel bir görüĢ vardır.
81

  

      Yine Abdullah  ibn-i Ömer(r.a.)dan rivayet olunduğuna göre: Hz. Peygamber: 

Gaybın anahtarları beĢtir ki, onları  Allah‟u  teâlâ‟dan baĢkası  bilemez. Yarın ne 

olacağını(Allah‟tan baĢka) hiç kimse bilemez. (Ana)rahimleri(n)de ne(ler)  
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bulunduğunu (Allah‟tan baĢka) hiç kimse bilemez. Hiç bir nefis yarın (Hayır ve ġer) 

ne kazanacağını bilemez.(Keza) Hiçbir nefis hangi tarzda öleceğini bilemez.  

(Allah‟tan baĢka) hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez, buyurduktan 

sonra lokman suresinin son ayetini okudu.
82

 Allah Teâlâ bu ayeti vahyederek 

kıyametin kopma zamanına ait bilginin kendi katında olduğunu, yağmuru O'nun 

yağdırdığını, rahimlerde olanı O'nun bildiğini,  kimsenin gelecekte ne yapacağını ve 

nerede öleceğini bilemeyeceğini haber vermiĢtir.
83

  

       Cibril hadisi diye meĢhur olan hadisde de Cebrail iman, Ġslam ve ihsan hakkında 

sorduğu sorulara cevap aldıktan sonra kıyamet ne zaman kopacaktır? diye sordu. Hz. 

Peygamber: Bu meselede sorulan, sorandan daha bilgili değildir dedi ve bazı 

alametlerini saydıktan sonra kıyamet‟in vakti, Allah‟tan baĢka kimsenin bilmediği 

beĢ Ģeyden biridir, buyurdu ve sonra Lokman suresi 34. ayeti okudu.
84

        

        

              

           c. Muğeyyebat-ı Hamse  Hadisi    

            Mugayyebat-ı hamse konusunun temellendirildiği lokman suresi 34.  ayetin 

tefsiri mahiyetin de olan ve Buhari‟de geçen bir rivayet konunun anlaĢılmasına ıĢık 

tutmaktadır. Abdullah  ibn-i Ömer (r.a.)dan rivayet olunduğuna göre: Hz. 

Peygamber : Gaybın anahtarları beĢtir ki, onları  Allah  Teâlâ‟ dan baĢkası  bilemez. 

Yarın ne olacağını(Allah‟tan baĢka)  hiç kimse bilemez. Rahimlerde neler 

bulunduğunu (Allah‟tan baĢka) hiç kimse bilemez. Hiç bir nefis yarın (Hayır ve ġer) 

ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis hangi Ģekilde öleceğini bilemez. (Allah‟tan 

baĢka) hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez, buyurduktan sonra 

lokman suresinin son ayetini okudu.
85

 Bu hadis her ne kadar söz konu su ayeti 

açıklıyorsa da ikisi birleĢtirilerek yorumlandığında bazı problemlere neden 

olmaktadır. Kur‟an-ı Kerim‟de “mefatihu‟l-ğayb” ile “beĢ mesele” arasında  

doğrudan bir bağ kurulmazken hadislerde bu beĢ meselenin gaybın anahtarları 

olduğu açıkça ifade edilmiĢtir. Ayrıca ayette sadece kıyametin ne zaman 

kopacağına,  insanın gelecekte kazanacaklarına ve nerede öleceğine dair konular 

gaybla iliĢkilendirilmektedir.  Çünkü bunlarda ortak yön “geleceğin bilinmeyeceği” 
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meselesidir. Yağmurla ilgili olarak, onu Allah‟ın yağdırdığı bildirilirken, rahimlerde 

olanı Allah‟ın bildiği konusunda hasr ifadesi kullanılmamaktadır. Buna karĢılık 

hadislerde beĢ meselenin tümünün bilgisi hasr ifadesiyle Allah‟a nispet edilmiĢ, 

“yağmuru Allah yağdırır” ifadesi yerine“ yağmurun ne zaman yağacağını Allahtan 

baĢkası bilemez” denilmiĢtir. Halbuki teknoloji ve bilimdeki yeni geliĢmeler  

yağmurun ne zaman  yağacağı  ve rahimlerde olanın cinsiyeti hakkında daha 

önceden bilgi sahibi  olma imkânını sağlamaktadır.
86

 Müfessirler, hadisciler ve 

kelamcılar arasında ayette sayılan beĢ Ģeyi, hadiste ifade edildiği gibi muğayyebattan 

kabul etme konusunda iki farklı görüĢ öne çıkmaktadır. 

          

          2. Erken Dönem Müfessirlerin Ayet Hakkındaki Yorumu 

          Erken dönem müfessirler Lokman suresi 34.ayette geçen beĢ Ģeyi muğeyyebat 

olarak kabul etmeye gerekçe olarak, sebebi nüzul olarak rivayet edilen hadisi 

göstermektedirler. Ayette geçen beĢ Ģeyi hadisin açıklığa kavuĢturduğunu, bu 

nedenle bu beĢ Ģeyin bilinemez olduğunu savunurlar. 
87

 Bazı müfessirler de ayette, 

kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin Allah‟a tahsis edildiği gibi diğer dört 

bilinmeyenin de bunun üzerine hamledildiğini dolayısıyla bu dört maddenin de 

kimse tarafından bilinemeyeceğini savunurlar. Bu müfessirler ayetteki hasr 

ifadesinin, ayet ve hadis arasındaki iliĢkiyi daha anlaĢılır hale getirdiğini bu nedenle 

ikisinin birlikte düĢünülmesi gerektiğini savunurlar.
88

 Ġbn-i Abbas‟tan gelen bir 

rivayette, bu beĢ gaybı bildiğini iddia eden kimsenin yalan söylemiĢ olduğu ve 

kehanetten sakınılması gerektiği çünkü kehanetin Ģirke çağırdığı, Ģirkin de 

cehenneme götürdüğü belirtilir.  BaĢka bir rivayette ise Abbasi halifesi Mansur ne 

kadar ömrünün kaldığını merak ediyordu, rüyasında ona doğru beĢ parmağını uzatan 

bir hayalet gördü ve bu rüyanın yorumunu zamanın alimlerine sordu. Alimler ona 

beĢ yıl ve beĢ ay ömrünün kaldığını söylediler. Ebu Hanife ise gaybın anahtarlarının 

beĢ olduğunu ve bunları Allah‟tan baĢka kimsenin bilemediğini,  elde edilmek 

istenen bilgiye ulaĢmanın mümkün olmadığını söyler. ZamahĢeri de insanın özeli 
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olan kazancını bilmemesi beĢ bilinme yenler den hiç birini bilmeyeceği anlamına 

geldiğini belirtir.
89

 Ferra, ayetin ilk kelimesine bitiĢik olarak gelen zamirin cümlenin 

anlamını olumsuz yaptığını söyler. Kıyametin ne zaman gerçekleĢeceği bilgisi 

O‟nun yanındadır, cümlesinin anlamı, onu Allah‟tan baĢka kimse bilemez, 

demektir.
90

  

          Hadisçiler arasında da aynı görüĢte olanlar vardır. Onlara göre bu beĢ Ģeyi 

Allah‟tan baĢka kimse bilemez hatta bu konuda kiĢinin tahminde bulunması bile 

doğru değildir.
91

 Gaybın anahtarlarının insanın elinde olmaması onun gaybı 

bilmemesini gerektirir. Gayb aleminde olan Ģeyleri bilmek, onların ne zaman ve 

nerede meydana geleceğini tayin etmek Allah‟a mahsustur. Gayb aleminden çıkıp 

Ģehadet aleminde gerçekleĢecek hadiseleri erkene almak veya tehir etmedeki hikmet 

her neyse o hikmetin muktezası gereği, zamanı geldiğinde peyderpey meĢiyet-i 

ilahiye taalluk edip Ģahadet aleminde ibraz edecek de O‟dur. Kur‟an‟da “Gaybın 

anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan baĢkası bilemez.”
92

 buyuruyor ki, bu 

ayet-i kerimedeki “mefatihu‟l-gayb” ibaresi, lokman suresindeki “kıyamet vakti hak 

kındaki bilgi ancak O’nun katındadır “
93

  ibaresiyle müfesserdir. Bu nedenle 

mevzubahis olan bu beĢ Ģeyi bilmek hiç kimsenin tama‟ edebileceği bir husus 

değildir. Muğayyebat-ı hamseden herhangi birini peygambere dayandırmadan 

bildiğini iddia eden kimse kâzibtir. Çünkü “ilm-i ğayb” Allah‟a mahsus tur. “Zann-ı 

ğayb”a gelince ondan bahsetmekte bir beis yoktur. Zira zannın mertebesi ne olursa 

olsun hiç bir Ģekilde ilim mertebesine ulaĢamaz. Çünkü tayin ifade etmez. 
94

  

       Maturidi, muğayyebat-ı hamse olarak bilinen beĢ Ģeyin hakikatinin 

bilinemeyeceğini,  ancak kısmen bilinen taraflarının olabileceğini söyler. Mesela 

Maturidi‟ye göre “rahimlerdekini Allah bilir”  ifadesinden kasıt ceninin ana 

rahminde geçirdiği evreleri, bir halden diğer hale geçerken ve her an mey dana gelen 

değiĢiklikleri O bilir. Rahimlerde olanın erkek veya diĢi olduğunu bilmenin 

mümkün olduğu nu belirtir.
95

 Onun on bir asır önce, modern döneme uygun bir 

yorum getirmesi, Kur‟an lafızları üzerin de yapmıĢ olduğu dirayetli tahlillerin 
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sonucu olarak açıklanabilir.
96

 Fahreddin er-Razi de bazı müfessirlerin muğayyebat-ı 

hamse olarak kabul edilen beĢ bilinmeyeni Allah‟a tahsis edip bunları O‟ndan baĢka 

kimsenin bilmediğini söylemenin doğru olduğunu fakat ayetin anlatmak isteğinin bu 

olmadığını çünkü Allah‟ın sadece bunları bildiğini söylemenin doğru olmayacağını 

belirtir. Ayetin sonunda „ġüphesiz Al ah, her Ģeyi bilen ve her Ģeyden haberdar 

olandır.” Buyrulmaktadır. Allah Teâlâ ilk önce ilmini, “ o saatin (kıyametin) bilgisi, 

Ģüphesiz ki Allah katındadır”  cümlesiyle bu ayette bahsedilen hususlara ait olarak  

zikr edilince, bunun akabinde ilmin sadece bu hususlarda olmadığını,  aksine 

kendisinin  her halukârda  mutlaka her Ģeyi bilen bir zat olduğunu,  ilminin  sadece  

bu Ģeylerin zahiriyle ilgili bir  Ģeyde olmayıp, ak sine her Ģeyin batınına, künhüne 

ilmi ulaĢan, her Ģeyin aslından haberi olan bir zat olduğunu bildirmiĢtir. Mesela Nuh 

tufanı zamanında, bir kum yığıntısında bulunan ve rüzgârın defalarca doğudan 

batıya taĢıdığı kum tanesini ve onun nerede olduğunu bilir. Ama baĢkaları bunu 

bilemez.  Yine Allah bunca yıl sonra, hiç kimsenin ayak basmadığı bir çölde 

bulunan bir zerreyi bilir ama baĢkaları bunu bilemez.
97

  Râzî, Allah'a sadece beĢ 

Ģeyin bilgisini özgü kılmanın hem maksada uygun olmadığını hem de bunun bir 

mantığının olmadığını belirtir.
98

 AnlaĢılan o ki Râzî, muğayyebat-ı hamse olarak 

isimlendirilen beĢ maddeden hiçbirini gayb kapsamından çıkarmamıĢ ve konuya  

Allah‟ın kudreti açısından yaklaĢmıĢtır.
99

 

 

         Klasik dönem müfessir ve hadiscileri ayet-i kerimeyi zamanın Ģartlarına uygun 

olarak yorumlamıĢlardır. O dönemde insanların merak ettikleri Ģeylerden bir tanesi 

de doğacak olan çocuğun cinsiyetinin ne olacağıydı. O gün için bunu net olarak 

bilmek mümkün olmadığından, „rahimlerdekini Allah bilir‟ ifadesini 

“rahimlerdekinin erkek mi, diĢi mi olduğunu Allah‟tan baĢka kimse bilemez” 

Ģeklinde anlamıĢlar dır. Halbuki ayetin bu kısmında bir hasr ifadesi yoktur. Böyle bir 

yoruma gitmenin temelinde sebeb-i nüzul olarak kabul edilen hadisin zahirine bağlı 

kalmak ve te‟vil yoluna gitmemek; ayeti kendi zamanının bilimsel geliĢmeleri 

seviyesinde anlamak, gayb hakkındaki bakıĢ açıları gibi nedenler gösterilebilir. 
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Maturidi, Razi ve Ebu‟l-Berekât en-Nesefi
100

 gibi kelamcılar ise meseleye kelami 

açıdan yaklaĢarak mugayyebat-ı hamsenin gerçekte bilinemeyeceğini ancak bazı 

hesap ve kıyaslar yaparak kısmen bilineceğini söylemiĢlerdir. Yani onlar mutlak 

gayb ve izafi gayb olarak meseleyi ele almıĢlar ve daha tutarlı ve makul bir izah 

yaparak asırlar öncesinden muğayyebat-ı hamsenin kısmen bilineceğine kapı 

aralamıĢlardır. 

          

             

        3.ÇağdaĢ  Müfessirlerin  Ayet Hakkındaki Yorumu 

         Klasik dönem müfessir ve hadiscilerin aksine Maturidi, Razi ve Ebu‟l-Berekât 

en-Nesefi gibi kelamcılar muğayyebat-ı hamse olarak bilinen beĢ Ģeyin hakikatinin 

bilinemeyeceğini ancak kıyas ve nazar yoluyla kısmen bilinebileceğini kelami bakıĢ 

açısıyla izah etmiĢlerdir. Ancak genel olarak klasik dönemde müfessir ve 

hadiscilerde muğayyebat-ı hamsenin bilinemeyeceği görüĢü hakimdir. Mâtürîdî, 

mugayyebât hadisine te'vil ehlinden bazılarının kanaati olarak ikinci derecede yer 

vermekle yetinmiĢtir.
101

Onun bu kanaate sahip olmasının nedeni, hadiste 

muğayyebatın kısmen bilineceğine dair açık kapı bırakılmaması olduğu 

kanaatindeyiz. Çünkü kelamcılar izafi gaybın insanın bilme sınırları için de ol 

duğunu kabul ederler. Bu nedenle O ayeti öncelemiĢtir. Razi de maturidi‟yle aynı 

kanaattedir. Ona göre muğayyebat beĢ tane değil daha fazladır. O konuya Allah‟ın 

kudreti açısından yaklaĢmakta dır. Âyet açıkça kıyamet vaktinin Allah‟tan baĢkası 

tarafından bilinemeyeceğini ve mutlaka gerçekleĢeceğini haber vermektedir.
102

  

            ÇağdaĢ müfessir ve Ġslam düĢünürleri gaybın sayısı hakkında klasik dönem 

müfessir ve hadiscilerden farklı düĢünmektedirler. Kıyamet saati, bir kimsenin 

nerede öleceği ve yarın ne kazanacağı bilgi sinin Allah katında olduğunu ve 

kimsenin bunları bilemeyeceğini ancak “Yağmuru O yağdırır, rahimlerdekini O 

bilir” ibarelerinde ise bir hasr ifadesinin bulunmadığını, dolayısıyla bunların ilmini 
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Allah teâlâ kendinse tahsis etmesine rağmen baĢkalarının da bilmesine izin 

verdiğini, bundan dolayı bilinmeyenlerin beĢ değil üç olduğunu 

söylerler.
103

Günümüzde bilim ve teknolojinin geliĢmesiyle birlikte tarihte 

bilinmeyen ve gayb olarak kabul edilen bazı Ģeyler bilinir hale gelmiĢtir. Bu durum 

etkisini Kur‟an‟ı anlamada da göstermiĢtir. Bu yüzünden olsa gerek çağdaĢ müfessir 

ve düĢünürler sebeb-i nüzul olarak rivayet edilen hadisi fazla dikkate almamakta ve 

muğeyyebat-ı hamseden artık ikisinin bilindiğini, bilinmeyenlerin sayısının beĢ değil 

üç olduğunu söylemektedirler. Onlara göre, erken dönem alimleri, kendi dönemini 

nazar-ı itibara alarak bu iki gayb meselesinde bugün için kabul edilemeyecek–

çocuğun cinsiyetini ya da yağmurun yağıĢ zamanı gibi- bazı hususları örnek olarak 

ileri sürmüĢlerse de, ayetin anlam alanı tespit bu gibi dar sahalara 

hapsedilmemelidir. Burada herhangi bir gayb konusu mevcut olsa bile, bunun belirli 

dönemler için geçerli olduğunu söylemekte bir beis yoktur. Yani bu durum 1400 yıl 

önce bir gayb konusu iken bugün için artık gayb konusu olmaktan çıkmıĢtır.
104

 

Mesela Süleyman AteĢ bilinmeyen Ģeylerin üç olduğunu iddia ederek Ģu 

açıklamalara yer vermektedir: 

         “Bu ayetten bilinmeyen Ģeylerin üç olduğu anlaĢılmaktadır. Çünkü ikinci 

cümledeki “Yağmuru O yağdırır” deyiminde, yağmurun yağacağını O‟ndan baĢkası 

bilmez anlamı yoktur. Bu cümlede yağmuru yağdırma iĢinin,  Allah tarafından 

yapıldığı belirtilmektedir.  Yani O‟ndan baĢkası yağmuru yağdırmaz, rüzgârı 

estirmez.Ama burada yağmurun yağacağını  kimse  bile mez, meteorolojik olayları 

kimse tahmin edemez anlamı yoktur.“
105

 

           Celal Yıldırım da Ģöyle der  “Rahimlerde olanı Allah bilir” ifadesi ana 

rahminde oluĢan ceninin mü‟min veya kâfir olacağını, iyi-yararlı veya kötü-zararlı 

olarak hayata gözlerini açacağını, cennetlik veya cehennemlikler arasında yer 

alacağını Allah bilir. Yoksa bazılarının sandığı gibi, kız veya erkek olacağını Allah 

bilir demek değildir. Nitekim günümüzde geliĢen bilimsel alıĢtırmalarla ceninin 

doğmadan kız veya erkek olduğu doğmadan önce tespit edile bilmektedir. Ama iyi-

yararlı bir mü‟min veya zararlı bir inkârcı olacağını ilim tespit edemiyor.
106
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           Ġzzet Derveze,  Buhari‟deki sebeb-i nüzul olarak rivayet edilen hadiste beĢ 

hususun da Allah‟tan baĢka kimsenin bilemeyeceği Ģeklinde ifade edilmesini 

anlamakta güçlük çektiğini söylemektedir. BeĢ bilinmeyenin muğayyebat-ı hamse 

olduğunu fakat “yağmuru O yağdırır ve rahimlerdekini O bilir” hususlarının 

insanlara tamamen kapalı Ģeyler olmadığını ve kısmen bileneceğini söyler.
107

  

          Ayette yağmurun indiriliĢinin Allah‟a isnadından söz ediliyor. Oysa 

müfessirlerin yorumlarında yağmurun ne zaman yağacağı gibi bir problem ihdas 

edilmiĢ. Bize göre “Yağmuru Allah indirir”  ifade sinde bir problem yoktur ve 

burada bir Ģeyin bilinmesi veya bilinmemesi gibi bir epistemolojik meselenin 

varlığından söz edilemez. Teknolojik ilerlemeler sonucu yağmur bulutu oluĢturmak 

suretiyle fevkalede mevzii olarak sınırlı bir bölgeye yağmurun yağmasını sağlamak 

da “Yağmuru O indirir” ibaresine bir zarar vermez. Çünkü alemi yaratan ve ona belli 

kanunları koyan, Allah‟tır.  Ġnsanlar Allah‟ın koyduğu bu fizik kanunlar 

çerçevesinde bir Ģeyler yapabilmektedirler. Bu bakımdan ortada yüce Allah‟ın 

alanına  

açıdan bakmaktadırlar. Ġlyas Çelebi,  Allah‟tan baĢka herkesin bilgisi ta‟limidir yani 

Allah öğrettiği ka darıyla bilir.  Mutlak gaybı bilmek ise Allah‟a aittir, diyerek 

Allah‟ın bilgisine ve kudretine dikkat çekmektedir. Bizce de muğayyebt-ı hamse 

meselesi, Allah‟ın bilgisi ve kudreti doğrultusunda ele alınmalıdır bu perspektifle 

meseleye yaklaĢılmayıp sadece ayeti,  rivayetlerin zahirine bağlı kalarak ve 

kelimeleri semantik açıdan tahlil ederek anlamaya çalıĢırsak bu eksik bir anlam 

verir. Aslında böyle bakılmadığı için yani kelami bir perspektifle ele alınmadığı için 

problem üretilmektedir. Kanaatimizce problemin çözümü için kelami bakıĢ açısına 

ihtiyaç vardır.   

 

           4.Allah’ın Bilgisi 

            Kuran‟ın açık beyanı ile sabit olan “Allah‟ın bilen oluĢu” Ġslam 

düĢünürlerinin geneli tarafından kabul edilmiĢtir.  Bilgi sıfatı yani Allah‟ın bilgisi 

kelamcılar ve filozoflar tarafından ele alınmıĢ bir konu dur. Allah‟a has olan ilahi 

bilgiyi tam olarak anlamak mümkün değildir.
108

 Allah‟ın bilgisinin ezeli olma sın da 

kelam mezhepleri arasında tartıĢma yoktur. Filozoflar ve kelamcılar Allah‟ın 
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bilgisinin değiĢmeyeceği konusunda görüĢ birliğine varmıĢlardır.
109

Razi‟ye göre 

Allah zatı gereği alimdir ve aynı anda bütün malumatı aynı ilimle bilir ve bu ilim 

değiĢmez. Yine bu ilim hudus ve mümkün ile nitelendirilmek sizin, Allah‟ın zatının 

zorunlu niteliklerindendir. Mahlukatın ilmi O‟nun ilmine nispetle bir zerre kadardır. 

Ġnsan bu zerre kadar olan ilimle Allah‟ın uluhiyetinin sırlarını, vacip, caiz ve 

müstahil olan sıfatlarını bilir.
110

 Ġmam ġafii “Bütün mahlukatın ilmi Allah‟ın ilim 

sıfatı kapsamındadır, ma‟dum ve ma‟dumun var olması durumunda ne olacağı gibi 

gayba ait bütün bilgileri O ilmiyle kuĢatmıĢtır,
111

 der. Mutlak gaybı bilmek  imkân 

dahilinde değil, ama gerek bilimsel yollarla veya kıyasi yöntemlerle  olsun, gerek se  

rüya  veya keĢif  gibi yöntemlerle   olsun  izafi gaybı bilmek mümkündür., Bu  da 

yüzde yüz kesin olmadığı için, zanni bilgi değerindedir. Kur‟an bu durumu Ģöyle 

ifade eder:  “Hak karĢısında zan hiçbir Ģey ifade etmez. “Ey mü’minler zannın 

çoğundan kaçınınız.”
112

 Dolayısıyla izafi gaybın bağlayıcı bir yönü yoktur ve 

muğayyebat-ı hamse olarak kabul edilen ayette geçtiği gibi bu beĢ Ģeyi Allah‟tan 

baĢka kimse bilmez derken kesin olarak bilmez, Ģeklinde anlamamız daha uygun 

olur. Çünkü Allah‟ın bilgisi mut lak ve ezelidir, bizim bilgimiz zannidir. Meseleye 

bu Ģekilde yaklaĢtığımız zaman problem olmadığı görülür. 

             

            5. Ayetle Hadisin UzlaĢtırılması 

             Muğayyebat-ı hamse olarak kabul edilen hususları ihtiva ettiği kabul edilen 

ayetin sebeb-i nü zulü olarak rivayet edilen hadis ıĢığında anlamak her ne kadar 

problem teĢkil ediyorsa da bazı Ġslam alimleri ayet ve hadisi uzlaĢtırmak gerektiğini 

ve ikisinin beraber anlaĢılmasının makul ve tutarlı olduğu nu savunmuĢlardır. Bunu 

savunanlardan bir tanesi bir tanesi ReĢit Rıza‟dır. O Kur‟an‟ın ifadesiyle” Ne yerde 

ne gökte zerre ağırlığınca bir Ģey rabbinden gizli kalır. Bundan daha küçüğü ve 

daha büyüğü yoktur ki apaçık (Levh-i Mahfuzda) bulunmasın.”
113

 Bazı Ġslam 

alimlerine göre de Allah, muğayyebat-ı hamse‟yi  kesin ve tafsili bir ilimle insanlar 

da zanni ve eksik bir bigiyle bilirler.Zan ise ilim değildir. Çünkü ilim Ģüphesiz olan 
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de mektir.
114

 Yani sebeb-i nüzul olarak rivayet edilen hadiste geçen “muğayyebat-I 

hamse‟yi Allah‟tan baĢka kimse bilmez”  ifadesinde,  ilk anda insanın hiçbir Ģekilde 

onu bilmeyeceği anlaĢılabilir halbuki izafi olarak onu bilebilir. Mesela ceninin 

durumu doğmadan önce ultrason cihazıyla bilinebilir ama bu her zaman için doğru 

çıkmayabilir. Her zaman doğru çıkmadığından ultrasonun verdiği bilgiye izafi bilgi 

diyoruz ve hadis bunu bilgi olarak ifade etmiyor bu nedenle „‟muğayyebat-ı 

hamse‟yi Allah‟tan baĢka kimse bilmez” diyor. Maturidi‟nin ifadesiyle mahiyet  

olarak bilemez ancak izafi olarak bilebilir. Öyleyse ayet ve hadis arasında bir tezat 

yok aksine bir uyum vardır; denilebilir   

       D.AYETĠN ĠÇERĠĞĠ 

            1) KIYAMETĠN KOPMA ZAMANI 

              Kıyametin kopmasına dair bazı alametler Hz. Peygamber tarafından beyan 

edilse de kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi ancak Allah‟ın yanındadır. Bu bilgiye 

ne melekler ve ne peygamberler müttali değildir, çünkü o mutlak bir gaybdir. Söz 

konusu ayet aslında müĢriklerin kıyamet ve ahiret vadini Rasulullah‟tan 

duyduklarından beri tekrar sordukları, kıyametin ne zaman kopacağı sorusuna 

verilen ce vaptır. “Kıyametin vaktiyle ilgili bilgiye yalnız Allah sahiptir.” ġeklindeki 

ilk cümle sorunun asıl cevabıdır. Ayette geçen diğer hususlar, baĢ tarafın anlaĢılması 

için zikredilmiĢtir. Yani ey insan sen yarın ne kazanacağını ve ne zaman öleceğini 

bilmezken, ahiretin ne zaman kopacağını nasıl bileceksin.
115

  Peygamberimiz 

kıyametin ne zaman kopacağına dair bazı alametleri bize bildirmiĢtir. Mâtürîdî,  

kıyametin kopma zamanııyla ilgili bilgiyi, kıyametin kopma zamanından baĢka onun 

mahiyeti, boyutları ve süresi olarak kabul etmiĢtir.
116

 Yani Maturidi‟ye göre mutlak 

gayb olan kıyamet saatinin bile belirtileri olabilir ama bu onun mahiyetini bilmemiz 

anlamına gelmez. Nitekim Peygamberimiz kıyametin bazı alamet lerini Ģu Ģekilde 

haber vermiĢtir. 

         1-Ġsa‟nın Nüzulu
117

   

         2-Yahudilerle savaĢ
118

   

         3-Deccal‟ın çıkması 
119
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         4-Malın çoğalması
120

 

         5-Doğudan batıya doğru ilerleyen ateĢ
121

 

         6-Fırat nehrinin suyu kuruyup altından hazine çıkması
122

 

         7-Ġki büyük Ġslam ordusu birbiriyle harb etmedikçe
123

 

         Rivayetlerde belirtilen kıyamet alametlerinin sayısını çoğaltmamız imkân 

dahilindedir. Ancak bu kadarla iktifa etmeyi uygun gördük. Bu alametler vukuu 

bulduğunda kıyametin yaklaĢtığını anlayabi liriz fakat kıyametin kopma saatini 

bilemeyiz. Mugayyebat-ı hamse olan hususlar izafi olarak bilinirler bunu bu Ģekilde 

yapan Allah‟tır, ancak bu uluhiyet alanına bir müdahale değil aksine sünnetullahı 

bilmek ve keĢfetmektir. 

 

                

           2) YAĞMURU ALLAH YAĞDIRIR 

           “Yağmuru O yağdırır” ibaresinde Allah‟ın gücüne ve kudretine vurgu vardır. 

Çünkü Ġslam‟dan önceki dönemde Araplar yağmurun yağmasını Allah‟tan baĢkasına 

atfediyorlardı. Buhari‟de geçen bir rivayete göre “Kim Allah, rahmetiyle üzerimize 

yağmur yağdırdı derse O‟na iman etmiĢtir; kim de fa lan yıldız üzerimize yağmur 

yağdırdı ders yıldıza iman etmiĢtir.”
124

  Bu hadiste Allah‟tan baĢka kimsenin yağmur 

yağdıramayacağına ve aksi halde uluhiyet alanına müdahale olduğunu ifade eder. 

          Muğayyebat-ı hamse olarak kabul edilen hususlardan olan ve üzerinde 

tartıĢılan konulardan biri “Yağmuru O yağdırır” konusudur. Erken dönem 

müfessirleri ayetin kast etmediği bir anlamı ayete yükleyerek adeta ayetle ilgili bir 

problem ihdas etmiĢlerdir. Çünkü “yağmuru O yağdırır” ifadesinden yağmurun ne 

zaman yağacağı anlamı çıkartılamaz. ÇağdaĢ müfessirler, teknolojik geliĢmeler 

sonucunda meteorolojinin yağmurun ne zaman yağacağını önceden bildirmesinden 

dolayı bu konunun artık gayb olmaktan çıktığını iddia etmektedirler. Ayrıca yağmur 

bombası atarak yağmur yağdırmanın,  “yağmuru O yağdırır” ilkesine halel getirip 

getirmediğini sorgulamaktadırlar. Maturidi, ayette yağmurun “matar” olarak değil de 
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“gays” olarak telafuz edilmesi Allah‟ın rahmetine delalet eder çünkü insanoğlu bir 

çaba sarf etmeden Allah onlara yağmur yağdırıyor, der.  Maturidi‟ye göre yağmurun 

yağması Allah‟ın hikmetine, kudretine ve rahmetine delalet eder.
125

  

        Bugün teknolojik geliĢmeler sonucunda yağmurun ne zaman yağacağını 

önceden bilmek ve yağmur bombası atarak yağmur yağdırmak acaba uluhiyet 

alanına bir müdahale değil midir?  

        Allah teâlâ yağmurun ne zaman yağacağını kesin olarak bilir ancak insanın 

yağmurun ne zaman yağacağını bilimsel olarak bilmesi kesin değil aksine tahmin 

derecesinde bir bilmedir. Aynı zamanda yağacak yağmurun ne kadar yarar veya ne 

kadar zarar vereceğini Allah‟tan baĢka kimse bilmez. Bu durum Kur‟an‟da Ģöyle 

ifade edilmektedir. ”Rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O’dur. 

Sonunda onlar( o rüzgârlar) ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk 

ederiz. Orada suyunu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkatırız.”
126

 Maturdi‟ye  

göre  Allah Teâlâ  yağmur  yağdırmadan önce rüzgârlar gönderip bulutları hareket 

etmekle yağmurun önceden yağacağını haber vermektedir ki bu da yağmurun 

yağacağının önceden bilinmesinin ayetle çeliĢen bir durum değil aksine  Allah‟ın in 

san oğluna hikmetini düĢünmesi için gösterdiği bir sünnetullahtır.
127

  Allah 

Teâlâ‟nın yağmur  yağdırma sı rüzgârlar çıkartıp bulutları sevk etmesiyle olur ki 

bunu  O‟ndan  baĢkasının yapması mümkün  değil dir. Bunu yapmak O‟nun alanına 

müdahale etmek olur. Yani insan yağmur yağdırma konusunda gökyüzü ne 

hükmedemez. Suni yağmur yağdırmak ise gerçek yağmur yağdırmaya benzemez, 

tıpkı bir çift çinin tarlasındaki bitkileri sulamasına benzer. Suyu döker ve bekler 

burada onun imal ettiği hiçbir Ģey yok tur.  Allah‟ın verdiklerini kullanmaktadır.
128

  

Yağmur yağdırmak Allah‟ın iradesiyle olmaktadır,  bu nedenle bir kimsenin 

üzgârları çıkartarak  bulutları  sevk   etmesi ve bu Ģekilde  yağmur yağdırması as la 

mümkün olamaz. Bu da ancak Allah‟ın elindedir. Öyleyse “Yağmuru O yağdırır” 

hususunun teknolojik geliĢmeler sonucu etkilendiği endiĢesi taĢımak yersiz bir 

endiĢedir.   
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           3) RAHĠMLERDE OLANI ALLAH BĠLĠR 

          Muğayyebbat-ı hamseden kabul edilen “rahimlerdekini O bilir” hususu da 

çağdaĢ müfessirlerin üzerinde tartıĢtığı bir konudur. Erken dönem müfessirleri, ise 

“rahimlerdekini O bilir” ifadesini rahimlerdekinin erkek mi diĢi mi olduğunu Allah 

bilir, Ģeklinde anlamıĢlardır. Ancak teknolojik geliĢmeler sonucu doğmadan önce 

ceninin cinsiyetinin belli olmasıyla bu hususun gayb olmaktan çıktığını iddia 

etmektedirler.  Maturidi, ceninin mahiyetinin yani her evrede ve her an geçirdiği  

değiĢikliğin bilineme yeceğini ancak cinsiyetinin bilinebileceğini söyleyerek erken 

dönem müfessirlerinin iddia ettikleri gibi bir anlamın ayetten çıkartılamayacağını 

söylemiĢtir.
129

  ÇağdaĢ müfessirlerin iddia ettiği gibi bu hususun gayb olmaktan 

çıktığını iddia etmek de tutarlı bir izah değildir. Çünkü ceninin cinsiyetinin 

bilinmesi onun tamamen bilinmesi demek değildir, hatta bu ayetin anlamını 

sınırlandırmaktır. Ayetteki  “ma” lafzı “men” Ģeklinde anlaĢılmamalıdır.  “Ma” 

soyut Ģeyleri kast ederken, “men” somut Ģeyleri kasd eder. Bu da bize Allah‟ın 

sadece cinsiyeti değil, kaderini, said veya Ģaki olmasını da bildiği anlamına gelir. 

Bilimin Ceninin cinsiyetini bilmesi Allah‟ın alanına müdahale değil aksine O‟nun 

koyduğu  sünnetullahı bilmek, keĢfetmek ve ona uymak tır.
130

 Bilim ceninin 

cinsiyetini yüzde yüz bir kesinlikle bilemiyor. Tüp bebekte de cinsiyeti belirleme 

konusunda yüzde yüz baĢarılı olunmamaktadır. Kur‟an cinsiyeti belirlenmenin 

Allah‟ın uhdesinde olduğunu belirtiyor. “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. 

Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları 

bahĢeder.
131

 Eğer cinsiyeti belirlemek bilimle mümkün olsaydı dünyanın 

demografik dengesi değiĢirdi.   

     

           4) KĠġĠNĠN YARIN NE KAZANACAĞININ BĠLĠNMEMESĠ 

          Ayette geçen “kesb” kavramı lugatte, “Bir menfaat elde etmeye veya bir 

zararı defetmeye yönel tilen fiil”
132

 anlamına gelir. Kur‟an‟da da Ģu anlamlarda 

kullanılır: “Allah sizi  yeminlerinizdeki  yanılma dan dolayı sorumlu tutmaz. Sizi, 
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kalplerinizin kesb ettiklerinden (kazandıklarından) sorumlu tutar.”
133

 Burada kesb, 

kalbin içinden bir niyet taĢıyarak yaptığı Ģey, “Kendi kesbinizin (yaptığınızın) cezası 

olan azabı tadın.”
134

 Ayetinde ise kesb, çalıĢma ve amel anlamında kullanılmıĢtır. 

Böylece kavram, Kur‟an‟ da kiĢinin iradesinin kendisine sorumluluk kazandıracak 

biçimde ortaya çıkması ve harekete geçmesi anlamında kullanıldığı görülmektedir. 

        Ancak günümüzde kiĢi belli bir ücret karĢılığı çalıĢtığı için, günlük kazancının 

ne kadar olduğunu bilmektedir,  bu durumun “kiĢi yarın ne kazandığını bilemez” 

hususuyla çeliĢtiği sanılmaktadır. Halbuki Kur‟an‟ın ifadesine göre “kesb” sadece 

maddi olarak kazanılan Ģeyler değil aynı zamanda hayır ve Ģer olarak kazanılan 

soyut Ģeylerdir. Aylık veya haftalık veya günlük ücretle çalıĢanların ertesi gün ve ya 

hafta veya sene ellerine geçecek ücreti bilmek veya bunun alıĢılagelen biçimde belli 

olması dini an lamdaki gaybı bilme anlamına gelmez. KiĢinin yarın ne kazanacağı 

izafi bir gaybtır, Ġzafi gayblerin de zamanla veya bilimsel keĢf ve icatlarla veyahut 

belli ortam ve Ģartlarda gayb olmaktan çıkmaları da ima mümkündür.
135

 Maturidi‟ye 

göre bir kimse yarın hayır veya Ģer olarak gelecekte ne kazanacağını bilemez. Bu 

durum Kur‟an‟da Ģöy le ifade edilmektedir; ” Olur ki hoĢlanmadığınız bir Ģey sizin 

için ha yırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir Ģey sizin için Ģerli olur. Gerçeği 

Allah bilir siz bilemezsiniz”
136

 “KiĢinin yarın ne kazanacağı” sadece dünya için değil 

aynı zamanda ahiret için de düĢünülmelidir. Kur‟an‟da yarın (Ğed) ahiret için de 

kullanılmaktadır. “Ey iman edenler! Allah’a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde 

olun, herkes yarın için ne kazandığına baksın!”
137

  Ayette “kesb"  kazanma 

ifadesinin kullanılmıĢ olması da son derece önemlidir; çünkü Kuran'ın birçok 

ayetinde bu ifade, yalnızca Allah'a nispet edilen bir takdirden ziyade insanların 

kendi özgür tercihlerini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan neticeleri vurgular. Yani 

bu açıdan bile Kuran, insanların tembelliklerine herhangi bir mazeret bulmalarının 

önünü kesmiĢtir.
138

Bir kimsenin yarın ne kazanacağı hususu hayır veya Ģer olması 

açısından gayb meselesidir ancak zaman geçtikçe anlaĢıldığı için mutlak gayb değil 

izafi gayb olur.  Kesb, kelamda sadece maddi Ģeyleri kesb etmek değil aynı zamanda 

soyut Ģeyleri kazanma anlamında da kullanılır. Sonuç olarak ayetin anlamını sadece 
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maddi Ģeyleri kazanmak olarak düĢünmemeliyiz bu durumda ayetin anlamını 

daraltmıĢ oluruz. Böyle bir yanılgıya düĢülmediği zaman ayetin günümüz Ģartlarıyla 

hiç çeliĢen tarafının olmadığı görülecektir.    

           

           5) KĠġĠNĠN NEREDE ÖLECEĞĠNĠ BĠLEMEMESĠ 

            Ecel meselesi Maturidi ve EĢ‟ari kelamcıların Allah‟ın ilmi ve takdiri 

açısından yaklaĢtıkları bir konudur.
139

 Ecel, Allah‟ın takdirine bağlı olup, ne zaman 

ve nerede geleceği gayb konusudur. KiĢinin nerede öleceği hususunda fazla bir 

tartıĢma olmamasına rağmen ölmek üzere olan bir kimsenin ner de öleceği az çok 

bilindiği için, bu durum ayetin anlaĢılmasında bazı istifhamların akla gelmesine yol 

açmıĢtır. Bir kimsenin hangi kıt'ada, ülkede, bölgede, beldede, yerleĢim biriminde 

veya hangi noktada öleceğinin gayb meselesi olması da böyledir. Yeni ve sağlıklı 

doğan bir bebeğin ne kadar yaĢayacağı ve nerede öleceğĠ gayb olsa da, ölmek üzere 

olan bir kimsenin öleceği yer artık az çok bellidir. Buradaki gaybı bilme meselesini 

zaman faktörü ile tahsis etmek gerekir.
140

 Yani önceden nerede ve ne zaman öleceği 

belli değilken sonra zamanı gelip belli olduğundan dolayı bu konuya izafi ğayb 

diyebiliriz. Ġnsanın ne kadar yaĢayacağı, nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah‟ın 

mutlak ilminde mevcuttur.
141

 Yüce Allah‟ın ilminde insanın ne kadar yaĢayacağı ve 

ne zaman öleceği belli ve değiĢmez ise de bizim ilmimiz  açısından değiĢebilir. 

Yüce Allah bütün canlılara belli bir yaĢama potansiyeli vermiĢtir.  Ancak bu 

potansiyel çevre, beslenme, gıda ve baĢka pek çok Ģarta bağlı olarak artıp 

eksilebilmektedir.
142

 Her insanın nerede öleceği bilinmezse de bazı insanların 

mesela bitkisel hayat yaĢayan birinin nerede öleceği artık bellidir.  Buradan 

hareketle Maturidi‟nin dediğini tekrar ederek deriz ki muğayyebat-ı Hamse mahiyet 

olarak değil ama nisbi olarak bilinebilir.          
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           Gayb, duyular üstü alemin bilgisi ve geleceğe ait bilgidir. Gayb yok olan  

değildir, aksine var olup örtü lü olandır. Gayb bizim için vardır, Allah için böyle bir 

Ģey düĢünülemez. Kelamcılar gayb meselesine ontolojik ve epistemolojik olarak 

yaklaĢmıĢlardır. Gayb ile iman arasında yakın bir iliĢki vardır Çünkü iman gaybi 

varlıklara inanmakla baĢlar. Bu nedenle Ġslam dini ve bütün ilahi dinlerde gayb 

önemli bir yer tutar. Kur‟an, “gayba inanmayı” mü‟minlerin bir vasfı olarak kabul 

eder ve Allah‟tan baĢka kimse gaybı bilmez, diyerek gaybı bilmeyi Allah‟a tahsis 

eder. Ancak yüce Allah, dilediği elçilerine vahy yoluyla gaybi bildirebileceğini de 

Kur‟an‟da haber vermektedir. Yani Allah bildirmedikçe Peygamberlerin bile gaybı 

bilemeyeceği anlaĢılmaktadır. Peygamberlerin Allah‟ın izni olmadan gaybı 

bilmemesi demek, hiçbir insanın gaybi bilemeyeceği anlamına gelir. ZemahĢeri ve  

Maturidi bu  görüĢü  benimser ken, Gazali ve Razi gibi kelamcılar ile Ġbn-i Haldun 

Allah‟ın riyazette ileri gidenlere ledün ilmi  vererek onlara  gaybın  kapılarını 

açtığını söylemektedirler. Kelamcıların ve Ġslam alimlerinin gayb hakkında farklı 

düĢünmeleri, onların gaybı farklı tanımlamalarından kaynaklanmaktadır. 

Maturidi‟nin ifadesiyle gayb, mahi yet olarak bilinemez ancak Allah‟ın tabiata  

koyduğu sünnetullaha bakarak ve izafi  olarak bilinebilir. Yani gaybı tam olarak 

bilemeyiz ancak kısmen bilebiliriz. Ġslam düĢüncesinde gayb ikiye ayrıl mıĢtır. 

Mutlak gayb ve izafi gayb. Mutlak gayb sadece Allah‟ın bildiği gaybi bilgilerdir. 

Allah‟ınzatı ve kıyamet saati gibi. Ġzafi gayb ise bir yönüyle Ģehadet alemine ait 

bigilerdir. Mesela Alinin ne zaman öleceği gaybdır, ama Ali ölünce bu bilgi gayb 

olmaktan çıkar. Zamanla değiĢen bilgiler izafi gayba girer.    

                18. Yüz yılda pozitivizmin geliĢmesiyle metafizik varlıklara inanmak 

dıĢlanır hale geldi. Pozitivizm görünen alemdeki varlıkların gerçek olduğunu ve 

bunun dıĢında bir varlığın kabul edilemeyeceğini savunur. Batıda bilim ve 

teknolojinin geliĢmesiyle daha önce bilinmeyen bazı Ģeyler bilinir hale gel di. 

Mesela meteorolojinin geliĢmesiyle yağmurun ne zaman yağacağı önceden bilinir 

hale geldi yine aynı Ģekilde doğmadan önce çocuğun cinsiyeti ultrason ile bilinir 

hale geldi. Lokman suresinde geçen “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah’ın 

katın dadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerdekini O bilir. Hiç kimse yarın ne 

kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez..” bu ayetin  

sebeb-i nuzulü olarak  Buhari‟de  geçen  rivayette de bu beĢ Ģeyin muğayyebat-ı 

hamse olduğu belirtilmektedir. Bu rivayet ıĢığında ayeti ele alan erken dönem 



Lokman Suresi 34. Ayetin Kelami Açıdan Yorumu 

 
 

54 

 

müfessirleri, „yağmurun ne zaman yağacağını ve rahimlerdekinin erkek mi diĢi mi 

olduğunu an cak O bilir‟ Ģeklinde anlamıĢ ve tefsir etmiĢlerdir. Günümüzde bu iki 

husus da teknolojik geliĢmelerle bilinir hale gelince çağdaĢ müfessir ve düĢünürler 

Kur‟an‟ın gayb dediği bu iki hususun artık gayb olmaktan çıktığını ve gaybın 

muğayyebat-ı hamsenin beĢ değil üç olduğunu savunmaktadırlar.    

                    Kanaatimizce erken dönem müfessirlerinin ayete yükledikleri anlam, 

ayetten çıkartılabilecek tek anlam değildir. Zaten bu anlam ayetin kapsamını 

daraltmaktadır. Ancak Ģunu da söylemeliyiz ki ayet çağdaĢ müfessirlerin anladığı 

Ģekilde anlaĢılırsa bu da ayetin anlamını daraltır. Çünkü bilim sadece biyolojik 

olarak onu tanıyabiliyor. Doğacak o kimsenin geleceğini, kazancını, ne zaman ve 

nerde öleceğini, said veya Ģaki olacağını bilemez. Öyleyse insanın kendisine kapalı 

olan Ģeyleri bilimsel yollarla bilmesi tam bir bilme olamaz yani izafi olarak bilir ama 

mutlak olarak bilemez. Bu uluhiyet alanına müdahale olur. Problemin çözümünde 

baĢta maturidi olmak üzere kelamcıların yorumunu daha isabetli buluyoruz. Onlara 

göre muğayyebat-ı hamseden kasıt Allah‟ın kudretine dikkatleri çekmektir. Bu 

Ģekilde bakıldığında lafızlara takılmadan, verilmek istenen mesaj kolaylıkla ve daha 

iyi anlaĢılacaktır. Aynı zamanda Kur‟an‟ın gayb dediği hiçbir konun zaman içinde 

gayb  olmaktan  çıkmadığı  görülecektir.  
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Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 

60-77, (2/2018) 

 

 

ÖĞRETMEN PROBLEM ÇÖZME BECERĠSĠ KAZANDIRMA 

YETERLĠĞĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ: GEÇERLĠK GÜVENĠLĠRLĠK 

ÇALIġMASI 

                                                                                            Yasin YĠĞĠT

 

Öz 

Milli eğitim bakanlığı çağın insanının ihtiyacı olan problem 

çözme becerisinin öğrencilere kazandırılmasına büyük önem 

vermektedir. Bu çalışmanın amacı da, öğretmen problem çözme 

becerisi kazandırma yeterliğini ölçen geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda ölçeğe ilk 

olarak açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Daha sonra 

doğrulayıcı faktör analizi ile modelin uygunluğu test edilmiştir. 

Açımlayıcı faktör analizine göre ölçek, 17 madde ve 3 faktörlü 

yapı göstermiştir. Ölçeğin toplamda açıkladığı varyans 

%59.819’dur. Ölçeğin Crombach Alfa iç tutarlık katsayısı ise 

0.91’dir. Çalışmada Sivas ili ve ilçelerinde görev yapan 

öğretmenlerden veri toplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ve 

güvenilirlik analizi için 203, doğrulayıcı faktör analizi için 256 

öğretmene ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan modelin 

uyum indeksleri x2/sd=1.508, RMSEA=.045, RMR=.029, 

SRMR=.046, GFI=.930, AGFI=.904, CFI=.970, TLI=.963, 

IFI=.970 şeklindedir. Tüm faktörler istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuş, uyum indeksleri sonucunda elde edilen modelin iyi 

bir uyuma sahip olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim-öğretim, Ölçek geliştirmek, 

Öğretmen yeterliği, Problem, Problem çözme becerisi 
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THE DEVELOPMENT OF A SCALE OF HAVĠNG TEACHERS GET 

THE COMPETENCY ĠN SOLVĠNG PROBLEMS: THE STUDY OF 

RELĠABĠLĠTY AND VALĠDĠTY 

 

Abstract 

 

Ministry of Education attaches great importance to equip the 

students with the problem-solving ability that the modern 

human needs. The aim of this study is to develop a valid and 

reliable measurement tool determining the qualification of the 

teacher problem-solving ability. For this purpose, exploratory 

factor analysis applied the form of the scale first, and then 

suitability of the model has been tested with confirmatory 

factor analysis. For the resulting data from the exploratory 

factor analysis; structure of scale shows 17 items and three 

components. Scale’s overall explaining variance is 59.819% 

and Cronbach Alpha internal consistency coefficient calculated 

as 0.91. In the study, it was collected data from teachers who 

served in Sivas and its districts. It was reached to 203 teachers 

for exploratory factor analysis and reliability analysis, 256 

teachers for confirmatory factor analysis. Fit index values of 

the model are x2/sd=1.508, RMSEA=.045, RMR=.029, 

SRMR=.046, GFI=.930, AGFI=.904, CFI=.970, TLI=.963 and 

IFI=.970. All factors found a statistically significant result and 

the model fit indices were found to be goodness. 

 

Keywords: Education-Teaching, Scale Development, Teacher 

Qualification, Problem, Problem Solving Ability 
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1. GĠRĠġ 

Bir veya daha fazla nesnenin belli özellikleri taşıyıp taşımadığını ya da belli 

özelliklere sahip oluş derecesini gözlemleyerek sonuçların sembollerle ifade edilmesine ölçme 

adı verilmektedir.
1
 Ölçme işinin yapıldığı araçlar ise ölçek olarak isimlendirilmektedir. Bir 

ölçme aracının ölçmek istenilen özelliği doğru bir şekilde ve tam olarak ölçmesi ve bu özelliği 

başka özelliklerle karıştırmaması gerekmektedir.
2
 Bir ölçeğin bu nitelikte olabilmesi için 

geçerlik güvenilirlik şartlarına sahip olması elzemdir. Ölçek geliştirmenin temel amacı da 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı oluşturmaktır.
3
 Bu çalışma, öğretmenlerin öğrencilere 

problem çözme becerisi kazandırması açısından yeterliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Problem çözme becerisi, bireyin sorun olarak algıladığı durumları ortadan 

kaldırabilme ya da probleme rağmen uyumlu bir şekilde yaşamına devam edebilme 

yeteneğidir. Bu yeteneğin geliştirilmesi birey ve bireylerden oluşan toplumların huzur ve 

refahı için büyük bir önem arz etmektedir. Nitekim her insan yaşamı boyunca küçük, büyük; 

basit ya da karmaşık birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerle nasıl baş edeceğini 

bilmeyenler için karşılaşılan sorunlar hayatı çekilmez hale getirebilmektedir. Çünkü problem 

çözme becerisi hem bedensel hem de ruhsal sağlığı etkilemektedir.
4
 

İnsanı maddî manevî yönleri ile bütün olarak ele alan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı 

hedefleyen eğitim, bireyin istidat ve kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasını ve uygun 

yöntemlerle geliştirilmesini amaçlamaktadır.
5
 Bireyin en temel ihtiyaçlarından biri olan 

problem çözme becerisinin kazandırılması konusunda da eğitim-öğretimin önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Nitekim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda bireyin ihtiyaç duyduğu 

becerilerin kazandırılması Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarından biri olarak 

görülmektedir.
6
 Bu doğrultuda bakanlık, gelişen ve değişen şartlardan hareketle ve Milli 

Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde öğrencileri problem çözme becerisine sahip bireyler 

olarak hayata hazırlamayı hedeflemektedir.
7
 Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında okutulan 

derslerin müfredat programları incelendiğinde problem çözme becerisinin farklı derslerde 

kazandırılması beklenen ortak hedef olduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenle eğitimin planlı 

programlı olarak yapıldığı okullarda öğretmen olarak görev yapan bakanlık personelinin bu 

amaçtan haberdar olması ve problem çözme becerisi kazandırma açısından donanımlı olması 

gerekmektedir. 

                                                 
1
 Halil Tekin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 1. Baskı (Ankara: Mars Matbaası, 1977), 15. 

2
 Tekin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 25. 

3
 Ezel Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi, 5. Basım (Ankara: Nobel Yayınları, 2014), 152. 

4
 Timothy R. Elliott-Morgan Hurst, “Social Problem Solving and Health”, Biennial Review of Counseling 

Psychology 1/1 (Temmuz 2008): 297. 
5
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Problem çözme becerisinin kazandırılması, genel eğitimin bir parçası olan din 

eğitiminin de hedeflerinden biridir.
8
 Nitekim günlük hayatta dinin ana konularından 

ibadet ve ahlakla ilgili karşılaşılan birçok problem var olduğu gibi hayattaki yaşam 

ilgili birçok sorunun çözümünde de dinin rehberliğinden hareket edilebilir. Konuyla 

yapılan birçok araştırmada dinî inanç ve ibadetlerin problem durumuna tahammül 

konusunda etkili olduğu görülmüştür.
9
 Dolayısıyla okullarda din öğretiminden 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 

okuttukları derslerin özel amaçları ile bağlantılı olarak problem çözme becerisi 

konusunda donanımlı olmalıdır.   

Konuyla ilgili olarak literatür incelendiğinde genel eğitim ve psikoloji 

problem çözme becerisi ile ilgili birçok akademik çalışma olduğu görülmektedir. 

Ancak din eğitimi alanında problem çözme becerisi konusunda akademik alt yapının 

yeterli olmadığı, bu eksikliğin din öğretimi ile ilgili öğretim programları ve ders 

kitaplarına da yansıdığı görülmüştür. Ayrıca literatürde öğretmenlerin problem çözme 

becerisi kazandırma yeterlikleri ile ilgili olarak sadece Arkan (2011) tarafından 

çalışılan “Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisini Kazandırmaya Yönelik 

Öz-Yeterlikleri ile İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki 

İlişki” adlı yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Bu tezde kullanılmak üzere geliştirilen 

“Öğretmenler İçin Problem Çözme Becerisini Kazandırmaya Yönelik Öz-Yeterlik 

Ölçeği”
10

 içerisinde problem çözmenin doğasına uygun olmayan bazı ifadeler 

barındırmaktadır. Örneğin ölçekte bulunan “Öğrencilerin problemlere serinkanlı 

yaklaşmasını engelleyebilirim.” ifadesi problem çözme becerisi kazandırmaya uygun 

bir madde değildir. Çünkü öğretmenden beklenen problem durumunda öğrencinin 

serinkanlı olmasını engellemek değil bilakis serinkanlı olmasını teşvik etmek 

olmalıdır. Öte yandan “Problemlere karşı kayıtsız kalınmasına göz yumabilirim.” 

ifadesi de benzer bir çelişkiye neden olmaktadır. Çünkü problem çözme becerisi 

kazanan bir öğrencinin karşılaştığı problemleri çözmekten kaçınan bir yaklaşım 

benimsemesi beklenemez. Bunun yanı sıra ölçekte bulunan “Problem çözümünde 

sorumluluğun bir kısmını öğrenciye devretmek yerine, çoğunu kendim üstlenebilirim.” 

ifadesi de uygun değildir. Çünkü problem çözme becerisinin geliştirilebilmesi için 

öğretmen, öğrencinin problemlerini çözen değil, onların kendi problemlerini 

çözmelerine rehberlik eden bir role sahip olmalıdır.  

Geliştirilen bu ölçeğin konuyla ilgili akademik çalışmalarda kullanılarak hem 

din eğitimi alanında, hem de genel eğitimde görülen eksikliği gidermeye katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

                                                 
8
 Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları, 4. 
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2. YÖNTEM  

2.1. ÇalıĢma Grubu 

Çalışmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2. dönemde Sivas İli’nde görev yapan 

öğretmenler katılmıştır. Çalışmanın madde seçimi için yapılan pilot uygulamaya 75 öğretmen 

katılmıştır. Araştırmada açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizleri araştırmaya gönüllü 

olarak katılan 203 öğretmenden toplanan verilerden faydalanılarak yapılmıştır. Daha sonra 

256 öğretmene ulaşılarak elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.   

Araştırmalarda örneklem seçimine büyük önem verilmesi gerekmektedir. Örneklemin 

temsili olmasına dikkat edilmelidir. Zira bütünü iyi bir şekilde temsil eden 20 kişi, bu 

özellikleri taşımayan 400 kişilik bir örneklemden daha iyidir. Bu nedenle araştırmacıların 

önceliği, büyük örneklem seçmekten ziyade iyi örneklem seçmek olmalıdır.
11

 Ancak sağlıklı 

veriler elde etmek için örneklem sayısının da yeterli olması gerekmektedir. Bu sayının 200’ün 

üstünde olması araştırmacıların genel kabulüdür.
12

 Bu sayının 500’ün üstünde olması çok iyi, 

1000’in üzerinde olması ise mükemmel olarak kabul edilmektedir.
13

 Ayrıca ölçek geliştirme 

ile ilgili olarak literatüre bakıldığında SPSS programı kullanılarak yapılacak olan analizlerde 

örneklem büyüklüğünün en az madde sayısının 5 katı olması gerektiği
14

, benzer bir şekilde 

Likert tipi ölçeklerde güvenilir ve anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi için örneklem sayısının 

madde sayısından en az 5 kat fazla olması gerektiği
15

 bilgisine ulaşılmaktadır. Bu bilgiler 

çalışmada ulaşılan örneklem sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. 

2.2. Madde Havuzu 

Öncelikle konuyla ilgili literatür araştırması yapılarak konunun kavramsal çerçevesi 

ortaya konulmuştur. Bu kapsamda problem çözme becerisiyle ilgili daha önce hazırlanmış 

envanter ve ölçekler de incelenmiştir. Daha sonra farklı branşlardan 11 öğretmenle 

görüşülerek nitel veri toplanmıştır. Elde edilen verilerden hareketle 40 maddelik taslak form 

oluşturulmuştur. Taslak form oluşturulurken maddelerin kısa, açık ve anlaşılır olmasına 

dikkat edilmiştir. Ölçekteki maddelere ilişkin yeterlik düzeyini ifade etmek için 5’li Likert  

tipi dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Likert tipi ölçeklerde konu ile ilgili tutum ya da görüşle 

ilgili ifadeler yüksekten düşüğe ya da düşükten yükseğe katılım veya yeterlik düzeyini 

belirlemek için iki aşırı uç arasında yer alan seçenekler verilir.16 Araştırmada belirlenmek 

istenen şeyin yeterlik düzeyi olması dolayısı ile taslak ölçek formu “Yetersizim”(1), “Çok az 

yeterliyim” (2), “Biraz yeterliyim” (3), “Oldukça yeterliyim” (4), “Çok yeterliyim” (5) 

şeklinde beşli Likert tipinde hazırlanmıştır. 
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 İbrahim Turan, Ümit Şimşek, Hasan Aslan, “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert Tipi Soruların 

Kullanımı ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (Ocak 2015):188. 
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2.3. Uzman GörüĢü (Kapsam Geçerliği) 

Hazırlanan taslak form 5 alan, 2 de ölçme değerlendirme uzmanının görüşüne 

sunularak her madde için düzeltilmeli, çıkartılmalı, olduğu gibi kalmalı gibi ölçütler 

çerçevesinde uzmanlardan görüş alınmıştır. Bu süreç sonunda konuyla dolaylı olarak 

ilgili olan maddeler çıkarılarak 30 maddelik yeni bir form oluşturulmuştur. Daha sonra 

3 dil uzmanının incelemesi sonucunda pilot uygulama için hazırlanan taslak ölçek 

forma son şekli verilmiştir. 

2.4. Faktör Analizi ve Güvenilirlik ÇalıĢması 

Nicel araştırmalarda elde edilen puanlardan yola çıkılarak anlamlı yorumlar 

yapılabilmesi için kullanılan ölçeğin geçerliğinin kanıtlanması gerekmektedir.
17

 Bu 

amaçla kullanılan yöntemlerden biri de faktör analizidir. Faktör analizi, aynı yapıyı 

ölçen değişkenlerden, daha az sayıda değişkenle tanımlanabilir ve anlamlı değişkenler 

elde etmek amacıyla yapılan bir istatistiktir.
18

  

Çalışmada ölçek geliştirme süreci takip edilerek öncelikle 30 maddelik taslak 

ölçek form 75 öğretmene uygulanmıştır. Bu öğretmenlerden elde edilen veriler 

üzerinde madde analizi yapılarak her bir maddenin ölçme aracının varyansına katkısı 

ve geçerliği belirlenmiştir. Madde analizi ile yapılan incelemeler sonucunda herhangi 

bir sorun olmadığı için maddelerden hiçbirinin çıkarılmamasına karar verilmiştir. 

Daha sonra aynı taslak form 203 öğretmene uygulanarak yapı geçerliğini sağlamak 

amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

maddeler, binişiklik ve faktör yük değerlerinin kabul düzeyinde olup olmaması 

açısından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda 13 maddenin çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Bundan sonra faktör geçerliği sağlanan ölçeğin güvenilirliğini test etmek 

amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Son olarak açımlayıcı 

faktör analizi ile ortaya konan yapının uygunluğunu test etmek amacıyla doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Çalışmada açımlayıcı faktör analizi (AFA) SPSS 23 

programı, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ise AMOS 23 programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

2.5. Faktörlerin Adlandırılması 

Araştırmada açımlayıcı faktör analizi yapılarak ölçeği oluşturan faktörler 

belirlenmiştir. Ardından bu faktörlerin içerdiği maddeler ayrı ayrı incelenmiş, 

faktörlerde yer alan maddelerdeki ifadelerden hareketle her faktör için içerdiği 

maddeleri kapsayacak şekilde alan uzmanlarından da görüş alınarak uygun bir başlık 

belirlenmiştir. Buna göre birinci faktöre “Doğru Yaklaşımı Benimsetme”, ikincisine 

“İlgili Yöntemi Uygulama” ve üçüncüsüne ise “Motive Etme” başlıkları uygun 

görülmüştür.  
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3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Madde Analizi 

Öğretmenlerin problem çözme becerisi kazandırma yeterliklerini belirlemek amacıyla 

amacıyla daha önce hazırlanan 30 maddelik taslak form 75 öğretmene uygulanmıştır. Her bir 

Her bir maddenin ayırt edicilik gücünü ve toplam puanı yordama gücünü belirlemek amacıyla 

düzeltilmiş madde toplam korelasyonu hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Tablo I’de görülmektedir. 

Tablo I: Madde Analizi Sonuçları 

Madde DüzeltilmiĢ Madde Toplam 

Korelasyonu 

Madde Silinirse Cronbach's 

Alpha Değeri 

M1 .416 .943 

M2 .514 .941 

M3 .518 .941 

M4 .553 .941 

M5 .591 .941 

M6 .557 .941 

M7 .610 .940 

M8 .376 .943 

M9 .517 .941 

M10 .664 .940 

M11 .621 .940 

M12 .551 .941 

M13 .532 .941 

M14 .614 .940 

M15 .611 .940 

M16 .568 .941 

M17 .570 .941 

M18 .483 .943 

M19 .618 .941 

M20 .519 .941 

M21 .641 .940 

M22 .582 .941 

M23 .600 .941 

M24 .595 .941 

M25 .508 .941 

M26 .732 .939 

M27 .703 .939 

M28 .650 .940 

M29 .742 .939 
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M30 .743 .939 

Tablo incelendiğinde düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayısının en 

düşük olduğu maddenin 8. Madde (.376) olduğu görülmektedir. Düzeltilmiş madde 

toplam korelasyonu, maddelerin ayrı ayrı toplam puanla korelasyonunu gösteren 

bulgulardır.
19

 Bir maddenin düzeltilmiş madde toplam korelasyonunun .20’nin altında 

olması iç güvenilirliği düşürmektedir.
20

 Taslak formdaki maddelerin hiçbiri bu değerin 

altında olmadığı için bu aşamada herhangi bir madde çıkarılmamıştır.  

3.2. Verilerin Faktör Analizi Ġçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Açımlayıcı faktör analizinden önce örneklemin yeterliği ve faktör analizine 

uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ve Bartlett 

küresellik testi incelenmiştir. Örnekleme yeterliğini gösteren KMO değerinin kabul 

edilebilmesi için en az .50 olması gerekmektedir. Bu değerin .80 ve yukarı olması ise 

örneklem sayısının mükemmel olduğunu göstermektedir.
21

 Değişkenler arası yeterli 

ilişkinin olup olmadığını gösteren Bartlett küresellik testi p değerinin ise ≤.05 olması 

gerekmektedir.
22

 

 

Tablo II: Ölçeğin Faktör Analizine Uygunluğuna İlişkin Veriler 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.           .915 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square    1712,267 

                Df         136 

Sig.           .000 

Tablo II incelendiğinde  KMO değerinin .915 olduğu için örneklem 

büyüklüğünün mükemmel olduğu, Bartlett küresellik testi sonuçlarının (p=.000) ise 

anlamlı olduğu görülmüştür.  

3.3. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Ölçmede ölçülmek istenen şeyi başka şeylerle karıştırmadan ölçmeye geçerlik 

denilmektedir.
23

 Geçerliği kanıtlanmış bir ölçme aracı geliştirmek için ölçme aracının 

ilişkili olduğu yapının ortaya konması gerekmektedir.
24

 Buna yapı geçerliği 

denilmektedir. Yapı, birbirleriyle ilişkili olduğu düşünülen öğelerin oluşturduğu 

örüntüye denir.
25

 Yapı geçerliğini anlamanın yollarından biri faktör analizidir. Faktör 

analizinde ölçeğin kavramsal boyutları ve bu boyutların tasarlanana uyup uymadığı 
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20
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 Durmuş v.dğr., Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi, 79. 
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incelenir. Bunun için çok sayıdaki madde, aralarındaki ilişkiye göre gruplandırılmaya 

çalışılır.
26

 

Öğretmen problem çözme becerisi kazandırma yeterliği ölçeğinin faktör desenini 

desenini ortaya koymak için 

faktör sayısı üç olacak 

şekilde temel bileşenler 

analizine alınmış ve döndürme 

yöntemi olarak ise promax 

(25) seçilmiştir. 

Tablo III: 

Ölçeğin Faktör Yapıları 

Faktör Öz Değer Varyans Yüzdesi Toplam Varyans Yüzdesi 

Faktör 1 7,610 44,762 44,762 

Faktör 2 1,551 9,123 53,885 

Faktör 3 1,009 5,934 59,819 

Ölçekte faktör sayısı, 1’den büyük öz değerlerin sayısıdır.
27

 Sosyal bilimlerde varyans 

oranlarının kabul edilebilmesi için ise toplam varyans yüzdesinin en az %40 olması 

gerekmektedir.
28

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi açımlayıcı faktör analizi sonucunda 17 

madde için öz değeri 1’in üzerinde olan üç bileşenden birinci bileşenin toplam varyansın 

%44,762’sini, ikinci bileşenin toplam varyansın %9,123’ünü, üçüncü bileşenin toplam 

varyansın %5,934’ünü açıkladığı, toplam varyansa ise %59,819 katkı sağladığı görülmektedir. 

Ölçeğin faktör yapısı dağılım çizelgesi ise aşağıda görülmektedir. 

ġekil 1. Faktör Yapısı Dağılım Çizelgesi 

 

Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi bulguları Tablo IV’te verilmiştir.   

Tablo IV: Ölçeğin Faktör Yapısı, Faktör Yükleri ve Madde Toplam Korelasyonları 

 

Madde 

Doğru YaklaĢımı 

Benimsetme 

Ġlgili Yöntemi 

Uygulama 

Motive 

Etme 

Madde Toplam 

Korelasyonları 

M26 .841   .741 

M22 .804   .662 

M25 .760   .635 

M13 .755   .637 

M21 .714   .700 

                                                 
26

 Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler, 196. 
27

 Büyüköztürk, “Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Gelistirmede Kullanımı”, 479. 
28

 Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi, 48. 
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M16 .683   .705 

M27 .663   .730 

M10 .636   .643 

M11 .415   .680 

M18  .896  .546 

M2  .841  .516 

M29  .631  .764 

M28  .562  .732 

M15  .535  .700 

M8   .850 .568 

M7   .808 .661 

M6   .624 .666 

Araştırmacıların birçoğu faktör yükü için alt kesme noktası olarak .40 değerini 

temel almakla birlikte bu değer madde içeriği faktörle ilişkili olduğu taktirde .30’a 

kadar düşürülebilmektedir.
29

 Faktör yükleri arasında .10’dan daha düşük bir farkın 

olması binişiklik ölçütü olarak kabul edilmektedir.
30

 Korelasyon değerlerinin ise 

.30’dan düşük, .90’dan büyük olması maddenin çıkarılmasını gerektirir.
31

 Çalışmada 

13 madde çıkarılırken bu ölçütlere dikkat edilmiş, ancak faktör ağırlığının yüksek 

olması maddenin ilgili faktörü açıklama gücünü ve güvenirliği artıracağı
32

 için alt 

kesme noktası olarak .40 değeri dikkate alınmıştır. Tablo IV incelendiğinde ölçekteki 

maddelerin ölçülmek istenen özelliği ayırt etme açısından yeterli olduğu 

görülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda ise ölçeğin alt boyutları arasındaki korelasyon değerleri 

görülmektedir. 

Tablo V: Ölçeğin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyonlar 

 1 2 3 

1. Doğru Yaklaşımı Benimsetme 1   

2. İlgili Yöntemi Uygulama .641** 1  

3. Motive Etme .658** .474** 1 

    **
.
p<0.01 

Akbulut (2010)’a göre alt ölçekler arasındaki korelasyon kat sayısının .90 ve 

üzerinde olması durumunda çoklu bağlantı problemi ortaya çıkmaktadır. Tablo V 

incelendiğinde çoklu bağlantı probleminin olmadığı ve ölçeğin alt boyutları arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir.   
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 Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, 390. 
30

 Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi, 50. 
31

 Yadigar Polat, Faktör Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Hayvancılık Denemesine 

Uygulanışı, (Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2012), 92.  
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3.4. Güvenirliğe ĠliĢkin Bulgular 

Güvenilirlik bir ölçme aracının duyarlı olması, farklı uygulamalar arasında tutarlı 

tutarlı olması ve kendi içinde kararlı sonuçlar verebilme gücüdür.
 33

 Başka bir ifadeyle 

güvenilirlik, ölçme aracının aynı özellikle ilgili farklı ölçümler sonucunda kararlı sonuçlar 

sonuçlar vermesi, hatalardan arınık olması anlamına gelmektedir.
34

 Güvenilir bir ölçme aracı 

ölçme aracı geliştirmek için ölçme aracının iç tutarlılığının sağlanması gerekmektedir. İç 

İç tutarlılıktan kastedilen bir ölçme aracının kendi içerisinde uyumlu bir bütün olmasıdır.
35

 

Likert tipi ölçeklerde ölçeğin güvenilirliğini tespit etmek için genel olarak Cronbach Alfa 

katsayısı hesaplanır.
36

 Bu katsayı 0-0.40 arasında ise ölçek güvenilir değildir. 0.40 ile 0.60 

arasında ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür. 0.60 ile 0.80 arasında ise ölçek oldukça 

güvenilirdir. 0.80 ile 1.00 arasında ise ölçek yüksek derecede güvenilir olarak kabul 

edilmektedir.
37

 Aşağıdaki tabloda öğretmen problem çözme becerisi kazandırma ölçeğinin ve 

alt boyutlarının Cronbach Alfa katsayıları görülmektedir. 

Tablo VI: Ölçeğin Alt Boyutları ve Cronbach Alfa Katsayıları 

Alt boyutlar Cronbach Alfa 

Doğru Yaklaşımı Benimsetme .887 

İlgili Yöntemi Uygulama .822 

Motive Etme .787 

Toplam .918 

Tablo VI incelendiğinde ölçeğin tamamının ve ilk iki faktörün yüksek derecede 

güvenilir, üçüncü faktörün ise oldukça güvenilir olduğu görülmektedir.   

3.5. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Ölçek geliştirmede geçerliği kanıtlamanın yollarından biri de doğrulayıcı faktör 

analizidir. Doğrulayıcı faktör analizinde amaç, daha önceden açımlayıcı faktör analiziyle 

ortaya konulan yapının doğrulanmasıdır.
38

 Doğrulayıcı faktör analizinde tek bir testin 

sonucuna göre hareket edilmez. Modelin teoriyle uyumlu olup olmadığına karar vermek için 

çeşitli uyum indeksi sonuçlarının, t değerlerinin (C.R.) ve faktör yüklerinin incelenmesi 
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 Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi, 152. 
34

 Tekin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 39. 
35

 Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler, 191. 
36

 Robert M. Thorndike v.dğr., Measurement and Evaluation in Psychology and Education, 5th Edition (New 

York: Macmillan Publishing Company, 1991), 318. 
37

  Polat, Faktör Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Hayvancılık Denemesine 

Uygulanışı, 82. 
38

 Nuran Bayram, Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları, 3. Baskı (Bursa: Ezgi Kitabevi, 

2016), 42. 
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gerekir.
39

 Uyum indeksi sonuçları genel olarak kabul edilebilir seviyede ise modelin 

teoriyle uyumlu olduğuna karar verilir. Aşağıdaki tabloda uyum iyiliği ölçütleri
40

 ve 

ölçeğin uyum iyiliği sonuçları bulunmaktadır.  

Tablo VII: Uyum İyiliği Ölçütleri ve DFA’dan Elde Edilen Uyum İndeksi 

Sonuçları  

 Mükemmel Uyum 

Ölçütü 

Kabul Edilebilir 

Uyum Ölçütü 

AraĢtırma 

Bulgusu 

Sonuç 

X
2
/df 0-2 2-3 1,508 Mükemmel uyum 

RMSEA ≤.05 ≤.08 .045 Mükemmel uyum 

RMR ≤.05 ≤.08 .029 Mükemmel uyum 

SRMR ≤.05 ≤.08 .046 Mükemmel uyum 

CFI ≥.95 ≥.90 .970 Mükemmel uyum 

TLI ≥.95 ≥.90 .963 Mükemmel uyum 

NFI ≥.95 ≥.90 .917 Kabul edilebilir uyum 

IFI ≥.95 ≥.90 .970 Mükemmel uyum 

GFI ≥.90 ≥.85 .930 Mükemmel uyum 

AGFI ≥.90 ≥.85 .904 Mükemmel uyum 

Tablo VII incelendiğinde modelin uyum indeksi sonuçlarının kabul edilebilir 

seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca modelin C.R. değerleri incelenmiştir. C.R. 

değerinin 1.96’dan büyük olması modelin 0.05, 2.56’dan büyük olması ise 0.01 

düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.
41

 Modelin tahmin sonuçları 

incelendiğinde ölçek maddelerinin C.R. değerlerinin 6.003 ile 11.000 arasında 

değiştiği için tüm parametrelerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Aşağıdaki şekilde modelin 1. düzey DFA sonuçları görülmektedir. 
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ġekil II: Ölçeğin Birinci Düzey DFA Sonuçları  

 
Şekil II incelendiğinde 17 madde ve 3 alt boyuttan oluşan ölçeğin uyum indekslerinin 

anlamlı olduğu görülmektedir. Ölçek maddelerinin faktör yük değerleri ise .47 ile .86 arasında 

değişmektedir. Harrington (2009)’un aktardığına göre faktör yüklerinin .30’dan büyük olması 

gerekmektedir. Bu değerlerin .32 olması zayıf, .45 olması kabul edilebilir, .55 olması iyi, .63 

olması çok iyi .71 ve üzerinde olması ise mükemmel olarak kabul edilir.   

3.6. GeliĢtirilen Ölçeğin Puan Dağılımı 

5’li Likert tipinde hazırlanan ölçekte 17 madde bulunduğu için ölçekten toplamda 

alınabilecek en yüksek puan 85’tir. Ölçeğin birinci faktörü, 9 maddeden oluştuğu için bu 

faktörden alınabilecek en yüksek puan 45, ikinci faktörü 5 maddeden oluştuğu için bu 

faktörden alınabilecek en yüksek puan 25, üçüncü faktörü 3 maddeden oluştuğu için bu 

faktörden alınabilecek en yüksek puan ise 15’tir.  Ölçekten alınan puanın yüksek olması 

katılımcının öğrencilere problem çözme becerisi kazandırma yeterliğinin yüksek olması 

anlamına gelmektedir. 
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TartıĢma Sonuç ve Öneriler 

Örgün öğretimde okutulan derslerin öğretim programları incelendiğinde 

MEB’in birçok dersin hedefi olarak öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmayı 

belirlediği görülmektedir. Ortak hedef olan bu becerinin farklı derslerde her dersin 

kendi niteliğine ve konularına göre öğrencilere benimsetilmesi gerekmektedir. Zira 

öğrencilerin günümüz dünyasında karşılaşılan karmaşık sorunlarla kendi başlarına 

mücadele edebilmeleri bu beceriyi kazanmaları ile mümkün olabilmektedir.  

2017-2018 eğitim öğretim yılı örgün din öğretimi müfredat programları 

incelendiğinde bu programların tamamında problem çözme becerisi kazandırmanın 

hedeflendiği görülmektedir. Her ne kadar bu hedeften öncelikle dinî problemleri 

çözme becerisi anlaşılsa da insanın tutum ve davranışlarını şekillendirmede 

inançlarından önemli ölçüde etkilendiği düşünüldüğünde hayattaki birçok problemin 

çözümü din öğretimi ile ilişkilendirilebilmektedir. Ancak literatür incelendiğinde 

MEB’in bu hedefi ile ilgili olarak din eğitimi alanında yeterli bir akademik çalışmanın 

olmadığı, bu alt yapı eksikliğinin öğretim programlarında da hissedildiği 

görülmektedir. Geliştirilen ölçeğin bu boşluğu doldurmaya hizmet etmenin yanı sıra 

din öğretimi ile sınırlı kalmayıp genel eğitim-öğretim için de kullanılabileceği 

düşünülmektedir. 

Süreçte yapılan çalışmalar sonucunda 17 madde ve 3 boyuttan oluşan öğretmen 

problem çözme becerisi kazandırma yeterliği ölçeği geliştirilmiştir. Bir ölçeğe 

alınacak ideal madde sayısı 20 civarında olduğu
42

 için bu sayının yeterli olduğu 

düşünülmektedir. Ölçeğin 10, 11, 13, 16, 21, 22, 25, 26 ve 27 numaralı maddeleri 

birinci alt boyutta toplanırken 2, 15, 18, 28 ve 29 numaralı maddeleri ikinci alt 

boyutta; 6, 7 ve 8 numaralı maddeleri ise üçüncü alt boyutta toplanmıştır. Ölçeğin alt 

boyutları ile birlikte açıkladığı toplam varyans %59,819’dur. 

Ölçeğin birinci alt boyutunda toplanan maddeler incelendiğinde genel olarak 

maddelerin probleme doğru yaklaşım kazandırma ile ilgili olduğu görülmüş, bu 

nedenle alan uzmanlarına da danışılarak ilk boyuta “Doğru yaklaşımı benimsetme” adı 

verilmiştir. Bu ismin konu ile ilgili literatürle de uyumlu olduğu görülmüştür. Nitekim 

probleme yaklaşım, problem çözümünün sonraki aşamalarında yapılacakları ve bu 

yapılacakların niteliğini etkileyen bir başlangıçtır. Bu boyutun açıkladığı varyans 

%44,762’dir. 

Ölçeğin ikinci alt boyutuna toplanan maddeler incelendiğinde genel olarak 

maddelerin öğretim sürecinde problem çözme becerisi kazandırma ile ilgili 

yöntemlerin kullanılması ile ilgili olduğu görülmüş, bu nedenle alan uzmanlarına da 

danışılarak bu alt boyuta “İlgili yöntemi uygulama” adı verilmiştir. Konu ile ilgili 

literatüre bakıldığında problem çözme becerisinin belli bir derste belli bir problemin 

ele alınarak çözümünün anlatılması şeklinde değil, öğrencilerin gerçek hayattan çeşitli 

problemleri aktif olarak çözmesi, öğretmenin ise problemin çözümüne rehberlik 

etmesi ile kazandırılabileceği anlaşılmaktadır. Bu da derslerde uygun yöntem, teknik, 
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araç-gereçlerin kullanılması ile mümkün olabilir. Bu boyutun açıkladığı varyans %9,123’tür. 

Ölçeğin üçüncü alt boyutuna toplanan maddeler incelendiğinde genel olarak 

maddelerin öğrencileri problem çözmeye motive etme ile ilgili olduğu görülmüş, bu nedenle 

alan uzmanlarına da danışılarak bu alt boyuta “Motive etme” adı verilmiştir. Bireyin 

karşılaştığı bir problemi çözemeyeceğine inanması, problemi çözme konusunda cesaretini 

toplayamaması baştan yenilgiyi kabul etmesi demektir. Bu nedenle öğrencilerin problem 

çözümü konusunda cesaretlendirilmesi, ellerinden geleni yaptıkları zaman başarabileceklerine 

dair özgüven kazanmaları gerekmektedir. Bu boyutun açıkladığı varyans %5.934’tür.     

Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde yapılan açımlayıcı faktör analizi, güvenilirlik ve 

doğrulayıcı faktör analizi bulgularından hareketle geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirildiği 

söylenebilir. Ancak literatürde öğretmen problem çözme becerisi kazandırma ile ilgili başka 

bir ölçek bulunamadığı için ölçüt bağıntılı geçerlik analizleri yapılamamıştır. Ayrıca ölçek 

yeterli sayıda DKAB öğretmeni ve imam hatip meslek dersi öğretmenlerine ulaşmanın 

zorluğundan dolayı farklı branş öğretmenlerinden veri toplanılarak geliştirilmiştir. İlerde 

sadece DKAB öğretmenleri ve imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerine ulaşılarak 

konu hakkında özel alanla ilgili maddelerin de bulunduğu yeni bir ölçek geliştirilebilir.  
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Doğru YaklaĢımı Benimsetme 
26 Öğrencileri problem hakkında akıl yürütmeye teşvik 

ederim. 
1 2 3 4 5 

22 Öğrencileri toplumsal sorunlara duyarlı olmaya teşvik 

ederim. 
1 2 3 4 5 

25 Öğrencilerin olaylar hakkında sebep-sonuç ilişkisi 

kurabilmelerine yardımcı olurum.  
1 2 3 4 5 

13 Öğrencileri problemin çözümüyle ilgili fikirlerini 

çekinmeden ifade etmeye teşvik ederim. 
1 2 3 4 5 

21 Öğrencileri problem durumunda soğukkanlı olmaya 

teşvik ederim. 
1 2 3 4 5 

16 Öğrencileri sorunlar hakkında enine boyuna 

düşünmeye teşvik ederim. 
1 2 3 4 5 

27 Öğrencileri karmaşık bir problemi parçalara ayırarak 

adım adım çözmeye teşvik ederim. 
1 2 3 4 5 

10 Öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenerek onlara örnek 

olmaya çalışırım. 
1 2 3 4 5 

11 Öğrencilerin sorunlarını kendim çözmek yerine onlara 

çözüm için yol gösteririm. 
1 2 3 4 5 

Ġlgili Yöntemi Uygulama 

18 Öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını problem 

çözme açısından değerlendirebilecekleri formlar 

(rubrikler) oluştururum. 

1 2 3 4 5 

2 Problem senaryosunun öğrencilere sunulması için 

farklı materyalleri kullanırım. 
1 2 3 4 5 

29 Derslerimde problem çözme yöntemini başarılı bir 

şekilde uygularım. 
1 2 3 4 5 

28 Derslerimde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını 

başarılı bir şekilde uygularım. 
1 2 3 4 5 

15 Öğrencilerin problemi çözmek için seçilen yöntemi 

başarılı bir şekilde uygulamalarına yardımcı olurum. 
1 2 3 4 5 



Yasin Yiğit 

 
  

 

 

Motive Etme 

8 Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirici etkinlikler 

yaparım. 
1 2 3 4 5 

7 Öğrencileri sorun çözme konusunda cesaretlendiririm. 1 2 3 4 5 

6 Öğrencilerin sorun çözme becerilerinin gelişmesine 

önem veririm. 
1 2 3 4 5 
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 التركيب في خدمة الداللة القرآنية:آليات التحليل وكيفية االستثمار

 في البنية والمحتوى لنماذج من اآليات القرآنية لسانية  دراسة

الغريسي محمد
1

 

 ملخص
ريب يف كون النص القرآين من أكثر النصوص واخلطابات اليت تويات اللسانية يف تفسري الظواىر اللغوية وتتفاعل، والتتكامل ادلس

تستلزم تنزيل فكرة التكامل، فكان لزاما على من رام فك مغاليقو وإدراك معانيو، والنفاذ إىل مراميو أن يتسلح بكافة ادلستويات 
إذ تتكامل ىذه ادلستويات اللسانية ، الفصل بني ىذه ادلستويات ىو فصل إجرائي ليس إال  إنبل  اللسانية يف بعدىا التكاملي.

قتضي حتديد ادلعاين يالنص القرآين عرفة مضمون موتفجري ادلعاين الداللية لبيان مراد اهلل تعاىل.ويظهر ذلك يف أن وتتفاعل يف تفسري 
استثمار الرصيد ادلعجمي يف تفسري ادلعىن القرآين،كما أن تفسري النص القرآين  ادلعجمية اليت توفرىا الوحدة ادلعجمية مما يستلزم 

وحتديد معناه يقتضي استحضار ادلستوى الصريف،واستثمار ادلعاين اليت تؤديها الصيغة الصرفية  مما جيعل الصرف  يف خدمة الداللة 
وقد ،  الرتكيب داخل من إال تتحدد ال  للفظ احلقيقية الداللةإن   تنفتح على الرتكيب يف إنتاج ادلعىن ، بلأيضا الداللة و القرآنية ، 

يظهر تكامل ىذه   وىو ما االستعانة بالتداوليات، ،مما يستلزم ستحضار ادلقام الذي وردت  فيو اآلية القرآنية ايقتضي األمر 
 وتفسريه. ادلستويات اللسانية يف حتديد ادلعىن القرآين

كيف تتكامل  ادلستويات اللسانية يف تفسري النص القرآين وسنخصص احلديث عن أمهية    توييح إىلىذه الدراسة ،إذن ،تسعى 
 الرتكيب يف خدمة الداللة القرآنية من خالل االشتغال على مناذج خمتلفة من اآليات القرآنية .

 . يب اخلفي، تقنية التحويل، الرتكيب الظاىر ، الرتكالعميقة ، البنية السطحية اللسانيات ، البنية كلمات مفتاحية :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 -ادلغرب–الدكتور ، أستاذ مؤىل يف اللسانيات الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية جامعة ادلوىل إمساعيل مكناس 1
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SYNTAX AT THE SERVİCE OF THE QURANİCSEMANTİC ANALYSİS 

MECHANİSMS AND İNVERSTMENT MANNER A LİNGUİSTİC STUDY OF 

STRUCTURE AND CONTENT FROM THE QURANİC VERSES 

 

Abstract 

The linguistic levels complete each other and interact with each other to 

explain the linguistic phenomena. There is no doubt that the Quranic 

text is among those texts that require the idea of integration. 

Henceforth, it is necessary for those who want to decipher its meaning 

and to get deeper into its aims to be armed with all the linguistic levels 

in their integrative dimension. Yet, the separation between the levels is 

just procedural. Those levels work together and integrate to explain and 

interpret the semantic meanings of the Quran. This is reflected in the 

content of the Quranic text which requires the identification of lexical 

meanings provided by the lexical unit. This necessitates exploiting the 

lexical repertoire to interpret Quranic meaning. Besides, interpreting the 

Quranic text and determining its meaning requirerecalling the 

morphological level and exploiting the meanings provided by the 

morphological formula.  This makes of morphologyin the service of the 

Quranic semantics. Morphology is also open to syntax in the production 

of meaning. The true significance of the word is, then, determined 

within syntax.This may require recalling the context within whichthe 

Quranic verse appears. This necessitates the use of pragmatics which in 

turns shows that all the linguistic levelscollaborate with each other to 

determineand interpret the significance of the Qur'anic verses. 

This study, then, aims at explaining how the linguistic levels work 

together to interpret the Quranic text. We will also talk about the 

importance of syntax in the service of the Quranic semantics by 

working on samples from different Quranic verses. 

Key Words: Qur'anic verses, Quranic text, . Morphology 
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KUR’AN LAFIZLARININ DELALETLERINDE BAGLAMIN İSLEVI: ANALIZ 

MEKANIZMALARI VE SONUCUN ELDE EDILME ŞEKLI 

BAZI KUR’AN AYETLERININ YAPISI VE İÇERIGI HAKKINDA DILBILIMSEL BIR 

ÇALISMA 

Öz 

Dilin lugavî tahlillerinde dilbilimsel alanlar (fonetik, sentaks, 

semantik, …) iç içe ve birbirini tamamlar şekilde işler. Elbette 

dilbilimsel alanların birbirini tamamlar şekilde işlediğini görme 

noktasında Kur’an metni büyük bir önem arz etmektedir. Bu açıdan 

Kur’an metninin kapalılıklarını açmak, manalarını anlamak ve 

lafızlarının maksuduna nüfuz etmek isteyen birinin dilin farklı 

alanlarını birbirini tamamlar şekilde bilmelidir. Bu dil tabakaları 

muradı ilahiyi beyan etmek için birbirini tamamlar nitelikte işlediği 

için onları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Kur’an metnini 

tefsir etmek için lafızların manalarının sınırlandırılması gerekir. 

Kur’an metnini tefsir etmek ve anlamını sınırlandırmak için ise ilgili 

metnin sarf boyutunun incelenmesi gerekir ki bu da sarfın Kur’an 

lafızlarının delaletinde bir araç olarak işlev görmesi demektir. Bir 

lafzın hangi manaya delalet ettiğini belirlemek için ise bağlamın ve 

hitap ortamının göz önünde bulundurulması gerekir. Zira mana ancak 

dış ve iç bağlam içerisinde sınırlandırılabilir. Dolayısıyla tüm bunlar, 

Kur’an lafızlarının delaletlerini sınırlandırma ve onu tefsir etme 

noktasında farklı dil alanlarının birbirini tamamlayıcı nitelikte 

işlediğini göstermektedir.Bu çalışmanın amacı farklı dil alanlarının 

Kur’an tefsirinde bir bütün olarak nasıl işlediğini göstermektir. 

Bağlamın Kur’an ayetlerinin delaletlerini ortaya çıkarmadaki işlevini 

birkaç ayet üzerinden göstermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, İç yapı, Dış yapı, Açık terkip, Kapalı 

terkip, Dönüştürme tekniği 
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 مقدمة :
تبيُه التجزبة أن أوجح دراسة للىصىص بصفة عامة وللىص القزآوي بصفة خاصة هي الدراسة التي تعتمد على 

 وهذا ما سىظهزي في فقزات هذي المداخلة تضافز جهىد أدوات الىصف والتفسيز اللساوية وعلى تكاملها

 .أعلية الًتكيب يف خدمة الداللة القرآنيةص احلديث عن زبصيمن خبلؿ 

 اللسانيات والخطاب القرآني : 1

 :إسهام ا للسانيات في  تفسير الخطاب القرآني : 1-1

يف تطوير الكثَت من العلـو اإلنسانية ، لذلكٌ  قد أككل إليها اليـو   أسهمت إذل حد كبَت اللسانيات الشك أف 
أيضا من حيث إهنا تعكف على ن كمقود احلركة التأسيسية يف ادلعرفة اإلنسانية ال من حيث تأصيل ادلناىج ، كل

 . 1دراسة اللساف فتتخذ اللغة مادة كموضوعا ذلا

ّٓموعة من إف اللسانيات قد أصبحت يف حقل البحوث اإلنسانية مركز االستقطاب ببل منازع نظرا ثانية من جهة 
 االعتبارات صلملها يف ما يلي 6

 .لطابعها العلمي كادلوضوعينظرا -

 . نظرا لصرامتها ادلنهجية-

 .العلمية كالوصفية  كالتفسَتيةنظرا لكفايتها -

 ،فلم استفادت من ادلناىج اللسانية يف  تطوير أدائها كفعاليتها قد اللغات األكثر انتشارا يف العادل ادلعاصر إذا كانتك 
على ادلستول النظرم  نقلة نوعية قد شهد احلقل اللساين يف العادل العريب فتكن اللغة العربية بعيدة عن ذلك ،

كالتطبيقي ، حيث عرؼ البحث اللساين العريب تقدما ملموسا سبيز فيو اللسانيوف العرب بتجديد آلياتو كتعميق 
النظر يف الظواىر كاقًتاح ظلاذج ربليلية مكنت من تقدمي معاجلة جديدة ، أنيقة كفعالة لقضايا لغوية متنوعة مشلت 

                                                           
 11ص6 0202دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة عبد السبلـ ادلسدم ، مباحث تأسيسية يف اللسانيات انظر للتفاصيل أكثر حوؿ أعلية اللسانيات 1



 6آليات التحليل ككيفية االستثمارلًتكيب يف خدمة الداللة القرآنيةا
 اآليات القرآنية يف البنية كاحملتول لنماذج من لسانية  دراسة

 
 

 
 

لة شلا مكن من مراجعة بعض قضايا النحو التقليدم العريب لفائدة تصور لغوم الصرؼ كالصواتة كالًتكيب كالدال
 جديد تدعمو نظريات لسانية عربية متكاملة .

القرآف الكرمي ىو أصل للمعرفة ألنو معرفة أكذل ال تنقضي أف انيات يف عبلقتها بالنص القرآين،فالصوابأما عن اللس
كال شك أف تطبيق ؛ للسانيات تستوحي من حوضو الفياض عجائبو كالصواب أيضا  أف يكوف القرآف أصبل

خاصة إذا علمنا أف النص القرآين ؼلتلف  ،والنماذج اللسانية على النص القرآين غَت شلكن دكف معرفة خصوصيات
كثَتا عن كبلـ البشر .إذ ؼلتلف القرآف عن النصوص ادلألوفة لدل العرب ، السيما نصوص اخلطابة كالشعر ، 

صنوؼ ادلوركث اإلبداعي من خطابة كحكم كأمثاؿ كغَتىا ؛ ألف فهم معانيو كتفهمو يعٍت احلرص على  فً تلى كسلي 
 بلوغ مقاصد الشريعة ، كاستحضار ضوابط ربوؿ دكف االنزالؽ إذل خارج ادلعٌت ادلراد .

 نخصص ّٔا اللسانيات يف عبلقتها بالقرآف ، كس هم بعض القضايا  اليت ؽلكن أف تس كعموما ؽلكن أف نشَت إذل
 احلديث عن اللسانيات التوليدية.

 .سبكن من ربليل الظواىر اللغوية كتفسَتىاكبناء ظلاذج  تقدمي نها إذل م2دؼ اللسانيات كخاصة التوليديةهت

النص تراكيب تفسَت ؽلكن استثمارىا يف كالنظرية التوليدية نظرية غنية دبجموعة من ادلفاىيم كاآلليات اليت 
مفهـو التمثيل الصورم ، كىو تفسَت شكلي رلرد للبنية الًتكيبية يساعد على كمن بينها على سبيل ادلثاؿ ،القرآين

كصفها كتفسَتىا عرب رلموعة من القواعد الًتكيبية كالداللية ، كىو سبثيل يركز على دراسة العبلقات الرابطة بُت 
 .جلمل اللغات الطبيعيةسلتلف ادلكونات ادلشكلة للبنية الًتكيبية 

، على ادلستول لقرآينللنصا بلؿ استثمار التمثيل الصورم سبكننا من  معرفة ىندسة اجلملإف  اللسانيات  من خ
 .ة امتداداتو الداللية كالتداكليةالًتكييب  مع مراعا

                                                           
، البناء ادلوازم 0541دار توبقاؿ للنشر أعماؿ الدكتور الفاسي الفهرم6 اللسانيات كاللغة العربية  انظرللتفاصيل أكثر حوؿ النظرية التوليدية 2

رات اللغة العربية كىندستها ، دراسة استكشافية أدنوية ، دار ذ، نظرية يف بناء الكلمة كبناء اجلملة ، دار توبقاؿ للنشر كالتوزيع البيضاء ،0550
 .0202الكتاب اجلديد ادلتحدة 

أيضا الدكتور زلمد الغريسي6 ببلغة اإلتقاف   انظرك  ،0222مقاربة نظرية جديدة دار توبقاؿ للنشر تركيب اللغة العربية الدكتور زلمد الرحارل6 "  انظرك 
أعماؿ الدكتور أمحد 6انظرأما خبصوص النحو الوظيفي.0204يف تراكيب القرآف دراسة لسانية يف البنية كاحملتول ، عادل الكتب احلديث  اربد طبعة 

 .من بُت كتب أخرل 0544،اجلملة ادلركبة يف اللغة العربية منشورات عكاظ الرباط  ادلتوكل
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أخرل ؽلكن استثمارىا لدراسة البنية الًتكيبية جلمل النص آليات كأدكات لسانية أيضا توظف اللسانيات التوليدية ك 
، الربط ، االنتقاء ، من قبيل6 مفهـو التحويل بعض مظاىر اإلتقاف يف  تركيب القرآف توضيحبل ل، القرآين 

 التوسيع .النقل ،البؤرة ، التفكيك .....اخل 

كأدكات اللسانيات التوليدية  ؽلكن أف سبد ادلفسر للنص القرآين جبهاز مفاىيمي فمن حيث اجلهاز ادلفاىيميف
 . يب كدالالت النص القرآينيف ربليل ترك اؽلكن استثمارى لسانية 

من الضركرم أف يكوف الدارس للنماذج اللسانية عامة كالنماذج التوليدية خاصة على كعي بضركرة التمييز لكن 
بُت الكليات كاجلزئيات ؛ ألف القوؿ بقدرة النحو التوليدم على كصف مجيع األلسن ال يصدؽ إال يف ادلباحث 

يات اخلاصة باللساف الواحد إذل دراسة معمقة مستخلصة من اللساف ذاتو ، الكلية العامة ، بينما ربتاج اجلزئ
 خاصة عندما يتعلق األمر بالنص القرآين .

كعليو ال هندؼ من خبلؿ ىذا العمل إذل تطبيق النظريات اللسانية  على النص القرآين ، كإظلا سنحاكؿ استثمار 
كقبل ذلك نبُت كلو بشكل سلتصر عبلقة الًتكيب .كامتداداتو الداللية ما يناسب منها لفهم الًتكيب القرآين 

 بالداللة.

 ق التركيب والداللة في تحديد المعنى لتعا: 1-2

ا  على بنية  أساسن  فيو يتم الًتكيز  ىو مستولك  ،من ادلستويات اللسانية الدقيقة يف رلاؿ اللسانيات ادلستول الًتكييب

 .الًتكيبية اليت تطرأ عليها كالتغيَتاتاجلملة كىندستها 

ا ؛ إذ أف الداللة امتداد طبيعي للًتكيب ، كعلى الرغم من أف اللسانيات ا كثيقن الًتكيب ارتباطن كترتبط الداللة ب

( إال أف تشومسكي سرعاف ما شعر بقيمة 0513التوليدية علشت الداللة يف ظلوذج البنيات الًتكيبية )تشومسكي

 .3(0521اللساين شلا جعلو يقحمها  يف النموذج  ادلعيار )تشومسكي الداللة يف التفسَت 

ذلك أف الكلمة  الواحدة يتغَت معناىا دبجرد  أساسي يف ربديد  الداللة ؛بصفة عامة إف استحضار البعد  الًتكيبي
ا يف سياقات فإذا كاف للمفردة داللة معجمية )معٌت يف ادلعجم( فإف دخوذل؛ دخوذلا يف سياقات تركيبية سلتلفة 

                                                           

3Chomsky.N1965 ;Aspect de la theorie syntactiquep25 
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غلاكرىا من الكلمات يف اجلملة ينتج عنو  توليد  معاين  جديدة تضاؼ إذل الداللة ادلعجمية ما تركيبية مع 
إليها يف ضوء سياقها  نا أف مفردات اللغة كاسعة الداللة ،كال يتحدد معناىا الدقيق  إال إذا نظر إذ  للمفردة؛

الًتكييب بصفة خاصة كالتداكرل بصفة عامة . فقد ترتبط لفظة معينة حبقوؿ داللية متعددة كسلتلفة كال ؽلكن ربديد 
ما  غلاكرىا من كلمات يف سياقها الًتكييب كالتداكرل ، فلفظة "عُت" مثبل ترتبط حبقوؿ داللية خبلؿ داللتها إال من 

لعُت الباصرة ، مورد ماء ...اخل ( كتركيبها  ىو الذم ؽليز بُت ىذه احلقوؿ من خبلؿ ما سلتلفة )عُت اجلاسوس، ا
 يضيفو من مسات داللية ال صلدىا يف الداللة ادلعجمية ادلطلقة للكلمة .

يتضح لنا بشكل جلي مدل تعالق ما ىو تركييب دبا ىو دالرل ،حبكم أف  كل تغيَت تأملنا يف النص القرآين كإذا 

 يف مجلة من اجلمل القرآنية كراءه اعتبار دالرل بل كتداكرل أيضا.  تركييب

من أكجو التكامل بُت الداللة كالًتكيب يف النص القرآنيالوقوؼ على بعض  ىويف ىذا العمل إف ما سنقـو بو  
يف عبلقتو بالداللة اجلانب الًتكييب  أعلية  كسنخصص احلديث عن ،4ما يناسب من   اللسانياتاستثمار  خبلؿ 

 .الداللية اكامتداداهت ية الًتكيبها خصائصبعض اجلمل كالوقوؼ على من ( ظلاذج analyserربليل ) انطبلقا من 

 نحو تحديد لساني لمفهوم الجملة :: 1-3

 كما ادلعايَت اللسانية اليت تتحكم فيها ؟ ،موقعها من النظرية اللسانٌية؟كما أنواعهاما ك ؟ما اجلملة 

لغوية الرئيسية يف عملية تعددت مذاىب النحاة يف تعريف اجلملة ، كاليت ينظر إليها على أهنا الوحدة ال
سيبويو عن معيارين غلب توفرعلا فيما بعضهم  كمنو  ، كربدثذىب بعضهم إذل أهنا ترادؼ الكبلـف،التواصل

د ىذاف ادلعياراف مسي  ،فإذا كجي ادلعٌت كالداللة ييب كاإلفادة يفيسمى كبلما ، كعلا التماـ كاإلفادة .أم التماـ الًتك
 . 5كبلما

بناء  كىي سبثل اجلملة من الناحية اللسانية احلداألدنىمنالكبلمالذييحسينيالسكوتعليو، كتوخيا لئلغلاز نعترب 
 . يتكوف من كحدات معجمية ربكمها ضوابط صرفية كتركيبية كدالليةاتركيبي

                                                           

 4إف اللسانيات اليت ال زبدـ اللغة العربية كثقافتنا اإلسبلمية ال قيمة كال كجود ذلا
 01، ص0الكتاب ، جانظر 5
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العربية القدؽلة  تقسيمات عديدة 6 امسية كفعلية باعتبار معيار الصدر، كصغرل كقد قسمت اجلملة يف األدبيات 
 ...اخل. 6ككربل باعتبار معيار احلجم

مجلة من  فتوليد من اجلمل ؛يف النظرية التوليدية فيمكن توضحو من خبلؿ اشتقاؽ مجلة  تركيب اجلملةعن أما 
يقتضي استثمار مقوالت معجمية كمقوالت  "كالوسائط نظرية ادلبادئ"كفق  ؛كخاصة؛خبلؿ النظرية التوليدية 

 .7كظيفية

جديدة  النظرية األدنوية ،فإف توليد كبناء مجلة من اجلمل يقتضي استثمار آليات  كمفاىيم لسانية  إف تبنينا أما 
كالضم  كالتعداد كاالنتقاء ، حيث ينتقي  التعداد  رلموعة الوحدات ادلعجمية من 8أشار إليها تشومسكي

فلتكوين مجلة من قبيل " جاء  ،كالتهجية كالضم كاالنتقاء حاسوبية  كبعده يتم استثمار عمليات تركيبية ادلعجم،
زيد " فإف التعداد ينتقي 6]الزماف ، جاء ، زيد[.كما أف تكوين اجلملة  يتم عن طريق  تركيب العناصر ادلعجمية 
بعضها إذل بعض على صورة ثنائية ، كخطوة خطوة عن طريق عمليات تركيبية حوسبية ، على رأسها مفهـو  الضم 

تُت لتكوين مقولة تركيبية كاحدة كضم الفعل كادلفعوؿ لتكوين ادلركب الفعلي أك الدمج الذم  يعٍت دمج مقول
تضي كبدكف النظر إذل جزئيات العملية ضم احلرب إذل قلم  لتكوين " ق" ت قلم الحبر األسودفجملة من قبيلة " 

 قبل ضم األسود إذل احلاصل. ،قلم احلرب

 القرآني الجملة في الخطاب تركيبلسانية لخصائص: 2

بدقة يتبُت أنو تركيب زلكم فريد معجز، نسجت مفرداتو بطريقة  ية القرآناجلملة ا يف تركيب ذا تأملنا  لسانيِّ إ
شلا ، إذا ىي كصف آخر من  السبك كالنظمزلكمة ، حيث انصهرت ىذه ادلفردات يف بوثقتو الداللية كالبيانية ، ف

ؾ ىناالقرآف بل اجلملة يف ىناؾ إتقاف يف  تركيب ، إنو تركيب غَت عادم ، إذ غلعلو يف غاية احلسن كاجلماؿ
 تركيبا كداللة .ىندسة اجلملة من حيث  إعجاز تركييب؛ كيتمظهر ذلك

.حيث انضمت  فيو الوحدات حكم زبضع فيو اجلملة ذلندسة دقيقة  كلنظاشل بناء زلكم مضبوطالقرآين النصإف 
 مظهرا من مظاىر اإلعجاز فيو. كىو ما يشكل ادلعجمية بطريقة لسانية مضبوطة ،

                                                           
 052ص6 ابن ىشاـ 6 مغٍت اللبيب  انظرللتفاصيل  6
كإعادة البناء بناء اجلملة يف النظرية التوليدية ، مقاؿ ضمن ندكة دكلية ربت عنواف 6 اللسانيات ، اللسانيات زلمد الغريسي الدكتورانظر للتفاصيل  7

 0200كإعادة البناء منشورات سلترب اخلطاب كببلغة التداكؿ 
8
Chomsky.N(1992): A mimimalist Program for syntactic Theory,MIT Occasional p10 
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تتمثل يف كضع كل كلمة  يف موضعها الًتكييب البلئق على مستول كحداتو من جهة ؛ ىناؾ ىندسة دقيقة جدا إذ
،شلا يدؿ على دقة  اإلتقاف يف  اعتبار دالرل ف أم تغيَت تركييب كراءه على مستول ىندسة مجلو حيث إّٔا، ك 

خارج عن ادلعركؼ من  غلرم عن نسق بديع  ية القرآناجلملة تركيب ؛ شلا غلعل ادلفردات  يف القرآفكداللة تركيب 
ذبد يف تركيب مفرداتو  ،حيث  باين للمألوؼنظاـ مجيع كبلـ العرب، كيقـو يف طريقتو التعبَتية على أساس مي 

قارئ العريب كيفما قرأ، طادلا  نا مطربان يفرض نفسو على صوت التنيسقان عجيبان يؤلف اجتماعها إذل بعضها حل
 اليت توضح ىذه احلقيقة، قاؿ تعاذل 6كانت قراءتو صحيحة . كىذه بعض األمثلة 

(بىًشَتنا كىنىًذيرنا فىأىٍعرىضى أىٍكثػىريىيٍم 2(ًكتىابه فيصّْلىٍت آيىاتيوي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا ًلقىٍوـو يػىٍعلىميوفى)0(تىنزًيله ًمٍن الرَّمٍحىاًف الرًَّحيًم)0}حم)
ٍل ًإنػَّنىا (كىقىاليوا قػيليوبػينىا يف أىًكنَّةو شلَّ 0فػىهيٍم الى يىٍسمىعيوفى) ا تىٍدعيونىا ًإلىٍيًو كىيف آذىانًنىا كىقٍػره كىًمٍن بػىٍيًننىا كىبػىٍيًنكى ًحجىابه فىاٍعمى

( كىكىٍيله لً (قيٍل ًإظلَّىا أىنىا بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإرلىَّ أىظلَّىا ًإذلىيكيٍم إًلىوه كىاًحده فىاٍستىًقيميوا إًلىٍيًو 1عىاًمليوفى  9{(2)شركُتٍلمكىاٍستػىٍغًفريكه ي

ك ىذه اآليات بتأليف كلماهتا العجيب  كىندستها ادلتقنة ، كنظمها البديع حينما مسعها عتبة بن أيب ربيعة ككاف 
من فطاحل البياف استولت على أحاسيسو، كمشاعره، كطارت بلبو، ككقف يف ذىوؿ، كحَتة، مث عرب عن حَتتو 

بالشعر كال بالسحر كال الن ما مسعت مثلو قط، كاهلل ما ىو 6 " كاهلل لقد مسعت من زلمد قو  10كذىولو بقولو
 .ك اهلل ليكونن لقولو الذم مسعتو نبأ عظيم" ...بالكهانة 

ىناؾ ىندسة دقيقة على مستول البنية الًتكيبية للجملة ، كإف ضلن استعملنا اجلهاز  ادلفاىيمي للنظرية التوليدية إذ 
تتمثل يف  11مصاغة صياغة أدنويةمن خبلؿ ادلثاؿ القرآين السابق  صح أف نقوؿ إف مجل الًتكيب القرآين 

حبيث إف  الًتكيب  القرآين جارم  على نسق كاحد االقتصاد اللغوم لًتاكيبو بل  انسجاـ أجزاء مجلو  كالتئامها، 
 .عمق  كدقة الصياغة كركعة التعبَتمن السمو يف مجاؿ اللفظ، ك 

الوقوؼ على بنية الًتاكيب يستلـز ف الوقوؼ على بعض مظاىر اإلعجاز الًتكييب كالدالرل يف النص القرآين إ

 بينهما.الرابطة الًتكيبية كالداللية األصلية كالًتاكيب الفرعية كرصد العبلقات 

                                                           
9
 6-1فصلت آية  
 12بن كثَت القرشي ،البداية كالنهاية ، اجلزء الثالث ،  ربقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكمي ص6 إمساعيلعماد الدين أيب الفداء   10
للتفاصيل أكثر حوؿ األدنوية كالربنامج األدنوية مفهـو لساين توليدم يقصد  ّٔشومسكي  تفسَت الظواىر اللغوية بأقل من القواعد كادلبادئ .11

 020-005الدكتور زلمد ادلبلخ كحافيظ إمساعيلي علوم 6 اللسانيات التوليدية من نظرية العمل كالربط إذل الربنامج األدموم ص6  انظرألدنويا
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الًتكيب القرآين  ضلن أردنا استثمار اللسانيات كمفاىيمها ،نقوؿ إف الوقوؼ على خصوصيات  إف،كدبعٌت أخر 

 تركيب ظاىر كتركيب خفي لنتأمل قولو تعاذل6  مستويُت لسانيُت سلتلفُت 6 التمييز بُت  يقتضي التمييز بُت

 12"عليكم أنفسكم"

مفاىيم إف ضلن استثمرنا ،خفي تركيب تركيب أخر باطن أك كراءه يكمن تركيبا ظاىرا  القرآين  يشكل ىذا ادلثاؿ

؛ ألف الظاىر  يتحدد ادلعٌت الوظيفي لعناصر الًتكيب يف ضوئ ىذا الًتكيب اخلفي  ،13اللسانيات التوليدية 

يف األدبيات  يعرؼ كالذم يف اآلية السابقة )عليكم (  عبارة تفسَت ادلعٌت معتمد على تركيب مقدر .ذلك أف 

" كيعترب اللسانيوف فعبل خفيا  اكراءى في،كىذه البنية النحوية زبالنحوية باسم الفعل  يف البنية العميقة معناه " ألـز

ألهنا تؤدم ادلعاين اليت تؤديها اجلمل ، كدلا كاف اسم الفعل متصفا بصفات  فعلو ادلتعدم  "يبلتمجي "اسم الفعل 

 ".مفعوال بو " أنفسكمتركيبيا تطلب 

ليت سبس البٌت الًتكيبية يف اللغة إنو من األعلية دبكاف أف يكوف مفسر النص القرآين على بصَتة بالتحويبلت ا

 .كما ينتج عنها من امتدادات داللية القرآنية 

اليت  يتطلب استكناه معانيها اللجوء إذل بنيتها العميقة ادلتوارية اجلمل كالتعابَت غٍت بكىذا يعٍت أف الًتكيب القرآين 

 .ة خلف بنياهتا السطحية كما يقتضيو الربط بُت ادلستويُت من قواعد ربويلي

ؽلكننا من التمييز بُت البٌت العميقة ا يتركيبإجراء  باعتباره كسيلة للوصف كالتفسَت ،يف بعده اللساين  كالتحويل 

 ظاىر.البُت الًتكيب اخلفي كالًتكيب  كأ.كالبٌت السطحية 

                                                           
 021ادلائدة آية  12
يف تراكيب القرآف دراسة لسانية يف البنية كاحملتول عادل  اإلتقاف6 الدكتور زلمد الغريسي ، ببلغة انظرللتفاصيل حوؿ الًتكيب اخلفي كالًتكيب الظاىر  13

 00ص6 0204الكتب احلديث طبعة 
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من اجلمل  نماذجبنبلحظ أنو  يزخر  ،كخاصة يف النص القرآين،ا كيف إطار التفاعل بُت الًتكيب كالداللة دائمن 

من  بُت ما ىو تركييب كما ىو دالرل البسيطة ادلرتبطة تركيبيا كدالليا جبمل بسيطة أخرل كربليلها يقتضي الربط

قولو  لنتأمل ،كاحدةحلمة متماسكتُت تشكل اليت ذبعل اجلملتُت  خبلؿ ربليل كتفكيك آليات كأدكات الربط

 " 14" كجاءكا أباىم عشاء يبكوف 6تعاذل

لتُت مرتبطتُت تركيبيا بدقة يف ىندسة ىذه اآلية القرآنية نبلحظ أهنا من الناحية الًتكيبية تتشكل من مجإذا تأملنا 

مجلة بسيطة ) يبكوف ( غَت مستقلة تركيبيا كدالليا عن  )اآلية القرآنية(حيث صلد داخل الًتكيب ككل؛اكدالليِّ 

كىي مجلة غَت مستقلة يف مبناىا كمعناىا ،ذاهتا مجلة بسيطةيت تعترب يف حد اجلملة السابقة )كجاءكا أباىم عشاء( ال

 .شلا جعلهما يشكبلف بناء متماسكا عن اجلملة اليت تليها 

كقد يكوف زلققا معجميا كما يوضح  ،ادلثاؿ السابقيف كما،ازلقق معجميِّ غَت كقد يكوف الرابط بُت اجلملتُت 

 15"يغَتكا ما بأنفسهمإف اهلل ال يغَت ما بقـو حىت "6ادلثاؿ ادلوارل ذلك

لنا أف  بُتكىذا الرابط ىو الذم ،السببيةالدالة على  "حىت"زلققا معجميا مجلتُت بواسطة رابط  مت الربط بُتحيث 

 تركيبيا كدالليا. جعل اجلملتُت مرتبطتُتما كىو ،الفعل األكؿ ال يقـو إال باقًتانو مع الفعل الثاين

 16"ال تقصص رؤياؾ على إخوتك فيكيدكا لك كيداقولو تعاذل6 "كالتحليل نفسو يصدؽ على

كىذا قبل أف يكوف رابطا تركيبيا كصوتيا ، ربط دالرل بسيطتُت بواسطة الرابط الفاء السببيةإف الربط بُت اجلملتينال

 .الرابط ىو الذم كضح لنا أف الفعل األكؿ ال يقـو إال باقًتانو مع الفعل الثاين 

 17يعذّٔم اهلل 6 " قاتلهم قولو تعاذلكلنتأمل 
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مجلة  ف ؛ذلك  أعلى ادلستول العميق موجود ضمنيا على الرغم من أف الرابط ال يظهر يف الًتكيب الظاىر ، لكنو

ال تستدعي  ألف طبيعة اجلملة األمريةاألمر البسيطة تستدعي فعبل آخر لتنفيذ ىذا األمر ، أم بقتلهم يعذّٔم اهلل 

 .ألف فعل األمر ىنا يستدعي جوابو   ا على مستول السطح ؛زلقق ارابط

 القرآن وداللة تظهر اإلتقان في تركيب  لجمل محولة مقاربة:التركيب في خدمة الداللة : 3

يسعى ىذا احملور إذل تقدمي رلموعة من اآلليات اللسانية اليت تظهر تكامل الًتكيب كالداللة يف تفسَت النص 
 6من اجلمل احملولة سلتلفةكأظلاط من خبلؿ االشتغاؿ على ظلاذج القرآين 

 االنتقال من المستوى السطحي إلى المستوى العميق آلية :3-1

يف تفسَت كربليل بنية اجلملة احملولة كالداللة التفاعل بُت الًتكيب من ادلفاىيم اللسانية اليت ؽلكن استثمارىا إلظهار 
مظاىر آلية  االنتقاؿ من ادلستول السطحي إذل ادلستول العميق، كىي آلية سبكننا من الوقوؼ على يف القرآف 

 اإلتقاف يف تركيب القرآف .

أف زبضع ألم إجراء صل الًتكييب للجملة القرآنية قبل األما يعرؼ ب يشكلادلستول العميق كللتذكَت نشَت إذل أف 
 .تركييب ربويلي

الناتج الصويت احلاصل كادلتحوؿ عن البنية العميقة بعد فهو 18ما يعرؼ بالبنية السطحيةادلستول سطحي أك بينما 
ث سبثل ، إهنا الصورة احملسوسة ادلتلفظ ّٔا يف الكبلـ.حي19كخاصة قاعدة أنقل )أ( ة،تطبيق قواعد ربويلية معين
 .ادلستول السطحي أكاحملقق

 6نتأمل يف ادلثاؿ ادلوارلكقبل رصد كمقاربة ظلاذج من اجلمل القرآنية ،إذل حيز التطبيقكحىت طلرج من حيز التنظَت 

 .ا عرقن زيده  بى تصبَّ 
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 11التوبة آية  
على سبيل ادلثاؿ ، الفاسي الفهرم ، عبد القادر ، ادلقارنة  انظرالبنية السطحية بل الصورة الصوتية  ،  يستعمل يف الربنامج األدنوم دل يعد تشومسكي18

 .02ص6 كالتخطيط يف البحث اللساين العريب 
اسم ، قاعدة أنقل )أ( قاعدة ربويلية اعتمد عليها تشومسكي بعدما اختزؿ كل التحويبلت يف ىذه القاعة كتقتضي أف تنتقل مقولة تركيبية )فعل ، 19

 مكاف تركييب آخرحرؼ ( من مكاف تركييب غلى 
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6 ىو  أيضاأصلها العميق  كقد يكوفتصبب عرؽ زيد،:بنيتها العميقة ىيقد تكوف ،سبثل ىذه اجلملة بنية سطحية
تنبو سيبويو سابقا إذل ذلك  كقدف مرتبطة بأسباب داللية أك صوتية.كىي ربويبلت قد تكو تصبب زيد من العرؽ .

قولو " كذلك قولك 6 امتؤلت ماء كتفقأت شحما )...( كإظلا أصلو امتؤلت من ادلاء كتفقأت من الشحم ، ب
 20."فحذؼ استخفافا 

 21"اكاشتغل الرأس شيبن "6 القرآنية احملولة كلنتأمل قولو تعاذلمقاربة ظلاذج من اجلمل  عن احلديث اآلف كلنخصص 

عن الفاعل ،  ال زلو قد يكوف الًتكيب التمييز يف ىذا إذ أف الًتكيب زلوؿ ،ىذا اجلملة أك ؽلكن افًتاض أف ىذه 
، كاجلملة احملوؿ عنها ليس من البلـز أف   622كاشتعل شيب الرأس يالبنية العميقة لآلية السابقة ىتكوف  كعليو قد 

ا ، بل قد تكوف من اجلمل اليت ؽلكن استعماذلا كلكن يعدؿ تكوف افًتاضية حبتة أك ذبريدية خالصة ال يتكلم ّٔ
 .دالرل أك تداكرل أك صوايت  عنها لغرض

زلوؿ عن  بدقة نبلحظ أف التمييز " عيونا"فيها إذا تأملنا ف"،  623 " كفجرنا األرض عيوناكلنتأمل قولو تعاذل
مث أصبحت اجلملة كما ىي عليو يف  ، ىي 6 كفجرنا عيوف األرضقد تكوف مفعوؿ بو ، كعليو فبنيتها العميقة 

 بنيتها السطحية بعد تطبيق آلية التحويل .

 24كلنتأمل قولو تعاذل6" كغيض ادلاء كقضي األمر"

خضعت إلجراءات تركيبية كصرفية قبل أف  حيث؛سبثل ىذه اآلية مظهرا من مظاىر اإلتقاف الًتكييب يف القرآف 
تصل إذل ما ىي عليو ، كإف أردنا أف ضلللها يف التصور الذم نتبناه نقوؿ إف اآلية السابقة سبثل بنية سطحية زلولة 

 .كالتحويل الذم خضعت لو ىو ربويل البناء لغَت الفاعل ،كأصلها العميق ىو 6 أغاض اهلل ادلاء 

 (ominalheavy n)cmpoundسمي الثقيلآلية نقل المركب اال 3-06

من اجلمل اليت خضعت لعملية النقل على سبيل تتعدد اجلمل القرآنية احملولة اليت تظهر اإلتقاف يف تركيب القرآف ،ك 
 .25قوؿ  اهلل عز ك جل 6 } كىجىاء ًمٍن أىٍقصىى اٍلمىًدينىًة رىجيله يىٍسعىى قىاؿى يىا قػىٍوـً اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلُتى { ادلثاؿ 6
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كأصلها أك بنيتها العميقة ,"كجاء رجل من أقصى ادلدينة يسعى ..حيث انتقلت كلمة " رجل "من موقع بعد 
، إال أف ىذا األثر ىو صفريا أم غَت زلقق معجميا ، أثرا داال عليو ريف تاركا كراءهالفعل إذل موقع بعد ادلركب احل

 ..26كىو ما تعرب عنو اللسانيات التوليدية بادلقولة الفارغة ، كىو ما أشار إليو النحاة سابقا بالضمَت ادلستًت

كالذم يظهر يف ىذه النماذج أهنا بالفعل تعكس مظهرا من مظاىر اإلتقاف كوهنا ربًـت العديد من القيود  الضوابط 
 heavy nعلى سبيل ادلثاؿ6 قاعدة نقل ادلركب االمسي الثقيل )كالقيود  كمن ىذه الضوابط .كالقيود اللسانية 

cheft)27 رجل( فيف مفاده أف ادلركب االمسي اخل؛ك التعقيد ادلقورلبقيد يف اللسانيات الوظيفية ، أك ما يعرؼ (
كالسبب يف ذلك راجع إذل  الًتكيز على بعد ادلكاف أكثر من  ) من أقصى ادلدينة (ينقل متخطيا ادلركب الثقيل

 .العناية دبن قاـ باحلدث 

 28"بل اهلل فاعبد ككن من الشاكرين"6كلنتأمل قولو تعاذل

ؽلثل  ىذا الًتكيب القرآين بنية سطحية زلولة عن بنية عميقة مت فيها تبئَت )نقل( ادلفعوؿ بو " اهلل إذل موقع تركييب 
، كعليو فمستواىا العميق أك بنيتها لؤلسباب داللية تتمثل يف زبصيص العبادة هلل عز كجل قبل  الفعل كالفاعل 
 ؟ "من الشاكرين" بل فاعبد اهلل ككن ىي6العميقة قبل التحويل 

كقد كاف ،إذل قصر ادلفعوؿ على فعل الفاعل،  حيث  مت تقدمي )تبئَت (ادلفعوؿ على الفعل كالفاعل "فاعبد"كصوال
 كراء ىذا اإلجراء الًتكييب اعتبار دالرل بل كتداكرل ؽلكن اختزالو يف العناية كحصر العبادة هلل دكف غَته .

 29"كلنتأمل قولو تعاذل "إياؾ نعبد

إف ضلن استثمرنا ادلستويُت اللسانيُت السابقُت أف الًتكيب السابق ؽلثل بنية سطحية أك صورة صوتية إف  نبلحظ
تتمثل يف أنقل "أ" كيب خضع لعملية ربويلية تركيبية ضلن استعملنا مصطلحات النظرية  األدنوية ، أم إنو تر 

" ىي فبنيتها العميقة أك صورهتا ادلنطقية دبوجبها نقل مكوف تركييب من موقع عميق إذل موقع سطحي ، كعليو  
االختصاص كالقصر ، إفادة يف تتمثل داللية نعبدؾ " إال أف ىذا التغيَت الًتكييب ليس اعتباطيا بل كراءه حكمة 
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لى مستول دالرل خاص يوافق أسلوب القصر الذم يتطلب نقل االسم عن طريق التفكيك إذل عحيث مت نقلها 
يتولد أك ينتج عنو عدـ إمكانية استقبلؿ الضمَت ادلتصل بذاتو ربتم ربويلو إجباريا إذل قبيلو  اليمُت ، كدلا كاف ذلك

كىو الضمَت ادلنفصل "إياؾ" استجابة لقاعدة ضلوية قدؽلة مفادىا أف اجلملة الفعلية )ادلصدرة بفعل (اليت يكوف 
َته ، فإف ىذا الضمَت ادلتصل يتحوؿ إذل ادلفعوؿ بو فيها ضمَتا متصبل ،حُت  يراد أف يقصر احلديث عليو دكف غ

 .30ضمَت منفصل يقدـ إجباريا على عاملو

 كيزخر القرآف الكرمي بالعديد من الًتاكيب اليت خضعت لنفس اإلجراء الًتكييب من ذلك قولو تعاذل6

 .31" فأما اليتيم فبل تقهر كأما السائل فبل تنهر"

تتمثل يف أنقل "أ" مت دبوجبها نقل ادلفعوؿ" اليتيم "ك  ركيبيةالقرآين لعملية ربويلية تخضع ىذا الًتكيب حيث 
فعليهما  " تقهر كتنهر"" كفاعلهما "أنت"  كىذا  تخطيا حاجزين تركيبُت أم متخطيا إذل موقع تركييب م "السائل"

ا ، كىو ما يظهر كتنغيميِّ ا ا كصوتيِّ التحويل أك اإلجراء الًتكييب جعل النص القرآين زلمبل لطاقة تأثَتية عالية دالليِّ 
 اإلتقاف يف تركيب القرآف .

 (insertion lexicaleاإلقحاـ ادلعجمي ) آلية 6 3-2
آلية لسانية توظفها النظرية التوليديةيف الربنامج األدنوم  لتفسَت رلموعة من الظواىر اللغوية ، كادلقصود كىي

ادلعجمي آلية توظفها  اإلقحاـباإلقحاـ ادلعجمي إقحاـ عنصر معجمي النقاد البنية العاملية . كدبعٌت أدؽ إف 
 32تقاء الكلمة من ادلعجم حسب السمات اليت يطلبها الرأستقـو على انك النظرية التوليدية لتكوين البنية اإلعرابية 

كسيتضح كيف ادلعجمي كالفعل مث تدخل الكلمة ) الفعل ( البنية الستكماؿ األدكار احملورية كالوظائف اإلعرابية 
عندما  من ذلك تفسَت النصب ، ك ادلعجمي لتفسَت العديد من الًتاكيب القرآنية  اإلقحاـؽلكن استثمار آلية 

ا بًأىٍيدو كىًإنَّا :يف قولو تعاذل ؟ كقرآفى الفجر ، أك قولو تعاذلب أك ػلذؼ الفعل من البنية كما يغي نىاىى كىالسَّمىاءى بػىنػىيػٍ
لىميوًسعيوف

 34"""كاألرضى فرشناىا فنعم ادلاىدكف ا، كقولو تعاذل 33
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 كنقصد باإلقحاـ ادلعجمي ىنا تقدير فعل زلقق معجميا يف أصل اجلملة .
يف الًتكيب السابق غَت خاضعة للفحص اإلعرايب ، كإذا دل  35النصب ستكوف مسةفبدكف اإلقحاـ ادلعجمي 

( ، كادلقصود crashتفحص السمة كفق الربنامج األدنوم  يف إحدل الوجيهتُت ستخضع الكلمة لبلهنيار )
لة للفحص يف إحدل ( أك أكثر  غَت قابfeature36باالهنيار كصف يطلق على البنية اليت ربتوم مسة )

 الوجيهتُت 6 الصورة الصوتية كالصورة ادلنطقية .
خصوصا أف مبدأ التأكيل التاـ يقتضي أف يكوف كل عنصر يف البنية قاببل للتأكيل يف الوجيهتُت6 الصورة 

 الصوتية كالصورة ادلنطقية .
 البنية من االهنيار. إلنقاذتبار اإلقحاـ ادلعجمي آلية كعليو ؽلكن اع

 6البنية العاملية يف اآلية السابقة ؽلكن إقحاـ فعل معجمي يف البنية العميقة  ادكالتق
 "ألـز  قراف الفجر"

" فيها يسند  اإلعراب للمقولة ادلنصوبة النقاد ادلصفاة اإلعرابية اليت تقتضي أف يأخذ كل مقولة زلققة الفعل " ألـز
 .ا ا إعرابن معجميِّ 

 في تركيب الجمل المحولة في القرآن لسانية تظهر اإلتقان: االنتقاء التركيبي آلية 3-4

من ادلفاىيم كادلصطلحات اليت كردت يف النظرية التوليدية يف إطار الربنامج األدنوم مفهـو االنتقاء كىو مفهـو 
قيد ك ،ي دالليا ما يناسبها يف الًتكيبأف ادلقوالت ادلعجمية تنتق كالداللة، إذالحظ تشومسكييربط بُت الًتكيب 

احملموالت ) الفعل كمشتقاتو (كمهمتو ربديد ما يشًتطو الفعل مثبل من الناحية  الًتكيبية  قيد ؼلصىو  االنتقاء
 .على ادلفردات اليت تساكقو يف الًتكيب 

ىذا القيد ؽلكننا من ربديد  فنبلحظ أف القرآنقياحملولة اجلملةركيب تستثمار قيد االنتقاء يف ربليل أما عن كيفية ا
مناسبة دكف مقولة  مقولة تركيبية تنتقي مقولة معينةمثبل باعتباره  فاحلرؼ ؛أصل البنية الًتكيبية للجمل القرآنية 

مثبل 37"أك ما يسمى يف اللسانيات التوليدية  بادلصدرياتإفأداة الشرط "ما يعرؼ يف األدبيات النحوية ب6ف أخرل 
 كمن ذلك قولو تعاذلا يف الًتكيب تنتقي فعبل كليس امس

                                                           
 أصبح اإلعراب يف الربنامج األدنوم رلرد مسة زبضع بدكرىا لعملية الفحص . 35

36Chomsky 95p32 
 610 ص6الفاسي الفهرم البناء ادلوازم  انظر37
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يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فتبينوا "" 
38 

 . تنتق امسا جاء "كدلفعبل "  ا" تركيبيِّ إفانتقت "حيث 
 39"إف أحد من ادلشركُت استجارؾ" ك يف قوذلتعاذل6كلنتأمل 

عن تركيب آخر ، ذلك  السابق تركيب، زلوؿإذا استثمرنا مفهـو االنتقاء دبفهومو الًتكييب يتبُت أف الًتكيب القرآين 
أف ما يعرؼ عند النحاة بأداة الشرط "إف "  تنتقي تركيبيا فعبل كليس امسا ، كىذا يعٍت أف أصل الًتكيب السابق 

ا اإلجراء الًتكييب الذم خضعت لو اجلملة دل يكن اعتباطا استجارؾ (،كىذكإف استجارؾ أحد من ادلشركُت )ىو
 الفعل. احلدث. أمكليس باحلدث ن قاـ بل كراءه اعتبار دالرل بل كتداكرل أيضا يتمثل يف العناية دب

 ."40ادلؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهمامن كينطبق التحليل نفسو على قولو تعاذل "كإف طائفتاف 

كعليو قد يكوف أصلها العميق ىو  زلولة،مما يظهر أهنا مجلة كرد بعدىا امسػ ا بلفعليِّ ا تركيبيِّ " حيث دل تنتق " إف
 من ادلؤمنُت فأصلحوا بينهما ؟كإف اقتتلت طائفتاف "

6  األلفاظ كانتقائهاؽلكن نبلحظ أف النص القرآين لو خصوصيات يف استعماؿ  االقرآين دائمن كبعودتنا إذل النص 
فقد اختص كثَتان من األلفاظ باستعماالت خاصة بو شلا يدؿ على القصد الواضح كاالنتقاء يف االستعماؿ من 

استعمل )الرياح( حيث كردت يف القرآف الكرمي يف اخلَت كالرمحة، كاستعمل )الريح( يف الشر كالعقوبات :ذلك أنو
ٍم رىمٍحىًتًو{ قاؿ تعاذل6 }كىىيوى الذم يػيٍرًسلي الرياح بيٍشران بػىٍُتى  يىدى

41 

}كىًمٍن آيىاتًًو أىف يػيٍرًسلى الرياح ميبىشّْرىاتو كىلًييًذيقىكيٍم مّْن رَّمٍحىًتًو{ تعاذل6كقولو 
42. 

ٍتوي  ثىًل رًيحو ًفيهىا ًصرّّ أىصىابىٍت حىٍرثى قػىٍوـو ظلموا أىنٍػفيسىهيٍم فىأىٍىلىكى كقاؿ6 }رًيحه ًفيهىا عىذىابه  .{ 43يف حُت قاؿ6 }كىمى
 .45. كقاؿ6 }فىأيٍىًلكيوٍا ًبرًيحو صىٍرصىرو عىاتًيىةو{44أىلًيمه{
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 خاتمة :

 من خبلؿ ىذه الدراسة ؽلكن استنتاج ما يلي6

مقاصده ، كإدراكمعانيو ستويات اللسانية يف ربديد إف النص القرآين من أعظم النصوص اليت تقتضي تكامل ادل-
ادلستويات اللسانية اليت تتكامل كتتفاعل ادلستول الًتكييب كالدالرل ، إذ أف الداللة امتداد طبيعي كمن ىذه 
 للًتكيب .

 كالداللة؛ كىيتظهر تفاعل الًتكيب من اآللياًت كاألدىكاًت اليت  كاستثمار العديدسبكننا اللسانيات من توظيف -
 .و اجلىمالٌيةى قيمو الٌداللٌيةى كجوانبسبكننا من الوقوؼ على بعض مظاىر اإلتقاف يف تركيب القرآف كربديد آليات 

 اكأسرارى اكداللته يةالقرآناآليات بًتكيبفاإلحاطة الدراسة؛كأخَتا إف ىذا البحث ال يزعم استيفاء ادلوضوع حقو من 
علمان فبل نطمع فيو ،كقصدم من ىذه الدراسة ىو أف أناؿ رشفة من حبر ىذا البياف اإلذلي ، أمتع ّٔا اخلاطر 
كالنفس ، كأسعد ّٔا الفكر كاخلياؿ ، كحسيب أف أقف كراء ذلك كقفة ادلتأمل اخلاشع عند شاطئ ىذا اليم ، ظلتع 

ادان كالشجر أقبلمان فأسرار كلمات اهلل ال هناية ذلا ، البصر فيما عجز عن إدراؾ كنهو العقل ، كلو كاف البحر مد
 .فتنفد األحبر قبل أف تنفد كلمات اهلل

 :المصادر والمراجع

مصحف بركاية كرش عن قراءة نافع ادلدين ، عنيت بطبعو كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ادلغربية  الكرمي6القرآف 
 .ق0022، مطبعة فضالة 

، ىجر بن كثَت القرشي ،البداية كالنهاية ،  ربقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكمي إمساعيل الدينأيب الفداء عماد 
 للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف .

 البيضاء   –اللسانيات كاللغة العربية ، دار توبقاؿ للتشر0541عبد القادر ، ،  الفهرم،الفاسي 

 –، دار توبقاؿ للنشر ، البناء ادلوازم نظرية يف بناء ادللمة كبناء اجلملة  0550عبد القادر  الفهرم،الفاسي 
 البيضاء .

 ادلقارنة كالتخطيط يف البحث اللساين العريب ، دار توبقاؿ للنشر كالتوزيع. الفهرم،الفاسي 

                                                                                                                                                                                     
 2احلاقة آية  45



 6آليات التحليل ككيفية االستثمارلًتكيب يف خدمة الداللة القرآنيةا
 اآليات القرآنية يف البنية كاحملتول لنماذج من لسانية  دراسة

 
 

 
 

دراسة استكشافية أدنوية ، دار الكتاب اجلديد  كىندستها،درات اللغة العربية  القادر،عبد  الفهرم،الفاسي 
 0202ادلتحدة 

ازلمدكحافيظ امساعيلي علوم ، اللسانيات التوليدية من نظرية العمل كالربط إذل الربنامج األدنوم ، دار  ادلبلخ،
 0202كنوز ادلعرفة للنشر كالتوزيع الطبعة األكذل 

 0200عادل الكتب احلديث إربد األردف طبعة  داللية،اللسانيات العربية كاإلضمار دراسة تركيبية  محمد،الغريسي

ا ، مقاؿ ضمن كتاب " اللسانيات التوليدية ظلوذجن  العربية6اللسانيات كدكرىا يف إعادة بناء اجلملة  الغريسي زلمد،
اللسانيات كإعادة البناء " كقائع الندكة العلمية  الدكلية الثالثة للسانيات " إعداد كمراجعة 6 ادلنصف عاشور 

  0200كسركر اللحياين منشورات سلرب اخلطاب كببلغة التداكؿ الطبعة األكذل 

اللساين  ن كتاب "قضايا ادلعٌت يف التفكَتضم ادلعٌت، مقاؿادلستويات اللسانية يف تفسَت  محمد، تكاملالغريسي
 0201تونس الطبعة األكذل  التداكؿ منوبةكالفلسفي"، منشورات سلرب اخلطاب كببلغة 

عادل الكتب احلديث إربد  كاحملتول،لسانية يف البنية  القرآف6 دراسةببلغة اإلتقاف يف تراكيب  محمد،الغريسي
 .0204 الطبعة األكذلاألردف 

 .0544الرباط  عكاظ،منشورات  العربية،اجلملة ادلركبة يف اللغة  أمحد،ادلتوكل 

 0202دار الكتاب اجلديد ادلتحدة  اللسانيات،تأسيسية يف  السبلـ6 مباحثادلسدم عبد 

 .رللة اللغة العربية كآدأّا جامعة قسنطينة العربية،مفهـو التحويل كأنواعو يف   صاحل  خديش

 0222للغة العربية ، مقاربة نظرية جديدة ، دار توبقاؿ للنشر الدار البيضاء الرحارل ، زلمد ، تركيب ا
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1

 

 
َملخص

يني الزاهد والصغري" التمييز بني السهذا البحث احلديثي " األسباب اليت دعتين للكتابة هلني الُتسَتر
وهي حتتاج إىل إظهارها  ،فيه تكمن يف أن اإلمامني التسَتيني تناثرت مروياهتما يف ادلصنفات

والوقوف على رتبتها. ومها متشاهبان يف االسم واسم األب والنسبة فكالمها " سهل بن عبد اهلل 
التمييز بني الرجلني ومروياهتما. وقد قمت بوضع أهم الفوارق بني التسَتي "وكان ال بد من 

وإن ادلراحل اليت اتبعتها يف تنفيذ خطة  ،الرجلني ومروياهتما من خالل التطواف على سرية حياهتما
يني , والَتكيز على عالمات الفوارق بينهما والتخريج  البحث تتمثل يف القيام بَتمجة كلٍّ من الُتسَتر

يان احلكم على احلديث وترمجة رجال اإلسناد وقد جعلت البحث يف قسمني : األول : بإجياز وب
دراسة حياة اإلمام سهل بن عبد اهلل التسَتي " الزاهد " ومروياته وخترجيها واحلكم عليها وشرح 

 غريبها . والقسم الثاين: دراسة حياة اإلمام سهل بن عبد اهلل التسَتي " 
 وادلراجع.ادلصادر  البحث. مثها واحلكم عليها.مث اخلادتة: وفيها أهم نتائج الصغري: ومروياته وخترجي

 
 

 مرويات  ،الصغري  ،الزاهد  ،التمييز  ،التسَتي  ،سهل  :الكلماتَاالفتتاحية
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THE DISTINCTION BETWEEN THE TWO 

NESTORIAN ASCETICS AND THE SMALL 

 

Abstract 

 

 

This modern research, "the distinction between the two Nestorian 

ascetics and the small". The reasons that led me to write in it are 

that the two Tistrian imams were scattered in the works, and they 

need to show them and stand on their level. They are similar in 

name and name of father and proportion, both "easy bin Abdullah 

al-Istri" and it was necessary to distinguish between the two men 

and Merawi. I have developed the most important differences 

between the two men and their tweets by circulating the biography 

of their lives, and the stages followed in the implementation of the 

research plan is to translate the two histories, and focus on the 

signs of differences and graduation in brief and the statement of the 

ruling on the modern and the translation of the men of support has 

made the search in two parts : The first: study the life of Imam Sahl 

bin Abdullah al-Tastari "ascetic" and Merawi and graduation and 

governance and explain the strange. And the second part: the study 

of the life of Imam Sahl bin Abdullah al-Tastari "small: and 

Merawi and graduation and governance. Then the conclusion: and 

the most important results of the search. Then sources and 

references. 

Keywords: Sahl, et-Tuherian, et-Appeal, ez-Zahid, es-Sagi 
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“ZÂHID” VE “SAĞIR” LAKABLI SEHL ET-

TÜSTERÎLERIN VE  RIVAYETLERININ TEMYIZI 

 

Öz 

Sehl et-Tüsterî adıyla birlikte anılan iki kişiden zâhid ve sağîr 

lakaplarını taşıyanların birbirlerinden farklı oldukları ancak rivayetlerde 

söz konusu iki şahsın görüşlerinin karışma ihtimali nedeniyle bu 

konuyu yazma ve açıkça kimliklerini tespit etme ihtiyacı hissettim.Her 

ikisi de kendi isimleri, babaları ve aidiyetleriyle birbirlerine 

benzemektedirler. Yani ikisinin adı da Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’dir. 

Bu nedenle bu zatların her birini ve onlardan yapılan rivayetleri ayırmak 

gerekmektedir. Hayatlarını incelerken söz konusu iki şahıs ve nakiller 

arasındaki en önemli farkları ortaya koymaya çalıştım. Bu nedenle 

araştırma planıma her ikisinin biyografisini yeniden oluşturmakla 

başladım. İkisinin arasında görülen farklılıklara odaklandım. Çalışmamı 

iki kısma ayırdım. Biricisi “Zâhid” olarak anılan Sehl b. Abdullah et-

Tüsterî’nin biyografisi, rivayetleri, tahriçleri ve onlardan hareketle 

ulaştığı hükümlerin tespitiyle yabancı kelimelere yaptıkları açıklamalara 

yer verildi. . İkinci kısımda ise “Sağîr” olarak bilinen Sehl b. Abdullah 

et-Tüsterî’nin biyografisi, rivayetleri, tahriçleri ve bu tahriçler üzerine 

bina ettiği hükümler belirtildi.Sonuçta ise araştırma sonucunda ulaşılan 

önemli neticeler yer almaktadır. Ardından kaynaklar ve müracaat edilen 

yerler gösterilmiştir.  

   Anahtar Kelimeler: Sehl, et-Tüsterî, et-Temyiz, ez-Zâhid, es-Sağîr, 

Rivâyetler  

 



 العلي ربيع نور محمد

 

301 
 

 

 المقدمة 

 كبعد:كمن كااله سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو  اهلل،رسوؿ كالصبلة كالسبلـ على  ،هللاٟتمد 

ما يتعلق بعلم  ال سيماك  اٟتديث،لدل علماء كبَت علم اٟتديث من العلـو اليت حظيت باىتماـ   فإف  
قلٌ ان  بُت فرد كآرر فمنمم ا١تثرر كمنمم اكقد تفاكت ىذا اٞت كاالسناد،الركاية

ي
كمنمم من أفرد ١تركياتو  ،١ت

اهتم مركيٌ كتفرقت أحاديرمم  كإف ٦تن قٌلتالثت ،طيات  أك مصنفات كمنمم من تناثرت مركياتو بُت مصنفان 
يٌاف " الزاىد كالصغَت " يف ثنايا الثت  اٟتديرية كغَتىا   اإلماماف احملٌدثاف السٍمبلف التيسًتى

السهلين مرويات التمييز بين ا١توضوع "دعتٍت للثتابة يف ىذا األسباب اليت  إفالموضوع: أسباب اختيار 
اإلمامُت التسًتيُت تناثرت مركياهتما يف ا١تصنفات كىي بُت تثمن يف أف " ريين الزاىد والصغيرستَ التُ 

إضافة ىل إظمارىا كالوقوؼ على رتبتما كمن مث ٖتتاج ىذه ا١تركيات إ كا١توضوع،الصحيح كاٟتسن كالضعيف 
ستشمد يى  بعضمن أعبلـ الزىد كالتزكية ٦تا ٬تعل ال مه لى التسًتم الزاىد ىو عى  سمل بن عبد اهلل ماـإىل أف اإل
يُت سًتى .كأما األسباب األررل فمي تثمن يف أف التي من سرب مركياتو اٟتديرية ف ال بدٌ فثا ،بأحاديرو

 " سمل بن عبد اهلل التسًتم "ألب كالنسبة فثبل٫تاتشاهباف يف االسم كاسم ام

 ،حياتوسًتم " الزاىد " ك١تا عثفت على دراسة مركيات سمل بن عبد اهلل الت جٍمعى كانت رغبتيكيف البداية  
تبُت يل أف  ،معتقدا أنو شخص كاحد ىو التسًتم الزاىد ذلك،يف  كبَتان   كقطعت شوطان  ،كٗتريج مركياتو
د من التمييز بُت الرجلُت كبُت كمن مث كاف ال ب ، اشًتكا يف االسم كاٝتاألب كالنسبة كذلكىناؾ اثنُت
 اإلماـ الذىيب ما أفاد بوإىل ىذا التمايز  أثار انتباىيك٦تا اٟتديث.يف ركاية ُت من ا١تقلٌ أهنما مان مركياهتما علٍ 
م سًتى ث عنو سمل بن عبد اهلل التي حدٌ قاؿ:،مسًتى لحسُت بن إسحاؽ التي لحُت ترجم  رٛتو اهلل تعاىل

ركل عنو أبو اٟتسن سمل بن عبد اهلل قاؿ:،اٟتسُت بن إسحاؽ ترٚتة يف ككذلك ابن عساكر.(1)الصغَت
 ٝتع سمل بنقاؿ:  ،رمد بن عبد اهلل السعدم ا١تفسٌ .كيف ترٚتتو حمل(2)الزاىدكليس بسمل ،التسًتم

من األ٫تية حيث ىو  مامُت الذىيب كابن عساكر٘تييز من اإل ا. كىذ(3)بتيسًتى م الصغَت سًتى عبد اهلل التي  
 أف سمل بن عبد اهلل التسًتم حىت ال يلتبس على القارئ،عليو قمت هبذه الدراسة اٟتديرية بناءن ك  ،ٔتثاف

 .ا٠تاصة بومركياتو  كلثل كاحد منمما ،اسم لراكيُت اثنُتشخص كاحد بل ىو 

                                                           
 .38، ص 11، ج2547، رقم سير أعالم النبالءالذىيب،  (1)
 .39، ص 14، ج1515، رقم تاريخ دمشقابن عساكر، (2)
 .349، ص 53، ج6531، رقم تاريخ دمشق (3)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

 التستريين مرويات إيضاح الفوارق والتمايز بين 

ُت ا نستطيع أف نضع أ٫تالفوارؽ كما ٯتيز باإلمامُت كسرب مركياهتم من ربلؿ التطواؼ على ترٚتيتىٍ     
 :كاآليتكىي   منمما،مركيات كل 

 . كاآلرر: الصغَت،أف أحد٫تا يطلق عليو الزاىد :أكالن 

م الصغَت يركم عن سًتى التي  بينما ،مركياتو أغل يف  ارم الزاىد يركم عن رالو ٤تمد بن سوٌ سًتى أف التي  ا:ثانين 
 مركياتو.من  يف كرَت مسًتى اٟتسُت بن إسحاؽ التي 

يف اٟتلية  أبو نعيم فقد ركل عنو ،كأ ي سعيد النقاش عيم األصبماينم الصغَت من شيوخ أ ي ني سًتى أف التي ا:ثالرن 
 مركياتو.كما سيتضح يف العراقيُت،كأبو سعيد النقاش يف فوائد  ،كغَتىا كمعرفة الصحابة كا١تسند ا١تستخرج

 حفص،م الصغَت اسم جده سًتى بيد أف التي  ٤تمد،كيثٌت بأ ي  ،م الزاىد اسم جده يونسسًتى أف التي  ا:رابعن 
 ا٠تياط.كصفتو  اٟتسن،كيثٌت بأ ي 

حيث كلد الزاىد آرر القرف الراين  للصغَت.كبعده بالنسبة  الزاىد،كيضاؼ إىل الفوارؽ قرب سند  رامسنا:
 ا٢تجرم.يف القرف الرابع بينما عاش التسًتم الصغَت تقديريان  الرالث،كبداية 

 الموضوعالمتبع في ىذا  لمنهجا

 اآلتية:تمرل يف العناصر البحث ت رطةتنفيذ يف  اسرت عليمكا٠تطوات اليت ااتبعتم ا١تراحل اليتإف 

يُت،من  كل  القياـ بًتٚتة   :أكالن  ككضع مركيات   كالًتكيز على عبلمات الفوارؽ بينمما كبُت مركياهتما. التيسًتى
 ترٚتتو. عندكل منمما

 النصوص اٟتديرية.ضبط  ا:ثانين 

 كمظاهٌنا.ك ا١تركيات إىل مصادرىا عزٍ بكذلك  ا:التوثيق.ثالرن 

 .من حيث التوثيق كاٞترح كترٚتة رجاؿ اإلسناداٟتثم على اٟتديث بياف ك  بإ٬تاز التخريجا:رابعن 

 الركاة.إيضاح ا١تبمم من ا:رامسن 

 ذلك.عليق كالتعقيبإذا اقتضت اٟتاجة التا:سادسن 

 قسمين: وقد جعلت البحث في
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 دراسة حياة اإلمام سهل بن عبد اهلل التستري " الزاىد "  األول:القسم 

 الراين:.ككفاتو كمثانتو العلميةكشيورو كتبلمذتو وعصره ىكبلد اٝتو كنسبو كمولده األكؿ:بحثين:مويتضمن 
 غريبما.كشرح  كٗتر٬تما كاٟتثم عليما مركياتو

 د اهلل التستري " الصغير:دراسة حياة اإلمام سهل بن عب الثاني:القسم 

 عليما.كٗتر٬تما كاٟتثم  مركياتو حياتو.الراين:دراسة  األكؿ:بحثين:مويتضمن 

 والمراجعالمصادر ثم البحث.كفيما أىم نتائج  :الخاتمةثم 

 القسم األول

 " الزاىد "ير تَ سْ ة اإلمام سهل بن عبد اهلل التُ دراسة حيا
 .ككفاتو كمثانتو العلميةكشيورو كتبلمذتو وعصره كبلدى ولدهكماٝتو كنسبو : المبحث األول

أبو فأفاد أنو :  ،فر عندم من مصادرايف نسبو فيما تو ع توسٌ من  أبرزثاف ىو لٌ لعل ابن رً : سمو ونسبوا
زاد على ذلك  كمل أجد أحدان (4)مسًتى ٤تمد سمل بن عبد اهلل بن يونس بن عيسى بن عبد اهلل بن ريفىيع التي 

القرف  من رجاؿأف التيسًتيالزاىد  عداده  مان علٍ  ،نساب العربية من كشىف مثانتو من األعلى  كمل أقف.
األنساب  ما تزاؿحيث  ،الراين ا٢تجرم يف آرره أكيف بداية القرف الرالث حس  االرتبلؼ يف مولده 

 .عربية. كاهلل أعلم أنو ال ينتمي إىل أصوؿ  ٦تا يًتجح ،عند الناس ان مممٌ  ان معركفة كاالنتساب إليما أمر 

ذكر يف ىذا اٞتان  سول ما قيل عن رعاية رالو لو كما سيأيت كأما ما يتعلق بأسرتو فلم أقف على شيء يي 
كقد أفاد ابن بطوطة عن ذرية لو يف تسًت  ،يف شيورو ٦تا يرجح أنو كاف يتيما تثفل بو رالو ٤تمد بن سٌوار 

حيث ذكر يف رحلتو "  
مدرسةالشيخاالمامالصاٟتا١تتفٌننشرفالدينموسىبنالشيخالصاٟتاالمامالعا١تصدرالٌدينسليماككاننزكليمنمدينةتسًتفي

 (5)ف،كىومنذريٌةسملبنعبداهلل،كىذاالشيخذكمثارموفضائل،جامعبينالعلموالدينوالصبلحوااليرار،ك٢تمدرسةكزاكية
. 

                                                           
 . 429، ص 2،  ج281، رقم وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ابن رلثاف،4)
 . 22، ص 2رحلة ابن بطوطة ج (5)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

أفاد  .سًتى بتي  أك بعدىا،(ق 200)سنة رٛتو اهلل تعاىل البصرم م سًتى التي بن عبد اهلل سمل كلد : مولده وبلده
 .(7)كعنو بو ابن رلثاف .(6)بو ابن األثَت

، كىو تعري  تيسٍ ك      :بالضم مث السثوف، كفتح التاء األررل، كراء: أعظم مدينة ٓتوزستاف اليـو ًتى
ما ذكره ٛتزة األصبماين قاؿ: الشوشًت مدينة ٓتوزستاف، تعري  شوش  يف سب  تسميتما كالصحيح،شوشًت
 . ما من ىذه جازتى ٝتىٍ ن كالطي  كاللطيف، فبأٌم األٝتاء كى سٍ ه كاٟتي زٍ ـ الشينُت، قاؿ: كمعناه النػ  بإعجا

أبوموسىاألشعريفوجدفيأىلماشوكةكقوةفثتبإلىعمررضياللمعنمياكقدسارإليم،كقدفيتحتفيعمدعمربنا٠تطابرضياللمعنو
تسًتقتاالكبَتا٦تادفعالرباءبنمالثأنيضارهبمعلىاككقعتمعركةكبَتةحيرقاتؤلىل،فثتبعمرإلىعماربنياسريسَتإليما،ستمده

 .(8)كقدجعلماعمربنا٠تطأتنأرضالبصرةلقرهبامنما،كمنرمفتحتأماما١تسلمُت،لباْتتىسقطشميدا

مولده ككفاتو نستطيع القوؿ أف االماـ التسًتم الزاىد كلد بعد سنتُت أك ثبلثة من معرفة بناء على عصره : 
( كحىت ربلفة ا١تعتضد باهلل حيث توىل  198حيث كانت ربلفتو سنة )  ربلفة ا١تأموف بن ىاركف الرشيد

عليو فقد عاصر االماـ التسًتم الزاىد عشرة من رلفاء بٍت ك ( .  289( كحىت ) 279ا٠تبلفة سنة )
 كىم ) ا١تأموف كا١تعتصم كالواثق كا١تتوكل كا١تنتصر باهلل كا١تستعُت باهلل كا١تعتز باهلل كا١تمتدم باهللالعباس 

تنة رلق ( كعاش جزءا من حياتو األكىل فباهلل كىو را٘تة بٍت العباس قوة كممابة كا١تعتمد على اهلل كا١تعتضد 
معُت كالبخارم كمسلم كأبو داكد كغَتىم الثرَت كمنمم اإلماـ أٛتد كابن  ،عاصر كبار أىل العلم ك  ،القرآف 

(9) . 

ناده ٧تد أنو ركل عن رالو ٤تمد بن سٌوار يف أغل  ترٚتتو كالنظر يف إس االطبلع علىمن ربلؿ :  شيوخو
كما يف   ،) كىو شرحبيل بن مسلم ا٠توالين (سليماف بن عبد الرٛتن ابن بنت شرحبيلكعن  .  أحاديرو

 كما سيأيت معنا.  (2)حديرو رقم 

ريرم اٞتي ذكرىم الذىبيفي ترٚتتو كىم : عمر بن كاصل كأبو ٤تمد  قٌلة الذين رككا عنو فمم : وأما تالمذتو
 .(10)كأفاد التقاءه باحملدث اٟتافظ أ ي داكد السجستاين ،كعباس بن عصاـ ك٤تمد بن ا١تنذر ا٢تيجيمي

                                                           
 . 495، ص 6، جالكامل في التاريخ( ابن األثَت،6)
 . 429، ص 2، ج281، رقم ( وفيات األعيان7)
 . 30- 29، ص 2،  جمعجم البلدان( ياقوت اٟتموم،8)
 .  268كحىت  ص  225من ص تاريخ الخلفاء ،( السيوطي ،9)
 . 330، ص 13. ج 151، رقم (سير أعالم النبالء01)
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كقد أكرد .لو تبلمذة آررين٧تد أف كمأثوراتو الزىدية كاًٟتثىمية أقوؿ : كمن ربلؿ النظر يف أحاديرو ا١تسندة  
 ٔتا فيمم من أكردىم الذىيب : رككا عنو كنقلوا أبو نعيم يف اٟتلية يف ترٚتتو أٝتاء أكرر من عشرين رجبل

 أرباره كأقوالو .

 ،شيخالعارفُتكصفو الذىبيب،زاىدان مفسران ثان ٤تدٌ  عا١تان  مسًتى سمل بن عبد اهلل التي  كاف  :مكانتو العلمية 

: أيصيٍولينىاًست ةه "  حيريقوؿللتصوفمبستةأمور ككانيؤصٌ ،٢تثلماتنىاًفعىةهكمواًعظيحسنةه؛كىقىدىمهراًسخًفيالط رًٍيقً ،الصوفيالزاىد
،كىالت وبىةي،كىأىدىاءيا ٟتىبلىًؿ،كىكىفُّاألىذىل،كىاجًتنىابياآلثىاـً اءيبًالسُّن ًة،كىأىكبلي ككاف ٤تبا ألىل  ،ٟتيقيٍوؽً الت مىسُّثيًبالقيٍرآًف،كىاالقًتدى

تربطو عبلقة كد  ك٤تبة باحملدث اٟتافظ أ ي داكد صاح  اٟتديث حيث 
: قىاؿى  - صىاًحًبسىٍملو  - أىبيوزيٍرعىةىالط ربىًمُّ،عىًناٍبًنديريٍستػىوىٍيورىكىىك ،السنن

ىحىاًبرى :قىالىسىٍمله،كىرىأىىأىٍصحىابىاٟتىًدٍيًث،فػىقىاؿى 
؟قىاؿى ك .اجمىديكاأىٍنبلىتػىٍلقىوااللمىًإال كىمىعىثيما١ت تىىيىٍثتيبيالر جيبلٟتىًدٍيثى : سيًئئلىًلىىمى

،كىييصىبُّباًقي ت ىيىميٍوتى نٍػيىاكىاآلًررىةً :يػىقيٍوؿي ككاف .ًحرٍبًًىًفيقىرٍبًهً حى فىعىةىالدُّ نػٍ ،فىًإن ًفٍيًممى نٍػيىاكىاآلًررىةىفػىٍليىٍثتيًباٟتىًدٍيثى " . مىٍنأىرىادىالدُّ
كمل أجد أحدا كصفو باحملدث سول السلمي حيث  ،كبالرغم من ذلك : كاف مقبل يف الركاية كاالسناد  .(11)

ابن رلثاف  كىذا يشَت إليو ،كلعلو كاف مقبل النشغالو بالورع كالتزكية  ،(12)ديث قاؿ يف ترٚتتو : كأسند اٟت
الصاحل ا١تشمور؛ مل يثن لو يف كقتو نظَت يف ا١تعامبلت كالورع؛ ككاف صاح   ىو " : حيث يقوؿ عنو  ،

 .(13)"  مةعظيكرامات، كلقي الشيخ ذا النوف ا١تصرم رٛتو اهلل تعاىل ٔتثة ، ككاف لو اجتماد كافر كرياضة 

بل على  ،كاٟتمل ليس عليو  ،ك٦تا ٕتدر االشارة إليو : أف أحاديرو يغل  عليما عدـ الصحة أك الضعف 
 راكم اٟتديث عنو كما سيأيت . 

لطيف ْتجم كقد أثر عنو تفسَت 
. ضمريديوكانتاستجابةألسئلةبعقتضبة  اليضمتفسَتاتاماٞتميعاآلياتالقرآنية،كإ٪تاىوتفسَتلبعضآياتالقرآف،كتعليقا٘ت

 ال ٗتلو من تفسَت اشارم .

كىلىٍيسى ًبشىٍيءو، بىًل كتعق  االماـ الذىيب على ذلك فقاؿ : ،(ق273)سىنىةى ارتلف يف تاريخ كفاتو بين" وفاتو :
، سىنىةى  يحىر ـً

: مىٍوتيوي يف ا١ت : عىاشى . (ق283)الص وىابي  .(14)" أىٍك أىٍكرىر( سنة 80)كىيػيقىاؿي

كمنما قرب ٤تمد بن كاسع حيث قاؿ : " يف ذكر ا١تشاىد ا١تباركة يف البصرة  يف رحلتو كقد أفاد ابن بطوطة 
 . (15)كغَتىم من الصحابة كالتابعُت ،كمالك بن دينار كسمل بن عبد اهلل التسًتم 

                                                           
 . مصدر تقدـ .  151، رقم سير أعالم النبالء( الذىيب،11)
 . 167( السلمي ، طبقات الصوفية ، ص 12)
 . مصدر تقدـ. 429، ص 2، جوفيات األعيان( ابن رلثاف،13)
 . تقدـ . 151، رقم سير أعالم النبالء( الذىيب،14)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

 ري الزاىدستَ سهل بن عبد اهلل التُ مرويات  
َأَشدُّ النَّاِس َحْسَرًة " و وسلم:رسول اهلل صلى اهلل علي قال قال رضي اهلل عنهما عن ابن عباس(0)

نْ َيا فَ َلْم َيْطُلْبُو، َورَُجٌل َعِلَم ِعْلًما فَ  ْنُو انْ تَ َفَع بِِو َمْن َسِمَعُو ميَ ْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأْمَكَنُو طََلُب اْلِعْلِم ِفي الدُّ
 ُدونَُو "

لدمشقيُت ٓتط أ ي اٟتسن بن قاؿ : قرأت فيما ٝتعو ٚتاعة من اأررجو ابن عساكر : تخريج الحديث
ة قاؿ حدثنا الشيخ السيد ا١تستجاب الدعاء أبو علي اٟتسُت بن علي بن من أ ي سعيد بن ملٌ  رلصٍ صى 

يعقوب ا٠تطا ي أنبأنا أبو بثر أٛتد بن العباس بن ٤تمد بن ا١ترزباف حدثٍت عبيد اهلل بن لؤلؤ 
ار بن أرربين ٤تمد بن سوٌ بن عبد اهلل  الساجيببغداد أرربين ٤تمد بن عمرك بن كاصل أنو ٝتع سمل

 .(16)الفضل عن سليماف عن عمر الثويف عن عبد الرٛتن بن عباس عن عثرمة عنو بو
كيقصد "  ،ركل ىذا الشيخ" : يف ترٚتتو قاؿ ابن عساكر،ألجل ابن مٌلة ،هبذا اإلسناد ضعيف منثركىو 

كلما : ار بأسانيده عن شيورو د بن سوٌ كعن سمل عن رالو ٤تم ،أربعُت حديرا هبذا اإلسناد ابن ملة "
 . ل فيماكال أدرم على من اٟتمٍ  ،منثرة

كعبيد  ،عرفا اٟتسُت ا٠تطا ي كأبو بثر ابن ا١ترزباف مل يي  ،أقوؿ : كيعٌل اٟتديث أيضا  ّتمالو يف إسناده 
 .(17)اهلل بن لؤلؤ : ركل حديرا موضوعا عن عمر بن كاصل

فقد ريمي  ،" سليماف بن عمرك الثويف كىو النخعي كإذا كاف ىو كأما سليماف عن عمر الثويف فصوابو
بن صىٍصرل : فمو علي بن اٟتسُت بن أٛتد التغليب فمو ثقة ركل عنو كأما أبو اٟتسن (18)بالثذب

 يػيقىاؿ: إنو كاف " كقاؿ :   ،" ٘تييزا "مز  ذكره ا١تً د قف،ار البصرمكأما ٤تمد بن سوٌ (19)ا٠تطي  كغَته 
نىة كغَتهبد الل ًو التسًتم. يركم عىنسفياف ٍبن راؿ سمل ٍبن عى   (20)سًتمسمل ٍبن عىبد الل و التي كعنو . عييػىيػٍ

                                                                                                                                                                      
 . 15، ص 2( رحلة ابن بطوطة ، ج15)
 " ترٚتة  ابن ملة " 5978رقم  51/138، تاريخ دمشق( ابن عساكر،16)
 . 111، ص 4، ج225، رقم لسان الميزان( ابن حجر،17)
 . 132، ص 4، ج576، رقم الجرح والتعديلابن أ ي حامت،( 18)
 .  240، 31، ج222، رقم تاريخ االسالم( الذىيب،19) 
 . 332، 25، ج5274، رقم تهذيب الكمال في أسماء الرجالا١تًز م،( 20)
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عبد  كأما.(21)" ٘تييزا"اٟتافظ ابن حجرذكره  ،مقبوؿكيف التقري :البصرم راؿ سمل بن عبد اهلل الزاىد  
موىل ابن  عثرمةأدرؾ قدك  (22)يبدك أنو عبد الرٛتن بن عابس كىو كويف تابعي ثقةف،الرٛتن بن عباس

 .(ق119)مات سنة  حيث ،عباس 
رمي إسناده من يركم ا١تنثرات كمن  يف ، أنو ضعيف منثرتبٌُت ىذا اإلسناد بعد دراسة :الحديثدرجة 

راؽ يف تنزيو الشريعة ٔترلو كعزاه إىل ابن عساكر من حديث ابن عباس أكرده ابن عً ك ،بالوضع كالثذب
ا الى يػىٍقتىًضي" كقاؿ :   .(23)"أىف يثوف مىٍوضيوعا كىاهلل أعلم ىىذى

ُأْعِطيُت ِفي َعِليٍّ »سلم قال : رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو و  أبي سعيد الخدري ن( ع2)
َمْوِقِف، لْ َخْمًسا َأمَّا ِإْحَداَىا فَ يُ َواِري َعْورَِتي، َوالثَّانَِيُة يَ ْقِضي َديِْني، َوالثَّالَِثُة َأنَُّو ُمتََّكِئي ِفي طُوِل ا

يَماٍن َواَل زَانًِيا َوالرَّابَِعُة فَِإنَُّو َعْوِني َعَلى َحْوِضي، َواْلَخاِمَسُة فَِإنِّي اَل َأَخاُف َعَلْيِو َأْن يَ ْرِجَع َكاِفًرا بَ ْعَد إِ 
 «بَ ْعَد ِإْحَصانٍ 

ثػىنىا ٤تيىم دي ٍبني اٍلميظىف ًر ًإٍمبلى عيمأبو ني  : أخرجوالحديثتخريج  ءن قاؿ : حىد 
حدثنا أىبيو عىًلي  ٤تيىم دي ٍبني  ،(24)

٤تمد بن عبد  حدثنا سليماف بن عبد الرٛتن حدثناسمل بن عبد اهلل الزاىد  الض ح اًؾ ٍبًن عىٍمروك حدثنا
ال يصح هبذا كىو .(25)الرٛتن القشَتم حدثنا عبد ا١تلك بن أ ي سليماف عن عطية عنو بو 

فمو صدكؽ كرَت ا٠تطأ  ،.كيضعف اٟتديث بعطية العويف(26): مًتكؾ رمي بالثذبمالقشَت ف،اإلسناد
 صدكؽ ٮتطئ  بن مسلم ا٠توالين: لرٛتن ابن بنت شرحبيلكسليماف بن عبد ا ،(27)
كأما ٤تمد بن ا١تظٌفر بن موسى فمو اٟتافظ الرقة  .(29)مي صدكؽ لو أكىاـ زى رٍ العى فمو  ،لكعبد ا١تك . (28)

ترجم لو  ،بن الضحاؾ بن عمرك بن أ ي عاصم النبيل أبو علي ٤تمد ك  ،(30)ا١تأموف ٤تدث العراؽ
 . (32)كٔترلو أفاد الذىيب  (31)ا٠تطي  كسثت عنو كاكتفى بقولو : نشأ بأصبماف ككت  هبا

                                                           
حيث  76/ 1فقد شرحما اٟتافظ ابن حجر يف مقدمة تقريبو  " تمييزا " . كمعٌت قولو 482، ص 1، ج5941، رقم تقريب التهذيبابن حجر العسقبلين،( 21)

)٘تييز( ، إشارة إىل أنو ذكر و: ذكر رقوما مرل )خ( رمزا للبخارم ، ك)ـ( رمزا ١تسلم . كىثذا لبقية الثت  اليت ترجم لرجا٢تا ، مث كمن ليست لو عندىم ركاية ، رقم علي
 ليتميز عن غَته.

 . تقدـ . 1274، رقم الجرح والتعديل( 22)
 . 280، ص 1، ج 103، رقم تنزيو الشريعة المرفوعةابن عراؽ الثناين، (23)
ٝتعت كحدثنا كأرربنا ك٨توه .  (  )قولو إمبلء ( إشارة إىل طريق من طرؽ ٖتٌمل اٟتديث كىي ٝتاع لفظ الشيخ كىو أعبلىا ، كهبا يقوؿ السامع :24)

 . 418/ 1 تدريب الراويالسيوطي،
 . تقدـ . 211، ص 10، جحلية األولياء( 25)
 . تقدـ. 325، ص 7، ج1752، رقم الجرح والتعديل( 26)
 . تقدـ . 393، ص 1، ج4616، رقم التقريب( 27)
 . تقدـ . 253، ص 1، ج2588، رقم التقريب( 28)
 . 363، ص 1، ج4184قم ، ر  تقريب التهذيب( 29)
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، عىٍن  لو طريق آرر كاٟتديث أررجو أٛتدمن طريق اٟتٍيسىٍُت ٍبن عيبػىٍيًد الل ًو اٍلًعٍجًلٌي حدثنا اٍلفيضىٍيلي ٍبني مىٍرزيكؽو
ـي كىمىٍن كيًلدى ٖتىٍتىوي  كعنده" ... اٍلعىٍويف  بو عىًطي ةى  ـي عىلىٍيًو الس بلى  .. ذكرهكىأىم ا الر انًيىةي، فىًلوىاءي اٟتٍىٍمًد بًيىًدًه، آدى
كىاٟتيسىُت اٍلًعٍجًليُّ ييٍشًبوي أىٍف يىثيوفى ٦ت ٍن قاؿ ابن عدم :  ،كىذا ال يصح هبذا اإلسناد ألجل العجلي.(33)"

اٟتٍىًديثى يىضىعي 
،عىًن اٟتٍىاًرًث، عىٍن عىًلي  بوكعند العقيلي.(34) قاؿ العقيلي لىٍيسى لىوي ًمٍن  ،من طريق أى ي ًإٍسحىاؽى

و  حىًديًث أى ي ًإٍسحىاؽى أىٍصله، كىقىٍد ريًكمى بًًإٍسنىادو لىُت 
يعي بً السى ،أبو إسحاؽ ىو عمرك بن عبد اهلل: أقوؿ . (35)

كضعفو ابن معُت  ،رماه ابن ا١تديٍت بالثذب،بن عبد اهلل األعورا اٟتارث: ىوك . (36)ارتلط بأررة لثنوثقة 
 كىذا يقتضي أف يثوف اٟتديث شديد الضعف لثن ا١تنت عليو آثار الوضع . .(37)

ُقم  :يَا عبد اهلل ،َوَأنا نَائِم على ِفَراِشي ،ِصيَح ِبي" : قَالَ  رضي اهلل عنو َعن َجابر بن عبد اهلل(3)
فصيح ِبي  ،فصيح ِبي الثَّانَِية َففعلت وعدت ِإَلى ِفَراِشي ،َففعلت َورجعت ِإَلى ِفَراِشي ،كفاكنس َدار 

فَ َلمَّا َكاَن  ،َففعلت َذِلك ،ُقم فاكنس َدارك وارم بالقمامة من َمْنزِلك :َوقيل لي يَا عبد اهلل ،الثَّالِثَة
ِإن بعض ِإْخَوانَنا من اْلِجّن زارنا َفَمنعو فَ  ،أحسن اهلل جزاءك: ِفي َوجو السحر قَاَل لي َذاك الصائح 

صدق َوُىَو : َفذكرت َذِلك لَرُسول اهلل صلى اهلل َعَلْيِو َوسلم فَ َقاَل  ،من الدُُّخول (38)المرزجوش
 . "فَِإذا َكاَن ِفي َدار لم يدخلَها الشَّْيطَان ،مزروع حول اْلَعْرش
ين اٍٟتسن بن ٤تيىم د بناٍٟتسن ا٠ٍتبلؿ حىدثنىا أىٍٛتد قاؿ: أىٍررب ا٠تطي  البغدادي أررجو: تخريج الحديث 

ار عىن أىبًيو أرربنىا سمل بن عبد اهلل حىدثًٍت ٤تيىم د بن سوٌ  بن ٤تيىم د بن عمرىاف حىدثنىا أىبيو اٍٟتسن بن سىامل
عىن مىالك بن ًدينىار عنو بو
ال ًذم تٍنس  أ ي اٍٟتسن اٍبن سىامل ألجل ،كىو باطل ال يصح هبذا اإلسناد.(39)
إًلىٍيًو الط ائًفىة اٍلمىٍعريكفىة بالسا١تية
 كما أفاد ا٠تطي  عقبو.  ،عرؼ ًبرًكىايىة اٟتديثكىلىٍيسى يي  (40)

                                                                                                                                                                      
 . 394، ص 2، ج3511، رقم سير أعالم النبالء( الذىيب،30)
 . 358، ص 3، ج922، رقم تاريخ بغداد( 31)
 . 467، ص 23، ج134، رقم تاريخ اإلسالم( 32)
 .  661، ص 2، ج 1127، رقم فضائل الصحابةأٛتد بن حنبل الشيباين،( 33)
 . 239، ص 3، ج494، رقم اء الرجالالكامل في ضعفابن عدم اٞترجاين،( 34)
 . 22، ص 2ج،الضعفاء الكبير(  العقيلي،35)
 . 423، ص 1،  ج5065، رقم تقريب التهذيب( 36)
 . تقدـ . 253، ص 5، ج 1025، رقم تهذيب الكمال( 37)
ٍعفىرو. الز بيدم،38) ، كعىرىبًٌيتيو الس ٍمسىقي كجى ، بالفىٍتًح، نػىٍبته ىٍرزىجيوشي

 ،  مادة " ـ ر ز ج ش "روستاج الع( ا١ت
 "  403، ص 2، ج 343، ترٚتة " ٤تمد بن سوار البصرم" رقم تالي تلخيص المتشابو( ا٠تطي ،39)
لسنة ، كقد رالفوا ( كنشَت إىل أف الطائفة السا١تية تنتس  إىل أ ي اٟتسن بن سامل كإىل أبيو أ ي عبد اهلل ، صاح  سمل. كىي فرقة من ا١تتثلمُت من أىل ا40)

. كمن ربلفاهتم قو٢تم : إف اهلل سبحانو ييرل يف صورة آدمي، كإهنم إذا  109/ 2 العبرأصوؿ السن ة يف مواضع، كبالغوا يف اإلثبات يف مواضع كما أفاد الذىيب يف 
ه ألنو يفعل ذلك بقضاء اهلل تعاىل ، كقد ىجرىم ٝتعوا القرآف من قارئ يركف أهنم يسمعونو من اهلل. كيعتقدكف أف ا١تيت يأكل يف قربه  كأف العاصي ال ييبلـ يف قرب 

 . 489، رقم بغية الوعاةالناس لذلك . السيوطي،



 العلي ربيع نور محمد

 

333 
 

" يف إسناد اٟتديث األكؿ كما تبُت ،ار بن الفضل كىو سوٌ " أبيو "ار عن إسناده ٤تمد بن سوٌ يفك أقوؿ : 
كىو يعرؼ  ،كيعٌل أيضا بػ " أٛتد بن ٤تمد بن عمراف كيبدك أنو ٣تموؿ . ،٤تمد بن سٌوار بن الفضل" 

قاؿ ا٠تطي   ،اٟتسن ا٠تبلؿ فمو اٟتافظ كأما  ،(41)قاؿ ا٠تطي  : كاف يضعف يف ركايتو ،بابن اٞتندم
كعلى متنو  ،فإف اٟتديث ال يصح سندا كبناء على ما تقدـ من دراسة اإلسناد.(42): كتبنا عنو كىو ثقة
 بادية آثار الوضع .

ا نَ َزَلْت »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: رضي اهلل عنو ْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّوِ عَ (4) َلمَّ
 . (43)«ُسورَُة بَ َراَءَة بُِعْثُت ِبُمَدارَاِة النَّاسِ 

: ٝتىً  عيمىري ٍبني كىاًصلو ليٍؤليؤو ، أىٍربػىرىين  عيبػىٍيد الل ًو ٍبن من طريقأررجو ا٢تركم :تخريج الحديث ٍعتي ، قىاؿى
: أىٍربػى  سىٍملى ٍبنى عىٍبًد الل وً  ضعيف منثر كىو .(44)عنو بو  مىاًلكي ٍبني ًدينىارو أىٍربػىرىين رىين ٤تيىم دي ٍبني سىو ارو يػىقيوؿي

ن كعبيد اهلل بن لؤلؤ : ركل حديرا موضوعا ع ،حاديرو منثرة أ ،هبذا اإلسناد ألجل عمر بن كاصل 
 .(1يف اٟتديث رقم ) اتقدم ،عمر بن كاصل 

ًدًر، عىٍن أىبًيًو، عىٍن فقد يعتضد هباكاٟتديث لو شواىد  أررج الطرباين من طريق ييوسيف ٍبن ٤تيىم ًد بًن اٍلميٍنثى
: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى:  اًبًر قىاؿى قىةه »جى ارىاةي الن اًس صىدى أكرده اٟتافظ ابن حجر .(45)«ميدى

مث قاؿ : كىًفيًو . كأكرده ا٢تيرمي كعزاه إىل الطرباين يف األكسط (46)عفوهكقاؿ: ضيوسف بن ٤تمد ػ" و بكأعلٌ 
، كىقىاؿى اٍبني عىًدم : أىٍرجيو أىن وي الى بىٍأسى بًوً  ييوسيفي ٍبني ٤تيىم ًد كىىيوى مىتػٍريكؾه
(47). 

ثػىنىا ييوسيفي ٍبني أىٍسبىاطو عىٍن سيٍفيىافى من طريق  عو سفياف الرورمأقوؿ : تاب اٍلميسىي   ٍبن كىاًضحو قىاؿى حىد 
الرػ ٍورًم  عىٍن ٤تيىم ًد ٍبًن اٍلميٍنثىًدًر عىٍن جىاًبرو بو
فقد ترجم  ،صحيحة لوال ا١تسي  بن كاضح كىي متابعة.(48)

                                                           
 . 244، ص 6، ج2734، رقم تاريخ بغداد( 41)
 . 453، ص 8، ج3950( ا١تصدر السابق، رقم 42)
ًظ ٢تىيٍم نشَت فيو إىل ا١تعٌت ا١تراد من ا١تداراة حيث أفاد اٟتافظ ابن حجر نقبل عن : التعليق( 43) ٍغبلى ًة كىتػىٍرؾي اإٍلً ًلمى ابن بطاؿ قولو : " ًىيى رىٍفضي اٞتٍىنىاًح لًلن اًس كىًلُتي اٍلثى

اىىنىةى ًمنى  اًف كىىيوى ال ًذم يىظٍ يف اٍلقىٍوًؿ كىذىًلكى ًمٍن أىقٍػوىل أىٍسبىاًب اأٍليٍلفىًة، مث فٌرؽ اٟتافظ بُت ا١تداراة كا١تداىنة فقاؿ : إف اٍلميدى ىى ري عىلىى الش ٍيًء كىيٍسًت بىاًطنو، كفسرىا  الد  مى
ارى  ا ميعىاشىرىةي اٍلفىاًسًق كىًإٍظمىاري الر ضىا ٔتىا ىيوى ًفيًو ًمٍن غىٍَتً إًٍنثىارو عىلىٍيًو، كىاٍلميدى ًؽ اٍلميٍؤًمًنُتى كىًىيى الر ٍفقي بًاٞتٍىاًىًل يف التػ ٍعًليًم كىبً اٍلعلمىاء بًأىنػ مى اٍلفىاًسًق يف النػ ٍمًي عىٍن ًفٍعًلًو اةي ًمٍن أىٍربلى

ٍنثىاري عىلىٍيًو بًليٍطًف اٍلقىٍوًؿ كىاٍلًفٍعًل كىالى ًسي مىا ًإذىا اٍحًتيجى ًإىلى تألفو كى٨تىٍو ذىًلك "فتح البارم ج  . 528، ص 10كىاإٍلً
 . 124، ص 1ج،، ذكر سمل بن عبد اهلل التسًتمكتاب األربعين في شيوخ الصوفيةا١تاليٍت ،( 44)

 . 146، ص 1، ج463، رقم المعجم األوسطالطرباين ،( 45)
 . 528، ص 10، جفتح الباري شرح صحيح البخاري( ابن حجر،46)
 . 17، ص 8، ج12630، رقم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ا٢تيرمي،47)
 . 216، ص 2، ج471، ترتي  ابن بلباف،  رقم اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان( ابن حباف،48)
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بن اكأما  .(49)حسن الرأم فيو ككاف النسائي ،و عليو، كىىو ال بأس بولو ابن عدم كقاؿ : كىافى يشبٌ 
: الى ٭تيٍتىجُّ بًًو. كىقىاؿى البيخىارًمُّ: دىفىنى كيتيبىوي، فىثىا ًديٍػريوي الى أسباط : فقد كىثػ قىوي اٍبني مىًعٍُتو. كىقىاؿى أىبيو حىامتًو فى حى

ارىاًة مىعى الن اسً  يف ترٚتتو البخارم ضٌمن اإلماـ.كقد (50)٬تيء كما ينبغي يدى
كىييٍذكىري  " ككذلك"  "بىابي ا١ت

ًإن ا لىنىٍثًشري »عىٍنأى ي الد ٍردىاًء: 
، كىًإف  قػيليوبػىنىا لىتػىٍلعىنػيميمٍ  (51)  حديث عائشة من ما أررجو ك .(52)«يف كيجيوًه أىقٍػوىاـو

:  رضي اهلل عنما"  نيوا لىوي، فىًبٍئسى اٍبني العىًشَتىًة ا»أىن وي اٍستىٍأذىفى عىلىى الن يب  صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى رىجيلهفىقىاؿى  -ٍئذى
، مثي  أىلىٍنتى « -أىٍك بًٍئسى أىريو العىًشَتىًة  فػىلىم ا دىرىلى أىالىفى لىوي الثىبلىـى، فػىقيٍلتي لىوي: يىا رىسيوؿى الل ًو، قػيٍلتى مىا قػيٍلتى
 .(53)«لىةن ًعٍندى الل ًو مىٍن تػىرىكىوي أىٍك كىدىعىوي الن اسي اتػ قىاءى فيٍحًشوً أىٍم عىاًئشىةي، ًإف  شىر  الن اًس مىٍنزً »لىوي يف القىٍوًؿ؟ فػىقىاؿى 

عباس كابن أنس كجابر كيف الباب عن كقد قاؿ السخاكم: ،يتأكد على كررة شواىده فإف اٟتدير بناءن ك 
 .(54)كعلي، كيتأكد بعضما ببعض

 نساءِ  منْ  ةٌ و عدّ زو ومعَ غْ م ي َ سلّ عليو و اهلل صلى اهلل  رسولُ  كانَ   : "قال رضي اهلل عنو عن أنس (5)
 حى.رْ الجَ  نَ داويْ ويُ  الماءَ  قينَ سْ ار يَ نصَ األ

، حدثنا أررجو أبو نعيم :  تخريج الحديث رى ٍبًن مىٍسريكرو أىبيو اٍلفىٍتًح اٍلقىو اسي قاؿ : أىٍربػىرىين ييوسيفي ٍبني عيمى
م قاؿ أرربين رايل ٤تمد سًتى حدثنا سمل بن عبداهلل التي دثنا اٍبني كاصلعيبػىٍيدي الل ًو أىبيو اٍلقىاًسًم الص نػٍعىاينُّ، ح

ار عن جعفر بن سليماف عن ثابت عنو بو . كمل يذكر لو يف اٟتلية مسندا سول ىذا اٟتديث بن سوٌ 
كقد قاؿ يف بداية اٟتديث : أسند سمل  ،مرفوعا كحديث " أعطيت يف علي ٜتسا " الذم تقدـ معنا 

عمر عبيد اهلل الصنعاين) عبيد اهلل بن لؤلؤ ( ك ضعيف منثر هبذا اإلسناد ألجل كحديرو .(55)بن عبد اهلل 
أقوؿ : كأما أبو الفتح القواس : فمو ثقة مأموف تقدـ يف سابقو. (.1رقم)يف اٟتديث اتقدم ،بن كاصل
 .(56)يف الصحيحُت بنحوه صحيح من طرؽ أررل أررجو الشيخاف كاٟتديث

                                                           
 . تقدـ . 123، ص 8، ج1874، رقم الكامل في ضعفاء الرجال( ابن عدم،49)
 . تقدـ، 575، ص 7، ج1363، رقم سير أعالم النبالء( 50)
 ، مادة " كشر "النهاية( االثىٍشر: ظيميوري اأٍلىٍسنىاًف للض ًحك. ابن األثَت ،51)
ارىاًة مى صحيح البخاري( 52) يدى

 .تقدـ. 31، ص 8عى الن اًس،  ج، كتاب اللباس،  بىابي ا١ت
 . 31، ص 8، ج 6131، كتاب اللباس، باب ا١تداراة مع الناس، رقم صحيح البخاري( 53)
 . 362، ص 1، ج508، رقم المقاصد الحسنةالسخاكم ،( 54)
 . يف ترٚتة سمل التسًتم . تقدـ ا١تصدر . 211، ص 13، ج حلية األولياء(  55)
اكىاًة الن سىاًء اٞتىٍرحىى يف الغىٍزًك، رقم ، كتاب اٞتصحيح البخاري( 56) ، كتاب اٞتماد كالسَت، بىابي غىٍزكىًة الن سىاًء و مسلم .34، ص 4، ج2882ماد كالسَت، باب ميدى

 . 1443، ص 3، ج1810مىعى الر جىاًؿ،  رقم 
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رأى ِإبِْليس حسن السحنة ثُمَّ رآُه  صلى اهلل عليو وسلم النَِّبيِّ  َأنّ "  عنورضي اهلل عن أبي ىريرة (6)
فَ َقاَل َلُو: َما الَِّذي أنحل جسمك َوغير لونك من بعد َما  ،بعد َذِلَك ناحل اْلِجْسم متغير اللَّْون

 ،ِهيل فرس ِفي َسِبيل اهللقَاَل: صَ  ؟َوَما ِىيَ  :قَالَ  ،ِفي أمتك يا محمد ِخَصالٌ  :قَالَ  ؟ رََأيْ ُتك َأوال

ُعمَّال  ،َورجل َخاِئف هلل بِالصِّحَّةِ  ،ورجٌل يُ َنادي بِالصَّاَلِة ِفي َوقتَها آنَاء اللَّْيل َوالن ََّهار محتسًبا
َورجل  ،َأو َذا فاقة ُمْضَطّرا ،َورجل كسب كسًبا من َحاَلل فوصل ِبِو َذا رحم ُمْحَتاجا ،للهمخلًصا

ثُمَّ صلى الضَُّحى هلل  ،ِفي محرابو ومقعده يذكر اهلل َحتَّى طلعت َعَلْيِو الشَّْمسصلى الصُّْبح َوجلَس 
 " فَتلك الَِّتي فعلت ِبي األفاعيل ،راجًيا

: أىٍربػىرىنىا اٟتٍىسىني البغدادي أررجو ا٠تطي :تخريج الحديث  قاؿ : أىٍربػىرىنىا أىٍٛتىدي ٍبني عىًلي  اٍلميٍحتىًسً ، قىاؿى
ادى، قىاٍبني اٟتٍيسىٍُتً  ثػىنىا أىبيو اٍلقىاًسًم عيبػىٍيدي الل ًو ٍبني ليٍؤليؤو السُّلىًميُّ بًبػىٍغدى : حىد  ثػىنىا  ٍبًن ٛتىٍثىافى اٍلفىًقيوي، قىاؿى : حىد  ؿى

 : ار عن داكد بن أ ي ىند ٝتعتسمل بن عبد اهلل التسًتم يقوؿ أرربنا ٤تمد بن سوٌ عيمىري ٍبني كىاًصلو قىاؿى
 .(57)وعن الشعيب عنو ب

بابن كيعٌل أيضا (.1رقم )يف اٟتديث  اتقدم ،عمر بن كاصل عبيد بن لؤلؤ ك ف منثر ألجل ضعيكىو 
ار فمو مقبوؿ تقدـ يف كأما ٤تمد بن سوٌ ،(58)ضعفو األزىرم كقاؿ : ليس بشيء يف اٟتديث ،ٛتثاف 

 (59)ي  كصٌدقوفقد كت  عنو ا٠تط ،كأما أبو علي احملتس  كالذم يعرؼ بابن التوزم ( 1)اٟتديث رقم
كالشعيب عامر بن شراحيل : من الرقات (60)كداكد بن أ ي ىند : ثقة متقن كاف يمم يف أررة

ا حىًديث مىٍوضيوع،  :كقاؿ ،عمر بن كاصل بو  من طريقكقد أكرده ابن اٞتوزم (61)ا١تشمورين  كاهتمىىذى
ا اٟتىًديث ٍبنى ا: ا٠تٍىًطي ي  كىاصل ًبوىٍضع ىىذى

 .(63).كأقره السيوطي(62)

يِق، َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن " ، قَاَل: رضي اهلل عنو َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ (7) َلمَّا َحَضَرْت َوفَاُة َأِبي َبْكٍر الصِّدِّ
َراُء ِفي النَّاِس َأْربَ َعٌة: اْمَرَأتَاِن، َوَرُجالِن، فََأمَّا االْمَرَأُة اأُلوَلى: َفَصفْ  (64)َأِبي طَاِلٍب، يَ ُقوُل: اْلُمتَ َفرُِّسونَ 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت تَ َفرََّسْت ِفي ُموَسى، قَاَل  بِْنُت ُشَعْيٍب، َلمَّا اللَُّو ِفي ِقصَِّتَها }يَا اََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي ْ

                                                           
 . 67، ص 13، ج5891ترٚتة عمر بن كاصل، رقم  ،تاريخ بغداد( 57)
 . 254، ص 8، ج3763ترٚتة اٟتسن بن اٟتسُت بن ٛتثاف، رقم   ( ا١تصدر السابق،58)
 . 529، ص 5، ج2402( ا١تصدر السابق، ترٚتة أٛتد بن علي احملتس ، رقم 59)
 . 200، ص 1، ج1817، رقم تقريب التهذيب( 60)
 . 287، ص 1، ج3092( ا١تصدر السابق، رقم 61)
 . 41، ص 2ذه األمة ، ج، سخط إبليس من أفعاؿ ىالموضوعاتابن اٞتوزم، (62)
 . 404، ص 1، جالآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعةالسيوطي ( 63)
 ، مادة " فرس " تاج العروس الًفرىاسىةي، بالثىٍسًر: ًمن التػ فىرًُّس، كىىيوى التػ وىسُّم.( 64)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

ِفيِو ِمَن  َوالرَُّجُل اأَلوَُّل: اْلَمِلُكاْلَعزِيُزَعَلى َعْهِد يُوُسَف، َواْلَقْومُ   .(26:  آية،القصص)اْلَقِويُّ اأَلِميُن{
َفَعَنا َأْو الزَّاِىِديَن، قَاَل  اللَُّو تَ َعاَلى: }َوقَاَل الَِّذي اْشتَ َراُه ِمْن ِمْصَر الْمَرَأتِِو َأْكرِِمي َمثْ َواُه َعَسى َأْن يَ ن ْ
ا تَ َفرََّسْت ِفي النَِّبيِّ ُخَويِْلٍد، َلمَّ  َفَخِديَجُة بنت َوَأمَّا االْمَرَأُة الثَّانَِيُة: (.20:  آية،يوسف)نَ تَِّخَذُه َوَلًدا{ 

ِد بِْنَعْبِد اللَِّو، ِإنَُّو نَ  َها: َقْد تَ َنسََّمْت ُروِحي ُروَح ُمَحمَّ ِبي  ِلَهِذِه األُمَِّة، َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوقَاَلْت ِلَعمِّ
يقُ  ، َلمَّا َحَضَرْتُو اْلَوفَاُة، قَاَل ِلي: ِإنِّي َقْد تَ َفرَّْسُت ِفي َأْن فَ َزوِّْجِني ِمْنُو، َوَأمَّا الرَُّجاُلآلَخُر: فَأَبُو َبْكٍر الصِّدِّ

 ي ِفي ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ... الحديث .َأْجَعَل اأَلْمَر ِمْن بَ ْعدِ 
، قاؿ : أىٍربػىرىنىا أىبيو اٍلقىاًسًم عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني ٤تيىم ًد ٍبًن جى المطوٌ  أررجو ا٠تطي : تخريج الحديث ٍعفىرو اٍلعىط اري

: ، قىاؿى : أىٍربػىرىنىا عيمىري ٍبني كىاًصلو ، قىاؿى ثػىنىا أىبيو اٍلقىاًسًم عيبػىٍيدي الل ًو ٍبني ليٍؤليؤو الس اًجيُّ : حىد  ٍعتي سىٍملى ٍبنى  قىاؿى ٝتًى
ثػىنىا مىاًلكي بٍ  : حىد  ثػىنىا اٟتٍىسىني ٍبني أى ي اٟتٍىسىًن عىٍبًد الل ًو، أىٍربػىرىين ٤تيىم دي ٍبني سىو ارو رىايل، قىاؿى : حىد  ني ًدينىارو، قىاؿى

عمر عبيد اهلل بن لؤلؤ " ركل حديرا موضوعا " ك ضعيف منثر هبذا اإلسناد ألجل كىو.(65)عنو بواٍلبىٍصرًمُّ، 
 . (66)كيدلسكاٟتسن البصرم ثقة فقيو يرسل كرَتا  ( 1رقم )يف اٟتديث  اتقدم ،أحاديرو منثرة :بن كاصل

قاؿ ا٠تطي  (67)كمالك بن دينار : صدكؽ عابد  ،(1أما ٤تمد بن سٌوار : فمقبوؿ تقدـ يف اٟتديث رقم )ك 
، أىٍك كيًضعى عىلىٍيًو، كىالل وي أىٍعلىمي  : عقبو ًل اٍلقيص اًص، كىضىعىوي عيمىري ٍبني كىاًصلو ا اٟتٍىًديثي مىٍوضيوعه ًمٍن عىمى ىىذى
 .(68)السيوطيأقرىك .
: سألترسوالللهصّلىاللهعليهوسّلمفيمالنجاةغدا؟فقال: اللهعنهماقالعنابنعباسرضي( 8)
عليكبكتاباللهعزَّوجلَّ،فإنفيهنبأمنكانقبلكموخبرمنبعدكم،وحكممابينكممندينكمالذيتعبدكمبهاللهعزَّوج»

،بهتصلونإلىالمعرفة،ومنيردالهدىفيغيرىيضّلهاهلل،ىوأمراللهالحكيم،وىوالصراطالمستقيم،وىوالشفاءالناف لَّ
ُنْشرَِكِبَربِّناَأَحداً *ِإنَّاَسِمْعناقُ ْرآنًاَعَجباً : وىوالذيلمتنتهالجنإذسمعتهأنقالواع، : الجن)يَ ْهِديِإلَىالرُّْشِدفَآَمنَّاِبِهَولَن ْ
0- 2. ) 

أررجو أبو بثر البلدم بإسناده كساقو عن  تخريج الحديث :
: نصرأٛتدبنعليبنإبراىيمالطائفيالصٌفارقاؿيأبالفقيم

ٝتعليبنأٛتدبنمحمدبناٟتسنالوٌضاحي،حدثناأبوالعباسعبدالرٛتنبناٟتسنبنعمرالبلخيببلخفيسثةساساحدثناأبوالقا
ٝتعتأبا٤تمدبنعبداللمالتسًتيرٛتماللمتعالىفيسنةٜتسوسبعينومائتينيقو ،ف،كقاألبويوسفأٛتدبنمحمدبنقيسالسجزم

 . (69)نو بو عارعنأبيعاصمالنبيلعنبشرعنعثرمةحدثنا٤تمدبنسوٌ :ؿ
                                                           

 . ترٚتة عبيد اهلل بن لؤلؤ . 78، ص 12، ج5464، رقم تاريخ بغداد( 65)
 .160، ص 1، ج1227، رقم بالتقري( 66)
 . 517، ص 1، ج6435( تقري  التمذي ، رقم 67)
 . 346، ص 1( الآللئ ا١تصنوعة، ا١تناق ، ج68)
 . 13( تفسَت التسًتم ّتمع أ ي بثر البلدم ، ص 69)
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كقد أشار ابن ماكوال لو يف ،أقف لو على ترٚتة أبو يوسف السجزم مل  ،٣تاىيلإسناده  حديث يفكىو  
كأبو (70)كقاؿ حدث عنو أٛتد بن ٤تمد بن قيس بن ٘تيم السجزم ،ترٚتة يوسف بن يعقوب بن شاذؾ 

كأبو القاسم الوضاحي لعلو البلخي كىو شيخ ،يل  اكالفقيو أبو نصر الصفار مل يتضح ،العباس البلخي
الضحاؾ بن ٥تلد . كبشر : صوابو " بشَت : ىو كبقية رجالو موثقوف . كأبو عاصم النبيل : ،(71)دكؽ ص

اء عليو : فاٟتديث غايتو ككلمم ثقات . كبن ٠توالين . كعثرمة موىل ابن عباس كىو ابن أ ي عمرك ا
 الضعف. 

رضي اهلل  اٟتارث عن علي عنارثأبيا١تختارالطائيعنابنأرياٟتمن طريق أقوؿ : ٟتديرو شاىد أررجو الًتمذم 
عليو فغايتو كبناء  .(72)كفياٟتارٙتقاؿ. كإسناد٫تجموؿ. ىذاحديربلنعرفمإالمنمذاالوجو: قاألبوعيسى. بوعنم

 كىو يعتضد . ،الضعف 
 
 

 القسم الثاني

 "الصغير" دراسة حياة اإلمام سهل بن عبد اهلل التستري 
 ،يب رٛتو اهلل تعاىل حُت ترجم للحسُت بن إسحاؽ التسًتم كما تقدـ يف مقدمة البحث أف اإلماـ الذى     
كىو ٘تييز ذىىيب قٌيم لتماثل  ،ز بينو كبُت الزاىدكبو ميٌ  ،سًتم الصغَتث عنو سمل بن عبد اهلل التي حدٌ  :قاؿ

من حيث  :كا١تقصود بالصغَت ،كمن مث تتميز مركيٌات كل منمما ،السملُت يف االسم كاسم األب كالنسبة
كقفت كل ما   كافية يفعلى ترٚتةلو لرغم من ذلك إال أين مل أقف على ان زمن التسًتم الزاىد . ك ه عتأرري 
ككاف ال بد من ،تقصيا حريرا من التقصي عنو كبناء عليو كاف ال بد ،من كت  الًتاجم كالتاريخ كالسَت عليو

كقد أفدت كإمعاف النظر. عنمما كدقة الفحص تعق  الركايات حيث التمييز بينو كبُت التسًتم الزاىد من
حيث تبُت يل أف  .(ق 430)سنة توفاتوكانكالذم  أٛتد بن عبد اهلل األصبماين عيم ني  فيذلك من اٟتافظ أ ي

حلية ك ،التسًتم الصغَت ىو أحد شيورو الذم ركل عنو يف كتابو ا١تسند ا١تستخرج على صحيح مسلم
  كغَتىا من كتبو . ،األكلياء كيف كتابو معرفة الصحابة 

في  فقد ركل عنم،أيضا سًتم الصغَت كاف من شيوخ اٟتافظ أ ي سعيد النقاشأف التي ٦تا ٕتدر اإلشارة إليو ك 
سًتم الصغَت كاف كبذلك يتضح أف التي يف مركياتو .  -كما سيأيت إف شاء اهلل   -كتابو" فوائد العراقيُت "

                                                           
 . 2، ص 5االكماؿ ج( 70)
 . 3739( سَت أعبلـ النببلء ، رقم 71)
 . 2906ٍضًل القيٍرآًف ، رقم ( سنن الًتمذم ، بىابي مىا جىاءى يف فى 72)
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كما تبُت يف   ،يف القرف الرالث ا٢تجرم بينماالتسًتم الزاىد كاف ،تقديريا  يعيش يف القرف الرابع ا٢تجرم
 .(73)دراسة حياتو 

كركل  ،كمن ربلؿ النظر يف أسانيد مركياتو تبُت لنا أنو أكرر الركاية عن شيخو اٟتسُت بن إسحاؽ التسًتم 
كيثٌت  ،التسًتمسمل بن عبد اهلل بن حفص ا٠تياط كأنو يسمى  ،البزار صاح  ا١تسندأبيبثر عن شيخو 
يف كىذا يتضح ،في يف معجم السفركذلكلى كأبو طاىر السً  ،فو أبو نعيم بالوراؽ يف اٟتلية كص ،بأ ي اٟتسن
 مركياتو.

ديرو يتبُت لنا أف التسًتم الصغَت كاف ذا شأف كدراية كإسناد كىو شيخ احأكبناء على التطواؼ يف أسانيد 
 لثبار احملدثُت .

 ري الصغيرستَ مرويات سهل بن عبد اهلل التُ 
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل )يَْأِتي الشَّْيطَاُن َأَحدَُكْم فَ يَ ُقوُل  رضي اهلل عنو ي ُىَريْ َرةَ َعْن َأبِ (9)

 َمْن َخَلَق السََّمَواِت َمْن َخَلَق اأَلْرَض فَ يَ ُقوُل اللَُّو( 
ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سى عيم قاؿ أررجو أبو ني :  تخريج الحديث ٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو ٍبًن حىٍفصو التٍُّسًتىًمُّ حدثػىنىا حىد 

حدثػىنىا أىبيو  ىاشم بن القاسم الليري( اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى حدثػىنىا ٤تىٍميودي ٍبني غىٍيبلفى حدثنىا أىبيو الن ٍضًر)
اـً ٍبًن عيرٍ  صىًحيحرىكىاهي عنو بو.قاؿ أبو نعيم: كىةى عىٍن أىبًيًو سىًعيدو اٍلميؤىد بي ٤تيىم دي ٍبني أى ي اٍلوىض اًح عىٍن ًىشى

 .(74)بو ميٍسًلمه عىٍن ٤تىٍميوًد ٍبًن غىٍيبلفى 
رىًضيى الل وي عىٍنوي: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى اهللي حديث أ ي ىريرة  أررجو البخارم من ،اٟتديث متفق عليوك 

ا، مىٍن رىلىقى  عىلىٍيًو كىسىل مى" يىٍأيت الش ٍيطىافي أىحىدى  لىقى كىذى : مىٍن رى ا..ذكرهكيٍم فػىيػىقيوؿي  .(75)كىذى
ٍسنىاًد، أىف  رىسيوؿى اهلًل صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل  كمسلم حدثو بو  ا اإٍلً ثػىنىا أىبيو الن ٍضًر، هًبىذى فى، حىد  مى ٤تىٍميودي ٍبني غىٍيبلى

: : " يىٍأيت الش ٍيطىافي أىحىدىكيٍم فػىيػىقيوؿي رى ٔتًٍرًلًو  قىاؿى : اهللي " مثي  ذىكى ؟ فػىيػىقيوؿي لىقى اأٍلىٍرضى مىٍن رىلىقى الس مىاءى؟ مىٍن رى
كعنو  ،ٝتع من ىشاـ بن عمار كطبقتو اٟتسُت بن إسحاؽ التسًتم. ك (76)عن أ ي ىريرة  كىزىادى، كىريسيًلوً 

 .(77)سًتم الصغَت كالطرباين مثررا عنو. كاف من اٟتفاظ الرحالةالت

                                                           
 ( .283( تقدـ يف دراسة حياتو أف الذىيب صٌوب كفاتو سنة )73)
 . 201، ص 1، ج344، رقم المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلمأبو نعيم،( 74)
 . 123، 4، ج3276، كتاب بدأ ا٠تلق، باب ًصفىًة إًبًٍليسى كىجينيوًدًه، رقم صحيح البخاري( 75)
  120، ص 1، ج134، يف اإلٯتاف، باب الوسوسة يف اإلٯتاف كما يقولو من كجدىا ، رقم يح مسلمصح( 76)
 . 57، ص 14، ج28، رقم سير أعالم النبالء( 77)
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)ِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم للَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل:َعِن النَِّبيِّ َصلَّى ا رضي اهلل عنو َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ عن (01)
 فَ ْليَ ُقْم فَ ْلُيَصلِّ رَْكَعًة َيُكوُن الشَّكُّ ِفي الزِّيَاَدِة ثُمَّ َيْسُجدُ  ،ِفي َصالٍة َفال َيْدِري َأَثالثًا َصلَّى َأْم َأْربَ ًعا

 َوِإْن َكاَن َصلَّى َأْربَ ًعا فَ ُهَما يُ ْرِغَماِن الشَّْيطَاَن( ،فَِإْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفَعَتا َلوُ  ،َسْجَدَتِي السَّْهوِ 
ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو ٍبًن حىٍفصو حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُت ٍبن أررجو أبو نعيم :  تخريج الحديث قاؿ : حىد 

عىٍن عىطىاًء ٍبًن ٍسًتىًمُّ حدثػىنىا سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو حدثػىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني ٤تيىم دو عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى ًإٍسحىاؽى التُّ 
يىسىارو عىٍنو بو
(78). 

كسعيد بن  ،أما اٟتسُت بن إسحاؽ فمو من اٟتفاظ الرحالة تقدـ يف سابقو  ،كىو حسن هبذا اإلسناد 
كزيد بن أسلم  (79)موثٌقكعبد العزيز بن ٤تمد ىو الدرىاكىٍردم :  ،  السننمنصور ىو اٟتافظ صاح

من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن كاٟتديث صحيح ركاه مسلم كعطاء بن يسار من رجاؿ الصحيح.
 .(80)عن أ ي سعيد بو يسار

َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم )اَل يَْدُخُل  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّوِ  رضي اهلل عنو َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعودٍ  (00)
َوال يَْدُخُل النَّاَر َمْن َكاَن ِفي قَ ْلِبِو ِمثْ َقاُل َحبٍَّة  ،َكاَن ِفي قَ ْلِبِو ِمثْ َقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْبرٍ   اْلَجنََّة َمنْ 
 (ِمْن ِإيَمانٍ 

ثػىنىا : أررجو أبو نعيم قاؿ  : تخريج الحديث سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى حدثػىنىا حىد 
 . (81)عنو بوًمٍنجىابي ٍبني اٟتٍىاًرًث حدثػىنىا عىًليُّ ٍبني ميٍسًمرو عىًن األىٍعمىًش عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى عىٍن عىٍلقىمىةى 

: أىٍربػىرىنىا اٍبني ميسٍ أررجو مسلم  صحيح كاٟتديث ًمرو، عىًن سليماف اأٍلىٍعمىًش، عىٍن قاؿ : حدثنا ًمٍنجىابه
ةى  كأما اٟتسُت بن إسحاؽ فمو من .(82)، عنو بو " بن قيس النخعي" ًإبٍػرىاًىيمى " النخعي" عىٍن عىٍلقىمى

 ( .9اٟتديث رقم ) اٟتفاظ تقدـ يف

 . رََأى رَبَُّو بَِقْلِبوِ  ":  قَالَ  رضي اهلل عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ( 02)

ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي أررجو أبو نعيم قاؿ : الموقوف تخريج الحديث : حىد 
ٍبني ًإٍسحىاؽى حدثػىنىا ٭تىٍِتى اٟتًٍم اينُّ حدثنىا حىٍفصي ٍبني ًغيىاثو عىٍن عىٍبًد اٍلمىًلًك عىٍن عىطىاءو عنو بو 
(83). 

                                                           
 . 168، ص 2، ج1253، رقم المسند المستخرج(78)
 . 187، ص 18، ج3470، رقم تهذيب الكمال( 79)
، كىاٍلمىٍعٌتى أىف  الش ٍيطىافى  يرغمان الشيطان. كقولو"  400، ص 1، ج571لصبلة، رقم ، يف ا١تساجد، باب السمو يف اصحيح مسلم( 80) الن ًإٍذالى " أىٍم ًإغىاظىةن لىوي كى

تًًو، رٍبً صىبلى تىوي فىجىعىلى الل وي تػىعىاىلى لًٍلميصىل ي طىرًيقنا ًإىلى جى  . 60، ص 5، جشرح النووي على مسلملىبىسى عىلىٍيًو صىبلى
 . 166، ص 1، ج265، رقم ند المستخرجالمس( 81)
 .93، ص 1، ج91، اإلٯتاف، باب ٖترمي الثرب، رقم صحيح مسلم( 82)
 . 241، ص 1، ج439، رقم المسند المستخرج( 83)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

 

 .(84)متثل م فيواين : مٌ ٭تِت اٟتً ؤلجل كذلث ،عيم عقبوني  ضعفو أبو ،ضعيف هبذا اإلسنادكىو 

ثػىنىا  ،تابعو ابن أ ي شيبة كىي متابعة صحيحة  :أقوؿ ٍيبىةى، حىد  ثػىنىا أىبيو بىٍثًر ٍبني أى ي شى فقد أررج مسلم حىد 
ًلًك بو كلفظو ، عىٍن عىٍبًد حىٍفص بن غياث : اٍلمى إف ا١توقوؼ عن ابن كبناء عليو ف.(85)«رىآهي ًبقىٍلًبوً »قىاؿى
 (.9يف اٟتديث رقم ) تقدـحالة حافظ أما اٟتسُت بن إسحاؽ فمو ر و.عباس صحيح 

َرَمْقُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َرَأْيُت : قَاَل  رضي اهلل عنو َعِن اْلبَ َراِء ْبِن َعاِزبٍ ( 03)
َد الرَّْكَعِة َفَسْجَدَتُو فَاْعِتَداَلُو بَ ْعَد السَّْجَدِة َفِجْلَسَتُو ِإَلى ااِلْنِصَراِف َقرِيًبا ِمَن ِقَياَمُو فَ رَْكَعَتُو فَاْعِتَداَلُو بَ عْ 

 .السََّواءِ 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى حدثػىنىا أررجو أبو نعيم قاؿ : تخريج الحديث :حىد 
عنو رو حدثػىنىا أىبيو عىوىانىةى عىٍن ٛتيىٍيًد ٍبًن أى ي ًىبلؿو عىٍن عىٍبًد الر ٍٛتىًن ٍبًن أى ي لىيػٍلىى سىًعيدي ٍبني مىٍنصيو 

كسعيد بن منصور ىو  . (87)بو عن ٛتيد أ ي عوانة من طريقٔترلو صحيح ركاه مسلم كاٟتدير.(86)بو
 ( .9ديث رقم )كاٟتسُت بن إسحاؽ ىو الرحالة اٟتافظ تقدـ يف اٟت ،اٟتافظ صاح  السنن

ْع َعِن اْلبَ َراِء ْبِن َعاِزٍب َأّن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل )ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّْيَك َواْرفَ ( 04)
 .ِمْرفَ َقْيَك(

اؽى قىاؿ حدثػىنىا  ٍبني ًإٍسحى اٍٟتسُتي  أررجو أبو نعيم قاؿ حدثنا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو حدثػىنىا: تخريج الحديث
سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو حدثػىنىا عيبػىٍيدي الل ًو ٍبني ًإيىادو عىٍن أىبًيًو عنو بو
(88). 

كأما اٟتسُت بن إسحاؽ فحافظ رحالة تقدـ .(89(رلو من طريق عبيد اهلل بن إيادصحيح ركاه مسلم ٔتكىو 
 .(90)اح  السننصالرقة اٟتافظ كسعيد بن منصور ىو  ،(9ديث رقم)يف اٟت

                                                           
 . 419، ص 31، ج6868، رقمتهذيب الكمال( 84)
 . 158، ص 1، ج176، اإلٯتاف، رقم صحيح مسلم( 85)
 . 87، ص 2ج، 1042، رقم المسند المستخرج( 86)
 . 343، ص 1، ج471، ا١تساجد، رقم صحيح مسلم( 87)
 . 105، ص 2، ج1094، رقم المسند المستخرج( 88)
 . 356، ص 1، ج494، ا١تساجد، رقم صحيح مسلم( 89)
 . 2399رقم  تقريب التهذيب( 90)
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ِمْن  (91)َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم )ُيْصِبُح َعَلى ُكلِّ ُسالَمى رضي اهلل عنو َعْن َأِبي َذرٍّ  (05)
وِف َوَأْمٌر بِاْلَمْعرُ  ،وَُكلُّ تَ ْهِليَلٍة َصَدَقةٌ  ،وَُكلُّ َتْحِميَدٍة َصَدَقةٌ  ،َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقةٌ  ،َأَحدُِكْم َصَدَقةٌ 

 .َويْجِزي ِمْن َذِلَك رَْكَعَتاِن يَ رَْكُعُهَما ِمَن الضَُّحى( ،َصَدَقةٌ  َونَ ْهٌي َعْن ُمْنَكر ،َصَدَقةٌ 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى حدثػىنىا عيم قاؿأررجو أبو ني  : تخريج الحديث : حىد 
نىةى عىٍن ٭تىٍِتى ٍبن عىٍبدي الل ًو بن ٤تيىم د بن  أىًري جيوىٍيرًيىةى حدثػىنىا مىٍمًدمُّ ٍبني مىٍيميوفو حدثػىنىا كىاًصله مىٍوىلى أى ي عييػىيػٍ

عيقىٍيلو عىٍن ٭تىٍِتى ٍبًن يػىٍعميرى عىٍن أى ي األىٍسوىًد عنو بو 
 من طريقصحيح أررجو مسلم ٔترلو كىو . (92)

كعبد اهلل بن ٤تمد بن أري  ،(9يف اٟتديث رقم ) كاٟتسُت بن إسحاؽ حافظ رحالة تقدـ .(93)ممديبو
:  كأبو األسود ىو الديلي (94)جويرية من رجاؿ الصحيح 

" كقيل غَت ذلك اٝتمظا١تابنعمرك" بثسرا١تمملةكسثونالتحتانيةكيقااللدؤليبالضمبعدىا٫تزةمفتوحةالبصرم
 .(95)كىو ثقة ٥تضـر 

َصلَّى َعَلى قَ ْبٍر بَ ْعَد َما : لنَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم نَّ ارضي اهلل عنهما " أ َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ( 06)
 "ُدِفنَ 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى التٍُّسًتىًمُّ أررجو أبو نعيم قاؿ : تخريج الحديث : حىد 
اًلدو عىًن الش ٍعيب  حدثػىنىا اٟتٍىسىني ٍبني عىًلي  اٟتٍيٍلوىاينُّ ح دثػىنىا كىٍى ي ٍبني جىرًيرو حدثػىنىا شيٍعبىةي عىٍن ًإٍٝتىاًعيلى ٍبًن أى ي رى

كاٟتسُت بن إسحاؽ  .(97)ٔترلو من طريق كى  بن جرير بو.كاٟتديث صحيح أررجو مسلم (96)عنو بو
 . (98)كاٟتسن بن علي اٟتلواين : ثقة حافظ  ،(9حافظ رحالة تقدـ يف اٟتديث رقم )

َعْبٍد َلُو َما ِمْن " : ُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَّ  رضي اهلل عنو َعْن َأِبي ُىَريْ َرةَ  (07)
َها َجْنُبُو فَ ُيْكَوى بِ  ،ُح ُيْحَمى َعَلْيِو ِفي نَاِر َجَهنَّمَ َلُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َصَفائِإالَّ ُجِمَع  ،َماٌل اَل يُ َؤدِّي زََكاتَوُ 

ثُمَّ يُ َرى  ،َحتَّى يَ ْقِضَي اللَُّو بَ ْيَن ِعَباِدِه ِفي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنٍة ِممَّا تَ ُعدُّونَ  ،َوَظْهُرهُ 
ِإالَّ ُيَجاُء ِبَها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة   ،َوَما ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل اَل يُ َؤدِّي زََكاتَوُ  ،َسِبيَلُو ِإمَّا ِإَلى اْلَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلى النَّارِ 

                                                           
ـي اأٍلى  " سالمى( قولو 91) ـً كىأىٍصليوي ًعظىا ًف كىمىفىاًصًلًو . " ًبضىم  الس ًُت كىٗتىًٍفيًف البل  يًع ًعظىاـً اٍلبىدى  . 233، ص 5، جشرح النوويصىاًبًع كىسىائًًر اٍلثىف  مثي  اٍستػيٍعًملى يف ٚتًى
 . 315، ص 2، ج1627، رقم المسند المستخرج( 92)
 . 498، ص 1، ج720، ا١تساجد، رقم صحيح مسلم( 93)
 . 44، ص 16، ج3528، رقم تهذيب الكمال( 94)
 . 7940تقري  رقم ( ال95)
 . 37، ص 3، ج2139، رقم المسند المستخرج( 96)
ًة عىلىى اٍلقىرٍبً،  رقم صحيح مسلم( 97)  . 658، ص 2، ج954، اٞتنائز، باب الص بلى
 . 351، ص 8، ج3837، رقم تاريخ بغداد( ا٠تطي  ،98)
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مرت آخرَىا ردَّْت َعَلْيِو كلما   ،ثُمَّ ُيْستَ ن َُّعَلْيوِ  (99)ثُمَّ يُ ْبَطُح َلَها بَِقاٍع قَ ْرَقرٍ  ،َكَأْحَسِن َما َكاَنْت َعَلْيوِ 
ثُمَّ يُ َرىَسِبيَلُو  ،ِسيَن َأْلَف َسَنٍة ِممَّا تَ ُعدُّونَ َحتَّى يَ ْقِضَي اللَُّو بَ ْيَن ِعَباِدِه ِفي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخمْ  ،ىاأوال

ِإالَّ ُيَجاُء ِبَها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِبَغَنِمِو   ،َوَما ِمْن َصاِحِب َغَنٍم اَل يُ َؤدِّي زََكاتَوُ  ،ِإمَّا ِإَلى اْلَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلى النَّارِ 
لَْيَس ِفيَها َعْصًبا َوال  ،ُحُو بُِقُرونَِهاَوتَ ْنطِ َتَطُؤُه بَِأْظالِفَها َقاٍع قَ ْرَقٍر ف َ فَ ُيْبَطُح َلَها بِ  ،َكَأْكَثِر َما َكاَنتْ 

َحتَّى يَ ْقِضَي اللَُّو بَ ْيَن ِعَباِدِه ِفي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه  ،ُكلََّما َمَضْت َعَلْيِو ُأْخَراَىا رُدَّْت َعَلْيِو ُأوالَىا  ،َجْدًعا
ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّو  ،ثُمَّ يُ َرى َسِبيَلُو ِإمَّا ِإَلى اْلَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلى النَّارِ  ،َنٍة ِممَّا تَ ُعدُّونَ َخْمِسيَن َأْلَف سَ 

ُر ِإَلى يَ ْوٍم اْلِقَياَمِة :قَاَل  ؟فَاْلَخْيلُ   .... الحديثاْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي نَ َواِصيَها اْلَخي ْ

ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو التٍُّسًتىًمُّ حدثػىنىا ٤تيىم دي ٍبني اؿ أررجو أبو نعيم ق:  تخريج الحديث : حىد 
ٍيلو عىٍن أىبًيوً  كاٟتديث .(100)عنو بو عبد اهلل بن بزيع حدثػىنىا يىزًيدي ٍبني زيرىٍيعو حدثػىنىا رىٍكحي ٍبني اٍلقىاًسًم عىٍن سيمى

 .(101)بواحٌدثو بو ٤تمد بن عبد اهلل بن بزيع : مكمنما  عدةصحيح أررجو مسلم من طرؽ 

َأنَُّو قَ َرَأ ِفي ُأُذِن ُمْبتَ ًلى فََأَفاَق، فَ َقاَل َلُو َرُسوُل اهلِل  َمْسُعوٍد رضي اهلل عنوَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ( 08)
 (102)ُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا{قَاَل: قَ َرْأُت: }َأَفَحِسبْ « َما قَ َرْأَت ِفي ُأُذنِِو؟»َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

َلْو َأنَّ َرُجاًل ُموِقًنا قَ َرَأَىا َعَلى َجَبٍل »فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:  ،َحتَّى َخَتَم السُّورََة 
 .«َلَزالَ 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل أررجو أبو نعيم قاؿ:  تخريج الحديث ثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني : حىد  التٍُّسًتىًمُّ، حىد 
ًيعىةى، عىٍن عىٍبًد اهللً  ثػىنىا اٍبني ٢تى ، حىد  ثػىنىا اٍلوىلًيدي ٍبني ميٍسًلمو ثػىنىا دىاكيدي ٍبني ريشىٍيدو، حىد  ، حىد   ٍبًن ىيبػىيػٍرىةى، عىٍن ًإٍسحىاؽى

ح بالسماع كقد ارتلط بن ٢تيعةمل يصرٌ  عبد اهلل،اإلسناد .كىو ضعيف هبذا(103)عنو بو حىنىشو الص نػٍعىاين  
ٍيد "  ،(8كأما اٟتسُت بن إسحاؽ فمو رحالة حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم ) .(104) كداكد بن ريشى

كقد صرح بالتحديث عن ابن  (106)كالوليد بن مسلم : ثقة لثنو كرَت التدليس ،(105)بالتصغَت " ثقة

                                                           
اًء فػىييٍمًسثيوي قىاؿى ا٢ٍتىرىًكمُّ كىٚتىٍعيوي ًقيعىةه كىًقيعىافه ، كىاٍلقىٍرقػىري اٍلميٍستىًوم اٍلقىاعي اٍلميٍستىًوم اٍلوىاًسعي ًمنى اأٍلى  )ِبَقاٍع قَ ْرَقٍر(( قولو 99) أىٍيضنا ًمنى اأٍلىٍرًض اٍلوىاًسعي كىىيوى ٍرًض يػىٍعليوهي مىاءي الس مى

 .  . 64، ص 7، جشرح النوويًبفىٍتًح اٍلقىافػىٍُتً
 . 67، ص 3، ج2223، رقم المسند المستخرج( 100)
 . 683، ج 2، ج987، الزكاة،  باب إمث مانع الزكاة، رقم صحيح مسلم(101)
 .115، آية : سورة المؤمنون( 102)
 . 7، ص 1، ا١تقدمة، جالحلية( 103)
 . 319، ص 1، ج3563، رقم التقريب( 104)
 . 198، ص 1، ج1784( ا١تصدر السابق، رقم 105)
 . 584، ص 1، ج 7456( ا١تصدر السابق، رقم 106)
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كقد أكرده (108) الصنعاين نزيل أفريقية : ثقةكحنش بن عبد اهلل ،(107)كعبداهلل بن ىبَتة: ثقة ،٢تيعة
اًلًو رًجىاؿي  ًديريوي حىسىنه، كىبىًقي ةي رًجى ًيعىةى، كىًفيًو ضىٍعفه كىحى  ا٢تيرمي كقاؿ رىكىاهي أىبيو يػىٍعلىى، كىًفيًو اٍبني ٢تى

 .(109)الص ًحيحً 

َعَلْيِو َوَسلََّمأَنَُّو ذََكَر رَُجاًل ِفيَمْن  ،َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ رضي اهلل عنو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ  عن أبي(09)
َقاُلوا: َسَلَف رَاَشُو اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َمااًل َوَوَلًدا فَ َلمَّا َحَضَرُه اْلَمْوُت قَاَل لَِبِنيِو: َأيُّ َأٍب ُكْنُت َلُكْم؟ ف َ 

رٌ  ُر َأٍب، قَاَل: فَِإنَُّو َلْم يُ ْبَتَأْر ِلي ِعْنَد اهلِل َخي ْ ٌر َقطُّ قَ ،َخي ْ َوِإْن ،اَل: َفسََّرَىا قَ َتاَدُة: َلْم يُدََّخْر ِعْنَد اهلِل َخي ْ
بِْنَي فَِإَذا ُمتُّ فََأْحرُِقوِني َحتَّى ِإَذا ِصْرُت ُحَمًما فَاْسَحُقوِني ثُمَّ ِإَذا َكانَ  يَ ْوُم رِيٍح  يَ ْقِدِر اهلُل َعَليَّ يُ َعذِّ

َما »اهلِل َعَلْيِو السَّاَلُم: فََأَخَذ َمَواثِيَقُهْم َعَلى َذِلَك فَ َفَعُلوا بِِو فَ َقالَ َعاِصٍف فَاْذُروِني ِفيَها، قَاَل نَِبيُّ 
 .َحَمَلَك َعَلى َما فَ َعْلَت؟ قَاَل: يَا َربِّ َمَخافَ ُتَك َأْو قَاَل: فَ َرٌق ِمْنَك، َفَما َتاَلفَاُه َأْن رَِحَموُ 

ثػىنىا عيم قاؿأررجو أبو ني :  تخريج الحديث حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ،أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ : حىد 
: حدثنا شيٍعبىةي، " العنربم " ٍبني ًإٍسحىاؽى التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا عيبػىٍيدي اهلًل ٍبني ميعىاذو  ثنا قػىتىادىةي، حد،حدثنا أى ي قىاؿى

عى عيٍقبىةى ٍبنى عىٍبًد اٍلغىاًفًر، يػىقيوؿي ٝتىً  صىًحيحه ثىاًبته ميتػ فىقه  . قاؿ أبو نعيم: يٌبوٍعتي أىبىا سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرً ٝتًى
ثىًٍت عيبػىٍيدي اهلًل ٍبني ميعىاذو اٍلعىٍنربىًمُّ، ٔترل إسناده . كاٟتسُت بن إسحاؽ : أقوؿ : .(110)عىلىٍيوً  كعند مسلم حىد 

 ( .9رحالة حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم )

َنا َأنَا قَاِعٌد »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: رضي اهلل عنو َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ ( 21) بَ ي ْ
َقَعَد ِفي ِإْذ َجاَء ِجْبرِيُل َعَلْيِو السَّاَلُم فَ وََكَز بَ ْيَن َكِتَفيَّ فَ ُقْمُت ِإَلى َشَجَرٍة ِفيَها ِمْثُل وَْكَرِي الطَّْيِر ف َ 

ُت ِفي اآْلَخِر َوَسَمْت َواْرتَ َفَعْت َحتَّى َسدَِّت اْلَخاِفَقْيِن َوَأنَا أُقَ لُِّب َطْرَفيَّ َوَلْو ِشْئُت َأْن َأَحِدِىَما َوقَ َعدْ 
فَ َعَرْفُت َفْضَل ِعْلِمِو بِاهلِل  (111)َأَمسَّ السََّماَء َلَمَسْسُت فَاْلتَ َفَت ِإَليَّ ِجْبرِيُل فَِإَذا ُىَو ِحْلٌس اَلِطئٌ 

ُدوِني اْلِحَجاُب،  (112)فَ ُفِتَح ِلي بَاٌب ِمْن َأبْ َواِب السََّماِء َورََأْيُت النُّوَر اأْلَْعَظَم َوُلطَّ  تَ َعاَلى َعَليَّ 
 .« رَفْ َرفُ َها الدُّرُّ َواْلَياُقوُت فََأْوَحى اهللُ تَ َعاَلى ِإَليَّ َما َشاَء َأْن يُوِحيَ 

                                                           
 . 327، ص 1، ج3678( ا١تصدر السابق، رقم 107)
 . 183، ص 1، ج1576( ا١تصدر السابق، رقم 108)
 . 115، ص 5، ج8469، رقم مجمع الزوائد( 109)
وبة ، برقم ، كعند مسلم يف الت3478، ترٚتة " عقبة بن عبد الغافر"  كاٟتديث عند البخارم يف كتاب أحاديث األنبياء،  برقم 261، ص 2، جالحلية( 110)

 . كبل٫تا من طريق قتادة بو . أقوؿ : جاء يف إسناد أ ي نعيم : حدثنا أبو اٟتسن بن سمل بن عبد اهلل التسًتم، كىو ٖتريف مت تصويبو .2757
، مادة " حلس" كالطئ  من لط باألمر لحديث واألثرالنهاية في غريب ا( اٟتًٍلس، ىو الثساء الذل يلى ظىٍمرى اٍلبىًعًَت ٖتىٍتى اٍلقىتىً ، يشٌبو بًًو لًلزيـك كالدكاـ . 111)

 ، مادة " لطط "تاج العروسإذا لزمو كالتصق بو . 
 ، مادة " لطط " النهاية( اللط : ا١تنع كالسًت  . 112)
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ثػىنىا سىٍملي : أررجو أبو نعيم قاؿ:  تخريج الحديث حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى  ،ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ  حىد 
امىةى، عىٍن أى ي ًعٍمرىافى اٞتٍى  عنو ٍوين  التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو، حدثنا اٟتٍىاًرثي ٍبني عيبػىٍيًد اهلًل أىبيو قيدى

لفظ اٞتبللة " مل إضافتمل ن عبيد " بدكفألجل اٟتارث ب ،كىو ضعيف مضطرب هبذا اإلسناد  .(113)بو
كأبو عمراف اٞتوين ىو عبد ا١تلك بن حبي  : ،(114)يعرفو أٛتد كقاؿ مرة : مضطرب اٟتديث

كسعيد بن منصور صاح  السنن  ،(9كأما اٟتسُت بن إسحاؽ : حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم )(115)ثقة
 .(116)األكسط كقاؿ رجالو رجاؿ الصحيحكاٟتديث أكرده ا٢تيرمي كعزاه إىل البزار كالطرباين يف .  

قاؿ أبو نعيم عقبو :  ،كقد تفرد بو  ،اٟتارث بن عبيد أ ي قدامة أقوؿ : حديرو ضعيف مضطرب ألجل  
، تػىفىر دى بًًو عىٍنوي اٟتٍىاًرثي ٍبني عيبػىٍيدو أىبيو ًديًث أى ي ًعٍمرىافى عىٍن أىنىسو ا غىرًي ه ملٍى نىٍثتيٍبوي ًإال  ًمٍن حى مىةى. كأضيف قيدى

 .(117)ا١تتفق عليماأف حديرو ٥تالف لركاية الرباؽ 

السَِّواُك »َعْن َأِبي ُىَريْ َرَة، َرِضَي اهلُل تَ َعاَلى َعْنُو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: ( 20)
 «ُسنٌَّة فَاْسَتاُكوا َأيَّ الن ََّهاِر ِشْئُتمْ 

ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل أبو نعيم قاؿ أررجو : تخريج الحديث حدثػىنىا اٟتٍىسىني ٍبني عىٍبًد  ،: حىد 
، حدثنا ميٍسًلمي ٍبني ًإبٍػرىاًىيمى  ،  ،اٍلعىزًيًز اٍلميجىو زي قىةي ٍبني ميوسىى، حدثنا فػىٍرقىده، عىٍن يىزًيدى أى ي اٍلميمىز ـً حدثنا صىدى

يمزـ دا هبذا اإلسناد ىو ضعيف جك .(118)عنو بو
التميمي البصرم  ،بتشديد الزام ا١تثسورة،ألجل أ ي ا١ت

كفرقد  ،(120)صدقة بن موسى يضعفبمث إف حديرم،(119)فمو مًتكؾاٝتو يزيد كقيل عبد الرٛتن بن سفياف 
كأما اٟتسن بن سمل بن عبد العزيز اجملوز ذكره ابن .(121)خي لُت اٟتديث كرَت ا٠تطأبن يعقوب السبى 

كقد أكرده ،(123)كمسلم بن إبراىيم ىو األزردم : ثقة ،(122)يف الرقات كقاؿ : رٔتا أرطأ حباف 

                                                           
 ، ترٚتة " أ ي عمراف اٞتوين " .316، ص 2، جالحلية( 113)
 . 258، ص 5، ج1029، رقم تهذيب الكمال( 114)
 . 362، ص 1، ج4172، رقم ذيبتقريب الته( 115)
 . 75، ص 1، ج238، رقم مجمع الزوائد( 116)
 . 164. كمسلم يف اإلٯتاف، رقم  3887( البخارم، ا١تناق ، رقم 117)
 ، ترٚتة " فرقد السبخي" .49، ص 3، ج الحلية( 118)
 . 676، ص 1، ج8397" الثٌت" رقم تقريب التهذيب( 119)
 . 149، ص 13، ج2870، رقم تهذيب الكمال( 120)
 . 444، ص 1، ج5384، رقم التقريب( 121)
 . 181، ص 8، ج12865، رقم الثقات( 122)
 . 529، ص 1، ج6616، رقم تقريب التهذيب( 123)
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كتعقبو ا١تناكم بقولو :  ،السيوطي كعزاه إىل الديلمي يف الفردكس من حديث أ ي ىريرة كسثت عنو
 . (124)بإسناد ضعيف

نَّ َرُجاًل قَ َتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن أِو َوَسلََّم: ى اهلُل َعَليْ ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّ رضي اهلل عنو (َعْن َأِبي َسِعيدٍ 22)
َب، ثُمَّ نَ ْفًسا، َفَجَعَل َيْسَأُل َىْل ِمْن تَ ْوبٍَة، فَأََتى رَاِىًبا َفَسأََلُو، فَ َقاَل: لَْيَسْت َلَك تَ ْوبٌَة، فَ َقَتَل الرَّاىِ 

ُحوَن، فَ َلمَّا َكاَن ِفي بَ ْعِض الطَّرِيِق َأْدرََكُو اْلَمْوُت، تَاَب، َفَخَرَج ِمْن قَ ْريَِتِو ِإَلى قَ ْريٍَة ِفيَها قَ ْوٌم َصالِ 
َحِة َأقْ َرَب فَ َناَء ِبَصْدرِِه ثُمَّ َماَت، فَ نَ َزَلْت َماَلِئَكُة الرَّْحَمِة َوَماَلِئَكُة اْلَعَذاِب، وََكاَن ِمَن اْلَقْريَِة الصَّالِ 

 ِبِشْبٍر، َفُجِعَل ِمْن َأْىِلَها "

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل ٍبًن حىٍفصو التٍُّسًتىًمُّ حدثنا اٟتٍيسىٍُتي أررجو أبو نعيم قاؿ : تخريج الحديث : حىد 
يًق  ،حدثنا أى ي  ،حدثنا عيبػىٍيدي اهلًل ٍبني ميعىاذو  ،ٍبني ًإٍسحىاؽى التٍُّسًتىًمُّ  عى أىبىا الص د  حدثنا شيٍعبىةي، عىٍن قػىتىادىةى، ٝتًى
نعيم : صىًحيحه ميتػ فىقه عىلىٍيوً  عنو بو. قاؿ أبو

(125). 

أقوؿ : كىو عند مسلم من إسناد عبيد اهلل بن معاذ العنربم عن أبيو ٔترل إسناده . كاٟتسُت بن إسحاؽ 
 كأبو الصديق الناجي : ىو بثر بن عمرك أك ابن قيس البصرم . ،( 9حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم )

، َقاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: رضي اهلل عنهما َريْ َرةَ َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبي ىُ ( 23)
 «اَل يَْدُخُل اْلَجنََّة َوَلُد زِنًا، َواَل َوَلُدُه َواَل َوَلُد َوَلِدهِ »

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل ٍبًن حىٍفصو اٍلوىر اؽي : أررجو أبو نعيم قاؿ: تخريج الحديث التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا حىد 
، عىٍن أى ي ًإٍسرىائًيلى  ، حدثنا ييوسيفي ٍبني أىٍسبىاطو ، حدثنا عىٍبدي اهلًل ٍبني حينػىٍيفو  زىكىرًي ا ٍبني ٭تىٍِتى ٍبًن ديريٍستى

، عىٍن فيضىٍيًل ٍبًن عىٍمروك، عىٍن ٣تيىاًىدو  ًئي  اعيل إٝت: إسرائيل أبو ،ضعيف هبذا اإلسنادكىو .(126)عنو بواٍلميبلى
كزكريا بن  .(127)اٟتفظ  يئصدكؽ سكيف التقري : ،ال يثتبوف حديرو قاؿ ابن معُت:،يا١تبلئ بن رليفة

كقد كثقو ابن  ،يغلط كرَتا ،كيوسف بن أسباط : قاؿ أبو حامت : ال ٭تتج بو ،(128)٭تِت مسثوت عنو 
 ،م عن يوسف بن أسباط كيبدك أنو " عبد اهلل بن ريبىيق " يرك  ،كعبد اهلل بن حنيف مل أعرفو (129)معُت

                                                           
 . 73، ص 2، جالجامع الصغير ) التيسير((124)
. كمسلم يف  174، ص 4، ج3470 أحاديث األنبياء، رقم ، ترٚتة " أ ي الصديق الناجي" كاٟتديث أررجو البخارم يف101، ص 3، جحلية األولياء( 125)

 ، كبل٫تا من طريق شعبة .2119، ص 4، ج2766التوبة ، باب قبوؿ توبة القاتل كإف كرر قتلو،  رقم 
 ترٚتة " ٣تاىد بن جرب " . 308، ص 3، جالحلية( 126)
 . 107، ص 1، ج440رقم  التقريب.  77، ص 3، ج440،  رقم تهذيب الكمال (127)
 . 544، ص 2، ج2196، رقم إكمال اإلكمال( ابن نقطة،128)
 . 218، ص 9، ج910رقم  الجرح والتعديل( 129)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

كقد ارتيلف فيو على (131)كأما فضيل بن عمرك الفقيمي : ثقة ،(130)أدركو ابن أ ي حامت كمل يثت  عنو
كىال تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى } تعاىلكىو يتعارض مع قولو  ،٣تاىد على أقاكيل عشرة ذكرىا أبو نعيم يف "اٟتلية"

أيٍررىل{
(132). 

، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَن ِإَذا رُِفَع اْلَعَشاُء ِمْن بَ ْيَن ي اهلل عنورض َعْن َأِبي أَُماَمةَ ( 24)
َر َمْكِفيٍّ َواَل ُمَودٍَّع، َواَل ُمْستَ ْغًنى َعْنُو رَب ََّنا»يََدْيِو قَاَل:   « اْلَحْمُد ِللَِّو َكِثيًرا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِو، َغي ْ

ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل اٍلوىر اؽي التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا : أررجو أبو نعيم قاؿ تخريج الحديث : حىد 
الً  ، حدثنا أىبيو عىاًصمو الن ًبيلي،عىٍن ثػىٍوًر ٍبًن يىزًيدى، عىٍن رى افى اٟتٍىسىني ٍبني سىٍمًل ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز اٍلميجىو زي ًد ٍبًن مىٍعدى

كاٟتديث ( 20)تقدـ يف اٟتديث رقمٔتا أرطأ ك ر سمل : اٟتسن بن ،كحديرو فيو ضعف.(133)بو عنو
كأبو عاصم ىو  (.134) قاؿ : حدثنا أبو عاصم ٔترل إسناده،البخارم دكف مسلم تفرد بوصحيح 

 لد .الضحاؾ بن ٥تٍ 

ْرَداِء: يَ ُعْثَماَن َعْن َأِبي ( 25) ا َأِخي َعَلْيَك بِاْلَمْسِجِد فَاْلَزْمُو فَِإنِّي قَاَل: َكَتَب َسْلَماُن ِإَلى َأِبي الدَّ
 «اْلَمْسِجُد بَ ْيُت ُكلِّ ُمْؤِمنٍ :َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقولُ 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل أىبيو اٟتٍىسىًن التٍُّسًتىًمُّ، حدثػى : أررجو أبو نعيم قاؿ تخريج الحديث نىا أىٍٛتىدي ٍبني : حىد 
. كاٟتديث (135)عنو بوزىٍيًد ٍبًن اٍٟتريًش، حدثػىنىا عىٍبدي اهلًل ٍبني ميعىاًكيىةى، حدثػىنىا صىاًلحه، حدثػىنىا اٞتٍيرىٍيرًمُّ 

ٌرم كىو ضعيف
ي
كيبدك أنو تفرد أبو نعيم بذكره  (136)ضعيف هبذا اإلسناد كمداره على صاحل بن بشَت ا١ت

كأكرده  (137)٥تتصرا كسثت عنوذكره الذىيب ،شيخ الطرباين ش األىوازٌم : كأٛتد بن زيد بن اٟتيرىيٍ  .
 
ي
 .(138)ناكم : لثن بإسناد ضعيف كلو شواىدالسيوطي كعزاه إىل أ ي نعيم يف اٟتلية عن سلماف . قاؿ ا١ت

                                                           
 . 46، ص 5، ج216( ا١تصدر السابق، رقم 130)
 . 73، ص 7، ج415( ا١تصدر السابق، رقم 131)
 .15( من سورة اإلسراء، آية : 132)
 .، ترٚتة رالد بن معداف 217، ص 5، جالحلية( 133)
، 3874برقم  معرفة الصحابة. كىو عند أ ي نعيم عن سمل يف  82، ص 7، ج5459، األطعمة، باب ما يقوؿ إذا فرغ من طعامو، رقم صحيح البخاري( 134)

 ترٚتة أ ي أمامة رضي اهلل عنو .
 ، ترٚتة صاحل بن بشَت ا١ترم . 176، ص 6، جالحلية( 135)
 . 271، ص 1، ج2845رقم  التقريب( 136)
 . 47، ص 22، ج20( تاريخ اإلسبلـ، رقم 137)
 . 456، ص 2" ج الجامع الصغير " التيسير( 138)
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ىو سعيد بن إياس : ثقة لثنو ارتلط قبل كاٞتيريرم  (139)كأما عبد اهلل بن معاكية اٞتمحي : ثقة معٌمر 
 .(141)كأبو عرماف : عبد الرٛتن بن مٌل النمدم : ثقة ٥تضـر ،(140)تو بربلث سنُتمو 

فََأَمَرُه  ،َأنَُّو َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َفَأْسَلَم : »رضي اهلل عنو ( َعْن قَ ْيِس ْبِن َعاِصمٍ 26)
 «َل ِبَماٍء، َوِسْدرٍ َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْن يَ ْغَتسِ 

 ،: حدثنا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل ٍبًن حىٍفصو التٍُّسًتىًمُّ أررجو أبو نعيم قاؿ : تخريج الحديث
، حدثنا سيٍفيىافي،عىًن اأٍلىغىر  ٍبنً  ، حدثنا أىبيو عىاًصمو  حدثنا اٟتٍىسىني ٍبني سىٍمًل ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز اٍلميجىو زي

ًليفىةى ٍبًن حيصىٍينو  : رٔتا هبذا اإلسناد ألجل اٟتسن بن سمل كىو فيو ضعف.(142)عنو بوالص ب اًح،عىٍن رى
" الضحاؾ بن ٥تلد " من رجاؿ الصحيح أما أبو عاصم النبيلك  ،(20تقدـ يف اٟتديث رقم ) ،أرطأ

باح التميمي : كاألغر بن الص ،كسفياف ىو الرورم من كبار الرقات ،(23تقدـ يف اٟتديث رقم )
سفياف  من طريقكالًتمذم كاٟتديث أررجو أبو داكد ،(144): ثقة  كرليفة بن حصُت ا١تنقرم (143)ثقة
 كىذا حديث حسن. ،كيف البابعن أ ي ىريرةقاؿ الًتمذم عقبو: . (145)

ٌر ِمنِّي أَ ( 27) ثَِني َمْن ُىَو َخي ْ بُو قَ َتاَدَة، َعْن َرُسوِل َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنو، قَاَل: َحدَّ
َوْيَحَك يَا اْبَن ُسَميََّة بُ ْؤًسا َلَك تَ ْقتُ ُلَك اْلِفَئُة »اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َأنَُّو قَاَل ِلَعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر: 

 «اْلَباِغَيةُ 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل أررجو أبو نعيم قاؿ :  تخريج الحديث ،  ،: حىد  حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى
، حدثنا شيٍعبىةي، حدثنا أىبيو مىٍسلىمىةى سىًعيدي ٍبني يى  ًدي ةي ٍبني عىٍبًد اٍلوىى اًب، حدثنا الن ٍضري ٍبني ُشيىٍيلو زًيدى حدثنا ىى

ٍنًذًر ٍبًن مىاًلكو ، : بفتح أكلو ككسر  كىو حسن هبذا اإلسناد ألجل ىىديٌة. (146)عنو بوعىٍن أى ي نىٍضرىةى اٍلمي
كاٟتسن بن إسحاؽ  ،(147)صدكؽ رٔتا كىم : ثانيو كتشديد التحتانية ابن عبد الوىاب ا١تركزم أبو صاحل 

                                                           
 . 324، ص 1، ج3630( تقري  التمذي ، رقم 139)
 . 233، ص 1، ج2273، رقم التقريب( 140)
 . 351، ص 1، ج4017، رقم التقريب( 141)
 ، ترٚتة " قيس بن عاصم رضي اهلل عنو5680برقم  معرفة الصحابةيف . ترٚتة سفياف الرورم . كىو عنده  117، ص 7، جالحلية( 142)
 . 114، ص 1، ج541، رقم تقريب التهذيب( 143)
 . 195، ص 1، ج1742( ا١تصدر السابق، رقم 144)
 . 503، ص 2، ج605. سنن الًتمذم، أبواب الصبلة، رقم 98، ص 1، ج355، الطمارة ، رقم السنن( 145)
 ، ذكر من ركل عنو شعبة من األئمة .197، ص 7، جالحلية( 146)
 . 571، ص 1، ج7270، رقم تقريب التهذيب( 147)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

النضر بن طريق  كمنما ،عدة طرؽ كاٟتديث صحيح أررجو مسلم من( 8ٟتديث رقم )احافظ تقدـ يف 
 .(148)ُشيل بو

: " َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم تَ َوضََّأ ضي اهلل عنور  َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اهلِل اْلَبَجِليِّ ( 28)
َقاَل: ِإنََّما َكاَن ِإْساَلِمي بَ ْعَد نُ ُزوِل اْلَمائَِدِة.  ،َوَمَسَح َعَلى اْلُخفَّْيِن َفِقيَل ِلَجرِيِر: بَ ْعَد نُ ُزوِل اْلَمائَِدِة 

 . يُث يُ ْعِجبُ ُهمْ قَاَل ِإبْ َراِىيُم: وََكاَن َىَذا اْلَحدِ 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ أررجو أبو نعيم قاؿ:  تخريج الحديث حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى  ،:حىد 
حدثنا ميقىاًتلي ٍبني  ،حدثنا بىًقي ةي ٍبني اٍلوىلًيًد، حدثنا ًإبٍػرىاًىيمي ٍبني أىٍدىىمى  ،حدثنا ٤تيىم دي ٍبني ميصىفًّى  ،التٍُّسًتىًمُّ 
ي افى  ، ،حى  كىو ضعيف هبذا اإلسناد . شمر بن حوش  كرَت اإلرساؿ.(149)عنو بو عىٍن شىٍمًر ٍبًن حىٍوشى و
( 8كأما اٟتسُت بن إسحق فمو حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم ) كقد عنعنو عن جرير. (150)كاألكىاـ

كبقية بن الوليد يدلس   ،لتحديثكقد صرح با (151)ك٤تمد بن مصٌفى : صدكؽ لو أكىاـ ككاف يدلس
كمقاتل بن حياف  (153)كإبراىيم بن أدىم : زاىد صدكؽ ،كصرح بالتحديث (152)كرَتا عن الضعفاء 

النىبىطي : صدكؽ فاضل
: رىأىٍيتي جىرًيرى  صحيح كاٟتديث(154) متفق عليو من طريق ٫تى اـً ٍبًن اٟتىاًرًث، قىاؿى

، مثي  تػىوىض  »ٍبنى عىٍبًد الل ًو  ـى فىصىل ىبىاؿى : « أى كىمىسىحى عىلىى ريف ٍيًو، مثي  قىا رىأىٍيتي الن يب  صىل ى اهللي »فىسيًئلى، فػىقىاؿى
ا ىذا لفظ « فىثىافى يػيٍعًجبػيميٍم أًلىف  جىرًيرنا كىافى ًمٍن آًرًر مىٍن أىٍسلىمى »قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي: « عىلىٍيًو كىسىل مى صىنىعى ًمٍرلى ىىذى

 . (156)فظ مسلم ٔترل حديث أ ي نعيم كل (155)البخارم

يُ ْنَضُح بَ ْوُل »، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: عن أبي السَّْمح رضي اهلل عنو( 29)
 .الطََّعاَم  َيْطَعَمايَ ْعِني َما َلْم « ُل بَ ْوُل اْلَجارِيَةِ َويُ ْغسَ اْلُغاَلِم، 

ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو، حدثنا أىبيو بىٍثرو أىٍٛتىدي و نعيم قاؿ أررجو أب:  تخريج الحديث : حىد 
عىٍن عىب اًس ٍبًن عىٍبًد اٍلعىًظيًم، حدثػىنىا عىٍبدي الر ٍٛتىًن ٍبني مىٍمًدم ، حدثػىنىا  -قىاؿى يف ًكتىا ي  -ٍبني عىٍمرًك اٍلبػىز اري 

                                                           
 . 2235، ص 4، ج 2915، الفنت، رقم صحيح مسلم( 148)
 ، ترٚتة إبراىيم بن أدىم .44، ص 8، جالحلية( 149)
 . 269، ص 1، ج2830، رقم التقريب( 150)
 . 507، ص 1، ج6304( ا١تصدر السابق، رقم 151)
 . 126، ص 1، ج734( ا١تصدر السابق، رقم 152)
 . 87، ص 1، ج144( ا١تصدر السابق، رقم 153)
 . 544، ص 1، ج6867( ا١تصدر السابق، رقم 154)
 . 87، ص 1، ج387، الصبلة، باب الصبلة يف ا٠تفاؼ، رقم صحيح البخاري( 155)
 . 227، ص 1، ج272، يف الطمارة ، باب ا١تسح على ا٠تفُت،  رقم صحيح مسلم( 156)
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ٍعتي أىبىا الس ٍمح ٭تىٍِتى ٍبني اٍلوىلًيدً  : ٝتًى ًليفىةى، قىاؿى لُّ ٍبني رى  رليفة.كأبو داكد من طريق ابن (157)بو، حدثػىنىا ٤تًي
كاٟتديث حسن هبذا .(158)كفيو قصة بوؿ اٟتسن أك اٟتسُت على صدر النيب صلى اهلل عليو كسلمبزيادة 
كعبد  (159)ثقة حافظ كعباس بن عبد العظيم  ،كأبو بثر البزار ىو اٟتافظ صاح  ا١تسند ،اإلسناد

لُّ بضم أكلو (160)ك٭تِت بن الوليد الطائي ال بأس بو  ،الرٛتن بن ممدم من كبار أىل اٞترح كالتعديل ك٤تًي
كأىبيو السمح، موىل رىسيوؿ الل ًو صىل ى الل وي  (161)ككسر ثانيو كتشديد البلـ ابن رليفة الطائي الثويف ثقة 

كعزاه إىل أ ي داكد كغَته من ابن حجر كقد أكرده اٟتافظ (162)زياد  عىلىٍيًو كسىل مى كرادمو، يقاؿ: اٝتو
 ،اٍٝتيوي إيىاده  يػٍريهي غى كىقىاؿى قىاؿى اٍلبػىز اري كىأىبيو زيٍرعىةى لىٍيسى أًلى ي الس ٍمًح غىيػٍريه كىالى أىٍعًرؼي اٍٝتىوي.،حديث أ ي السمح

 .(163)ىد عدة. كأكرد لو شوااٍلبيخىارًمُّ: حىًديثه حىسىنه  قىاؿى كقاؿ: 

يَ ْتَبُع اْلَميَِّت »يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:  رضي اهلل عنو َماِلكٍ  عن َأَنسْبن( 31)
َقى َواِحٌد، يَ ْتبَ ُعُو َأْىُلُو َوَمالُُو َوَعَمُلُو فَ يَ ْرِجُع َأْىُلُو َوَمالُُو َوي َ  َقى َعَمُلوُ َثاَلٌث فَ يَ ْرِجُع اثْ َناِن َويَ ب ْ  « ب ْ

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا اٟتٍىسىني ٍبني أىٍٛتىدى أررجو أبو نعيم قاؿ :  تخريج الحديث : حىد 
نىةى، عىٍن أى ي بىٍثرو، ٝتىً  ، حدثنا ذىك النُّوًف، حدثنا سيٍفيىافي ٍبني عييػىيػٍ عى أىنىسى ٍبنى الطُّوًسيُّ، حدثنا أىٍٛتىدي ٍبني صيلىٍيحو

اٟتسن بن أٛتد بن ا١تبارؾ التسًتم الطوسي ركل حديرا  ،ضعيف جدا هبذا كىو  بو . مىاًلكو 
 ذك النوف ا١تصرمك (165)كأٛتد بن صليح عن ذم النوف ال يعتمد عليو أفاد بو الذىيب ،(164)موضوعا

حديرو نعيم :  قاؿ أبو(166)ثوباف بن إبراىيم: قاؿ الدار قطٍت : ركل عن مالك أحاديث فيما نظر 
ثىاًبته صىًحيحه 
 .(168)من طريق سفياف عن عبد اهلل بن أ ي بثر بو  يف الصحيحُت كاٟتديث.(167)

» إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول : قال  رضي اهلل عنو بةرَ قْ (عن بشير بن عَ 30)
 «ياء  وسمعة طبة ال يلتمس بها إال رياء وسمعة وقفو اهلل يوم القيامة موقف ر من قام بخُ 

                                                           
 ، ترٚتة عبد الرٛتن بن ممدم .62، ص 9، جالحلية( 157)
، رقم سنن أبي داود( 158)  . 102، ص 1، ج376، الطمارة، باب بػىٍوًؿ الص يب  ييًصي ي الرػ ٍوبى
 . 293، ص 1، ج3176، رقم تقريب التهذيب( 159)
 . 598، ص 1، ج7667( ا١تصدر السابق، رقم 160)
 . 522، ص 1، ج6508لسابق، رقم ( ا١تصدر ا161)
 . 383، ص 33، ج7414، رقم تهذيب الكمال( 162)
 . 185، ص 1، ج33، رقم التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر،( 163)
 . 192، ص 2، ج 878، رقم لسان الميزان( ابن حجر ،164)
 . 105، ص 1، ج411، رقم ميزان االعتدال( 165)
 . 437، ص 2، ج1791، رقم ان الميزانلس( 166)
 ، ترٚتة " ذك النوف ا١تصرم" .397، ص 9، جالحلية( 167)
 . 2273، ص 4، ج2960. كمسلم يف أكائل الزىد كالرقائق،  رقم  107، ص 8، ج6514، اٞتنائز، باب سثرات ا١توت، رقم صحيح البخاري( 168)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

: حدثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ، حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى أررجو أبو نعيم قاؿ : تخريج الحديث
 -ًثٍنًدم  التٍُّسًتىًمُّ، حدثػىنىا سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو، حدثػىنىا حيٍجري ٍبني اٟتٍىاًرًث الر ٍمًليُّ، عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن عىٍوؼو الٍ 

رى ٍبًن عى  ًلًك قىاؿى لًبىًشًَت ٍبًن عىٍقرىبىةى  -ٍبًد اٍلعىزًيًز كىكىافى عىاًمبلن ًلعيمى أىن وي شىًمدى يىزًيدى ٍبًن عىٍبًد اٍلمى
ل تً يـو قي  (169)
 (170)فقاؿ بوعمرك بن سعيد بن العاص: يا أبا اليماف، إين قد احتجت اليـو إىل كبلمك ، فقم فتثلم

ذكر٫تا ابن حباف يف  :القارمٌ  مالثندإسناده حسن، حيٍجر بن اٟتارث، كعبد اهلل بن عوؼ كىذا.
( كسعيد بن منصور 9كأما اٟتسُت بن إسحاؽ : حافظ رحالة تقدـ يف اٟتديث رقم ) .(171)"الرقات"

كأكرده ا٢تيرمي من حديث بشَت بن عقربة ٔترلو كعزاه إىل الطرباين يف الثبَت كأٛتد كقاؿ صاح  السنن. 
 .(172): رجا٢تما موثقوف

أن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال البن  رضي اهلل عنو فقيعبادة الغا( عن مالك بن 32)
ُر َيُكْن، َوَما تُ ْرَزُق يَْأِتكَ »مسعود  « «اَل ُتْكِثْر َىمََّك، َما يُ َقدَّ

، حدثنا ٤تيىم دي : تخريج الحديث ثػىنىاهي سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل، حدثنا زىكىرًي ا ٍبني ٭تىٍِتى أررجو أبو نعيم قاؿ: حىد 
ًيعىةى، ٍبني  ، عىٍن مىاًلًك ٍبًن عيبىادىةى ىىاريكفى ٍبًن بىث ارو، حدثنا مىٍركىافي ٍبني ٤تيىم دو، حدثنا اٍبني ٢تى عىٍن عىي اًش ٍبًن عىب اسو

تقدـ يف بن ٢تيعة كىو ارتلط عنعنو عبد اهلل  ،ديث ضعيف هبذا اإلسناد كاٟت.(173)اٍلغىاًفًقي  عنو بو
كزكريا  .(174)ق133قاؿ ابن يونس يقاؿ مات سنة ،مالكو اشبُت عيٌ كىو منقطع .(18رقم )اٟتديث 

كييعٌل حديرو بشدة اضطرابو عن عياش من كجوه ،(22بن ٭تِت مسثوت عنو تقدـ يف اٟتديث رقم )
اركف بن ٤تمد بن كأما ٤تمد بن ىاركف بن بثار : فصوابو ىعيم عق  حديرو.٥تتلفة ذكرىا اٟتافظ أبو ني 

اش كعيٌ  ،(176)رم ثقةكالطاطى  ،(175)صدقو أبو حامت ،ركاف بن ٤تمد الطاطرم ركل عن م ،بثار العاملي
 . (177)بن عباس اٟتمَتم ثقة

                                                           
ظ عن ابن السثن عن البخارم : أف األصح بشر كترجم لو بذلك ، كقاؿ سعيد بن منصور : بشَت كرجحو ابو ( اٝتو ٥تتلف فيو بُت بشر كبشَت ، كنقل اٟتاف169)

 . 433، ص 1، ج671، رقم اإلصابة في تمييز الصحابةحامت ، لثن ابن حباف قاؿ : من زعم أنو بشَت فقد كىم . 
عقربة . كىو عنده يف تسمية ما انتمى إلينا من الركاة عن سعيد بن منصور عاليان،  ، ترٚتة بشَت بن399، ص 1، ج1119، رقم معرفة الصحابة( أبو نعيم،170)

 .  46، ص 9رقم 
 3757 - 13053، رقم الثقات( 171)
 ، بىابي مىا نػىمىى عىٍنوي يف ا٠ٍتيطٍبىًة .191، ص 2، ج3163، رقم مجمع الزوائد( 172)
 . 944، ص 2، ج2442، رقم معرفة الصحابة( 173)
 . 437، ص 1، ج5269، رقم تقريبال( 174)
 . 103، ص 30، ج6523، رقم تهذيب الكمال( 175)
. كالطاطىرم : بالطاءين ا١تمملتُت ا١تفتوحتُت بينمما األلف كيف آررىا الراء، كيقاؿ ٔتصر كدمشق ١تن يبيع  398، ص 27، ج5876( ا١تصدر السابق، رقم 176)

 ،2550، رقم األنسابالسمعاين،« الطاطرم»الثرابيس كالرياب البيض 
 . 552، ص 22، ج4600، رقم تهذيب الكمال( 177)
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يا زيد » ، قال : قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :  رضي اهلل عنو عن زيد بن ثابت( 33)
قال : فتعلمتها في « ها ، فإنو يأتينا كتب مْ فتعلّ » فقلت : ال ، قال : « يانية ؟ رْ ، ىل تحسن السُّ 

 .سبعة عشر يوما

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل أىبيو اٟتٍىسىًن التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا ٤تيىم دي ٍبني أررجو أبو نعيم قاؿ : تخريج الحديث : حىد 
، عىًن اأٍلىٍعمىًش، عىٍن ثىاًبًت   عىٍن زىٍيًد ٍبًن ثىاًبتو عيبػىٍيدو ٍبًن عىٍبًد الر ًحيًم، حدثنا عىًليُّ ٍبني اٍلمىًديًٍت ، حدثنا جىرًيره

قاؿ الذىيب : كأظن ركاية ثابت عن مواله زيد ،كىو ضعيف هبذا اإلسناد النقطاعو.(178)عنو بو
كعلي بن ا١تديٍت من كبار  (180)كأما ٤تمد بن عبد الرحيم ا١تعركؼ بصاعقة ثقة حافظ .(179)منقطعة

كثابت بن عبيد  ،سليماف األعمش من الرقاتك  (181)كجرير بن عبد اٟتميد ثقة ،أىل اٞترح كالتعديل
من طريق رىارًجىةى ٍبًن زىٍيًد ٍبًن بنحوه ك  ،الًتمذم من طريق األعمشكاٟتديث أررجو (182)موىل زيد ثقة

ًلمىاتو  : أىمىرىين رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍف أىتػىعىل مى ٢تىيثى ، عىٍن أىبًيًو ، قىاؿى : ثىاًبتو ًمٍن ًكتىاًب يػىميودى قىاؿى
: « ًإين  كىالل ًو مىا آمىني يػىميودى عىلىى ًكتىابو » ا مىر   ي ًنٍصفي شىٍمرو حىىت  تػىعىل ٍمتيوي لىوي »قىاؿى كقاؿ   اٟتديث.« فىمى
ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه » ىىذى

(183) . 

سبيلها  (184)رىمْ العُ » ل : عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قا رضي اهلل عنو عن زيد بن ثابت( 34)
 «سبيل الميراث 

ثػىنىاهي سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل، حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى أررجو أبو نعيمقاؿ : تخريج الحديث : حىد 
، حدثنا رىٍكحي ٍبني  ، حدثنا يىزًيدي ٍبني زيرىٍيعو اٍلقىاًسًم، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن  التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا ٤تيىم دي ٍبني عىٍبًد اهلًل ٍبًن بىزًيعو

 ، رًم  ، عىٍن حيٍجرو اٍلمىدى .كاٟتديث صحيح اإلسناد . كعنده طرؽ عدة(185)عنو بوًدينىارو، عىٍن طىاككيسو

                                                           
 1152، ص 3، ج2895، رقم معرفة الصحابة( 178)
 . ترٚتة ثابت بن عبيد .332، ص 7، ج332، رقم تاريخ اإلسالم( 179)
 . 493، جذ، ص 6091، رقم تقريب التهذيب( 180)
 . 139، ص 1، ج916( ا١تصدر السابق، رقم 181)
 . 132، ص 1، ج821ا١تصدر السابق، رقم  (182)
بُت ركاييت " تعلمو السريانية  187/ 13. كقد ٚتع اٟتافظ ابن حجر يف الفتح  67، ص 5، ج2715، أبواب االستئذاف كاآلداب، رقم سنن الترمذي( 183)

زًـً تػىعىلًُّم ًكتىابىًة اٍليػىميوًدي ًة تػىعىلُّ  ٍعريكؼى أىف  ًلسىانػىميمي اٍلًعبػٍرىانًي ةي،  فػىيىٍحتىًملي أىف  كتعلمو كتابة يمود " ) بًأىف  ًمٍن الى انػيميمي السٍُّريىانًي ةي،  لىًثن  اٍلمى انػىٍُتً مى ًلسىاهنًًٍم كىًلسى ا تػىعىل مى الل سى  زىٍيدن
 اًلٍحًتيىاًجًو ًإىلى ذىًلك (.

ٍرتيو الدارى عيٍمرىل: أىٍم جىعىلتما لىوي يىسٍ ( 184) : أىٍعمى ا كىانيوا يىفعلوف يف اٞتٍىاًىًلي ًة، فأٍبطل ذىًلكى كأٍعلممم أف  مى يػيقىاؿي ة عيٍمرًه، فىًإذىا مىاتى عىادىٍت إيل ، كىكىذى ٍن أيٍعًمرى شىيئان ثينما ميد 
. كالفيقماءي ًفيمىا ٥ٍتتىًلف ًليثا، كىًمنػٍميٍم مىٍن ٬تعليما كالعارًي ة يف حىيىاتًًو فػىميوى لورىثىًتو ًمٍن بػىٍعده. كىقىٍد تىعاضىدت الركاياتي عىلىى ذىًلكى ميٍم مىٍن يػىٍعمىل ًبظىاًىًر اٟتٍىًديًث ك٬تىٍعلما ٘تى وف، فىًمنػٍ

. ابن األثَت ،  ، مادة " عمر " النهاية في غريب الحديث واألثركيػىتىأٌكؿ اٟتٍىًديثى
 . 1160، ص 3، ج 2929، رقم معرفة الصحابة( 185)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

من  بعدهكما ( ك٤تمد بن عبد اهلل بن بزيع 9اٟتسُت بن إسحاؽ حافظ رحالة تقدـ يف اٟتديث رقم )،
كحيٍجربن قيس ا١تدرم ثقة ،رجاؿ الصحيحُت

(186). 

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  رضي اهلل عنهما ردة بن قيس ، أخي أبي موسىعن أبي بُ ( 35)
 « اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون » عليو وسلم

ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا: : أررجو أبو نعيم قاؿ  تخريج الحديث اٟتٍىسىني  حىد 
، حدثنا اٍبني أى ي الش وىاًرًب، حدثنا عىٍبدي اٍلوىاًحًد ٍبني زًيىادو، حدثنا عىاًصمه، حدثنا كيرىٍي ي ٍبني  ٍبني ًإٍدرًيسى

مل أعرفو كاٟتسن بن إدريس  ،كرجالو موثقوف .كاٟتديث إسناده حسن(187)عنو بو اٟتٍىاًرًث ٍبًن أى ي ميوسىى 
بن سعيد بن منصور كىو من طبقة ٤تمد  نكىو يركم ع ،دريس األنصارمصوابو اٟتسُت بن إكيبدك  ،

كابن أ ي الشوارب  ،(188)ذكره ابن حباف يف الرقات ،الطبقة العاشرة  ،عبد ا١تلك ابن أ ي الشوارب
كعاصم ىو األحوؿ  (190)كعبد الواحد بن زياد العبدم ثقة ،(189)صدكؽ من كبار العاشرة

. كقد أكرده ا٢تيرمي كعزاه إىل أٛتد كالطرباين (192)حباف يف الرقاتكري  بن اٟتارث ذكره ابن ك (191)ثقة
 .(193)يف الثبَت كقاؿ رجاؿ أٛتد ثقات 

ص للرعاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم رخّ »  رضي اهلل عنو عاصم بن عديعن ( 36)
 «عون يتعاقبون ويرمون يوم النحر ، ثم يدَ 

، : حىد  : أررجو أبو نعيم قاؿ  تخريج الحديث ثنا حدثػىنىاهي سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل، حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى
 ، ، أىٍربػىرىين ٤تيىم دي ٍبني أى ي بىٍثرو،حد٤تيىم دي ٍبني عىٍبًد الر ٍٛتىًن ٍبًن سىٍممو  ثنا أىبيو ًإٍسحىاؽى اٍلفىزىارًمُّ، عىًن اٍبًن جيرىٍيجو

اًح  كعنده ،عنو بواٍلبىد احعىٍن أى ي   ، أىٍربػىرىين ٤تيىم دي ٍبني أى ي بىٍثرو، عىٍن أىبًيًو، عىٍن أى ي اٍلبىد  من طريق اٍبًن جيرىٍيجو
٤تمد بن عبد الرٛتن ذكره ابن حباف يف الرقات كقاؿ رٔتا : فيو ضعف كاٟتديث إسناده .(194)عىٍن أىبًيًو بو

                                                           
 . 154، ص 1، ج1145، رقم التقريب( 186)
 . 2057، ص 4، ج5170، رقم معرفة الصحابة( 187)
 . 12934، رقم الثقات( 188)
 . 494، ص 1، ج6098، رقم تقريب التهذيب( 189)
 . 367، ص 1، ج4240ا١تصدر السابق، رقم ( 190)
 . 285، ص 1، ج3060ا١تصدر السابق، رقم ( 191)
 . 357، ص 7، ج10428، رقم الثقات( 192)
ادىةي، رقم الزوائد مجمع( 193)  . 312، ص 2، ج3859، بىابه يف الط اعيوًف كىمىا ٖتىٍصيلي ًبًو الش مى
 ، ترٚتة " عاصم بن عدم رضي اهلل عنو" .2140، ص 4، ج5371 - 5370، رقممعرفة الصحابة( 194)
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ث الفزارم اإلماـ أبو إسحاؽ ثقة كأبو إسحاؽ الفزارم ىو: إبراىيم بن ٤تمد بن اٟتار  .(195)أرطأ
: عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج : ثقة فقيو فاضل ككاف يدلس كابن جريج  (196)حافظ لو تصانيف

:  عبد اهلل بن أ ي بثر: ىو ابن ٤تمد بن عمرك بن حـز األنصارمك ،كقد صرح باإلربار ،(197)كيرسل
يقاؿ كأبو البد اح:  ،(199)ٝتاع إالمن الصحابة كأبوه ٤تمد بن عمرك بن حـز لو رؤية كليس لو ،(198)ثقة 

 :ككىم من قاؿ ،بعد ذلك :كقيل ،مات سنة عشر كمائة ،اح لق  ثقة من الرالرةكأبو البدٌ  ،اٝتو عدم 
 . (9كاٟتسُت بن إسحاؽ حافظ رحالة تقدـ يف اٟتديث رقم ) .(200)" لو صحبة

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على استعديت » ، قال :  رضي اهلل عنو عنالهرماس بن زياد( 37)
 . "الزمو : غريم لي ، فقال

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ، :أررجو أبو نعيم قاؿ  تخريج الحديث ثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى حد: حىد 
، حدالتٍُّسًتىًمُّ،  ًبي و اٍلعىٍنربىًم ، عىٍن  ثنا الن ٍضري ٍبني حدثنا اٟتٍىسىني ٍبني عيمىرى ٍبًن شىًقيقو ، عىًن ا٢ٍتًٍرمىاًس ٍبًن حى ُشيىٍيلو

ًه ا٢ٍتًٍرمىاًس ٍبًن زًيىادو بو أىبًيًو، عىٍن جىد 
.كأبو داكد من طريق ىرماس بن حبي  رىجيل ًمٍن أىٍىًل اٍلبىاًديىًة، (201)

ًيمو مىا تيرًيدي أىٍف تػى »مثي  قىاؿى يل:  كفيو زيادة:  ؟يىا أىرىا بىًٍت ٘تى  .(202)«ٍفعىلى بًأىًسًَتؾى

قاؿ أبو حامت: ىو شيخ أعرا ي مل يرك عنو  ،ضعيف هبذا اإلسناد ٞتمالة ا٢ترماس عن أبيو عن جدهكىو 
كأما اٟتسُت بن إسحاؽ  .(203)و أٛتد كابن معُت كمل يعرف عرؼ أبوه كال جده.غَت النضر بن ُشيل، كال يي 

كالنضر بن ُشيل :  ،(204)قو أبو حامت عمر : صدٌ  ( كاٟتسن بن9رحالة حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم ): 
 . (205)من الرقات

                                                           
 . 87، ص 9، ج15331رقم  الثقات( 195)
 . 92، ص 1، ج230، رقم تقريب التهذيب( 196)
 . 363، ص 1، ج4193ا١تصدر السابق، رقم (  197)
 . 297، ص 1، ج3239( ا١تصدر السابق، رقم 198)
 . 499، ص 1، ج6182، رقم التقريب( 199)
 . 621، ص 1، ج7951، رقم التقريب( 200)
 ، ا٢ترماس بن حبي  .2761، ص 5، ج6561، رقم معرفة الصحابة( 201)
بفتح الزام ، فيو دليل على  " الزمو ". كنشَت إىل أف قولو  314، ص 3، ج3629اٟتبس يف الدين كغَته، رقم ، كتاب األطعمة، باب يف سنن أبي داود( 202)

 . 3629، رقم عون المعبود. مبلزمة الغرمي إذا ثبت عليو اٟتق، كالذم عليو اٞتممور أف ا١تبلزمة غَت معموؿ هبا ، كأف قولو " الزمو " أم ٔتراقبتو بالنظر عن بعد 
 . 118، ص 9، ج497، رقم جرح والتعديلال(203)
 . 25، ص 3، ج104( ا١تصدر السابق، رقم 204)
 . 477، ص 8، ج2188( ا١تصدر السابق ، رقم  205)



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

ولد لي الليلة غالم فسميتو  :قال: قال النبي صلى اهلل عليو وسلمرضي اهلل عنه عن أنس( 38)
يقال لهأبو سيف فانطلق يأتيهفانتهينا إلى  (206)فدفعتو إلى أم سيف امرأة قين« باسم أبي إبراىيم

قد امتؤل البيت دخانا،فأسرعت فقلت: أمسك يا أبا سيف، جاء رسول أبي سيف وىو ينفخ بكيره 
 .اهلل صلى اهلل عليو وسلم  فأمسك

، أررجو أبو نعيم :تخريج الحديث ثػىنىاهي سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا اٟتٍىسىني ٍبني ًإٍسحىاؽى قاؿ : حىد 
، حدثنا سيلىٍيمى  ٍيبىافي ٍبني فػىرُّكخو افي ٍبني اٍلميًغَتىًة، عىٍن ثىاًبتو عنو بو حدثنا شى

صحيح أررجو كاٟتديث (207)
 ( .9كاٟتسن بن إسحاؽ رحالة حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم ).(208)شيباف بو مسلم من طريق 

، أن ناقة لو من بالده سرقت ، قال : فوجدتها عند  رضي اهلل عنو لبابة األسلمي ( عن أبي39)
يا فتى ، أنا أقيم عليها البينة ،فأقمت البينة عند النبي صلى اهلل  رجل من األنصار ، فقلت لو :

عليو وسلم ، وأقام األنصاري البينة أنو اشتراىا من مشرك من أىل الطائف بثمانية عشر ، فتبسم 
ما شئت يا أبا لبابة ، إن شئت دفعت إليو الثمانية عشر » النبي صلى اهلل عليو وسلم ، ثم قال : 

قال : قلت : يا رسول اهلل ، ما عندي ما أعطيو اليوم « لة وإن شئت تخليت عنها ، وأخذت الراح
 ."  ذلك إليو:  فقال النبي صلى اهلل عليو وسلم ،ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام ،

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا أىبيو بىٍثرو : أررجو أبو نعيم قاؿ تخريج الحديث أىٍٛتىدي ٍبني : حىد 
، حدثنا أىبيو مى  ، حدثنا ٤تيىم دي ٍبني عىٍبًد الر ًحيًم، صىاًح ي الس اًمرًم ، حدثنا عىًليُّ ٍبني ثىاًبتو ٍرميىى عىٍبدي عىٍمروك اٍلبػىز اري

ًلًك ٍبًن مىٍيسىرىةى  كعند البزار ٔترلو من  .(209)بو عنو مىاًلكو عىٍن أى ي الت م اًر اٍلغىف اًر ٍبني اٍلقىاًسًم، عىٍن عىٍبًد اٍلمى
، قىا ًلًك ٍبًن مىٍيسىرىةى الز ر اًد، عىٍن أى ي مىاًلكو : حدثنا أىبيو طريق أبيمىٍرميىى عىٍبد اٍلغىف اًر ٍبن اٍلقىاًسًم، عىٍن عىٍبًد اٍلمى ؿى

، كى كاٟتديث ضعيف جدا  ليبىابىةى األىٍسلىًميُّ بو.  ًفيًو عىٍبدي اٍلغىف اًر كىىيوى أكرده ا٢تيرمي كقاؿ رىكىاهي اٍلبػىز اري
مىتػٍريكؾه 
كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : كأبو مرمي فيو ضعف، كىو من ركاية علي بن ثابت عنو، كفيو  .(210)
كأبو بثر البزار ىو  (212)كأبو مالك عن رجل من الصحابة ىو من بٍت أسلم مل يسمٌ  ،(211)ضعف

                                                           
ادي . ( 206)  .  75، ص 15، جشرح النووي على مسلماٍلقىٍُتي ًبفىٍتًح اٍلقىاًؼ اٟتٍىد 
 . 2925، ص 5، ج6849، رقم معرفة الصحابة( 207)
 . 1807، ص 4، ج2315، الفضائل، رقم ح مسلمصحي( 208)
 .أبو لبابة األسلمي . 3004، ص 6، ج6975، رقم معرفة الصحابة( 209)
 174، ص 4، ج6874، رقم مجمع الزوائد( 210)
 . 290، ص 7، ج10473، أبو لبابة االصابة في تمييز الصحابة( 211)
 . 740، ص 1، ج8522، رقم تقريب التهذيب( 212)
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كعلي  ،(33قة ثقة تقدـ يف اٟتديث رقم )ك٤تمد بن عبد الرحيم ا١تعركؼ بصاع ،اٟتافظ صاح  ا١تسند
 .(214)ا٢تبليل : ثقة كعبد ا١تلك بن ميسرة  ،(213)بن ثابت العطار ذكره ابن حباف يف الرقات

وا إلى ال تصلّ » ، عن النبي صلى اهلل عليو وسلم ، قال  رضي اهلل عنو عن أبي مرثد الغنوي( 41)
 .«القبور ، وال تجلسوا عليها 

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا أىٍٛتىدي ٍبني عىٍمرًك ٍبًن و أبو نعيم  قاؿ : أررج تخريج الحديث : حىد 
ثػىنىا  : حىد  ، حدثنا عىب اسي ٍبني اٍلوىلًيًد النػ ٍرًسيُّ، قىاؿى ٍبني اٍلميبىارىًؾ، حدثنا صىٍفوىافي ٍبني عبد اهلل عىٍبًد ا٠تٍىاًلًق اٍلبػىز اري

ين ، عىٍن كىاثًلىةى ٍبًن اأٍلىٍسقىًع، عىٍن أى ي مىٍرثىدو الٍ عىٍمروك، عى  عنو غىنىًوم  ٍن بيٍسًر ٍبًن عيبػىٍيًد اهلًل، عىٍن أى ي ًإٍدرًيسى ا٠تٍىٍوالى
عبد اهلل بن اٍلميبىارىًؾ، لثن عىٍن عىٍبًد الر ٍٛتىًن ٍبًن .كاٟتديث صحيح أررجو مسلم ٔترلو من طريق (215)بو

 ،(217)كعباس بن الوليد النػىٍرسي ثقة ،كأٛتد البزار صاح  ا١تسند .(216)بو  بيٍسًر ٍبًن عيبػىٍيًد اهلًل  يىزًيدى، عىنٍ 
كأبو إدريس ا٠توالين :  (219)كبسر بن عبيد اهلل ثقة حافظ ،(218)ثقة :كصفواف بن عمرك السثسثي 

 . (220)ـو حنُت كٝتع من كبار الصحابةكلد يف حياة النيب صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى ي ،عائذ اهلل بن عبد اهلل 

جاءت امرأة أبي لهب  (221){تبت يدا أبي لهب  }عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت :( 40)
 فقال أبو بكر : يا رسول اهلل لو تنحيت عنها ال ،ومعو أبو بكر ،إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم

سيحال بيني " اهلل عليو وسلم : فقال رسول اهلل صلى  ،يةذتسمعك شيئا يؤذيك فإنها امرأة ب
فقال أبو بكر : واهلل ما ينطق بالشعر وال  ،فقالت ألبي بكر : ىجانا صاحبك ،وبينها فلم تره

قال  ؟فقال أبو بكر : ما رأتك يا رسول اهلل ،فاندفعت راجعة ،قصدّ قال : قالت : إنك لمُ  ،يقولو
 " ك يسترني حتى ذىبتكان بيني وبينها ملَ   ":

: حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى : أررجو أبو نعيم قاؿ  ديثتخريج الح ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو قىاؿى : حىد 
، عىٍن عىطىاءو، عنو بو  ثىًٍت ٭تىٍِتى ٍبني عىٍبًد اٟتٍىًميًد حدثنا اٍبني فيضىٍيلو : حىد  قىاؿى
كىو ضعيف هبذا اإلسناد  (222)

                                                           
 . 457، ص 8، ج14413، قاتالث( 213)
 . 421، ص 18، ج3566رقم  تهذيب الكمال( 214)
 .أبو مرثد الغنوم " كىن ازي ٍبني اٟتٍيصىٍُتً " 3022، ص 6، ج7007، رقم معرفة الصحابة( 215)
ًة عىلىٍيًو، رقم صحيح مسلم( 216)  . 668، ص 2، ج972، اٞتنائز، باب النػ ٍمًي عىًن اٞتٍيليوًس عىلىى اٍلقىرٍبً كىالص بلى
 . 294، ص 1، ج3193، رقم تقريب التهذيب( 217)
 . 277، ص 1، ج 2938ا١تصدر السابق، رقم ( 218)
 . 122، ص 1، ج667ا١تصدر السابق، رقم ( 219)
 . 289، ص 1، ج3115ا١تصدر السابق، رقم ( 220)
 . 1سورة ا١تسد، آية : ( 221)
 . 193، ص 1، ج140، رقم دالئل النبوة( 222)
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قد أردفو أبو نعيم بطريق آرر بإسناده عن عطاء عن سعيد عن كعطاء بن السائ  ارتلط ك  ،النقطاعو
كقد أكرده ا٢تيرمي من حديث ابن عباس  ،كىو ضعيف أيضا ألجل عطاء  ،ابن عباس مرفوعا بنحوه 

: كىلىًثن  ًفيًو عىطىاءى ٍبنى الس اًئً  كىقىًد اٍرتػىلى  ٍسنىاًد، قػيٍلتي : ًإن وي حىسىني اإٍلً  .(223)طى كقاؿ كىقىاؿى اٍلبػىز اري

كأما اٟتسُت بن .(224)كقد أقر اٟتافظ ابن حجر ٖتسُت البزار لو ،أقوؿ : ىو قابل للتحسُت لشواىده  
تقدـ ك٭تِت بن عبد اٟتميد اًٟتٌماين الثويف حافظ تثلم فيو ،(9إسحاؽ : حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم )

 . (225)صدكؽ  :كابن فضيل :٤تمد بن فضيل بن غزكاف( 12يف اٟتديث رقم )

اْنَشقَّ اْلَقَمُر َوَنْحُن ِبَمكََّة فَ َقاَلْت ُكفَّاُر قُ َرْيٍش: ِسْحٌر : قال رضي اهلل عنو عن عبد اهلل( 42)
ا رََأيْ ُتْم فَ َقْد َسَحرَُكُم اْبُن َأِبي َكْبَشَة فَاْنُظُروا ِإَلى السُّفَّاِر يَْأتُوَنُكْم فَِإْن َأْخبَ ُروُكْم َأن َُّهْم رََأْوُه ِمْثَل مَ 

 .َق قَاَل: َفَما َقِدَم َعَلْيِهْم َأَحٌد ِمْن َوْجٍو ِمَن اْلُوُجوِه ِإالَّ َأْخبَ ُروُىْم بِأَن َُّهْم رََأْوُه َصدَ 

:  :أررجو أبو نعيم قاؿ:  تخريج الحديث ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو حدثنا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى قىاؿى حىد 
: حدثنا ىيشىٍيمه، عىًن اٍلميًغَتىًة، عىٍن أى ي الضُّحىى، عىٍن مىٍسريكؽو عنو حدثنا ٭تىٍِتى اٟتًٍم اينُّ  قىاؿى

كىيشىيم بن  ،(12)رقم تقدـ يف اٟتديث  متثلم فيواين مٌ كاٟتديث ضعيف هبذا اإلسناد . ٭تِت اٟتً .(226)بو
 (228)ة ثقة يدلسكا١تغَت  ،كقد عنعنو عن ا١تغَتة بن ًمقسم  ،(227)بشَت : ثقة ثبت كرَت التدليس كاإلرساؿ

: أىبيو الضُّحىى، عىٍن كقد عنعنو عن أ ي الضحى.  كقد أررجو البخارم معلقا ٥تتصرا كلفظو " كىقىاؿى
، عىٍن عىٍبًد الل ًو، اٍنشىق  ٔتىث ةى" مىٍسريكؽو
ثػىنىا أىبيو عىوىانىةى، عىًن اٍلميًغَتىةً  كصلو الطيالسيلثن (229) : حىد  عن  قىاؿى

أبو أما (231)على ثقتو كإتقانو لوال تدليس ا١تغَتة بن ًمقسمإسناده صحيح  كىذا (230)بو أ ي الضحى

                                                           
 . 144، ص 7، ج11529، التفسَت، رقم مجمع الزوائد( 223)
 . 783، ص 8، جالفتح( 224)
 . 502، ص 1، ج6227، رقم تقريب التهذيب( 225)
 281، ص 1، ج212، رقم دالئل النبوة( 226)
 . 574، رقم 1، ج7312، رقم تقريب التهذيب( 227)
 . 543، ص 1، ج6851( ا١تصدر السابق، رقم 228)
 49، ص 5، ج3869،  عبلمات النبوة يف اإلسبلـ، رقم ح البخاريصحي( 229)
 . 236، ص 1، ج293، رقم مسند أبي داود( الطيالسي،230)
 . 543، ص 1، ج6851، رقم التقريب( 231)
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اٟتديث يف الصحيحُت ك (233)بن األجدع ثقة ٥تضـر كمسركؽ ،(232)ثقو فمو : مسلم بن صيبيح الضحى
 .(234)من طرؽ أررل بنحوه

َها َوَعْن َأبِيَها َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 43) اللَُّهمَّ َأِعزَّ »اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: ( َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعن ْ
ْساَلَم ِبُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو َخاصَّةً   «اإْلِ

ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو، حدثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى أررجو أبو نعيم قاؿ : تخريج الحديث  : حىد 

ًلًك ٍبًن اٍلمىاًجشيوًف، عىًن اٍلقيشىٍَتًمُّ، حدثػىنى  ا أىبيو عىٍلقىمىةى، عىٍن عىٍبًد الل ًو ٍبًن ًعيسىى اٍلفىٍرًكم ، عىٍن عىٍبًد اٍلمى
اـً ٍبًن عيٍركىةى، عىٍن أىبًيًو  اًلدو، عىٍن ًىشى ي  ٍبًن رى كصوابو : أبو علقمة عبد هلل بن عيسى (235)عنما بوالز ٧تًٍ

لو  :كابن ا١تاجشوف (236)يقلبعلى الرقات األربار :الفركم .سناد ضعيف هبذا اإلكاٟتديث الفركم " 
كاٟتديث حسن من كجو آرر عند (238)صدكؽ كرَت األكىاـ :كالز٧تي (237)أغبلط يف اٟتديث

 .(239)كافقو الذىيبصححو اٟتاكم ك  ،١تاجشوف عن ىشاـ اٟتاكمبمرلو من طريق ا

َل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: " لَْيَس قَاَل: قَارضي اهلل عنو  ( َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 44)
َقُو اْلِفْعُل، َواْلِعْلُم ِعْلَمانِ  يَماُن بِالتََّمنِّي َواَل بِالتََّحلِّي، َوَلِكْن َما َوقَ َر ِفي اْلَقْلِب َوَصدَّ : ِعْلٌم بِاْلَقْلِب اإْلِ

 اِن فَ ُهَو ُحجَُّة اللَِّو َعَلى َخْلِقِو "َوُىَو اْلِعْلُم النَّاِفُع، َوِعْلٌم بِاللِّسَ 

ثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي : أررجو أبو نعيمتخريج الحديث ثػىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو التٍُّسًتىًمُّ، حىد  قاؿ : حىد 
ثػىنىا ييوسي  ، ٔتىث ةى، حىد  ـً ٍبني صىاًلحو ثػىنىا عىٍبدي الس بلى ، حىد  ثػىنىا قػىتىادىةي ٍبني ًإٍسحىاؽى . (240)عنو بوفي ٍبني عىًطي ةى، حىد 

  ،أكرده السيوطي كسثت عنو
ى
 .(241)حديث منثر:العبلئيعن  ناكمقاال١ت

                                                           
 . 520، ص 27، ج5931، تهذيب الكمال( 232)
 . 451، ص 27، ج5902، رقم تهذيب الكمال( 233)
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 .(243)كيوسف بن عطية الصفار مًتكؾ(242)عبد السبلـ لو مناكَتأقوؿ: حديرو ضعيف جدا يف إسناده: 
 ة بن دعامة السدكسي ثقة . (. كقتاد9كأما اٟتسُت بن إسحاؽ : حافظ تقدـ يف اٟتديث رقم )

ِإنَّ ِللَِّو ِتْسَعًة »( َعْن َأِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو، َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: 45)
 َفذََكَر اأْلََساِمَي .« نَّةَ ِمائًَة ِإالَّ َواِحًدا، ِإنَُّو ِوتْ ٌر ُيِحبُّ اْلِوتْ َر، َمْن َحِفَظَها َدَخَل اْلجَ اْسًما َوِتْسِعيَن 

ثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى أررجو أبو نعيم قاؿ :  تخريج الحديث ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو، حىد  : حىد 
ًلًك ٍبني ٤تيىم دو، حدثػىنىا أىبيو اٍلمينٍ  ـي ٍبني عىم ارو، حدثػىنىا عىٍبدي اٍلمى ا ثػىنىا ًىشى يػٍري ٍبني ٤تيىم دو التٍُّسًتىًمُّ، حىد  ًذًر زيىى

ثىًٍت عىٍبدي الر ٍٛتىًن اأٍلىٍعرىجي، ثػىنىا ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى، حىد   ،كىو ضعيف هبذا اإلسناد (244)عنو بو الت ًميًميُّ، حىد 
كأما اٟتسُت بن إسحاؽ : حافظ تقدـ يف اٟتديررقم  (245): لُت اٟتديثعبد ا١تلك بن ٤تمد الصنعاين 

كموسى بن  ،(247)كزىَت بن ٤تمد : ثقة ربل ركاية الشاميُت عنو  (246)عمار صدكؽكىشاـ بن ،(9)
، رفعو أى ي ىيرىيٍػرىةى إسناد األعرج عنكاٟتديث صحيح أررجو مسلم بدكف ذكر األسامي من ،(248)عقبة ثقة

 .(249)« ، ٭تًي ُّ اٍلًوتٍػرى لًل ًو ًتٍسعىةه كىًتٍسعيوفى اٍٝتنا، مىٍن حىًفظىمىا دىرىلى اٞتٍىن ةى، كىًإف  اهللى ًكتٍػره »

اَل يَ ْزِني الرَُّجُل َأِو اْلَعْبُد ِحيَن »( َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِبي َأْوَفى، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: 46)
َبًة َذاَت َشَرٍف َأْو قَاَل: َشَرٍف يَ ْزِني َوُىَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُىَو ُمْؤِمٌن، َواَل يَ ْنَتِهُب نُ هْ 

 « ِحيَن يَ ْنَتِهُبُو َوُىَو ُمْؤِمنٌ 

: أررجو أبو نعيم قاؿ:  تخريج الحديث ثػىنىا اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى قىاؿى ثػىنىا سىٍملي ٍبني عىٍبًد اهلًل، حىد  :حىد 
ثػىنىا ٭تىٍِتى ٍبني سىًعيدو،  : حىد  ثػىنىا أىبيو رىبًيعو قىاؿى ، عىٍن ميٍدرًًؾ ٍبًن عيمىارىةى، عىٍن حىد  ثػىنىا شيٍعبىةي، كيلُّميٍم عىٍن ًفرىاسو حىد 

 ،(251)كىو حسن هبذا اإلسناد ألجل مدرؾ ذكره ابن حباف يف الرقات. (250)عنو بوعىٍبًد اهلًل ٍبًن أى ي أىٍكَفى 

                                                           
 . 355، ص 1، ج4070، رقم التقريب( 242)
 . 611، ص 1، ج 7873، رقم المصدر السابق( 243)
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 . 445، ص 5، ج5641، رقم الثقات( 251)
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اكد . كىو من رجاؿ كأبو ربيع لعلو أبو الربيع الزىراين سليماف بن د ،كبقية رجالو رجاؿ الصحيحُت 
 .(252)كاٟتديث صحيح متفق عليو  الصحيحُت 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : عن عوف بن مالك رضي اهلل عنو قال ( 47)
َنًةَعَلىأُمَِّتيَقْوٌمُيِقيُسونَاأْلُُمورَِبَرْأِيِهمْ ،تَ ْفَترِقُ َهِذِىاأْلُمَُّةَعَلىِبْضٍعَوَسْبِعيَنِفْرَقةٍ » َفُيِحلُّونَاْلَحَراَمَوُيَحرُِّمونَالْ َأْعَظِمَهاِفت ْ

 «َحاَللَ 

: أىٍربػىرىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا  قاؿالنقاش  أبو سعيد : أررجو تخريج الحديث
، حدثنا عىٍبدي اٍلوىى اًب ٍبني الض ح اًؾ، حدثنا  ، عىٍن حىرًيًز ٍبًن زىكىرًي ا ٍبني ٭تىٍِتى ٍبًن ديريٍستى ًعيسىى ٍبني ييونيسى

كىذا ال يصح هبذا اإلسناد ألجل عبد  ،(253)عنو بوعيٍرمىافى، عىٍن عىٍبًد الر ٍٛتىًن ٍبًن جيبػىٍَتو، عىٍن أىبًيًو، 
حدثنا  البيمقي بإسناده عنو عندكقد تابعو نعيم بن ٛتاد  (254)الوىاب فقد رمي بالوضع كالثذب 

كىسىرىقىوي عىٍنوي ٚتىىاعىةه ًمنى الضُّعىفىاًءكىىيوى ميٍنثىره  ،تػىفىر دى بًًو نػيعىٍيمي ٍبني ٛتى ادو  عيسى بو. قاؿ البيمقي :
(255) .

، ٛتىىليوا ًفيًو عىلىى  ا ًعٍندى أىٍىًل اٍلًعٍلًم بًاٟتٍىًديًث غىيػٍري صىًحيحو كبإسناده عن نعيم أررجو ابن عبد الرب مث قاؿ ىىذى
ا الى أىٍصلى لىوي  نػيعىٍيًم ، كىقىاؿى أىٍٛتىدي  ٍنبىلو كى٭تىٍِتى ٍبني مىًعُتو: حىًديثي عىٍوًؼ ٍبًن مىاًلكو ىىذى ٍبني حى

كأما زكريا  .(256)
كحىريز بن عرماف  ،(257)كعيسى بن يونس ثقة ،(23بن ٭تِت فمو مسثوت عنو تقدـ يف اٟتديث رقم )

جيبَت بن نيفَت كىو  كىو يركم عن أبيو ،(259)كعبد الرٛتن بن جبَت اٟتمصي ثقة ،(258)اٟتمصي ثقة 
 . (260)ثقة

ْكَرُه َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َيْكَرُه اْلَكيَّ َويَ  (48)
وََكاَنْت َلُو ُمْكُحَلٌة « ِإنَّ اْلَحارَّ اَل بَ رََكَة ِفيوِ َعَلْيُكْم بِاْلَباِرِد فَِإنَُّو ُذو بَ رََكٍة، َأاَل وَ »الطََّعاَم اْلَحارَّ َويَ ُقوُل: 

َها ِعْنَد الن َّْوِم َثاَلثًا َثاَلثًا  . َيْكَتِحُل ِمن ْ

                                                           
 76، ص 1، ج57يف اإلٯتاف،  رقم  ممسل.ك  136، ص 3، ج2475، ا١تظامل، رقم صحيح البخاري( 252)
 . 46، ص 30، رقم فوائد العراقيين( أبو سعيد النقاش ،253)
 . 494، ص 18، ج3601، رقم تهذيب الكمال( 254)
ىو الذم  . كنشَت إىل أف اٟتديث إذا كاف مشمورا براك فييجعل مثانو آرر يف طبقتو لَتغ  فيو ، 188، ص 207، رقم المدخل إلى السنن الكبرى(  255)

 . 343/ 1يطلق على راكيو أنو يسرؽ اٟتديث . تدري  الراكم 
 . 890، ص 2، ججامع بيان العلم وفضلو( ابن عبد الرب القرطيب ،256)
 . 441، ص 1، ج5341، رقم تقريب التهذيب( 257)
 . 165، ص 1، ج1184ا١تصدر السابق، رقم ( 258)
 . 338، ص 1، ج3827ا١تصدر السابق، رقم ( 259)
 . 138، ص 1، ج904ا١تصدر السابق، رقم ( 260)
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: أىٍربػىرىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو ٍبًن حىٍفصو قاؿ  أبو سعيد النقاشأررجو :  تخريج الحديث
، التٍُّسًتىًمُّ، حدثنا ٭تىٍِتى  ، حدثنا ييوسيفي ٍبني أىٍسبىاطو  ٍبني زىكىرًي ا ٍبًن ٭تىٍِتى ٍبًن ديريٍسًت، حدثنا عىٍبدي الل ًو ٍبني حيبػىٍيقو

، كىو يضعف هبذا اإلسناد ألجل ٭تِت بن زكريا  .(261)عنو بو عىٍن سيٍفيىافى الرػ ٍورًم ،عىٍن صىٍفوىافى ٍبًن سيلىٍيمو
دركو ابن أ ي حامت بيق " أ" ري كعبد اهلل بن حبيق كصوابو با٠تاء،كصوابو زكريا بن ٭تِت فمو مسثوت عنو

كأما سفياف (23. ثبلثتمم تقدموا يف اٟتديث رقم )يغلط كرَتا: كيوسف بن أسباط ،كمل يثت  عنو
كأكرده السيوطي كعزاه إىل أ ي نعيم يف اٟتلية ،(262)الرورم فمو ثقة ككذلك صفواف بن سليم ثقة عابد

 .(263)" و "حسن بشواىدهبقول ناكمكتعقبو ا١تكسثت عنو 

َثاَلثًا  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي اللَُّو َعْنُو َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َشِرَب تَ نَ فَّسَ ( 49)
 «ُىَو َأْىَنأُ َوَأْمَرأُ َوَأبْ َرأُ »َوقَاَل: 

: أىٍربػىرىنىا أىبيو اٟتٍىسىًن سىٍملي ٍبني عىٍبًد الل ًو ا٠تٍىي اطي، حدثنا اؿ : أررجو أبو سعيد النقاش ق تخريج الحديث
ـي ٍبني أى ي  ا ى، حدثنا ًىشى اًلدو، حدثنا ًإبٍػرىاًىيمي ٍبني أىٍعُتى ـي ٍبني رى ا عىٍبًد الل ًو، زىكىرًي ا ٍبني ٭تىٍِتى الس ٍجزًمُّ، حدثنا ًىشى

 ، قاؿ أبو حامت :  ،عيف هبذا اإلسناد ألجل إبراىيم بن أعُت العجليكىو ض (264)عنو بو عىٍن أى ي ًعصىاـو
كيعرؼ ٓتٌياط  ،زم : كثقو النسائي كزكريا بن ٭تِت السجٍ  ،(265)ضعيف اٟتديث منثر اٟتديث

بن ىشاـ كاٟتديث أررجو مسلم من طريق  (267)قو أبو حامتكىشاـ بن رالد األزرؽ: صدٌ  ،(266)السٌنة
 .(268)«  ًإن وي أىٍركىل كىأىبٍػرىأي كىأىٍمرىأي »كلفظو "  عصاـ أ يأ ي عبد اهلل الدستوائي عن 

ال يَْدُخُل : ُو َعَلْيِو َوآِلِو َوَسلَّمَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَّ  رضي اهلل عنوَعْن َأِبي َسِعيٍد ( 51)
 َوال قَ تَّاٌت". اْلَجنََّة َمنَّاٌن َوال َعاق  َوال ُمْدِمُن َخْمٍر َوال ُمْؤِمٌن ِبِسْحرٍ 

                                                           
 . 18، ص7، رقم فوائد العراقيين( 261)
 . 276، ص 1، ج2933، رقم تقريب التهذيب( 262)
 . 283، ص 2، جالتيسير بشرح الجامع الصغير( 263)
 . 91، ص 80، رقم فوائد العراقيين( 264)
 . 87، ص 2، ج210، رقم الجرح والتعديل( 265)
 . 507، ص 13، ج252، رقم أعالم النبالء سير( 266)
 . 57، ص 9، ج235، رقم الجرح والتعديل( 267)
نىاًء ، رقم صحيح مسلم( 268) ًة التػ نػىفًُّس يف نػىٍفًس اإٍلً  1602، ص 3، ج2028، األشربة، بىابي كىرىاىى
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: أررجو القزكيٍت من طريق سىٍمل ٍبن عىٍبًد الل ًو ٍبًن حىٍفصو ا٠تٍىي اط التٍُّسًتىًٌم حدثنا  تخريج الحديث
ًقيًقيُّ حدثنا ٤تمد بن الصباح حدثنا عىم اري ٍبني ٤تيىم دو عىٍن عىٍبًد الر ٍٛتىًن ٍبًن صىبػٍ  مىافى اٟتٍيسىٍُتي ٍبني ًإٍسحىاؽى الد 

 عمار بن ٤تمد الرورم ابن أرت سفياف الرورم ،كىو ضعيف هبذا اإلسناد (269)عنو بوٍن عىًطي ةى اٍلعىٍويف  عى 
ٮتطئ كرَتا ككاف : كعطية العويف  (271)لٌُت اٟتديث :ابن صمباف األسدمك  ،(270): صدكؽ ٮتطئ 

ث رقم اٟتسُت بن إسحاؽ : حافظ تقدـ يف اٟتدي ( . كأما2مدلسا. تقدـ  يف اٟتديث رقم )
طريق من " قواـ السنة " األصبماينحديرو أررجو ك . (272)صدكؽ :٤تمد بن الصباح اٞتىٍرجىرائي ك ،(9)

الذم يسعى " ات؟ فقاؿ: قيل: يا رسوؿ اهلل كما القتٌ بزيادة :  عمار بن ٤تمد عن عبد اهلل بن صمباف
 . (273)"بأمواؿ الناس كدمائمم

قَاَل اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوُىَو  اهلل عنورضي  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّوِ  (50)
 . َكاَن بِوِ   (274)ُمْحرٌِم ِمْن َوْثيٍ 

اٍلوىر اؽ عىٍبًد الل ًو ٍبًن حىٍفصو  سىٍملٍب اٟتٍىسىًن  أ يمن طريق: أررجو أبو طاىر الًسلىفي  تخريج الحديث
ـي ٍبني أى ي عىٍبًد الل ًو عىٍن أى ي الزُّبػىٍَتً حدثػىنىا ًإبٍػرىاًىيمي ٍبني عىبٍ  ًد الل ًو اٍلبىٍصرًمُّ حدثػىنىا حىج اجي ٍبني نيصىٍَتو حدثػىنىا ًىشىا

كأما إبراىيم بن  ،(276)حجاج بن نصَت الفساطيطي ضعيف ،كىو ضعيف هبذا اإلسناد .(275)عنو بو
 عبد 

كعند أ ي داكد متابعة صحيحة  ،ـ ىو الدستوائيكىشا ،(277)اهلل البصرم ىو الثىج ي من الرقات اٟتفاظ
ـه، عىٍن أى ي الزُّبػىٍَتً عنو بوقاؿ أبو داكد :  ،ٟتجاج بن نصَت  ثػىنىا ًىشىا ثػىنىا ميٍسًلمي ٍبني ًإبٍػرىاًىيمى، حىد  كلفظو  ،حىد 

                                                           
 علي القزكيٍت " . ، ترٚتة " ا١تظفر بن100، ص 4جالتدوين في أخبار قزوينأبو القاسم الرافعي ،( 269)
 . 408، ص 1، ج4832، رقم تقريب التهذيب( 270)
 . 308، ص 1، ج3395، رقم لتقريبا( 271)
 . 484، ص 1، ج5965( ا١تصدر السابق، رقم 272)
ي أي، كى  286، ص 1، ج459، رقم الترغيب والترىيباألصبماين ، (273) يمى

: تػىتىب عو، . كنشَت إىل أف القتات من القىٌت: كىو الثىًذبي ا١ت الن ًميمىةي .كتػىقىت تى اٟتديثى
ٌان؛ كىًقيلى: القىت اتي ال ًذم يػىتىسىم عي أى  حاديثى الن اًس، فييٍخرب أىعداءىم؛ كىًقيلى: ىيوى ال ًذم يىثيوفي مىعى اٍلقىٍوـً كتىسىم عىو، كالقٌتات : النىم اـ، يػىقيتُّ األىحاديثى قػىتًّا أىم يىًنمُّما ٪تى

، كىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى فيىًنمُّ عىلىٍيًمٍم. كهبيػىتىحى  ثوف فػىيىًنمُّ عىلىٍيًمٍم؛ كىًقيلى: ىيوى ال ًذم يػىتىسىم ع عىلىى اٍلقىٍوـً ذا يتبُت أنو القتات يتتبع األربار كمن مث ينقلما زائدا فيما كذبا ممٌيئا منو د 
 ماء كسل  األمواؿ ، كىذا أقرب ما يرمي لو اٟتديث يف ركايتو الرانية . كاهلل أعلم .  كذلك لئلفساد بُت الناس، ٦تا يًتت  على ذلك سعيه لسفك الد

 ، مادة " كثأ " النهاية في غريب الحديث واألثر( كىثًئىٍت رجليو ، أم أصاهبا الوىن دكف ا٠تلع كالثسر،274)
 . 75، ص 209، د، ت . رقم معجم السفرأبو طاىر السلفي،( 275)
 . 153، ص 1، ج1139، رقم ذيبتقريب الته( 276)
 . 423، ص 13، ج209، رقم سير أعالم النبالء( 277)
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كمسلم بن إبراىيم ىو (278)«ٍثءو كىافى بًوً ، ًمٍن كى كىرًًكوأىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى اٍحتىجىمى عىلىى »
 .(279)الفراىيدم ثقة مأموف كىو أكرب شيخ أل ي داكد

 الخاتمة
 كيف رتاـ ىذا البحث ٩تلص إىل بياف أىم النتائج :

 ٘تييز ١تركياهتما .بُت التسًتيُت الزاىد كالصغَت  زيالتميأف -1

قليلة أسندىا  ومركياتكأف على من ركل عنو  أف التسًتم الزاىد الغال  على مركياتو النثارة كاٟتمل -2
 . ( أحاديث8) كعددىا فيما توصلت إليوعن رالو 

فيما ا١تركيات من طريقو بلغت . كقد كالنقاش  مايناألصب عيمأف التسًتم الصغَت من شيوخ أ ي ني  -3
 .( حديرا43)توصلت إليو 

 المصادر والمراجع

  رحلة ابن بطوطة  ،(ىػ779 )تراىيمالطنجي،٤تمدبنعبداللمبنمحمدبنإب،ابن بطوطة
 . ىػ 1417 ،أكادٯتيةا١تملثةا١تغربية،الرباط،
 ـ1973، 1ط ،دائرة ا١تعارؼ العرمانية ْتيدر آباد الدكن ا٢تند  ،الثقات ،ابن حباف 
 ق.1396 ،1ط ،حل  ،دار الوعي ،المجروحين ،ابن حباف 
 ىػ. 1415 - 1ط ،بَتكت –مية دار الثت  العل ،اإلصابة في تمييز الصحابة  ،ابن حجر 
 1ط ،دار الثت  العلمية ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،ابن حجر،  

 ـ.1989ىػ. 1419
 ترقيم: ٤تمد فؤاد عبد الباقي. ،ىػ1379بَتكت،  -دار ا١تعرفة   ،فتح الباري،ابن حجر 
 ـ.1971ىػ /1390، 2ط ،لبناف –بَتكت  ،مؤسسة األعلمي    ،لسان الميزان ،ابن حجر 
 ـ1993 -ىػ 1413 ،1ط ،دار السنابل. دمشق  ،مدح التواضع وذم الكبر ،ابن عساكر 
  دارالثتبالعلمية،االكمال،(ىػ475 ت) أبونصرعليبنمبةاللمبنجعفربنماكوال،ابن ماكوال -

 . ـ1990-ىػ1411 ،1ط ،لبناف-بَتكت
 ق1414 ،بَتكت ،دار صادر  ،لسان العرب،ق(٤711تمد بن مثـر ) ،ابن منظور 

                                                           
امىةي، رقم سنن أبي داود( 278)  . 5، ص 4، ج3863، الط ، باب مىىتى تيٍستىحى ُّ اٟتًٍجى
 . 529، ص 1، ج6616، رقم تقريب التهذيب( 279)
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 ( 365 -أبو أٛتد بن عدم اٞترجاين)الثت  العلمية  ،الكامل في ضعفاء الرجال ،ىػ- 
 ـ.1997ىػ1418،  ،1ط ،لبناف-بَتكت

  دار العاصمة،   ،تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً  ،أبو نعيم
 ىػ 1409، 1ط ،الرياض

 بَتكت  ،حققين من الصوفيةاألربعون على مذىب المت ،أبو نعيم ،  ،لبناف –دار ابن حـز
 ـ. 1993 -ىػ  1414، 1ط

 ىػ 1417، 1ط ،لبناف –بَتكت  -دار الثت  العلمية  ،المسند المستخرج،أبو نعيم- 
 ـ1996

 ـ .1990-ىػ 1410، 1ط ،بَتكت –دار الثت  العلمية   ،تاريخ أصبهان ،أبو نعيم 
 ـ. 1،1987ط ،مثتبة العلـو ، ا١تدينة ا١تنورة  ،فةتثبيت اإلمامة وترتيب الخال ،أبو نعيم 
 ق 1413، 1ط ،ا١تدينة ا١تنورة ،مثتبة الغرباء ،حديث إن هلل تسعة وتسعين اسما،أبو نعيم 
 ـ 1986 -ىػ  1406، 2ط،دار النفائس، بَتكت  ،دالئل النبوة ،أبو نعيم 
 1ط ،القاىرة ،تيمية مطابع ابن  ،مسانيد فراس بن يحيى اْلُمَكتِِّب الكوفي ،أبو نعيم،  

 ىػ 1413
 ـ. 1998 -ىػ  1419 ،1ط ،دار الوطن للنشر، الرياض  ،معرفة الصحابة ،أبو نعيم 
  :دار   ،المدخل إلى السنن الكبرى ،ىػ(458أٛتد بن اٟتسُت أبو بثر البيمقي )ا١تتوَف

 ت. ،الثويت . د –ا٠تلفاء للثتاب اإلسبلمي 
 ( 241 -أٛتد بن حنبل)ق 1403، 1ط ،بَتكت –الرسالة   ،حابةفضائل الص ،ىػ–  
 ـ. 2001 -ىػ  1421 ،1ط ،الرسالة ،تػحػ: شعي  األرنؤكط  ،المسند ،أٛتد بن حنبل 
 حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ىػ(430 -أبو نعيم ) ،أٛتد بن عبد اهلل األصبماين، 

 ـ.1974 -ىػ 1394ّتوار ٤تافظة مصر،  -السعادة 
  دار  ،احملقق: ٤تمد عوامة ،تقريب التهذيب ىػ(852 -العسقبلين ) ابن حجر ،أٛتد بن علي

 ـ.1986 -ىػ  1406، 1ط ،سوريا –الرشيد 
 ( 463 -أٛتد بن علي بن ثابت ا٠تطي  البغدادم)احملقق: الدكتور بشار  ،تاريخ بغداد ىػ

 ـ. 2002  ،1بَتكت، ط -دار الغرب اإلسبلمي  ،عواد معركؼ
  وفيات األعيان ،ىػ(681 ترلثاف الربمثي اإلربلي ) الشمَت بابن ،أٛتد بن ٤تمد،  

 ـ.1900 ،بَتكت –دار صادر   ،احملقق: إحساف عباس
 ت ،د ،مثة  ،ا١تثتبة التجارية ،معجم السفر ،ىػ(576ن ٤تمد ابن ًسلىفىو األصبماين )أٛتد ب 



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

 ( 412 -أٛتد بن ٤تمد ا٢تركم ا١تاليٍت)البشائر  دار  ،كتاب األربعين في شيوخ الصوفية  ،ىػ
 ـ.  1997 -ىػ  1417،  ،1ط ،لبناف –اإلسبلمية، بَتكت 

 (535 -إٝتاعيل بن ٤تمد األصبماين)1ط ،القاىرة –دار اٟتديث  ،الترغيب والترىيب ىػ، 
 ـ 1993 -ىػ  1414

  1ط ،بَتكت  ،دار الثت  العلمية  ،تفسير التستري بجمع أبي بكر البلدي،التسًتم، 
1423 . 

 ىػ. 1417، 1ط ،الرياض –دار الصميعي   ،تالي تلخيص المتشابو ،ا٠تطي  البغدادم 
 ( 748 -الذىيب)ـ.  1985ىػ /  1405ط،  ،مؤسسة الرسالة  ،سير أعالم النبالء ،ىػ 
 بَتكت . ،دار الثت  العلمية ،العبر،الذىيب 
 ر دا ،احملقق: عمر عبد السبلـ التدمرم  ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،الذىيب

 ـ . 1993 -ىػ  1413، 2ط ،الثتاب العر ي، بَتكت
 ( 360-سليماف بن أٛتد الطرباين)ت.  ،د ،القاىرة ،دار اٟترمُت  ،المعجم األوسط ،ىػ 
 ( 275 -سليماف بن األشعث الس ًجٍستاين)ا١تثتبة العصرية، صيدا.  ،سنن أبي داود ،ىػ 
 ( 204-سليماف بن داكد الطيالسي)1999  ،1ط ،مصر،دار ىجر   ،مسند أبي داود ،ىػ 

 ـ
 ـ .1962 ،حيدر آباد ،دائرة ا١تعارؼ العرمانية  ،األنساب،عبد الثرمي بن ٤تمد ،السمعاين 
 لبناف . ،صيدا ،ا١تثتبة العصرية ،بغية الوعاة،السيوطي 
 ـ2004-ىػ1425: 1ط ،مثتبةنزارمصطفىالباز،تاريخ الخلفاء،السيوطي 
 دار طيبة . ،تدريب الراوي،السيوطي 
 دار الثت  العلمية   ،الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،ىػ(911-سيوطي )ال– 

 ـ1996 -ىػ  1417، 1ط ،بَتكت
  ٖتقيق: عبد الرٛتن ٤تمد عرماف ،الموضوعات،ىػ(597عبد الرٛتن بن علي اٞتوزم )ت، 

 ـ . 1966 -ىػ  1386  ،1ط ،ا١تثتبة السلفية با١تدينة ا١تنورة
  دار إحياء الًتاث العر ي   ،الجرح والتعديل ،ىػ(327 -ابن أ ي حامت )عبد الرٛتن بن ٤تمد

 ـ. 1952ىػ  1271، 1ط ،بَتكت –
 ( 630 -علي بن أ ي الثـر .ابن األثَت)ٖتقيق: عمر عبد السبلـ   ،الكامل في التاريخ ،ىػ

 ـ.1997ىػ / 1417، 1ط ،لبناف –دار الثتاب العر ي، بَتكت  ،تدمرم
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 احملقق: حساـ الدين  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ىػ(807 -رمي )علي بن أ ي بثر ا٢تي
 ـ.  1994ىػ،  1414 ،مثتبة القدسي، القاىرة ،القدسي

 ( 571 -علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل ا١تعركؼ بابن عساكر)دار الفثر  ،تاريخ دمشق ىػ
 ،ـ 1995 -ىػ  1415  ،للطباعة كالنشر كالتوزيع

  تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة  ىػ(963-ثناين )ابن عراؽ ال ،علي بن ٤تمد
 ىػ. 1399، 1ط ،بَتكت –دار الثت  العلمية  ،الموضوعة

 ـ .1987 ،دار الثت  العلمي ،التدوين في أخبار قزوين،عبد الثرمي بن ٤تمد ،القزكيٍت 
 اىرةالق ،دار اٟتديث  ،الترغيب والترىيب،ق(535-)،اٝتاعيل بن ٤تمد ،قواـ السنة، 

 ق 1414
  :ا١تثتبة   ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،ىػ(606ا١تبارؾ بن ٤تمد ابن األثَت )ا١تتوَف

 ـ1979 -ىػ 1399بَتكت،  -العلمية 
  المقاصد الحسنة في بيان كثير من  ،ىػ(٤902تمد بن عبد الرٛتن السخاكم )ت

 ،1ط ،بَتكت –اب العر يدار الثت ،ٖتػ: ٤تمد ا٠تشت  ،األحاديث المشتهرة على األلسنة
 ـ1985

 ( 629 -٤تمد بن عبد الغٍت ، ابن نقطة اٟتنبلي البغدادم)التقييد لمعرفة رواة السنن  ىػ
 ـ. 1988 -ىػ  1408  ،1ط ،دار الثت  العلمية ،،والمسانيد

 ( 629 -٤تمد بن عبد الغٍت ، ابن نقطة اٟتنبلي البغدادم)جامعة أـ  ،إكمال اإلكمال،ق
 ق .1410 ،ثرمةمثة ا١ت ،القرل

 ( 405 -٤تمد بن عبد اهلل النيسابورم اٟتاكم)دار الثت    ،المستدرك على الصحيحين ،ىػ
 ـ  .1990 – 1411 ،1ط ،بَتكت –العلمية 

 ت. ،د ،مصر –مثتبة القرآف   ،فوائد العراقيين ،مد بن علي أبو سعيد النقاش ٤ت 
 1ط ،بَتكت ،ا١تثتبة العلمية دار  ،الضعفاء الكبير ىػ(322-مد بن عمرك العقيلي )٤ت ،

 ـ.1984
 ( 279 -٤تمد بن عيسى)ـ.1975، 2ط ،مصر ،مصطفى اٟتليب  ،سنن الترمذي ،ىػ 
 د. ت. ،دار ا٢تداية ،،تاج العروس ىػ(1205 -ٌمد بن ٤تٌمد الز بيدم )٤ت 
 ىػ.1392، 2ط ،بَتكت –دار إحياء الًتاث العر ي  ،شرح النووي على مسلم،النوكم 
 ـ. 1995، 2ط ،دار صادر، بَتكت  ،معجم البلدان ،ىػ(626 -ي اٟتموم )ياقوت الركم 



 

 ين الُتْسَتريّ ْينلَ هْ ات السَ بين مرويّ  ييزمْ التَ 
 " غيرالزاىد والصَ " 

 

 ( 742 -يوسف بن عبد الرٛتن القضاعي ا١تزم)تهذيب الكمال في أسماء الرجال ىػ، 
 ـ.1980 -ق 1400، 1ط ،بَتكت –مؤسسة الرسالة 

 ( 463 -يوسف بن عبد اهلل . ابن عبد الرب القرطيب)ر ابن دا  ،جامع بيان العلم وفضلو ،ىػ
 1637 ،ـ 1994 ،1ط ،اٞتوزم، ا١تملثة العربية السعودية
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مة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  الجهود العلمية والدعوية للعّلا

 الحاج محمد علي علي
 
 

 ملخص
مة احملقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة العلمية، يف حتقيق بعض كتب  تناولت يف ىذا البحث جهود العّلا

كتاباً ما بني ُمَؤلَّف   86الرتاث، وأكثرىا يف احلديث واملصطلح، ومؤلفاتو يف مواضيع خمتلفة، واليت بلغت 

 تّلميذه املباشري  أو يف عمو  وُُمقَّق، وأثر جهوده العلمية والدعوية على شباب ىذا اجليل، سواء يف

 الشباب املسلم 

 املصطلح    احلديث      عبد الفتاح أبو غدة : كلمات مفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  املقارن املشارك يف اجلامعة العثمانيةأستاذ الفقو 
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SYNTAX AT THE SERVİCE OF THE QURANİCSEMANTİC ANALYSİS 

MECHANİSMS AND İNVERSTMENT MANNER A LİNGUİSTİC STUDY OF 

STRUCTURE AND CONTENT FROM THE QURANİC VERSES 

 

Abstract 

 

 

 

I dealt in this research Efforts of the verifier scientific AL- Sheikh 

Abdul Fattah Abu Ghuda, in the verification of some heritage 

books, and most of the them in Prophetic hadith and, and his 

writings in various subjects, which amounted to 68 books 

between the authored and verified, and the impact of his scientific 

and advocacy efforts on the young members of this generation, 

between his direct students or the others. The research included 

four chapters, and the summary. 

 

Key Words: Abdul Fattah Abu Ghuda, Prophetic Hadith, 

Authored. 
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ALLAME MUHAKKIK ŞEYH ABDULFETTAH EBU 

ĞUDDE’NIN İLMI VE ÇAGRIYA YÖNELIK ÇABALARI 

 

Öz 

Bu makalede Ebu Ğudde’nin ilmi çabaları, çoğunluğunu hadis 

ve ıstılahları konusunun teşkil ettiği tahkik ettiği bazı kitapları, 

müellifi ve muhakkiki olduğu farklı alanlarda telif ettiği 68 

kitabı, doğrudan ve dolaylı bir şekilde bu nesil üzerindeki ilmi 

çabasının etkileri ele alınmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ebu Ğudde, Hadis, Hadis Literatürü.  
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 : المقدمة
: فقد عنونت ٢تذا والتابعُت، وبعدهوآلو وصحب ملسو هيلع هللا ىلصاٟتمد هلل رب العا١تُت وأصلي وأسلم على معلم الناس ا٠تَت سيدنا ٤تمد 

 " للشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدةوالدعوية الجهود العلمية " : البحث بػ
 .فصوؿ، وخالصة مع التوصيات أربعة، و وجعلتو يف مقدمة
 نشأتو وأسرتو وتكوينوالفصل األول: 

 والدتو وعائلتو :ا١تبحث األوؿ
 ا١تبحث الثاين: جوامع شخصيتو

 ا١تبحث الثالث: عودتو إىل سورية
 ا١تبحث الرابع: مرضو ووفاتو
 الفصل الثاني: طلبو للعلم

الثاين: أقرانو زمالء ث ا١تبحواإلحساء اٟتجازو  ٧تد، وباكستاف ا٢تند، و( خارج، و األزىريف مصر) ، حلب :شيوخهفي -ا١تبحث األوؿ
 الدراسة يف مصر

 ا١تبحث الثالث: أصدقاؤه ومعارفو، ومن التقى هبم
 اٞتامعة خارجتالميذه  ،وا١تلك سعود اإلمام جامعيت،  حلب يف: تالميذه -الرابع ا١تبحث

 الفصل الثالث: نشاطو العلمي والدعوي وتأثيره
 سوريةا١تبحث األوؿ: عملو يف التدريس، ونشاطو الدعوي يف 

 ا١تبحث الثاين: عملو يف التدريس، ونشاطو الدعوي يف السعودية
 ا١تبحث الثالث: رحالتو العلمية
 ا١تبحث الرابع: ثناء العلماء عليو
 الفصل الرابع: جهوده العلمية

 العلمية ومشاركاتو توطئة:كتبو
 وجهوده العلميةالعلوم يف تفننو األوؿ: ا١تبحث

 والتحقيق ليفالتأ يف منهجوا١تبحث الثاين: 
 ا٠تالصة والتوصياتالكتب ا١تؤلفة ،الكتب احملققة: إنتاجو العلمي-ا١تبحث الثالث

 
 

 رحمو اهللالشيخ عبد الفتاح أبوغدة
 ـ1997 -1917=ىػ1417 -1335



مت المحقق الشيخ عبد الفتاح أبى غدة  الجهىد العلميت والدعىيت للعّلا

 

                                                 

 من ا١توقع الرٝتي للشيخ، بتصرؼ. بقلم ابنو األكرب ٤تمد زاىد،(1)

 
 (1)تكوينو العلميأسرتو و الفصل األول: نشأتو و 

 :وعائلتو والدتو -المبحث األول
رجب  17شَت بن حسن أبوغدة يف مدينة حلب الشهباء مشايل سورية، يف ولد الشيخ عبدالفتاح بن ٤تمد بن ب

بيت سًت ودين وكاف ىو األخ الثالث واألصغر بُت إخوتو  حي اٞتبيلة يف يف ـ1917مايو  9ا١توافق  ىػ1335
 عمرىا. وتصغره أختو اٟتاجة نعيمة أمد اهلل يف ،رٛتها اهلل الذكور، فيما تكربه أختو اٟتاجة شريفة

وا١تواظبة على الذكر وقراءة القرآف، وكاف يعمل يف ٕتارة  ،رجاًل مشهوراً بُت معارفو بالتقوى والصالح والده ٤تمدوكاف 
ا١تنسوجات اليت ورثها عن أبيو، حيث كاف اٞتد بشَت من ٕتار ا١تنسوجات يف حلب، والقائمُت على صناعتها 

 .ـ (1956 ىػ /1376 ت: )كتلي بالطريقة القدٯتة، أما والدة الشيخ فهي السيدة فاطمة مز 
وينتهي نسب الشيخ من جهة والده إىل الصحايب اٞتليل خالد بن الوليد رضي اهلل عنو، وكاف لدى أسرة الشيخ 

ع العائلة فرعاف ٭تمالف اسم صباغ، ومن فرو . أما اسم أبوغدة فهو حديث نسبياً  ،شجرة ٖتفظ ىذا النسب وتثبتو
 ومقصود.

و بالنسيج مع والده وجده رٛتهم اهلل مث عمل أجَتاً مع اٟتاج حسن صباغ يف سوؽ العيب، وقد عمل الشيخ يف حداثت
الشيخ  أصهار تزاؿ الدكاف اليت عمل هبا موجودة يعمل فيها آؿ أبو زيد وال الرزاؽ قناعة.وكاف من زمالئو اٟتاج عبد 

 .رٛتو اهلل عبد الباسط أبو النصر
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 : من اإلناث، ىم وأختاف ،اف من الذكوروَ وللشيخ أخَ 
 .ـ(1974 -1907 عبد الغني )، وـ(1982-1905 ) عبد الكريمأخوه 
 ـ( 1978)ت:زوجة السيد ٤تمد سامل بَتقدارـ(  2005-1914) :شريفة أختو
 .زوجة السيد علي خياطة ـ،1920ا١تولودة عاـ  :نعيمة أختو

والدىا ا١ترحـو عبد و تور علي ا٢تامشي، أخت صديقو الدك ،تزوج الشيخ من السيدة فاطمة دالؿ ا٢تامشي: زواجو
البيت وتربية  عم الزوجة الصاٟتة، هنضت بعبءووالدهتا ا١ترحومة السيدة نبيهة كبو وار، فكانت لو ن ،امشيا٢تاللطيف 

 . اض خَت زوجة وأنيسليتفرغ للدعوة والعلم الشرعي، ووقفت ّتانبو يف الشدائد واألمر  ؛األوالد
 ف بنات، ىم على التوايل:ٙتاوللشيخ ثالثة أبناء و 

شهادة البكالوريوس يف على (: أٝتاه الشيخ على اسم والده ، حاز 25/9/1952ا١تولود يف ) محمد زاىد .1
مث ا١تاجستَت يف إدارة األعماؿ من جامعة تورنتو حيث يقيم اآلف يف   ،ا٢تندسة ا١تدنية من جامعة الرياض

أربعة  ،وىو متزوج من السيدة ٧توى ناصر آغا و٢تماب. كندا، ولو بعض ا١تشاركات يف العلم الشرعي واألد
 أبناء أكربىم عبد الفتاح

يف مكة  والذي يعمل مهندساً  ،وىي متزوجة من ا١تهندس فاروؽ أبو طوؽ ا١تولود يف ٛتاة :السيدة ميمونة .2
 ا١تكرمة، و٢تماسبع بنات وولد واحد ىو ا١تهندس أسامة.

متزوجة من ا١تهندس صالح الدين مراد آغا يف اللغة العربية.و ٖتمل شهادة البكالوريوس  :السيدة عائشة .3
 .وأربع بنات ا١تولود يف ٛتاة والذي يقيم اآلف يف فانكوفر بكندا، و٢تما أربعة أوالد

يعمل طبيبا يف مدينة ر٬تاينا إىل جانب عملو يف إدارة ا١تدرسة ، و متخصص بأمراض القلب: الدكتور أيمن .4
 وأربع بنات. ثالثة أوالد مامٌت عبد اٟتسيب الياسُت ا١تولودة يف ٛتاة، و٢تاإلسالمية،متزوج من السيدة 

٧تل  ،ٖتمل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية، متزوجة من الدكتور أٛتد الرباء األمَتي :السيدة فاطمة .5
 ا أربعة أوالدمو٢تاألديب الشاعر عمر هباء الدين األمَتي رٛتو اهلل. 

متزوجة من ا١تهندس عبد اهلل ا١تصري الذي وىي  ،دة البكالوريوس يف اللغة العربيةٖتمل شها :السيدة ىالة .6
 و٢تما ٜتسة أوالد وابنتاف.السعودية،  يفت يعمل يف ا١تقاوال

و٢تما  جدة، يعمل جراح أطفاؿ يفو ،متزوجة من الدكتور بشار أبوطوؽ ا١تولود يف ٛتاة  :السيدة حسناء .7
 وابنتاف. أربعة أوالد من الذكور

ومتزوجة من ا١تهندس عمر عبد اٞتليل أخرس ا١تولود ٖتمل شهادة ا١تاجستَت يف أصوؿ الدين،  :السيدة لبابة .8
 قيم اآلف يف تورنتو بكندا، و٢تما ٜتسة أوالد وبنت.ا١تيف حلب 

وىو متزوج من السيدة هنى غازي . ه٭تمل شهادة ا١تاجستَت يف اٟتديث و٭تضر ١تتابعة الدكتورا :سلمان .9
 .يدة السيد عبد اٞتليل شبارؽ أحد أحباء الشيخ القدامى يف حلب، و٢تما ولداف وبنتشبارؽ حف

وىي متزوجة من الدكتور  ،ٖتمل شهادة البكالوريوس من كلية الدعوة ّتامعة اإلماـ :السيدة أمامة .10
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 نات.يف تقوًن األسناف ّتدة، و٢تما ولد وأربع ب عبد اهلل أبوطوؽ ا١تولود يف ٛتاة والذي يعمل طبيباً 
متزوجة من ا١تهندس ٤تمد ياسر عبد القادر كعداف ا١تولود يف حلب والذي يعمل  :السيدة جمانة .11

 . ٢تما ثالثة أوالد وبنتو  ،الرياض يف ٣تاؿ ٖتلية ا١تياه يف مهندسا كيميائياً 
 :٫تا صديقاف للشيخ ولزوجة الشيخ أخواف

جامعة اإلماـ ٤تمد بن أستاذًا لألدب العريب في: الكاتب واألديب ا١تعروؼ، يعمل الدكتور محمد علي الهاشمي
 سعود بالرياض.

صاحب ا١تؤلفات ا١تعروفة يف ىذا  ،أستاذ األدب اإلسالمي يف جامعة عجماف :الدكتور محمد عادل الهاشمي
 اجملاؿ.

 :توشخصيجوامع -الثاني المبحث
مل ا١تسلم العامل اجملاىد، فهو واسع شخصية العا٬تسد كاف الشيخ عبدالفتاح أبو غدة بشخصيتو القوية ا١تتميزة، 

العلم، رحب االطالع، يعيش قضايا أمتو وعصره، يضع ٫تـو ا١تسلمُت نصب عينيو، مدركًا كل األبعاد اليت ٖتيط 
حلو اٟتديث رشيق العبارة، قريب إىل  ،هبم، وىو مع اتصافو بكل ما تقتضيو شخصيتو العلمية من رزانة وىيبة ووقار

ْتسن ٤تاضرتو، وطيب حديثو، وبُعد غوره، مع حضور بديهةوحسن جواب، فال غرو بعد  قلوب جلسائهيأسرىم
ذلك أف تلتقي عليو القلوب ، وتتعلق بو النفوس، وأف يكوف موضوع اٟتب والتقدير والثقة لدى ٚتيع من خالطو من 

اهنا الشرعي الدقيق، وقد أخذ ، يزف األمور ٔتيز االنفعاؿ والغلوإخوانو وأحبابو، وىو إىل جانب ذلك كاف بعيدًا عن 
أف يستشهد اإلنساف ٔتوقف الشيخ رٛتو اهلل ، من العامل اٞتليل اإلماـ ابن على ذلك بذلك نفسو وتالمذتو وال أدؿ  

كثَت من التحفظ ٕتاه اإلماـ ابن تيمية، وإذا أضفنا إىل الم يف بيئة فيها س ويعلّ تيمية رٛتو اهلل فقد كاف الشيخ يدرّ 
، وكاف ىو اآلخر شديد االزورار عن اإلماـ ابن تيمية، إال أف كل ىذا لى الشيخ ٤تمد زاىد الكوثريعىذلك تتلمذ

 ًتةفيف وذاؾ مل ٯتنعا الشيخ عبدالفتاح أف ينصف شيخ اإلسالـ، وأف يذكره يف ٣تالس علمو يف مدينة حلب 
ن الدعاة حبو واحًتامو، على أنو نفوس أجياؿ الشباب م وأف يغرس يف ،ا٠تمسينيات والستينيات، ٔتا ىو أىل لو

 َت عابئ ٔتا ٬تره ذلك من ٥تالفة يفوأف يفعل الشيء نفسو بالنسبة لتلميذه اإلماـ ابن القيم رٛتو اهلل غ ،العامل اجملاىد
 الوسط العلمي، أو ٥تالفة شيخ لو، ٭تبو و٬تلو ويرى يف ابن تيمية ما ال يراه.

٬تارى يف األخالؽ والذوؽ والكياسة، تأثر بو كل من احتك بو، كاف  ال وعلى الصعيد الشخصي كاف الشيخ مثاالً 
٢تدي  وكاف شامة بُت العلماء، اتباعاً  ملسو هيلع هللا ىلصبأخالؽ الرسوؿ  رفيقًا شفيقًا يفضل التلميح على التصريح، متأسياً 

لق أدرؾ الذوؽ الرفيع، وا٠ت ،من أدب اإلسالـمن قرأ كتابو: ، و ال يفارقو الطيب يف كل أحيانو ،ملسو هيلع هللا ىلصا١تصطفى 
 يلـز ما خاصة األحسن، إىل اٟتسن من والًتقي شؤونو، كل  يف الكماؿ حبُّوف السامق الذي ٘تتع بو رٛتو اهلل تعاىل.

 اهلل رٛتو فكاف ،شيء كل  يف أوالً  ا١تسلم يكوف حىت ومعرفة، وعلم وصناعة وٕتارة وآداب سلوؾ من ا١تسلمُت لرفعة
 أديباً ،ويصفح يعفو ما كثَتاً   حليماً .يستطيع ٔتا ضيفو إكراـ على ٭ترص ـ،الكر  غاية يف كرٯتاً   ،والشمائل الفضائل ٣تمع
 ا١تناسب، بالقدر جلساءه ٯتازح الروح، خفيف ،ظريفاً الراقية األلفاظ بعناية ٮتتارو  بكالمو، أحداً  يؤذي ال خلوقاً 

 االحًتاـ ظل يف الوقار وطأة من وٮتفف اجمللس، مقاـ يناسب ٔتا والظرافة اللطافة روح ٣تلسو على ويضفي
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 وطا١تا بعقلو، ويزنو إال   بأمر يقـو وال ا١تناسب، موضعها ويف بوزف إال   منو الكلمة ٗترج ال أريباً  حصيفاً  عاقالً التأدبو 
 .بو تقـو ما كل  يف عقلك استعمل :شعاره كاف
 حركة كل  يف تراه وىكذا وتنعلو. وئٟتذا وَصف   يف حىت وتأليفاً، وكتابة ترتيباً  وُكتبو ومسكِنو، ومشربِو ملبِسو يف َذو اقةً 

 .َذو اقاً  عاقالً  وَسَكَنة
 على صبوراً  وإخواهنوكاف ألحبابو وإ٪تا لذاتو أمراً  مسؤوؿ من يطلب ال النفس عفيف أحداً، يشتم ال اللساف عفيف
 وا١ترض، والتعب لسفر،وا اٟتضر يف وقتها، أوؿ يف ٢تا مؤدياً  شديداً، حرصاً  الصالة على حريصاً  واالبتالء، الطاعة
 عمر قصة ذكر وطا١تا مسرعاً، وقاـ انتفض الصالة، إىل ونُػب و متعباً  أو نائماً  كاف  فإذا وأحفاده، أوالده يف ذلك غارساً 

 .الصالة( ترؾ ١تن اإلسالـ يف َحظ   )اَل  وقوَلو: وفاتو، يف عنو اهلل رضي ا٠تطاب بن
 بدوف جالساً  ٕتده واألورادفال األذكار من إكثاره مضطراًمع إال   يدعو ال يومي، صباحي ورد لو للقرآف، ِخْدناً  وكاف
 القلب، رقيق.ويكرب ويهلل و٭تمدؿ يسبح وجدتو إال   إفتاء، أو مذاكرة أو تعليم أو ٖتقيق أو تأليف من علمي عمل
 مآسي وعلى ،والصاٟتُت السلف وقصص اهلل، وذكر القرآف قراءة عند دمعو يفيض العربة، كثَت  الدمعة، سريع

  رآه «االثنينية» ا١تسمى خوجوْ  ا١تقصود عبد الشيخ عند تكرٯتو حفل حضر ومن ٯُتَْدح، وعندما وآالمهم، ا١تسلمُت
 .بالبكاء كلو  اٟتفل قطع كيف
 عن لو وحكى شخص زاره أف بعد اليمٌت بأذنو ٝتعو فقد وقد وأحوا٢تا، األمة ىذه مآسي على و٭تًتؽ يأمل وكاف

 يسيل بدـ شعر التايل اليـو ويف مهموماً، حزيناً  ليلتو وبات شديداً  حزناً  فحزف البلداف، من بلد يف ا١تسلمُت مآسي
 .ٝتعو ذىب مث أذنو من

 ثناه وال تشك ى، أو شَكى رأيتو فما ،1410 عاـ يف بصره بضعف اليمٌت أذنو يف ٝتعو فَػْقد بعد اهلل ابتاله ولقد
 ومل األجل، يدركو أف ٥تافة والتحقيق، التأليف على وا١تثابرة والتسليم، لصرببا ٕتم ل بل العلمي، اإلنتاج عن ذلك
 .الكتب من صدره يف ما ٮترج

 ٢تا ُأجري مث فيها، بصره وفَػَقد اليمٌت، عينو يف الشبكية بانفصاؿ أصيب وفاتو من أشهر أربعة وقبل حياتو آخر يف مث
 أو صرخ ٝتعتو فما الس هاـ، كرمي  وَصَفو ورأسو، عينو يف شديداً  أ١تاً  أعقبتو وإ٪تا بالنجاح، تكلل مل جراحية عملية
 !اهلل إال   إلػو ال اهلل! يا جداً: كثَتاً   األمل اشتد إذا يقوؿ كاف  وإ٪تا تأو ه،
  بعض وأهنى أل فَ  وقد ومرضو، وصحتو وسفره حلو يف القلم يغادره ال وتأليفاً  ومطالعة قراءة العلم على َجْلداً  وكاف
 يضيف اآلالـ يعارؾ وىو كاف  بيـو ا١تستشفى دخولو وقبل كتبو،  بعض مقدمات يف دّوف كما  ،الكثَتة أسفاره يف كتبو

َعل م الرسوؿ"كتابو  يف
ُ
 لساف" كتاب  عن ا١تستشفى يف وىو السؤاؿ يكثر كاف  كما  "التعليم يف وأساليبوملسو هيلع هللا ىلص ا١ت

 !وفاتو من يوماً  عشرين قبل "ا١تيزاف لساف "مقدمة كتب  أنو كما ،"ا١تيزاف
 األخَتة تدؿُّ  كما  مالو، على حرصو من أشد وقتو على حريص فهو قلتها، مع نومو ساعات يستكثر النـو قليل وكاف
 .و٬تتنبو إال   شيء عن ينهى وال ويأتيو، إال   بأمر يأمر ال وكاف.الشديد العلمي هنمو على
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)https://www.youtube.com/watch?v=dMDacEMHBXo 

 .2ع رابطة العلماء السوريُت ح (كما وصفو ولده سلماف يف موق3)

 : (2)فيقوؿ عوامة ٤تمد الشيخ ا١توىوب تلميذه يصفوو 
تو العلمية هبمة عالية، وهنمة نادرة، مع ذىن متقد، وذكاء أ١تعي، وحافظة جيدة جدًا مع عمل بالعلم، دخل حيا)

 تواضعم.( ا١تثايلوصحبة للعلماء العاملُت وتقوى وصالح وصفاء، فالتقت األسباب ا١تادية وا١تعنوية اليت تكوف العاملِ 
 وكذا،الرجاؿ يف فَػرَاسة لو كانتو .يذكر شيئاً  جنبهم يف ونفس يرى فال اإلسالـ، وعلماء مشاٮتو عن عوضاً  تالميذه،ل

 .وعقلو بتقواه مسدد أنو وظٍت حُت، بعد ولو مسددة، ٕتدىا األمور يف َنظرتُو
 وىو إال   عنهم رحل واٟتُْنَكةفما واٟتكمة والذوؽ باللطف ٢تم ومرب ياً  موج هاً  وأحفاده، وأوالده زوجو إىل ٤تبباً  وكاف
 .(3)وأموا٢تم وأوالدىم بأرواحهم يفدونو لو دوفيو  ،وغاؿٍ  عزيز
 .ا١تعمورة أ٨تاء يف الثكاىل بكاء بكوه الذين ٤تبيو من كثَتال حاؿ وىذا

 
 :وبروزه نبوغو عوامل . 1
 الفطري ذوقو -4 الفطري ذكاؤه - 3وظرافتو لطفو - 2 ا١تتدينة أسرتو - 1
 .ا١تتوثبة تو٫ت - 8      .اٞتمّ  تواضعو -7   اٟتسن ُخلقو - 6 الفطري أدبو - 5
 .تعصبو وعدـ وَحصافتو تعقُّلو -10  .وصالحو وتقواه استقامتو - 9

 .كثَتة  بلداف يف عصره علماء لكبار ٥تالطتو12 التحصيل يف وهنمو للعلم، ُحبُّو -11
 .عنده ما أحسن شيخ كل  عن وانتخابو نباىتو، -14وا١تتنوعة الكثَتة رحالتو -13
 .والتعليم بالتدريس اشتغالو-16            والتحقيق بالتصنيف اشتغالو-15
 .عا١تية صبغة أعطاه ٦تا بالدعوة، اشتغالو -18ومظهره ىيئتو ُحسن -17

 :شخصيتو ركائز . 2
ْرَىف اإلحساس - 3اَٟتَسن وا٠تُُلقُ  األدب - 2  الدعوة يف اإلخالص-1

ُ
 باٞتماؿ ا١ت

 الشرع بنور ا١تنو رة قالنيةالع -6الوقت على اٟترص - 5  والتقوى الصالح -4
 للكماؿ الشديدة واحملبة الرغبة-9اٟتاد الذوقواٟتس - 8  القوية الذاكرة -7

 .وتأليفاً  وقراءةً  ٖتصيالً  بالعلم الشغف -11 اٟتاد الذكاء-10
 :عودتو إلى سورية-المبحث الثالث     

ب األسداألب على لساف الدكتور ٤تمد دعوة من النظاـ ليعود إىل سورية، حيث أعر  1995تلقى الشيخ يف عاـ 
ويرغب أف يكوف بُت أىلو ويف بلده، ومبديًا رغبتو يف  ،احًتامًا كبَتًا للشيخ وعلمو نُّ كِ سعيد رمضاف البوطي أنو يُ 

االلتقاء بالشيخ، وقد استجاب الشيخ ٢تذه ا١تبادرة آمال أف تكوف بداية لرأب الصدع الذي حصل يف سورية يف عقد 
، ١تةؤ الثمانينات ا١تت فعاد إىل سورية مؤماًل تقريب وجهات النظر، وٗتفيف ا١تعاناة اليت أدت إليها أحداث الثمانينيا

وأتاحت لو عودتو بعد غياب داـ عن شيء، ومل يسفر اللقاء  ،اه مستوى رٝتي أدىنالتق،و بالشيخ يلتق رأس النظاـومل 

https://www.youtube.com/watch?v=dMDacEMHBXo
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ب الغامر من ٤تبيو الذين تقاطروا على بيتو، وا١تسجد الذي سبعة عشر عاماً أف يرى بلده قبل وفاتو، وينعم بفيض اٟت
يصلي فيو، حيث كاف الشيخ يصلي الصلوات يف جامع الروضة، ويصلي اٞتمعة يف مسجد الرٛتة ْتي حلب 

 يف القلوب.اٞتديدة، فكاف ا١تصلوف يهرعوف إليو حيثما كاف يف مشاىد تزداف بالوفاء النادر، واحملبة العامرة 
ؼ ٓتدمة الشيخ يف حلب يف ىذه الفًتة تلميذه الشيخ ٣تاىد شعباف رٛتو اهلل فكاف رىن إشارة الشيخ وقد تشر  

اهلل خَت  فجزاهوا١تذاكرة يف أبواب الفقو واألدب، يسجل فوائد يستقيها من الشيخ يف دفًت خاص،  ،للتحقيق العلمي
 اٞتزاء.

، وىي قلعة األمَت اجملاىد األديب أسامة بن منقذ الذي كاف يف ىذه الفًتة قاـ الشيخ برحلة إىل قلعة شيزر قرب ٛتاة
الشيخ معجبًا بشخصيتو اليت تتبدى من مذكراتو حوؿ حقبة اٟتروب الصليبية، وٗتلف الصليبُت اٟتضاري والعلمي، 

 ف. و رٛتو اللهوآخر  ٣تاىد شعبافتلميذه وكاف معو يف ىذه الرحلة 
 :مرضو ووفاتو-المبحث الرابع    

أصيب على إثره بأزمة قلبية  ـ ٗتربه بوفاة أخيو عبد الغٍت تأثر الشيخ تأثرًا شديداً 1974تلقيو رسالة سنة على إثر 
بشدائد كثَتة فيما بعد إال أف حالتو  شديدة ألزمتو ا١تستشفى بضعة أسابيع، ولكن اهلل عز وجل عافاه، ورغم أنو مرّ 

ـ أحس الشيخ بقصور يف بصره، أدخل 1989يف عاـ الصحية فيما ٮتتص بالقلب بقيت مستقرة طواؿ حياتو، و 
على إثره مستشفى ا١تلك خالد للعيوف يف الرياض حيث توىل عالجو تلميذه الدكتور ظافر وفائي الذي شخص مرضو 
بتهتك يف اللطخة الصفراء يف الشبكية تصبح معو الرؤية األمامية، وكذلك القراءة متعذرة، والعالج الوحيد ىو إيقاؼ 

اعتمد الشيخ بعدىا يف القراءة ففقده من إبصار،  رض بأشعة الليزر دوف أف يتمكن ا١تريض من اسًتجاع ماتقدـ ا١ت
 على جهاز مكرب أشبو بالتلفاز ٭تملو حيث ذىب، وأصبح عبء القراءة وا١تراجعة على زوجتو اليت تفرغت ٘تاماً 

 لرعايتو والعمل معو.
وأكدوا على وجوب استئصالو جراحيًا ولو من كبد الشيخ، ث يف  ـ اشتبو األطباء بوجود وـر خبي1992ويف سنة 

جانب اٟتيطة الواجبة، ولكن ما لبث ىذا الوـر بفضل اهلل ووسط دىشة األطباء أف انكمش وعاد الكبد إىل حالتو 
 الطبيعية.

مل يكن فعاد من حلب إىل الرياض ليتلقى عالجاً آخر  ،ـ شعر الشيخ بضعف آخر يف نظره1996ويف شهر ديسمرب
 ،ونتج عنو صداع شديد الـز الشيخ طيلة أيامو الباقية، مث اشتكى الشيخ يف أواخر رمضاف من أمل يف البطن ،ناجحاً 

وتبُت أنو ناتج عن نزيف داخلي بسبب مرض التهايب، وما لبث  ،أدخل على إثره مستشفى ا١تلك فيصل التخصصي
 وٙتانُت إحدىعن  1997فرباير 16ا١توافق ىػ 1417شواؿ أف التحق بالرفيق األعلى فجر يـو األحد التاسع من 

 .تعاىلرٛتو اهلل ، أياـ ستة إال   أشهر وثالثة سنة
رشيد، وجرت الصالة عليو عقب صالة الظهر يف آؿ غسل الفقيد ابنو الشيخ سلماف وتلميذه ا١تالـز لو الشيخ ٤تمد 

مث شيعو أحبابو عليو بعد صالة العشاء،  لي  ا١تنورة حيث صُ  الرياض مث نقل بطائرة خاصة مع عائلتو وأحبابو إىل ا١تدينة
بعد أف  ملسو هيلع هللا ىلصتوافدوا من كل مكاف يف السعودية إىل مقربة البقيع، فناؿ شرؼ جوار ا١تصفى  نوتالميذه الذي
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 (من مقاؿ يف موقع رابطة العلماء السوريُت.4)

 .وا١تغرب وقطر وا٢تند تركيا مساجد من عدد يف الغائب صالة عليو ُصل ي وقدتشرؼ ٓتدمة حديثو وسنتو الشريفة.
وعقد يف حلب ٣تلس للتعزية حضره إىل جانب ا١تسئولُت أعداد كبَتة  .قلوب ا١تسلمُت فت وفاتو أسى عميقًا يفخلّ 

 من احملزونُت، وشارؾ يف تأبُت الفقيد الدكتور فتحي يكن من لبناف وتلميذه البار الشيخ ٣تاىد شعباف رٛتو اهلل.
عمورة وال عجب فقد كاف عا١تًا عاماًل فيو عزة اإلسالـ وتدفقت برقيات ورسائل التعزية على أىلو من كل أ٨تاء ا١ت

، وألقى ٤تبتو يف  ،وتواضع الدعاة، سار على هنج النبوة يف خلقو وأخالقو، فأضاء اهلل بصَتتو وذلل لو مقاليد العلـو
 قلوب الصاٟتُت من عباده.

 ،اهلل عا١تًا ٣تاىداً متقناً ٥تلصاً عن اإلسالـطبت حياً وميتاً يا أبا زاىد وجزاؾ اهلل عنا وعن ا١تسلمُت خَت ما ٬تزي بو 
 وعن أىلو وأبناء أمتو.

 من أُمةٌ  عليو ُتصل ي مي ت من )ما :مرفوعاً  اعنهم اهلل رضي وأنس عائشة أمنا عن الشريف اٟتديث يف صح   وقد
 مسلم رجل من )ما مرفوعاً  هماعن اهلل رضي عباس ابن وعن فيو(، ُشف عوا إال   لو يشفعوف كلُّهم  مئًة، يبلغوف ا١تسلمُت

 .فيو( اهلل َشف عهم إال   شيئاً  باهلل يشركوف ال رجالً  أربعوف جنازتو على فيقـو ٯتوت،
 

 الفصل الثاني: طلبو للعلم
با١تدرسة العربية اإلسالمية يف حلب،  وفأٟتق ،وتطلعو لطلب العلم، وأنو سيكوف لو شأف ،ذكاءهجد الشيخ ١تس 

أحد  ،با١تدرسة ا٠تسروية اليت بناىا خسرو باشاـ 1936سنوات مث التحق من تلقاء نفسو سنة حيث درس فيها أربع 
٬تدر ذكره ا٦تو ـ.1942وٗترج منها سنة  ،اآلف باسم الثانوية الشرعيةتعرؼ ة حلب أياـ الدولة العثمانية، و وال
كاف زوج أختهالسيد ٤تمد سامل لقانونية، و اعلى السن  واحدة الشيخ عندما تقدـ للمدرسة كانت سنو تزيد سنةأن

فاستثناه من شرط  ،ثو يف أمرهفحد   ،بَتقدار على عالقة طيبة باألستاذ ٣تد الدين كيخيا مدير أوقاؼ حلب آنذاؾ
 .السن

 
 

 شيوخو: -المبحث األول
 مث ألزىر،وا حلب علماء من كثرىمأ عا١تاً، وعشرين مئة قرابة اهلل رٛتو والدي شيوخ عدد بلغ :(4)مافسل ولده يقوؿ

 الكرًن األخ لوالدي ا١تقّرب الصاحب استوفاىم.اٟتجازو  ٧تد علماء من مث وا١تغرب، وباكستاف ا٢تند علماء من
 «. الفتاح عبد الشيخ ومرويّات بأسانيد الفتاح إمداد » كتابو:  يف رشيد آؿ اهلل عبد بن ٤تمد األستاذ

 شيوخو في مدينة حلب:أبرز -أ 
والد فضيلة اٟتنفي ا١تتفنن، ـ( العامل األصويل الفقيو 1937-1869) قاالشيخ أحمد بن محمد الزر  .1

 مصطفى الزرقا رٛتهما اهلل تعاىل. عالمةال
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https://www.youtube.com/watch?v=fsp8OsHYQj0(5) 

ويف  -( العامل الفقيو الشافعي، كا٪تسجده يعرؼ ٔتسجد أيب ذر1942-1874) الشيخ عيسى البيانوني: .2
والد الشيخ، فكاف الشيخ يًتدد  ويقع يف اٞتبيلة بالقرب من بيت - كتب التاريخ دار سبط ابن العجمي

عليو قبل طلبو العلم وبعده، وقد تركت تقواه وصالحو أثراً ال ٯتحى يف نفس الشيخ، وكاف ولده الشيخ أٛتد 
ـ( من أقرب األصدقاء للشيخ وأل ف معو كتابًا أٝتاه " قبسات من نور النبوة "، أما أحفاد 1974ت:)

يف كلية الشريعة عبد الفتاح النصر فقد تتلمذوا على الشيخ  وأب الفتح والشيخ ودكتور أبالالشيخ عيسى، 
 ّتامعة دمشق.

أل ف ونشر كتبًا عديدة الداعية، احملد ث األديب ،ا١تؤرخ العالمة:(ـ1951-1877) الشيخ راغب الطباخ .3
 ة.الشرعي الثانوية يف عليو دَرس، من أبرزىا "إعالـ النبالء بتاريخ حلب الشهباء" يف سبعة ٣تلدات

مة الرباين الفقيو ا١تفسر، والد الشيخ عبد ـ(: العاّل 1954-1876) الشيخ محمد نجيب سراج الدين .4
 اهلل سراج الدين العامل ا١ترموؽ، زميل الشيخ رٛتهم اهلل تعاىل. 

 مة الفقيو اٟتنفي البارز.ـ(: العاّل 1957-1885) الشيخ أحمد بن محمد الكردي .5
 حلب.يف مفيت الشافعية  ،فقيو الشافعي: ال(ـ1972-1895) الشيخ أسعد عبجي .6
 لب.ْتـ(: الفقيو اٟتنفي، مفيت اٟتنفية 1980-1904) الحكيمعبد القادر الشيخ محمد   .7
األصويل ا١تتفنن فقيو الفقيو .( ابن العالمة الشيخ أٛتد الزرقاـ1999-1901) الشيخ مصطفى الزرقا .8

تتلمذ على يديو ألوؼ من  .لعربية واألدبابضليع الو ،ال سيما يف ا١تعامالت والفقو ا١تقارف ،عصره
، وال يزاؿ كتابو ا١تدخل الفقهي العاـ 1966-1944ف خالؿ تدريسو يف جامعة دمشق و واٟتقوقي،ا١تشايخ
 .يف فهم علم الفقو ودراستو أساساً  مرجعاً 

 يف يوجد ال فيدم شيء ىذا فإف والعقل، والفقو العلم منو تعلمتو :(5)قاؿ الشيخ عبد الفتاح عن أستاذه الزرقا
 . وإصدارىا إيرادىا األمور وزف تَػَعلُّم وا١تعرفة، البصَتة، اإلدراؾ، تَػَعلُّم الكتب،

 دراستو، وشيوخو في األزىر: -ب 
 للدراسة 1944ـ بعد ٗترجو من الثانوية الشرعية، رحل الشيخ يف طلب العلم إىل مصر عا

-1944علمائها يف الفًتة ما بُت)٩تبة من كبار على يد يف األزىر الشريف، فالتحق بكلية الشريعة ودرس فيها 
وحاز على شهادهتا ، أيضاً  األزىر باٞتامعاللغة العربية يف كلية  ،ٗتصص أصوؿ التدريس مث تابع دراستو يف ـ(1948

 : ، وشيوخو يف األزىرحسب األسبق وفاة1950سنة 
 .وتويف بالقاىرةبفلسطُت  ولد ـ(: األصوليالفقيو الشافعي،1956-1889) ونالشيخ عيسى من   .1
 ـ(: عالمة التفسَت والفقو فيزمانو السيما 1958-1876) الشيخ محمد الخضر حسين .2

 الفقو ا١تالكي، والفقو ا١تقارف. انتهت إليو إمامة األزىر.
 .(: الفقيو العالمة1963-1893) الشيخ يوسف الدجوي
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 https://www.youtube.com/watch?v=OTqyKzqEntEالثنينية: اعن منتدى  (6)

 : الفقيو العالمة.الشيخ عبد المجيد دراز .3
 الفقيوا١تفسر (1963-1893)محمد شلتوتالشيخ محمود بن  .4

 .شيخ اٞتامع األزىر
 (: ا١تفسر، األصويل1978-1907) الشيخ عبد الحليم محمود .5

 .ا١تتصوؼ، األديب، انتهت إليو إمامة األزىر ،والفقي      
 .خليفة محمود الشيخ .6
 .الَفْرغلي الرحيم عبد الشيخ .7
 .الِكْشَكي الرحيم عبد محمد الشيخ .8
 .ُشْوَشة أبو أحمد الشيخ .9

 ٔتصر. وتويف ولد ،الخالق عبد الغني عبد األصولي العالمة الشيخ .10
 .اٞتميع اهلل رحم.ُبَحْيري الوىاب عبد محمد الناصح الصالح العالم الشيخ .11

 : (1)(6)خارج األزىر شيوخو -ج 
ـ( أمُت ا١تشيخة يف الدولة العثمانية، ىاجر إىل مصر 1952-1879) الشيخ محمد زاىد الكوثري .12

من اضطهاد أتاتورؾ، عاش عيشة كفاؼ وكرامة. كاف عا١تًا يف اٟتديث واألصوؿ، والفقو اٟتنفي  ىرباً 
ورث عنو الشيخ عبد الفتاح معرفتو وولعو بالكتب وا١تخطوطات وأماكنها، حقق ونشر   والفقو ا١تقارف،

 كثَتاً من الكتب وا١تخطوطات. وكاف من أجل شيوخو.
شيخ ا٠تالفة العثمانية، ىاجر إىل مصر ىربًا من اضطهاد ـ(: 1954-1869) الشيخ مصطفى صبري .9

أتاتورؾ، وعاش عيشة كفاؼ وكرامة، كاف عا١تًا يف اٟتديث واألصوؿ، والفقو اٟتنفي والفقو ا١تقارف والفلسفة 
 .كاف للشيخ تلمذة خاصة على شيخ اإلسالـ  والسياسة.

حدث العالمةالشيخ (: ـ1963-1893) الشيخ أحمد محمد شاكر .10
ُ
 .ا١ت

 ٔتصر،وجود ءأثنا األزىر خارج عليو درس ،الغماري الصدِّيق بن اهلل عبد المحدث الشيخ .11
 .تعاىل اهلل رٛتهما اهلل عبد الشيخ وفاة حىت ذلك، بعد مراسالت بينهما وكانت

يف اٟتديث والفقو  اً ـ(: كاف عا١ت1958-1885) الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي .12
 ية حسن البنا، مؤسس ٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت.والد الداع .اٟتنبلي

 احمللية. واللهجات القراءات كتاب  صاحب ،حمودة الوىاب عبد الشيخ .13
 

 : وسمع محاضرات ولقاءات
حّدث، األصويل، الفقيو، الفرضي، أل ف 1956 -1888) الشيخ عبد الوىاب خالف .14

ُ
ـ (: ا١ت
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 https://www.youtube.com/watch?v=OTqyKzqEntEالثنينية: انتدى عن م (7)
https://www.youtube.com/watch?v=D1XtPI0DBQ0 

 .الصدور وشك على ا١تطبعة يف والكتاب الشيخ، تويف ا٢تجري". عشر الرابع

 ونشر كثَتاً من الكتب، من أبرزىا أصوؿ الفقو.
أربعُت  أكثر من الفقيو، أل ف  ،األصويل ،مة(: العاّل ـ 1974-1898) محمد أبو زىرة الشيخ .15

 إليو. كتاباً يف أصوؿ الفقو ومقارنتهوتارٮتو. أثٌت على الشيخ عبد الفتاح يف رسائلو
 دخولو أوؿنم دروسو وحضر وجالسو التقاه لقدو  ،البنا حسن الشهيد الموىوب الملهم الداعية .16

 .اهلل رٛتو استشهاده حُت إىل مصر إىل
 .ىػ1377 سنة حلب زار عندما عنو أخذ ،الغماري الصدِّيق بن أحمد العاّلمة الشيخ .17

 :(7)وباكستان الهند في شيوخو - د
 أشهر ثالثة ١تدة ـ1962 سنة رحل رحلة علمية دعوية يف إطار الدعوة والتبليغ ١تدة ثالثة أشهر إىل ا٢تند وباكستاف

 :ىم،و ٢تم وتَػْلَمذَ  الديار تلك يف والعلماء الشيوخ ةبأجلّ  التقى والتبليغ الدعوة إطار يف ةدعوي،شخصية ،علمية رحلة
  ـ(.1976-1896) باكستاف مفيت شفيع ٤تمد مةالعاّل  الشيخ .1
 ـ(.1984) ت: د٢تي علماء كبَت  الرٛتن عتيق ا١تفيت الشيخ .2
  وصاحب التبليغ، ٚتاعة أمَت ـ(1964 -1913)الكاندىلوي يوسف ٤تمد الداعية مةالعاّل  الشيخ .3

 .الصحابة حياة:كتاب
 ـ(.1982 ت: )الكاندىلوي إدريس ٤تمد الشيخ .4
 ا١تنورة ا١تدينة يف حياتو آخر عاش (ـ1982-1896) الكاندىلوي زكريا ٤تمد الشيخ .5
 ـ (.1977-1908( البنوري يوسف ٤تمد الصاٌف العالمة احملدث الشيخ .6
 .ا١تعارفالنعمانية دائرة رئيس األفغاين مبارؾ شاه ٤تمود الوفاء أبو العالمة الشيخ .7
ْرهَتي عامل بدر ٤تمد الفقيو احملدث مةالعاّل  .8  .ا١تِيػْ
 .اإلسالمية اٞتماعة مؤسس (1979-1902)ا١تودودي األعلى أبو الداعية ا١تفكر .9

 .الندوي اإلصالحي الليث أبو الداعية الشيخ .10
حّدث العاّلم1992-1900) الشيخ حبيب الرٛتن األعظمي .11

ُ
 .ة بالفقو والرجاؿ ـ(: ا١ت

 :الحجاز نجدفي شيوخو -ىـ
  :منهم العلماء، من طائفة عن أخذ ويعتمر ٭تجُّ  كاف  ١تا بالرياض استقراره قبل

 شيخ الشافعية ٔتكة، ومن علماء اٟتـر ا١تكي. ،ا١تالكي عباس بن علوي العالمة الشيخ .1
 .الت ب اين العريب ٤تمد ا١تؤر خ الشيخ .2
 .سيف نور ٤تمد الفقيو العالمة الشيخ .3

https://www.youtube.com/watch?v=D1XtPI0DBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=D1XtPI0DBQ0
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مة الشيخ .4  . ملسو هيلع هللا ىلصنسبو إىل رسوؿ اهلل  ينتهي ،ُكْتيب  أمُت ٤تمد العال 
ش اط ٤تمد بن حسن العالمة الشيخ .5

َ
 ا١تكي. اٟتـر علماء من ا١ت

 .اٞتميع اهلل رحمشيخ شيوخ ىذا البلد  أََماف. ٭تِت ٤تمد األصويل الفقيو العالمة الشيخ .6
 ٤تمد القدوة الصاٌف العالمة الشيخ السعودية الديار مفيت بسماحة تقىال ،الرياض ٔتدينة ا١تقاـ بو استقر و١تا .7

تفسَت ابن جرير،  نوٝتعمو  والعشاء، ا١تغرب بُت ا١تقامة دروسو حضور على وحرص الشيخ، آؿ إبراىيم بن
 فقهاء من ستة تراجم " :وكتاب  يف لو ترجم مث الدارة، ٣تلة يف لو وترجم باإلماـ، ووصفو ،وتفسَت ابن كثَت

 .الرابع القرف يف اإلسالمي العامل
 
 :منهم اإلحساء، علماء من ثلة عن وتلقى - و

ال   بكر أيب بن ٤تمد ا١تريب الفقيو الشيخ .1
ُ
 .ا١ت

 .مبارؾ الشيخ آؿ إبراىيم بن ٤تمد الفقيو الشيخ .2
 .ٚتيعاً  اهلل رٛتهم ،مبارؾ الشيخ آؿ العزيز عبد بن أٛتد ا١تسِند ا١تفيت الشيخ .3

 :الدراسة في مصرء زمالأقرانو  – نيالمبحث الثا
 .1969فيهاعاـ  تويفو يف ٛتاة ولد ،التقي الصاٌفالعامل، : العامل الشيخ محمد الحامد .1
 2000عاـ  ا١تنورةا١تدينة بوتويف ٛتاةيف ولد  ،: العامل الفقيوالشيخ محمد علي المراد .2
 .ـ2000ر: الفقيو ا١تعروؼ صاحب كتاب فقو السنة، ولد وتويف ٔتصالشيخ سيد سابق .3
 .ـ2016: يف الرياض عاـ وتويف ،ـ1924: ولد ْتمص الشيخ محمد علي مشعل .4
: ولد ْتلب ودّرس يف كليات الشريعة ّتامعيت دمشق والكويت، تويف يف الدكتور محمد فوزي فيض اهلل .5

 ـ .2017مدينة اسربطة الًتكية عاـ 
ة عندما يلدعوة اإلسالمية العا١تمن ليبيا، أوؿ أمُت عاـ ٞتمعية ا :الشيخ محمود صبحي عبد السالم .6

 .ـ1972يف ليبيا عاـ تأسست 
 

 :تقى بهم، ومن المعارفوأصدقاؤه و  - ثالثالمبحث ال
عاديُت يف  ، ومنهم من كانوا أشخاصاً ملُت والدعاة إىل اهلل، من العلماء العاأصدقاء ومعارؼ يف كل بلدكاف للشيخ 

ياـ أنو من أسرة مستورة ، وألنو مل ينس يف يـو من األنفسو لتواضعو بُت القريبُت إىلولكنهم كانوا من احمل ،الظاىر
 :منهمنذكر ىنا بعضاً اٟتاؿ، و 

أحد ي ا١تعروؼ الذي يعيش يف الرياض، و العامل اإلسالم: الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاىري .1
والقضايا الفقهية ، كاف يستشَت الشيخ يف ا١تسائل اإلسالمي يتبعوف ا١تذىب الظاىري قالئل يف العامل

 . واٟتديثية
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تاجر من مؤسسي ٚتعية التعليم الشرعي يف حلب، واليت ابتدأت  ،ىػ1924عاـا١تولود :الحاج أحمد أسطو .2
انية بوقاؼ منحها ا١تدرسة الشعاٟتموي، و١تا ضاؽ هبا طلبت من األستاذ سليماف النسر مدير األ يف جامع

 .إىل الشيخ ْتلب ويستعُت بو يف قضاء أموره ا١تعيشية اٟتاج أٛتد كاف من ا١تقربُت .فوافق على ذلك
 .س الشيخ بضع سنواتحيث درّ  ،من األساتذة اٞتامعيُت يف جامعة ا١تلك سعود: الدكتور أحمد التويجري .3
من تالميذ الكوثري ا١تقربُت يف مصر، بيعت مكتبتو بعد وفاتو إىل جامعة اإلماـ ٤تمد :األستاذ أحمد خيري .4

 .ةبن سعود اإلسالمي
لرسالة  ، التقى بالشيخ عند زيارتو للجزائر وكتب تقريظاً من أبرز علماء اٞتزائر:الشيخ أحمد سحنون .5

 .ا١تسًتشدين
 .ْتلب إلسالميةمن زمالء الشيخ يف تدريس الًتبية ا:الشيخ أحمد القالش .6
 .من علماء اٟتـر ا١تكي:الشيخ إسحاق عزوز .7
 لعالمة اا :الشيخ اسماعيل األنصاري .8

ُ
دار  يف اً الرياض باحثيف   وعاش و من شنقيط )موريتانيا(ث أصلحدّ ١ت

 .، وٯتضياف الساعات الطواؿ يف ا١تراجعات العلمية واٟتديثية، كاف الشيخ ال ٯتل زيارتواإلفتاء عيشة متواضعة
، زاره الشيخ متواضعاً  كاف زاىداً   ،من أبرز علماء العراؽ يف وقتو:(1880- 1966)الشيخ أمجد الزىاوي .9

مث زار ىو الشيخ يف حلب، عرض الشيخ عليو بعض ا١تاؿ ١تا رأى من حالو،  ،وىو يف طريقو للهند يف بغداد
، آين ذاىب إىل يكرر قولتو: )أيش أصنع بالدراىم ولكنو مل يقبلها لزىده وبساطة عيشتو، وكاف الشيخ

 .بغداد(
 .اإلسالمي يف اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اً مع اكان  ،مفيت لبناف:الشيخ حسن خالد .10
أبرز علماء الكويت، كاف الشيخ يثٍت عليو ويعجب بأناتو وٝتت  :الشيخ د. خالد المذكور .11

 .العلماء فيو ويقوؿ: )ا١تذكور با٠تَت(
العامل ا٠تطيب ا١تفوه، ولد وعاش ْتلب كاف خطيب جامع بانقوسا يف  :الشيخ طاىر خير اهلل .12

 . ا١تدينة ا١تنورة القدٯتة مث خطيب جامع الروضة، وتويف نزيل ةالبلد
: كتبف  ألّ ، نيب وصحابتو، عاش مع الومفتش اللغة العربيةاألديب : االدكتور عبد الرحمن الباش .13

 .صور من حياة التابعُت،و صور من حياة الصحابيات، صور من حياة الصحابة
 مدينة مفيتالفقيو  ء، الداعيةاشيخ القر :(1915-1979)د الشيخ عبد العزيز عيون السو  .14

 .هافيلد وتويف و  ،ٛتص
رئيس رابطة األدب اإلسالميالصديق األثَت لدى روؼ األديب ا١تع:عبد القدوس أبو صالح دكتور .15

أحد علماء  ،، وىو ابن الشيخ ٤تمد ناجي أبو صاٌف رٛتو اهللالشيخ، ولد ْتلب ويعيش اآلف يف الرياض
 . حلب من الرعيل السابق

الوزيرالسابق للشؤوف ،و ة العامل اإلسالمي ٔتكة ا١تكرمةاألمُت العاـ لرابط:عبد اهلل التركي الدكتور .16
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 اً ، كاف صديقة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالميةجامع -اً عملي-اإلسالمية واألوقاؼ يف السعودية، أسس 
 . للشيخ ٭تبو ويقدره خاصاً 

 ورئيس رابطة علمائو ،عامل ا١تغرب:الشيخ عبد اهلل بن كنون .17
 .من زعماء التيار اإلسالمي فيهاو  ،د رجاالت الكويتأح:الشيخ عبد اهلل العلي المطوع .18
 زىري احملدث األصويل كاف أستاذاً العالمة األ)ـ:(1909-1987الشيخ عبد الوىاب البحيري .19

 . و كثَتاً ويراجعو يف كثَت من القضايا الفقهيةلّ كاف الشيخ ٬تو ، الشيخ يف السعودية وتويف بالرياضمع 
 .ي الشرعي ا١تمتاز ٔتدينة حلبالقاض:لتونجياالشيخ عبد الوىاب  .20
 .من مشايخ حلب ويعيش يف السعودية:الشيخ عدنان سرميني .21
، ذكر يف مذكراتو والقر٭تة ا١تتدفقةالكاتب اإلسالمي ذو القلم السياؿ :الشيخ علي الطنطاوي .22

 .خ الصلب يف اجمللس النيايب السوري من قضية دين الدولةيموقف الش
 األديب والشاعر : رياألستاذ عمر بهاء الدين األمي .23

اإلسالمي، درس بباريس، وعمل سفَتًا لسورية يف باكستاف عند استقال٢تا. 
ىاجر للمغرب حيث در س يف دار اٟتديث، تويف بالسعودية. تزوج ابنو 

 تعاىل.األكرب د. أٛتد الرباء األمَتي من ابنة الشيخ رٛتو الله
 ،من تالميذ الشيخ:عبد الرحمن العبيكان الشيخ فهد .24

 .وأحدكبار رجاؿ األعماؿ يف السعودية كاف وفياً حفياً بالشيخ يف حياتو وبعد وفاتو
سورية األسبق، ولد ْتلب ودرس رئيس وزراء :معروف الدواليبيالدكتور  .25

للملوؾ فيصل  ىاجر إىل السعودية حيث عمل مستشاراً  مث باريس،يف   اٟتقوؽ
 .وخالد وفهد

 اإلماـ ابن عابدين، كاف طبيباً حفيد :الشيخ محمد أبو اليسر عابدين .26
 .يشار إليو بالبناف حىت أصبح مفيت سورية اً وعا١ت اً حاذق

مستشار الربوفسور ٧تم الدين أربكاف و ، إماـ جامع الفاتح باستانبوؿ :الشيخ محمد أمين سراج .27
خ صالة الغائب ى على الشئتصروصل   األزىرفي ، درسأحد ا١تقربُت احملببُت للشيخ، و رئيس وزراء تركيا األسبق

 يف اسطنبوؿ. يف مسجد الفاتح
، ن أوائل الدارسُت باألزىر، ولد ْتلب وكاف مالعامل الداعية وا٠تطيب :الشيخ محمد جميل عقاد .28

 ـ 1968، يف أسلوب يتميز بالبساطة واألصالة تويف ْتلب عاـ لدعوة العامة يف األرياؼ والسجوفالسابقُت 
ـ جملمع الفقو اإلسالمي واألمُت العا ،التونسي ا١تعروؼمل العا:الشيخ محمد الحبيب بلخوجة .29

 .ّتدة
نزيل  ،وخطيب جامع الزكي فيها ،، من علماء حلبيالداعية التقي النق:الشيخ محمد الحجار .30
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 .ا١تدينة ا١تنورة
حيدر آباد من  ، أصلوتبحر يف السَتة واٟتديث والتاريخالعالمة ا١تعمر ا١ت:الشيخ محمد حميد اهلل .31

 .للعلم اً متفرغ عزباً متقشفاً  وعاش معظم حياتو يف باريس ،ندالدكن با٢ت
، يلب، أصلو دمشقالًتبية اإلسالميةْتدة من زمالء الشيخ يف تدريس ما:الشيخ محمد الحموي .32

 .إليو اً حيث كاف ٤تبب شديداً  ، فحزف عليو الشيخ حزناً ث سيارة وىو يف األربعُت من عمرهوتويف يف حاد
، وكاف من الداخلُت على اٟتكاـ يسعى يف علماء حلب، درس ٔتصرمن :الشيخ محمد الشامي .33

 .واستاء الشيخ ١تقتلو ،ـ1980مصاٌف الناس، استشهد ْتلب أثناء أحداث 
كلية الشريعة بدمشق، وعمل يف السوداف عميد  العامل التقي، كاف :الدكتور محمد المبارك .34

 .والسعودية حيث تويف هبا
 .اعة عباد الرٛتن يف لبنافمؤسس ٚت:الشيخ محمد عمر الداعوق .35
، مث ، ولد با١توصل ودرس يف مصرالداعية ا١تتجرد وا٠تطيب ا١تفوه:الشيخ محمد محمود الصواف .36

 .للملك فيصل اً ىاجر إىل السعودية حيث عمل مستشار 
، يف سورية ا١تسلمُت الداعية وا٠تطيب ا١تفوه، مؤسس ٚتاعة اإلخواف:الدكتور مصطفى السباعي .37

بالسرطاف، رثاه الشيخ ٔتقالة يف ٣تلة حضارة  مريضاً  1965اإلسالـ، وتويف سنة أسس ٣تلة حضارة 
 .اإلسالـ

 ٤20تمد سعيد رمضاف البوطي، تويف  دكتورا١تعمر والد ال العالمة :الشيخ مال رمضان البوطي .38
 لماء.يقدره ويقدمو على غَته من العو  ،، كاف ٭تب الشيخسنوات 104ناىز عن عمر  1410شواؿ 

، ولد ٔتصر ودرس هبا مث ىاجر إىل السعودية حيث عمل يف العامل والداعية :ناع القطانالشيخ م .39
 .الشيخ، تويف يف الرياضفيو مناصب علمية وإدارية متنوعة منها إدارة ا١تعهد العايل للقضاء الذي درس 

ضع مو لشيخ اكاف ، السياسي اإلسالمي،  رئيس وزراء تركيا األسبق:البروفسور نجم الدين أربكان .40
 .حفاوتو إذا زار تركيا

 . وزينو بتقريظ الشيخ ،ألف كتاب قصة اإلٯتاف ،مفيت طرابلس:الشيخ نديم الجسر .41
الداعية، ولد ٔتصر ودرس باألزىر مث استوطن قطر، وكتب  زمانوعاّلمة :الشيخ يوسف القرضاوي  .42

زائرًا يف مركز السنة  ستاذاً الشيخ واستضافو أ ٬تلاهلل لو القبوؿ لدى العامة وا٠تاصة يف العامل كلو، كاف 
 . بقطر، ورثاه من على ا١تنرب عند وفاتو

 .الفقيو اٟتنفي األصويل ا١تتجرد:الشيخ وىبي سليمان الغاوجي .43
العالمة أدار ندوة (:ا١تريب 1999-1914)الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي  .44

وملك قياد اللغة  ،لديار، آتاه اهلل اٟتكمةالعلماء يف لكنو با٢تند فجعلها أىم مؤسسة إسالمية يف تلك ا
 يف ا٢تند. ويزوره دوماً العربية والبالغة، كاف من أحباء الشيخ ا١تقربُت، يأنس بزيارتو لو، 
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ح كتابو "قواعد يف الفتا  نشر لو الشيخ عبد :ـ(1974-1895) الشيخ ظفر أحمد أنصاري .45
 نفي.ا١تذىب اٟت علـو اٟتديث" يتناوؿ أصوؿ وقواعد اٟتديث يف

حّدث الفقيو، طبع لو 1999-1914) الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني  .46
ُ
ـ( : العالمة ا١ت

 .يف بنوري تاوف بكراتشي اهللرٛتو  عاشالشيخ كتاب مكانة اإلماـ أيب حنيفة يف اٟتديث، 
 ـ(. 2013) تويف يف يناير أمَت اٞتماعة اإلسالمية يف باكستاف األستاذ قاضي حسين: .47
  تالميذه: -رابعال المبحث

 :حلب في تالميذه أشهر من – أ
 .عوامة ٤تمد ا١تتقن الشيخ .1
 .مَتة ٤تمود الشيخ  .2
 .َعَجم ناجي الشيخ  .3
 .البيانوين الفتح أبو ٤تمد الشيخ .4
 .اإلدليب الدين صالح الشيخ .5
 .سرميٍت عدناف الشيخ .6
 .غدة أبو الستار عبد الشيخ .7
 .مكي ٣تد الشيخ .8
 .اهلل رٛتو عزاـ اهلل عبد الشيخ .9

 .اهلل رٛتو العدناين ٘تيم يخالش .10
  بالرياض:والملك سعود ،اإلسالمية سعود بن محمد اإلمامتيجامع في تالميذه - ب

 .اأَلْطَرـ صاٌف العالمة الشيخ .1
 .األ١تعي عو اض زاىر الشيخ .2
 .الرُّومي الرٛتن عبد بن فهد الشيخ .3
 .اَٟتَكمي اهلل عبد الشيخ .4
 .السَُّديري العزيز عبد الشيخ .5
 .الطَُّرْيري الوىاب عبد الشيخ .6
 .كثَت  وغَتىم.الصُّبَػْيحي إبراىيم الشيخ .7
 وأل ف بارّاً، ٤تّباً  تلميذاً  فكاف الرشيد، اهلل عبد بن ٤تمد األستاذ حياتو سٍت آخر يف اهلل رٛتو لشيخا لـز و٦تن .8

 . وأبدع فيو أجاد وقد ،«الفتاح إمداد» ثبَتو اهلل رٛتو الوالد وفاة بعد
 الجامعة: خارجاً أيض تالميذه ومن- ج

 .ا١تصري الكرًن عبد معبد بن أٛتد احملقق العامل الشيخ .1
ال   ٚتيل ٤تمد بن الرحيم عبد الشيخ .2

ُ
 .اإلحسائي ا١ت
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 .اإلحسائي اٟتسٍت، ا٢تامشي ا٠تليفة اهلل عبد بن إبراىيم السيد الشيخ .3
 .الباكستاين العثماين شفيع ٤تمد بن رفيع ٤تمد العامل الشيخ .4
 .الباكستاين العثماين، شفيع ٤تمد بن تقي د٤تم العامل الشيخ .5
ئي اٟتق مشس ٤تمد بن ا١تالك عبد ٤تمد الشيخ .6  .البنغالديشي الَكُمال 
 .ا٢تندي اٟتسٍت الندوي سلماف الشيخ .7
 .ا٢تندي الندوي األسعدي اهلل عبيد ٤تمد الشيخ .8
 .ا٢تندي الندوي أكـر ٤تمد الشيخ .9

 .ميذهتال كبار  من وىو قاطرجي، رامز بن حسن الشيخ .10
  .اللبناين سعد علي بن قاسم الشيخ .11
 .اللبناين الذىيب ٛتدي بن ٚتاؿ الشيخ .12
 .اللبناين اٟتلو ٤تمد بن الرٛتن عبد الشيخ .13
 اللبناين. درويش ماجد الشيخ .14
 .اللبناين اُٞتَدْيَدة، مالك الشيخ .15
 التونسي. َشو اط ٤تمد بن اٟتسُت الشيخ .16
 .التونسي الل ز اـ، شكري ٤تمد الشيخ .17
َيار بالؿ بن طلحة ٤تمد خالشي .18  .ا١تكي ِمنػْ
 .ا١تكي عاشور ا١تلك عبد بن أٛتد الشيخ .19
 .األسبق السوداين اإلرشاد وزير ،البشَت عصاـ الدكتور الشيخ .20
 الكوييت. الياسُت مهلهل بن جاسم الشيخ .21
 .الكوييت العجمي، ناصر بن ٤تمد الشيخ .22
 .البحريٍت يعقويب نظاـ الشيخ .23

 
 وتأثيره والدعوي مينشاطو العل :الفصل الثالث

 :سورية، ونشاطو الدعوي في عملو في التدريس-المبحث األول    
ـ ١تسابقة اختيار مدرسي الًتبية 1951 سنة وتقدـ ،، عاد إىل سوريةاألزىربعد أف أكمل الشيخ دراستو يف 

حد عشر عامًا يف أبرز س مادة الًتبية اإلسالمية أاإلسالمية لدى وزارة ا١تعارؼ فكاف الناجح األوؿ فيها، ودر  
يف  أيضاً ثانويات حلب: ىنانو، وا١تأموف، والصنائع، كما شارؾ يف تأليف الكتب ا١تدرسية ا١تقررة للمادة، ودّرس 

 ا٠تسروية"وىي مدرسة شرعية أىلية متخصصة بتخريج األئمة وا٠تطباء، ودّرس يف الثانوية الشرعية  ،ا١تدرسة الشعبانية
-1962 :نتدب للتدريس يف كلية الشريعة يف جامعة دمشقودّرس فيها ١تدة ثالث سنواتاليت ٗترج منها، مث ا  "
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أصوؿ الفقو، الفقو اٟتنفي، والفقو ا١تقارف بُت ا١تذاىب. وقاـ بعد ذلك بإدارة موسوعة "معجم فقو احمللى : ـ1964 
" وكاف قد سبقو للعمل فيه معة دمشق ضمن مطبوعاهتا يف جا ا، وقد طبعتهاىاوأهن افأ٘ته ،ئوبعض زمال االبن حـز

 ٣تلدين كبَتين..
بالشيخ ووثقوا بو،منذ  ا١تسلموفٛتل على عاتقو عبء الدعوة إىل اهلل ، فكاف لو نشاطو الدعوي، وتعلق اإلخواف و 

يف الدعوة إىل اهلل، فناؿ ثقة العامة  عودتو إىل سورية من مصر، كاف الشيخ إىل جانب عملو يف التدريس نشيطاً 
كاف بشخصيتو اف مرشدًا وموئاًل، بل و واحًتاـ أقرانو، لورعو وتقواه وعلمو ورجاحة عقلو وحكمتو، فكوا٠تاصة، 

أو أكثر من الدعاة العاملُت،   ،وسلوكو السامق مدرسة دعوية حية متحركة، تتلمذ عليو فيها ثالثة أجياؿ ،ا١تتميزة
اليت يدرسها من أحب الدروس  اإلسالميةة ، وكانت دروس مادة الًتبياغًتؼ من ْتر علموكلهم يفخر بأنو قد 

 .عنهاوموضع إقبا٢تم واىتمامهم، بعد أف كانوا يعرضوف  ،للطلبة
على منربه ور خطبة اٞتمعة، كاف الشيخ يطرح ٟتض ويف مسجد "ا٠تسروية" حيث كاف ٬تتمع أسبوعياً آالؼ ا١تصلُت

ّترأة  غَت عابئ ٔتا قد ينالو من أذى مردداً ،واالستبدادقضايا اإلسالـ وا١تسلمُت ا١تعاصرة متصديًا للنزعات العلمانية،
على أي جنب كاف يف * العامل ا١تسلم اجملاىد قولة الصحايب الشهيد خباب بن األرت:ولست أبايل حُت أقتل مسلماً 

 اهلل مصرعي
 :اآلتيةاألنشطة  لديوشد ٢تا ا١تستمعوف، وكاف تو٭ت ،أما دروسو فقد كانت تغص هبا ا١تساجد 
٬تتمع  مث جامع الثانوية الشرعية "ا٠تسروية" ة اٞتمعة األسبوعية، اليت كاف يلقيها على منرب اٞتامع اٟتموي أوالً خطب *

 إليو الناس من حلب وأريافها، بل ومن أرياؼ الالذقية.
فيها ، ٬تيب ٠تاصة والعامةجلسة للتفقو يف الدين بعد خطبة اٞتمعة فيها أسئلة وأجوبة، تغطي حياة ا١تسلمُت ا* 

الشيخ عن ٚتيع التساؤالت ٔتنهج سديد، يربط الفتوى بدليلها الشرعي، وبالعصر الذي يعيشو ا١تسلموف ٦تعنًا يف 
 .الًتغيب والًتىيب والتوجيو

 .امع سيف الدولةّتعشاء يـو ا٠تميس الغرب و ا١تدرس يف اٟتديث والتهذيب بُت * 
 بهرزكي باشا ا١تدرس، باإلٝتاعيلية حيث كاف الشيخ ي درس يف الفقو بُت مغرب وعشاء يـو اإلثنُت يف جامع* 

 .والًتجيح بُت األقواؿ١تقارنة بُت ا١تذاىب بذكر األدلة علمو يف ا ةاٟتاضرين بسع
 .درس متقطع يف السَتة يف جامع الصديق باٞتميلية* 
 ٤تاضرات يف دار األرقم.* 
ور فيما يهم للتشا ؛ب ومدرسي الًتبية الدينية فيهاالدروس كاف للشيخ لقاءات دورية مع علماء حل هإىل جانب ىذ* 

انتخب الشيخ * ومايتعلق بالتعليم فيها، وىو يف كل ذلك عمدة ا١تيداف وا١تشار إليو بالبناف.ا١تسلمُت يف ا١تدينة، 
ـ نائبًا عن مدينة حلب بأكثرية كبَتة، فناؿ بذلك ثقة مواطنيو، على الرغم من تألب ا٠تصـو عليو من  1962سنة

ويف ٣تلس النواب السوري قاـ  .ايبيلس الناجملل االٕتاىات، و٤تاوالهتم ا١تستميتة للحيلولة بينو وبُت الوصوؿ إىل ك
 ،وقد أشار الشيخ علي الطنطاوي رٛتو اهلل .الشيخ عبدالفتاح مع إخوانو بنصرة قضايا اإلسالـ وا١تسلمُت يف سورية

ويف  .للدولة من الدستور السوري ت شىت إلغفاؿ اإلسالـ ديناً يف مذكراتو لبعض مواقف الشيخ إزاء ٤تاوالت جها



 علي الحاج محمد علي

967 

 

                                                 

(8 )https://www.youtube.com/watch?v=OTqyKzqEntE 

و١تا  يف كلية الشريعة بالرياض، مدرساً ، غادر الشيخ سورية ليعمل بعد عامُت على حل اجمللس النيايبم1965عاـ 
، ومكث يف سجن تدمر ة من رجاؿ العلم والفكر والسياسةأدخل السجن مع ثلـ 1966 عاد إىل بلده يف صيف

آنذاؾ عن ٚتيع ـ أفرجنظامالبعث 1967ا٠تامس من يونيو سنة  ىزٯتة، وبعد اوي مدة أحد عشر شهراً الصحر 
 نهم.رٛتو اللهبيا١تعتقلُت السياسيُت وكاف الشيخ 

مبنية على قناعتو بضرورة العمل اٞتماعي لنصرة اإلسالـ  ،كانت عضوية الشيخ يف ٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت* 
ء ا١تناصب وا١تسميات، فقد كاف التفرغ للعلم والتحقيق الرغبة الدائمة اليت رافقتو طواؿ حياتو، ورا ال جرياً  ،وا١تسلمُت

أف يستجيب لرغبة بكليتو إىل اٞتانبُت العلمي والدعوي، فقد اضطر أكثر من مرة، التفرغ  ومع رغبة الشيخ ا١تلحة يف
 سورية يف ا١تسلمُت لإلخواف عاماً  مراقباً  فًتتُت انتخبفسؤوليات التنظيمية، معهم بعض ا١ت إخوانو، فيتحمل

 . التأليفللعلم و مث ٗتلى عنو متفرغاً  ، ـ(1990 -1986) و  (ـ1976 -1972)
 :سعوديةفي الونشاطو الدعوي في التدريس، عملو -المبحث الثاني

 ،د يف الرياضبعد خروجو من السجن انتقل الشيخ ثانية إىل السعودية متعاقدًا مع جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعو * 
 الدراسات العليا يف قسم، وأستاذاً مث يف ا١تعهد العايل للقضاء الذي أسس حديثاً  ،حيث عمل مدرساً يف كلية الشريعة

وقد شارؾ خالؿ  .، ومشرفاً على الرسائل العلمية العالية، فتخرج بو الكثَت من األساتذة والعلماءيف كلية أصوؿ الدين
وضع خطط ومناىج ا١تعهد العايل للقضاء، وكلية الشريعة يف جامعة اإلماـ ٤تمد يف ـ(1988-1965) ىذه الفًتة

عبد العزيز بن ٤تمد آؿ الشيخ،  الشيخمدرائها: واختَت عضواً يف اجمللس العلمي فيها، ولقي من .بن سعود اإلسالمية
سنة حىت عاـ  23اإلماـ  استمر عملو يف جامعة .تقديرالتكرًن و الالدكتور عبد اهلل عبد احملسن الًتكي كل مث 

 ىػ. 1408
 ىػ.1410* مث تعاقد مع جامعة ا١تلك سعود بالرياض حىت تقاعد عاـ 

* لقي التكرًن والتقدير من فضيلة ا١تفيت الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٛتو اهلل، كما كاف ٤تل احًتاـ وتقدير 
 وزير ا١تعارؼ ا١ترحـو حسن بن عبد اهلل آؿ الشيخ. 

، ىػ1396استاذًا زائرًا لليمن عاـ ، و ىػ1390أستاذا زائرًا للتدريس يف جامعة أـ درماف اإلسالمية لعاـ انتدب * 
 .ىػ1399با٢تند عاـ  وأستاذاً زائرا ٞتامعة ندوة العلماء لكنو

 * كما دّرس يف األردف وباكستاف وتركيا واٞتزائر والعراؽ وقطر. 
، ويف أوروبا وأمَتكا السوداف وا٢تند وباكستاف وا١تغربوالعراؽ واليمن و  شارؾ يف مؤ٘ترات وندوات كثَتة يف سورية* 

 وغَتىا، 
 .(8)والتاريخ ،الفقو واألخالؽ،الرجاؿ، اٟتديث وا١تصطلح ،القرآف :يف علـو تقرب مؤلفاتو من سبعُت كتاباً * 
 بالعراؽ. العلمي اجملمع يف عضواً  اختَت* 

مقعدىا بوفاةالشيخ حسن حبنكة ي لرابطة العامل اإلسالمي بعد شغور *اختَت لتمثيل سورية يف اجمللس التأسيس

https://www.youtube.com/watch?v=OTqyKzqEntE
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الدعوة إىل اهلل، ومتابعة قضايا ا١تسلمُت يف  لنشر رٛتو اهلل تعاىل، فقاـ بذلك خَت قياـ مع األعضاء اآلخرين ا١تيداين
 العامل حىت توفاه اهلل تعاىل.

 :رحالتو العلمية -المبحث الثالث
مرتبة على اليت زارىا  البلداف، وىذ ىي من األقطار اإلسالمية، مفيدًا ومستفيداً كبَت دد  الشيخ عبد الفتاح ع زار

األحرؼ األّتدية: األردف، أوزبكستاف، أ١تانيا، اإلمارات العربية ا١تتحدةأمريكا، إندونيسيا، إيراف، إيطاليا، باكستاف، 
العراؽ، الفاتيكاف،  يا، السوداف، سويسرا، الصوماؿ،البحرين، بروناي، بريطانيا، تركيا، تونس، اٞتزائر، جنوب أفريق

فرنسا، قطر، الكويت، كندا، لبناف، ماليزيا، مصر، ا١تغرب، ا٢تند، ىولندا، وكاف حريصًا على لقاء النكبة  قبلفلسطين
 العلماء وطالب العلم، فأفاد منهم وأفادوا منو.

 ودور ا١تكتبات وزيارة العلم، وٖتصيل بالعلماء، وااللتقاء ا١تشايخ لرؤية علمية تكوف أف إما ىذه ورحالتو
 األمرين، بُت ٬تمع كاف  ما وكثَتاً  اهلل، إىل والدعوة واحملاضرات ا٠تطب وإلقاء ،ا١تؤ٘ترات ٟتضور دعوية أو.ا١تخطوطات

 .تعاىل اهلل رٛتو
 بُعيد استقال٢تا ٟتضور اجتماع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسالمي. ـ1963زار الصوماؿ سنة* 
، وكانت دروسو 1986وآخرىا سنة ،ـ1963ا١تلك اٟتسن الثاين للدروس اٟتسنية عدة مرات أو٢تا سنة  دعاه *

ليشرؼ على دار اٟتديث اٟتسنية،  ؛يف ا١تغرب ئوورغب يف استبقا اف ا١تلك الذي منحو وسامُا رفيعاً،٤تل استحس
 ولكن الشيخ رٛتو اهلل فضل البقاء يف السعودية لقرهبا من سورية.

  ٝتع العالمةد * وقػ
ُ
أوؿ ٤تاضرات الشيخ يف  -ذاؾ آنعامًا  87وكاف عمره  -ث الشيخ عبد اٟتفيظ الفاسي حد  ا١ت
 فأرسل يطلب لقاءه وأجاز الشيخ وأجازه الشيخ عبد الفتاح بناء على إٟتاحو. ،أوؿ زيارة وأعجب هبا

اف ٢تا أثر واضح على اٟتاضرين من وألقى فيها ٤تاضرات ك ،بدعوة من وزارة األوقاؼـ 1984* زار اٞتزائر سنة
كما أشار لذلك يف مقدمة كتابو رسالة   ،طلبة العلم والعلماء، والتقى يف اٞتزائر بشيخ علمائها الشيخ أٛتد سحنوف

 ا١تسًتشدين.
 -1968أما زيارتو لبناف فكانت تأخذ طابع االصطياؼ يف قرنايل وسوؽ الغرب من قرى جبل لبناف بُت أعواـ 

 وتصحيح ٕتارهبا وإخراجها. ،يستغل ذلك يف طباعة كتبو وكاف ،ـ1978
 لقي فيها القبوؿ والتكرًن من شيوخها وأذيعت ٤تاضراتو يف تلفازىا. ،زار دولة اإلمارات العربية ا١تتحدة عدة مرات* 
اهلل ، ولقي فيها يوسفالقرضاوي حفظو  عالمةامعتها الذي يديره فضيلة الّتيف مركز السنة  زار دولة قطر أستاذاً زائراً  *

 س يف مساجدىا.در  كل حفاوة وتكرًن، وخطب اٞتمعة و 
، العلم فيها وزيارة مكتباهتا * زار الشيخ تركيا عدة مرات واصطاؼ فيها بضع مرات استمتع فيها بلقاء طلبة

ف على رأسهم عدد من كتب الشيخ إىل اللغة الًتكية وللشيخ يف تركيا ٤تبوف كثَتو  تترٚت .واالطالع على ٥تطوطاهتا
والشيخ أمُت سراج إماـ مسجد الفاتح يف استانبوؿ، وقد كانت  ،الربوفسور ٧تم الدين أربكاف رئيس الوزراء األسبق

ؤ٘تر عن التعليم، فسافر يف ١تالشيخ ٢تذا البلد الذي أحبو كثَتاً قبل وفاتو، حيث دعاه مدير بلدية قونية قامآخر زيارة 
 فيها كا١تعتاد كل حفاوة وترحاب. حيث لقيإليها، ـ 1996عاـ  صيف
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 ( ىذا ا١تبحث مقتبس بتصرؼ عن موقع رابطة العلماء السوريُت، كتبو سلماف عبد الفتاح. 9)

وتلميذه الشيخ  ،ـ( يف رحلة علمية رافقو فيها ابنو الشيخ سلماف1994* زار الشيخ ٓتارى وٝترقند وطشقند سنة )
 تلك البلداف.رشيد، والتقى فيها لفيف من علماء آؿ ٤تمد 

 :(9)العلماء عليو ثناء -رابعالمبحث ال
 عاـ يف الشيخ مراسالً  اهلل رٛتو أماف ٭تيػى ٤تمد صويلاأل الفقيو العالمة الشيخ قاؿ - 1

 .النبيل الكامل والفاضل اٞتليل األستاذ ا١تقاـ ٤تًـت إىل :ىػ1384
 العامل احملًـت سيادة أيضاً: ىػ1384 عاـ يف الشيخ مراسالً  ا١تالكي عباس بن علوي الشيخ الفقيو العالمة قاؿ - 2

 .النبيل الدر اكة اإلماـ العالمة
 الشهباء حلب أستاذ الدر اكة احملقق العالمة :ىػ1377 عاـ يف الشيخ مراسالً  ا١تشاط حسن الفقيو العالمة قاؿ - 3

 عبد الشيخ سيدي الكرًن، الشهم صديقنا وناشرىا، الشامية الديار ربوع يف ا١تطهرة السُّن ة لواء حامل وفاضلها،
 وعافية خَت يف بو وٚتعنا ا١تتعطشوف، بو ويُروى ،الطالبوف بو يتمتع وعافية خَت يف عمره ا١توىل أطاؿ ،غدة أبو الفتاح

 .وكرمو ٔتّنو
  من األوىل للطبعة تقريظو يف اهلل رٛتو ٥تلوؼ حسنُت ا١تصرية الديار مفيت احملقق ا١تتفنن العالمة الشيخ قاؿ - 4

 رسالة» لنشر وف قكم إذ إليكم، اىلتع اهلل أٛتد فإين وبعد احملقق،.. العالمة األستاذ «:ا١تسًتشدين رسالة» كتاب
 بو وازدانت ْتثكم، ودقيق علمكم غزير عن ئينب ٔتا فيو أ١تمتم الذي القي م بتحقيقكم احملاسيب، لإلماـ «ا١تسًتشدين

 ..وكماالً  نفعاً  بو وٚتااًلوازدادت ُرواءً  «الرسالة»
 ونظم،النحرير بالعالمة :لو رسالة يف اهلل رٛتو األعظمي الرٛتن حبيب ا١تدقق احملدث العالمة الشيخ ووصفو - 5

 :قاؿ مدحو، يف بيتُت
ـَ  الش ْهَبا عاملَ  يا ***  ومرحباً  ا٢تٍَِت   ٔتَْقَدِمكَ  أىالً  ـِ  إما  الشا

 الشامي ذاؾ بعد كَجْمِعكَ   مي *** شا واآلثار الفقو علمَ  ٭توِ  مل
 العالمة عابدين ابن على يطلقوف قاطبة ا٢تند أىل إفف اٟتاشية، صاحب عابدين ابن العالمة الثاين: )بالشامي( ويريد

 .الشامي   أو الشامي
 األياـ فإف وبعد،.األكـر األستاذ العزيز أخي :للشيخ أرسلها رسالة يف زىرة أبو ٤تمد الفقيو العالمة الشيخ قاؿ - 6

 األصدقاء واصطبار ؤمنُتا١ت وظرؼ ا١تتقُت إخالص فيها رأيت اليت ا٠تالصة الطيبة بصحبتك قضيتها اليت السعيدة
 .صحبة وحسن ،مودة ولطف ،سليم طبع من فيك منها بدا ما ىأنسَ  ال أياـ ىذه وإف األولياء.. بالغة على

 ذكره من» الشيخ ْتث على فيها يثٍت رسالة اهلل رٛتو الغماري الصديق بن اهلل عبد احملدث العالمة إليو كتب - 7
 وقاؿ: احملدث، مةبالعاّل  فيها: وصفو مالحظاتو، من شيء مع ، «عنو توسك والتعديل اٞترح يف حاًب أيب ابن

 .ومعرفة اطالعاً  وفي أظهرتَ 
 » لكتاب تقريظو يف فقاؿ اهلل رٛتو الزرقا مصطفى الشيخ األديب احملقق الفقيو العالمة القدًن، و٤تبو شيخو أما - 8
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 قليب، من أكرب ٤تبةٌ  قليب يف لو الذي اٟتبيب، َتاألث أخي «: والتحصيل العلم شدائد على العلماء صرب من صفحات
 ...سناً  مٍت أصغر كاف  وإف وقاٌر، نفسي يف ولو

 بُت وازنت وقد وعلومو: الشريف اٟتديث يف العا١تية البَػْلِقَيا حسن بروناي سلطاف ٞتائزة للشيخ ترشيحو يف وقاؿ
 الثقة، ا١تدقق احملقق ،الث ْبت العالمة اٞتليل ستاذاأل الفضيلة صاحب نظري يف فًتّجح أعرفهم، الذين اٞتديرين ىؤالء
 يتمتع العلمية مؤىالتو إىل وباإلضافة غدة.. أبو الفتاح عبد الشيخ وىو ٣ُتاٍر، فيها ودقتو ٖتقيقاتو يف ٬تاريو ال الذي

 دوف الدين يف انةوا١تت التواضع من العلماء أخالؽ شخصو يف وتتوافر ٤تًتمة، ؤتكانة ا١تستوى، عالية إسالمية بأخالؽ
 ...تساىل

 .الفتاح عبد لكانت ٕتس دي لألخالؽ قيل لو اهلل: رٛتو صقر أٛتد احملقق العالمة قاؿ - 9
 العالمة نعي نبأ إف :الشيخ ةأسر  معزياً  هبا أرسل رسالة يف اهلل، رٛتو النيفر الشاذيل ٤تمد العالمة الشيخ قاؿ -10

 إنو عنو: وقاؿ...َجم   وعلم ،وفضل دين من لو كالصاعقة١تا  علينا وقع غدة أبو الفتاح عبد الشيخ العزيز الفقيد اإلماـ
 .عصرىم هبم يفتخرُ  الذين األفذاذ من

 ،النفاع العامل اٟتميم، والصديق الكرًن األخ لشيخ:ل أرسلها رسالة يف سحنوف أٛتد العالمة الشيخ قاؿ -11
 ...ا١تلهم والبّحاثة

 األستاذ الشيخ ٝتاحة للشيخ: أرسلها رسالة يف ،ا٠توجوْ  ابن اٟتبيب ٤تمد احملقق والفقي العالمة األستاذ قاؿ 12
 ...السنة حافظ العالمة

 ...احملدث الفقيو اٞتليل شيخنا نعي واٟتزف األسى بغاية تلقينا العزاء: رسالة يف وقاؿ
 للطبعة تقريظو يف اهلل رٛتو ٟتَسٍتا الندوي علي اٟتسن أبو الشيخ الفاضل والداعية الرباين، العامل األستاذ قاؿ 13

 يف «صفحات» كتاب  عن انطباعي يف سطوراً  أكتب أف فيسعدين وبعد «:العلماء صرب من صفحات» من الثانية
 ... فيها واإلتقاف العلـو يف والتفنن النظر، وعلو ا٢تمة، ُٝتُو   يف السلف علماء تذكار ا١تريب الرباين للعامل الثانية، طبعتو
 العامل الشيخ للشيخ: أرسلها رسالة يف اهلل رٛتو النعماين الرشيد عبد ٤تمد الفقيو احملدث العالمة لشيخا قاؿ 14

 ...الناقد احملدث النقادة، العالمة احملقق ،اٟتلبية الديار زين ،البحر
 الدمشقي وَزْيٌت" ِدْبسٌ  الوىاب عبد بػ" ا١تشهور اٟتافظ الوىاب عبد الفقيو ا١تتقن ا١تقرئ العالمة الشيخ قاؿ 15
ة أبو الفّتاح عبد الشيخ اإلفتاء الستحق باالختبار ا١تفيت انتخاب كاف  لو اهلل: ورٛت  .غد 

 وقاؿ.ا١تسِند ا١تدقق احملقق بالعالمة العزاء: رسالة يف اهلل، رٛتو احملاميد نصيب أٛتد الشيخ دمشق عالمة وصفو 16
 من ا١تبارؾ: ابن ٓتُُلق ٗتل ق قد ،ومعل ماً  ومتعلماً  عا١تاً  يزاؿ ال واألدباء، واألصوليُت احملد ثُت أعالـ من َعَلمٌ  ىو عنو:
 .ا١تقربة إىل احملربة
 احملقق احملد ث الكبَت العالمة ا١تغريب: الت ِلْيدي القادر عبد بن اهلل عبد ا١تريب احملد ث العالمة الشيخ عنو قاؿ17

 .وصالحاً  وفضالً  وٖتقيقاً  واط العاً  علماً  ونوادره وأفراده العصر ٤تاسن من ا١تط لع،
 بالسعودية العلماء كبار  عضوىيئة ا١تكي، سليماف أبو إبراىيم بن الوىاب عبد الدكتور األصويل الفقيو الشيخ 18

مة :بػ الفتاح عبد الشيخ يصف  .الفقيو احملد ث العال 
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 تأصيالً  الفقو وعلم ودرايًة، رواية اٟتديث علم بُت ٬تمعوف الذين العلماء من فريداً  طرازاً  اهلل رٛتو كاف  عنو: وقاؿ
 .ملتزمة ومرونة ،واعية معاصرة يف وتفريعاً،

 أدباً  وعماًل، علماً  منو يتعج بُ  ٦تا احملد ث، العالمة ا١تكي: رَاَوهْ  حسُت بن الفتاح عبد الفقيو الشيخ عنو ؿوقا 19
 .وىدياً  ٝتتاً  وإتقاناً، ٖتقيقاً  ودراية، رواية وتواضعاً،

فاختاره لنيل  جت حياة الشيخ العلمية عندما قاـ مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية يف لندف بتكرًن الشيخو  تػُ ** 
( تقديرًا ٞتهوده 1415/1995أوؿ جائزة علمية ٖتمل اسم سلطاف بروناي يف حفل كبَت يف لندف يف صيف عاـ)

يف التعريف باإلسالـ ومسا٫تاتو القيمة يف خدمة اٟتديث النبوي الشريف، وحضر اٟتفل سلطاف بروناي، ووزير 
الشيخ و٬تلو، كما حضره عدد كبَت من الدبلوماسيُت والعلماء، التعليم فيها داتو عبد العزيز بن عمر الذي كاف ٭تب 

وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والسفَت السعودي الدكتور غازي القصييب والسفَت السوري 
: لقد نهاية اٟتفل وشّد على يده مهنئاً وقائال لوب٤تمد خضر الذي تقدـ مع أركاف السفارة السورية بلندف من الشيخ 

 وبأمثالك من العلماء. ،رفعت رأس سورية عالياً، وإننا نفتخر بك
 -* وجو السلطاف الدعوة للشيخ لزيارة بروناي يف العاـ القادـ؛ ٟتضور حفل تقدًن اٞتائزة لباحثُت يف علـو القرآف 

وقد  .زرزور ٤تمد عدناف٫تا الدكتور أٛتد خراط ، والدكتور  -ر اهلل أف يكوف أو٢تما من حلب والثاين من دمشققد  
وزار الشيخ خالؿ الزيارة جامعة بروناي، ومفيت  .٢تم حضر اٟتفل ويل العهد، وقابل السلطاف العلماء يف قصره تكرٯتاً 

 السلطنة، ودار ٖتفيظ القرآف الكرًن.
 

 جهوده العلمية :الفصل الرابع
 :العلمية ومشاركاتو كتبو-وطئةت

 طالب لدى معروفة ىيو٣تلدو  وكتاب رسالة وبُت و٤تق ق، مؤل ف بُت ما كتاباً،  سبعُت من ميلالع الشيخ نتاج اقًتب
 كتبو على الضوء أسل ط مث بإ٬تاز والتأليف الكتابة يف منهجو أذكر مث ،العلـو يف الشيخ تفنن بذكر أبدأ،وسوفالعلم

: ا١تختلفة العلـو يف مؤلفاتو مث خرى،األ والعلـو ،أصولوو  الفقوو  وا١تصطلح، وعلومو واٟتديث القرآف علـو يف احملققة
 والرجاؿ.  ،يف األخالؽ، والتاريخ

 للمرحلة دراسية كتب  ستة بعده وما ـ1951 عاـ من ابتداءً  حلب يف الديانة ١تادة تدريسو خالؿ اهلل رٛتو أل ف
  بتأليف اهلل رٛتهما ااشًتك وكذلك ،البيانوين الدين عز أٛتد الشيخ األستاذ اٟتميم خليلو مع باالشًتاؾ الثانوية،
 يُدعى رجل على رداً  اآلونة تلك يف كتباه  ،النبوة نور من قَػَبسات :ٝتّياه أل ف ما أوؿ   من يُعدُّ  اٟتجم، لطيف كتاب

 !غنم راعي كاف  أنوملسو هيلع هللا ىلص الكرًن بالنيب االزدراء سياؽ يف ذكر ،شلباية أبو
 بدمشق، الشريعة كلية  يف للتدريس انتدابو أثناء يف «الظاىري حـز البن احمللى فقو معجم» كتاب  وأ٧تز أًب أنو كما
 جامعة وطبعتو ا١تطلوب، الوجو على خدمتو وأهنى ونّسقو فأ٘تو يتماه، ومل أستاذاف فيو العمل إىل سبقو قد وكاف

 .كبَتين  ٣تلدين يف مطبوعاهتا ضمن دمشق
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 مث اإلسالمية، سعود بن ٤تمد اإلماـ عةجام يف الشريعة وكلية للقضاء العايل ا١تعهد مناىج وضع يف شارؾ أنو كما
 جهوده يف سابقاً  ذكرنا كما  ،سعود ا١تلك جامعة يف اإلسالمية الدراسات قسم الًتبية كلية  يف العليا الدراسات مناىج
  والسعودية. سورية يف العلمية

  هبا يقم ومل صدره يف كانت  وكتب إليها، تدفع مل أخرى وكتب ا١تطبعة، يف الكتب من عدد عن اهلل رٛتو تويف وقد
 قاؿ كما  ،ٮترجها مل كتب  على حسرةٌ  صدره يف تكوف أف دوف العامل ٯتوت أف ينُدر القائل: وىو ،اهلل رٛتو كاملة
 الرابطة. موقع على الفتاح عبد سلماف ولده

 وجهوده العلمية:العلوم في تفننو - األول المبحث
 لو وكاف.والفنوف العلـو ٥تتلف من فنهل أ١تعي، وذكاء د،متق وذىن متوثبة، عالية هبمة العلم طلب الشيخ بدأ

 كما.ناطقٌ  قاموسٌ  آخر: ٝتاهو  )األصمعي(، يسميو: كاف  أقرانو بعض إف حىت الطلب، بدء يف واللغة اىتمامبالنحو
 من لكذ وغَتَ  واٟتديث والفقو األصوؿ األزىر يف درس مصر إىل انتقل ١تّا مث واٟتديث والسَتة واألصوؿ، بالفقو اىتم

 .لو وغفر اهلل رٛتو مؤرخاً  ،أديباً  لغوياً، ٨توياً، ،فقيهاً  ،أصولياً  ٤تدثاً، فغدا بتوسع، الفنوف
 طبقات» على تعليقو يف شاكر ٤تمود ِفْهر أيب العالمة على لغوية مالحظات أخرج وأن بالعربية: لعلمو مثاالً  وأضرب
ـ، البن «الشعراء فحوؿ  .تعاىل اهلل رٛتهما ،العصر ىذا يف العلم ىذا رادأف من يعد شاكر و٤تمود َسال 

 .الذكر السابقة العلـو يف تفننو على شاىد خَت كتبو  يف ا١تنثورة الشيخ وتعليقات
 تبو أ والصالح، والعمل الرفيع الذوؽ مع العلم، كتب  خدمة يف وإتقانو وجودتو ،العلـو يف تفننو من سبق ما على ءبنا

 .الرأي ٮتالفو كاف  من بعض عند حىت عصره، علماء دعن رفيعة مكانة اهلل رٛتو
يعد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من العلماء الثقات، الذين يفخر هبم العامل اإلسالمي يف ىذا القرف، وقد أحاط 
 بالعلـو الشرعية، وملك زماـ اللغة العربية والشعر، والتاريخ، وتبح ر يف علمي الفقو واٟتديث، حيث أكب منذ بداية

الفتاح، بأنو يُػَقد ـ  حياتو العلمية على ٖتقيق ونشر الكتب النفيسة يف ىذين العلمُت وغَت٫تا.وٯتتاز ٖتقيق الشيخ عبد
مع الكتاب احملقق، كتابًا آخر مليئًا بالفوائد النادرة والتوضيحات النافعة، اليت توضح الغامض، وتسدد وتصو ب، 

 و إليو.وتُػَرج ح وتُػّقرب العلم لطالبو، وٖتبب
ولع شديد بكتب العلم، يتتبعها يف مظاهنا، مطبوعة و٥تطوطة، ويصرؼ وقتو وجهده ومالو، يف سبيل اقتنائها  وللشيخ

وخدمتها، فتجمعت لديو مكتبة من أمهات الكتب فيها األعالؽ النفيسة، والنسخ النادرة من الكتب. ذىب جلها 
عودتو  لدىسًتد الشيخ ما تبقى منها ا، و 1982-1978يف جرائم الوحش األب يف قمع الشعب السوري أعواـ 

 .ـ1995إىل سورية 
 :والتحقيق التأليف في منهجو -المبحث الثاني

منهج ا١تتأين اٟتريص على خدمة الكتاب من حيث الشكل وا١تضموف، فلم  ،كاف منهج الشيخ يف التحقيق والتأليف
تاب يبقى لديو حبيس التأليف والتحقيق سنُت طويلة شهرة معنوية، ولذا كاف الك أو ،يكن يهدؼ إىل ربح مادي

حىت إذا اطمأف إىل أنو قد قارب اٟتد ا١ترضي من اٞتودة، أرسل بو إىل ا١تطبعة، وعكف شخصيًا على مراجعة ٕتاربو 
أف تأثر ومعاونًا ال يفًت، وٓتاصة بعد  ،ا١ترة تلو ا١ترة، وكانت زوجة الشيخ يف كل ىذه ا١تراحل إىل جانبو عونًا وسنداً 
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 ( ولده سلماف عبد الفتاح أبو غدة.10)

 ، و٘تيز ٔتا يلي:نتاجو العلمي حىت آخر أياـ حياتوبصره، فما توقف إ
 يؤلّفو أو ٭تّققو ما يف ٕتد أف فقل   والتأليف، التحقيق ومتانة جودةُ  أي وراءىا: والسعيُ  الكلمة، على الَغيػْرَة - 1

، مل غامضاً  أو ٭ُتَل ، مل إغالقاً   واحدة كلمة  ٖتقيق أخذ وكم.عليو يُػَعل ق مل معناه قبوؿ يف أو ،سنده يف ضعيفاً  أو يُػبَػُت 
 وىناء، وسعادة صدر برحابة ذلك كل  واالختصاص، العلم أىل من غَته مع فيها تذاكر رٔتا وكاف ،طويلة أوقاتاً  منو
 .وأىلو العلم خدمة وَدْيَدنو فشأنو عَجب وال
ْشِكلة واأللفاظ الكلمات وضبط تشكيل على اٟترص - 2

ُ
 الثقافية الكتب يف ذلك يف توسُّعو مع ،كتبو  عمـو يف ا١ت

 رغم و٨تو٫تا ،العلماء عند الزمن قيمة وكتاب ،العلماء صرب من صفحات:كتاب  مثل التخصصية، الكتب من أكثر
 !وجهده وقتو ويأخذ يتِعبو ذلك أف

 بعضِ  َشْكلِ  يف يءالش بعضَ  توس عتُ  قد أين الفضالء بعضُ  يرى ورٔتا :"العلماء صرب من " ةكتابومقدم يف قاؿ
 ،الصحيحة القراءة على ٢تم عوناً  ذلك العربيةليكوف يتقنوف ال الذين القراء لبعض رعايةً  قصدتُو أمر وىذا الكلمات،

 .أيضاً  الفهم سرعة على وعوناً  ومفرداهتا، للعبارة السليم والضبطِ 
 يف يًتدد أو غالط، فيو يغلط أف ٯتكن رتُ قدّ  لفظٍ  وكل   واألماكن، والبلداف األعالـ أٝتاء بالشكل: وضبطتُ  وقاؿ:
 .تعاىل اهلل شاء إف لفِظو يف خطأ أو فهِمو، يف تلكؤٍ  دوف ا٠ترب قراءة يف القارئ ذىن ليستمر   مًتد د، قراءتو

 كتبو  من لكتاب طبعة كل  إف   قيل: حىت ويوّضح، وينّقح فيو، يزيد يديو بُت دائماً  فالكتاب طبعة: كل  يف الزيادة - 3
 وِكرب اٞتسم ضعف مع الكتبُ  عليو كثرت  ١تا األخَتة اآلونة يف أنو وىو أمر، إىل أشَت أين إال  .جديد كتاب  ٔتثابة عدت

 الكتاب كاف  وإف العلم، طلبة أيدي من تُفقد لئال تصويراً  خروجو سبق ٦تا النافدة الكتب بعض ُيصِدر صار السن،
 سابقاً، ٮترج مل ٦تا بغَته النشغالو جديدة، طبعة يف مزيداً  إلخراجو تفرغي مل لكنو ونّقح، وأضاؼ عليو زاد قد ا١تصو ر

 كاف  وما تركو ما كل    لنشر وسأسعى لو، وغفر اهلل رٛتو يديو، بُت مزيد األمر حقيقة يف أنو إال   تصويراً  طُبع وإف فهو
 .(10)وعونو اهلل ٔتشيئة بو القياـ ينوي

 بل لياؿ ثالث كّلفو  السطر ىذا لكن بسطر، ّما كلمة  على َعل ق ٕتده فرٔتا فة:اللطي واللفتات النادرة، اإلفادات - 4
 مستمر تنقيبٍ  وحصيلةَ  طواؿ، سنُت واطالعِ  مطالعةِ  ٙترةَ  جاء السطر ىذا أف كما.والتمحيص البحث من أسبوعاً 

 ذوقاً  لو إف مث.فيها أهنا يُتوقع ال مصادر ومن مظاهنا، غَت من النقوؿ بعضَ  إيراده يف أيضاً  ذلك يتجلى كما.دائم
 اٟتواشيب الكتب تكبَت ىواة من ىو فليس تعليقها، ومواضع إيرادىا وكيفية النصوص انتقاء يف ثاقباً  وفهماً  رفيعاً 
 .الفراغات وملء

 من أكثر يف ٚتعو العلماء صرب من صفحات : كتاب  فمثالً  يؤلفو، فيما واضحاً  يتجلى وىذا قطرة: قطرة اٞتمع - 5
 وا١تستمع، للقارئ تعاً ٦ت ٚتيالً  كتاباً   غدا حىت وَٚتعو، ُقَصاصة يف َكَتبو  ا١توضوع يناسب شيئاً  وجد كّلما  نة،س عشرين

 .و٤تققاتو مؤلفاتو سائر وىكذا العلماء، عند الزمن قيمة:كتاب  وكذا
 ا١تكتبة يف فةمألو  وغَتَ  نادرةً  التفصيلية الفهارس كانت  وقت يف وذلك ٢تا: وإتقانو بالفهارس، اىتمامو - 6
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 لتلميذه الشيخ ٤تمد آؿ رشيد.  ،180( إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح: 11)

 صفحات تزيد أف ذلك يف وشرطو.الفهرسة أ٫تية اهلل رٛتو فأبَرزَ  ٭ُتَْتذى، ومثاالً  حافزاً  ىذا منهجو فأصبح اإلسالمية،
 وذلك تزيد، وقد فهارس ٜتسة على تربو عامة فهارس للكتاب جعل ذلك ٖتقق فإف صفحة، مئة عن الكتاب
 ذلك يف أف مع الوقت، وأقصر الطرؽ بأيسر ،منو مبتغاه إىل الوصوؿ سريع فيو طَِلبتو عن والباحث إليو الراجع ليكوف
 من َضْرباً  غدت الفهرسة كوف  ومع«االنتقاء» كتاب  فهارس مقدمة يف منهما شكى عسَتة، ومشقة كبَتاً   جهداً 

 .ويتقنو فيو ٮتلص من قل   ،ا١تستقلّ  التأليف
 أكاـر إخوة ذلك يف وساعده ٦تيزة، وبصمة ذوؽ لو ذلك كل  يف ،والغالؼ الطباعة يف ٞتميلا الفٍت اإلخراج - 7

  ذلك يف وانظر والفهرسة، الطباعة فن يف مستقلة ومدرسة فريداً  مثاالً  ويعدُّ .كتبو  عندىم يطبع كاف  ،ذواقُت ١تّاحُت
 .ا١تعجمة الفهارس وصنعُ  الكتب تصحيحُ  كتابَو

 من البناء إنشاء من مرة مئة خَتٌ  اآلباء بناء إ٘تاـ أف يرى وألنو ،لتواضعو للتأليف: منو أكثر تحقيقلل توجهو - 8
 ا١تستقيم، والفهم الدليل، والنور األصيل، األصل فهم والوفاء، علينا ٢تم الذي اٟتق من جزء أنو عن فضالً  األبناء،
  النفيسة، رىمآثا عن واإلعراض ٗتط يهم منا يقتضي ال طفيفة، فجوات بقايا من آثارىم يف تركوا وما القوًن، والعْلم
 فهذا اللكنوي، لإلماـ ،والتعديل اٞترح يف والتكميل الرفع كتاب  وىو أخرجو، كتاب  أوؿ مقدمة يف بو صرّح كما

 يف ذكر كما  اٞتديد، ا١تستأنف التأليف من أشق   يكوف ما كثَتاً   النصوص ٖتقيق أف العلم مع.أمره أوؿ من منهجو
 التأليف يرى يكن فلم.تأليفاً  تقريباً  نتاجوإثلث مقابل ،قاً يحقكتبهت  ثرأك أف يف ذلك ويتضح.ا١تذكورة ا١تقدمة نفس

 تلقاء من كتاباً   إخراجو من بدالً  وٮترجو إليو يتجو فإنو وإال   تصنيفاً، للسابقُت فيو ٬تد مل مستَجد ألمر إال   استقالاًل،
 . نفسو

 النص عن وٗترجو القارئ ذىن من تأخذ ال حىت وذلك )تتمات(: الكتاب آخر يف الطويلة التعليقات إفراده -9
 وكتابو ماجو ابن اإلماـو  ،ا١تسًتشدين رسالة ،اإلحكاـ ،األماين ظفر،األخيار ٖتفة ،ا١توقظة :يف كما  وا١توضوع،

 .الرزين وعقلو ،العايل وأدبو ،الرفيع ذوقو من وىذا.السنن
 

 :إنتاجو العلمي-ثالثالمبحث ال
 الكتب المحققة: -أوالً 

 ،أوؿ كتاب نشره الشيخ(: ىػ1304)ت:لإلماـ عبد اٟتي اللكنوي التكميل في الجرح والتعديل،الرفع و  -1
ـ يف مطبعة األصيل ْتلب، كاف صاحبها األستاذ سامي األصيل من أصدقائو، 1963طبعات، أو٢تا سنة  أربعطبع 

عي للكماؿ، وقد أصبحت كتبو فصرب على دقة الشيخ يف التصحيح وإتقانو يف إخراج كتبو، بتعاوف احملب وتفهم السا
وأصل الكتاب يف ٨تو  يف إخراجها مدرسة للعلماء والباحثُت من بعده، ينهجوف هنجها وينسجوف على منوا٢تا.

 اً . ويعترب ىذا الكتاب رائد(11)يف طبعتو الرابعةصفحة 564يف ٨تو عشرين صفحة ١تؤلفو، فأخرجو الشيخ عبد الفتاح 
 النفائس ٣تمع ا١تتنوعة الوافية الضافية حاشيتو وكانت الغالية، واإلفادات بالتحقيق ٘تيز ٔتا بابو، يف فريداً  موضوعويف 



 علي الحاج محمد علي

975 

 

                                                 

 .181( ا١ترجع السابق: 12)

 ورجالو، الشريف اٟتديث لدارسي عظيمة خدمة وأدى ا٢تاـ، موضوعو يف أُل ف كتاب  أوؿ والتحقيقات،وىو والفرائد
  والتعديل. اٞترح قواعد معرفة وٓتاصة

صاحب دار البشائر اإلسالمية يف بَتوت،  ،ا١تهندس رمزي دمشقية رٛتو اهللوقاـ بطبع أغلب كتب الشيخ األستاذ 
وكانت دائمًا غنية ٔتضموهنا، راقية يف شكلها، تنم على إحساس عاؿ لدى الشيخ يف تكرًن الكتاب، وعلى ذوؽ 

مكتب ة ا٠تامسة للطبعونشره  ،مث قاـ سلماف عبد الفتاح أبو غدة ٔتزيد العناية يف الكتاب .رفيع يف طريقة إخراجو
 .ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب

الشيخ عبد الفتاح أبو  : يف ٨تو عشرين صفحة.أغناهلإلماـ اللكنوي األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة، -2
يف مكتب ا١تطبوعات ـ 1964سنة ألوؿ مرة ْتلب طبع صفحة، 302ٖتقيقاتو يف ٨تو بتعليقو عليو و غدة 

ف عن األوىل يف القاىرة، وقد زاد الشيخ زيادات كثَتة وإضافات نافعة حىت لالحقتاف مصورتاوالطبعتاف ا، اإلسالمية
 .(12)، كما قاؿ تلميذه ٤تمد الرشيدغدا ضعف الكتاب، وسوؼ يصدر يف طبعتو الرابعة بعد ىذه اإلضافات النفيسة

فيو ٚتلة من األحاديث، فخرج : أورد لإلماـ اللكنوي إقامة الحجة على أن اإلكثار من التعبد ليس ببدعة، -3
سنة  ألوؿ مرةطبع صفحة،  195يف مهمة وتعليقات إليهزيادات واإلضافة وآثاره أحاديثو تخريجبعد ٖتقيق الشيخ

ويوجد على نسخة . ، مث نشر يف القاىرة مصورًا عن الطبعة األوىلْتلب يف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ـ1966
 ضمت للكتاب يف طبعتو األخَتة يف بَتوت.ة وإضافات مهم ،الشيخ تعليقات نفيسة

ىػ(:أصلو عشرين 1350)ت: الكشمَتي شاه٤تمد أنور لإلماـ  التصريح بما تواتر في نزول المسيح، -4
الذي   ،، وقد جل ى حقيقة ىذا ا١توضوعصفحة 373.خر ج أحاديثو وحققو الشيخ عبد الفتاح وأخرجو يف صفحة

 عاـأو٢تا  ،طبع ٜتس طبعاتالكتاب مصححًا ألفكار الوا٫تُت وا١تنكرين. كاف يًتدد فيو بعض العلماء، فخرج 
دار البشائر اإلسالمية يف وا٠تامسة يف مصر وباكستاف، مث يف ،ْتلبيف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ـ 1965

 ـ. 1992 عاـ بَتوت
األخالؽ اإلسالمية.  رسالة يف:ىػ(243)ت: البصري احملاسيب بن أسد لإلماـ اٟتارث رسالة المسترشدين، -5

، ـ1964سنة يف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب أو٢تا  ،مراتطبعت ٙتاف ، واعتٌت هبا.حققها الشيخ عبد الفتاح
وترٚتت إىل اللغة صفحة،  326ـ، وفيها زيادات وافية، ونوادر غالية، وٖتقيقات نفيسة يف 1995وثامنها عاـ 

 الًتكية.
 فيهما شرح:(ىػ771)تالسبكي الدين تاج للحافظ،المؤرخين في وقاعدة والتعديل، الجرح في قاعدة -6

 التاريخ، العلمُت: ىذين يف وأساس شرط لكل التمحيص مع يُقبل، ال وما منهما يُقبل وما والتعديل، اٞترح شروط
 بَتوت يف أو٢تا صفحة، 80 يف مرات ست طبعت .بإفاضة عليها قوعل   الفتاح، عبد الشيخ حققها .والتعديل واٞترح

 يف والرابعة ىػ1400 بَتوت يف ـ،والثالثة1978 :القاىرة يف مث ،ـ ملحقة بكتاب الرفع والتكميل1968
 ىػ. 1410يف بَتوت  خَتةألواىػ1402الىور
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 ( موقع رابطة العلماء السوريُت، وانظر موقع رابطة أدباء الشاـ.  13)

 يف الفتاح عبد الشيخ أحسن :ىػ(751ت:لإلماـ ابن قيم اٞتوزية )،المنار المنيف في الصحيح والضعيف -7
 وأكاذيب ا١توضوع، اٟتديث من ا١تطهرة السنة حياطة مؤلفو أراد عظيم كتاب  فهو ؛وإخراجو الكتاب ىذا خدمة

 بذكر "ا١توضوع" يف ا١تؤلفة الكتب على الفريد الكتاب ىذا ٘تي ز وقد ،ا٠ترافات بنشر وا١ترتزقُت والوعاظ، القصاص
 ىذا إخراج كافف ا١تفتعلة، واألساطَت ا١تكذوب، وا٠ترب ا١توضوع، اٟتديث معرفة إىل العامل ترشد وضوابط قواعد

 عِلقت اليت وا٠ترافات الشوائب من اإلسالمية الثقافة تنقية على يساعد اٞتذابة والعناية با٠تدمة وإحياؤه الكتاب
عنها أربع مرات  رَ و  يف بَتوت، وصُ 1969صفحة ٜتس طبعات، أو٢تا سنة  224طبع يف  الناس. من كثَت  بأذىاف

 .(13)غدة أبو الفتاح عبد سلماف :قاؿ كما. األقل على مرتُت ُسرؽ كما  رة.والقاى ،والرياض ،بَتوت :يف
حّدث علي القاري المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، -8

ُ
 الذي(:ىػ1014 :ت)ا١تكي،مث ا٢تروي لإلماـ ا١ت

 الفتاح عبد الشيخ حقق .صفحة 34 وأصل الكتاب ،ا٢تاـ الكتاب ىذا ومنها ا٠تمسُت، على النافعة مؤلفاتو زادت
 بلغت حافلة ٔتقدمة لو ـد  ػوق ،ا١توضوع اٟتديث عن الصحيح اٟتديث من يغٍت ما وذكر درجتها، وبُّت  ،أحاديثو

 وأوىاـ أغاليط على تعليقاتو يف ونب و واضح، ومعٌت صحيح منطلق على وقواعد ضوابط فيها رقر   ،صفحة (42)
 ضالؿ وىو،الصوفية بعض بو يقوؿ الذي ،الكشف ىعل األحاديث تصحيح يف االعتماد العلماءمن لبعض وقعت
ـ يف 1969سنة أوؿ طبعاهتكانت  ،صفحة (340) من أكثر يف مرات أربع الكتاب طُبع ا١تبُت. لشرعل ٥تالف

 ـ.1994ورابعها يف دار البشائر اإلسالمية يف بَتوت عاـ القاىرة، يف مث ،ْتلب مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية
 مقدمة وىو  ىػ(1394:ت)الباكستاني الهندي، التهانوي أحمد ظََفر للعالمة يث،الحد علوم في قواعد - 9

 الكبَت، القطع من جزءاً  عشرين يف يقع" السنن إعالء " اٝتو أيضاً، التهانوي للعالمة بابو يف فريد عظيم كتاب
 ا١تذىب ا٢تنودالرامُت بُتا١تتعص بعض على رداً  الفقو، أبواب كافة  يف اٟتنفي ا١تذىب أدلة ّتمع الكتاب ىذا وتكفل
 االجتهاد مباحث يف واألخرى ،اٟتديث علـو يف إحدا٫تا :مقدمتُت وضمنو والسنة الكتاب أدلة من بالفقر اٟتنفي

 إعالء يطالع من إىل السكن إهناء " وٝتا٫تا الفقو، أصوؿ أْتاث من وغَتىا بالقياس العمل وإثبات والتلفيق، والتقليد
 يف النادرة وتعليقاتو الشيخ بتحقيق طبعو بعد الكتاب وجاء .الغاية على وأرىب ،الكفاية فرضب الكتاب فقاـ ،السنن"

 وطُبع .اٟتديث" علـو يف قواعد " بػ األوىل ا١تقدمة تسمية يف مؤلفو الفتاح عبد الشيخ واستأذف .صفحة (553)
 ترجم بعضو إىل الًتكية.  .لقاىرةوا ،والرياض ،وكراتشي ،ا٢تند يفـ، مث 1972سنة  بَتوت يف أو٢تا مرات، ٜتس
 موضوع يف فريد كتاب:(ىػ748: ) ت الذىيبمشس الدين  للحافظ  الموقظة في علم مصطلح الحديث، -11

 تتمات ٜتس بآخره وأٟتق حقو، وأوفاه وضبطو عليو، وعّلق ٥تطوطتُت، من الفتاح عبد الشيخ حققو .ا١تصطلح
 على مسلم ورد   فيو، مسلم وَشْرط " مسلم صحيح " بكتاب يتعلق ما ٓتاصةو  ا١تفيد بالفريد فيها جاء ٔتباحثو، تتصل

  وبياف شرطو، يف خالفو من
 الكتاب وخرج ،والبدع  األىواء أىل تكفَت مسألة وٓتاصة ،مسلم مذىب وجاىة وبياف االختالؼ، ىذا وأثر اٝتو

 وسرؽ ـ،1985وت سنة أو٢تا يف بَت  مرات، أربع طبع صفحة. 220 يف فهارسو مع قشيبة حلة بأهبى
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 .إخراجها اهلل يس ر نفيسة وٖتريرات ليقاتتع مزيد عليو للوالدو  غدة: أبو الفتاح عبد سلماف يقوؿواحدة.مرة
 وا١تتانة باِٞتد ة ٘تيزت رسالة :ىػ(748 ت:الذىيب) للحافظ والتعديل، الجرح في قولو يُعتمد من ذكرُ 11

 وقد .الذىيب عصر إىل اإلسالـ صدر من وتعديلهم الرواة جرح يف تكلموا اً عا١ت 715 يزيد ما فيها ذكر واالستيفاء،
 كما٢َتا  استكملت حىت فيها والكٌت واأللقاب األٝتاء وضبط الوحيدة، ٥تطوطتها من الفتاح عبد الشيخ هبا اعتٌت

 حلب. يف وا٠تامسة ـ،1980 عاـ بَتوت يف أو٢تا مرات، صفحةٜتس 220 يف طبعها وُيسر بسهولة، وإفاداهِتا
 لدى ا١تعتمدة الستة الكتب أحد:ىػ(303 ت:)النسائي شعيب بن أٛتد لإلماـ الصغرى، السنن21

 لو ووضع الثمانية، أجزائو يف الكتاب فدرس اٟتفيل، ا١ترجع ىذا بفهرسة الشيخ قاـ .إليها للرجوع وغَتىم،احملدثُت
 صنعو الذي الشريف، النبوي اٟتديث فاظألل ا١تفهرس ا١تعجم يف الكتاب ىذا أدخل ،كامالً   شامالً  فهرساً 

 ٖتفة وكتاب الباقي، عبد فؤاد حملمد السنة، كنوز  مفتاح وكتاب سنة، (55) مدة يف عليو متعاقبُت ا١تستشرقوف
 أنواع تسعة يف فجاء ورواهتا.. وأبوابو وكتبو وآثاره ألحاديثو ترقيماً  لو فصنع .ا١تزي   للحافظ األطراؼ، ٔتعرفة األشراؼ

 سنُت، ثالث من قريباً  وطبعو تدوينوب واستغرؽ بآخره، جزء كل  ُكُتب  ألبواب شامالً  فهرساً  صنع كما  فهرسة،ال من
 .صفحة 364 يف ٣تلداً  الفهرس ىذا صفحات وبلغت

 أجزاء مع ىذا الفهارس ٣تلد وطَبع اٞتُل ى، ا٠تدمة هبذه الشيخ فقاـ لصعوبتو، ُصْنعو عن أحجموا ا١تستشرقوف وكاف
طبعو الشيخ مصوراً ومفهرساً  الُثماـ. طرؼ على مروياتو أو الراوي أو األثر أو اٟتديث كشف  فصار الثمانية، الكتاب

 .السارقُت حسيب واهلل مرات، ثالث ُسرؽ كما 1986ثالث طبعات أو٢تا يف بَتوت عاـ 
 ىػ(:1205 الز بيدي)ت: ا١ترتضى اٟتافظ لإلماـ الحبيب، آثار مصطلح في األريب بلغة 31

  بعناية وخدمو ُمْغَلقو، وشرح الكتاب نصوص وَضَبط شافية، ترٚتة ١تؤلفو الشيخ فيو ترجم اإلحياء. و القاموس شارح:
يف دار البشائر اإلسالمية  ،صفحة 100 ٨تو يف واحد ٣تلد يف "األثر قفو " كتاب  مع وطبعو ٚتيل، وإخراج كاملة

 .ـ1988يف بَتوت سنة 
 :(ىػ978 ت: اٟتنفي) اٟتليب اٟتنبلي ابن العالمة لإلماـ ثر،األ علوم صفو في األثر قفو 41

 غَت باختصار شافية صافية وعرضها ونق حها، وحر رىا قبلو، دو نت اليت ا١تصطلح كتب  مؤلفو فيو استخلص كتاب  ىو
 لتوسطو امعيةاٞت للدراسة يصلح كتاب  وىو وإخراج، حلة أهبى يف وطبعو الشيخ حققو .٦تُِلٍّ  غَت وباستيعاب ٥تُِلٍّ،

بَتوت سنة يف دار البشائر اإلسالمية بأوال٫تا  ،طبعتافصفحة 140 فيطبع وإتقاف بتحرير ْتوثاً  واستيفائو طواًل،
 .ـ1988

 وال باهبا، يف عظيم موقع ذات ىػ(:رسالة275 ت:)سننو وصف في مكة أىل إلى داود أبي اإلمام رسالة 15
 الوجو على وخدمتها عليها، التعليق بعد ٥تطوط، أصل من أكثرب الشيخ هاقابل .السنن قارئ عنها يستغٍت
 ـ.1997بعد وفاة الشيخ سنة  صفحة 54 يف صدرت وقد.األمثل

 بعض لو وج هها ُمْشِكلة، أسئلة ىي :ىػ(656 :ت)والتعديل الجرح في أسئلة عن المنذري الحافظ جواب 61
ىا بياف بأوىف عنها فأجاب عنها، ابتوإج يف واورغب ،ا١تنذري اٟتافظ معاصري من دثُتاحمل كبار  ٕتلية، خَتَ  وجال 
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 بتعليقات ووّشاىا األجوبة هبذه الشيخ اعتٌت عنها. اٞتواب من بد ال احملدثُت، أماـ كانت  لثغرات متممة فجاءت
  ٖتريف. من بو ٟتق ٦تا صووخل   منو، سقط ما الكتاب إىل ،وأضاؼرة٤تر  

أوال٫تا سنة  ،طبعتاف يف بَتوت،صفحة 100 يف وطبع،المة أٛتد زكي باشاللع الترقيم وعالماتو، :معو وأضاؼ
 ـ.1991ـ، والثانية سنة1987

 (ػى923:)ت اليمٍت ا٠تزرجي للحافظ الرجال، أسماء في الكمال تهذيب تذىيب خالصة 71
 40 لغتب اليت لو مقدمتو يف الشيخ ذلك شرح كما  الرجاؿ، معرفة يف ا١تختصرة الكتب أفضل من الكتاب يعد

 .وقوة ضعفاً  حالو بتعيُت الراوي على اٟتكم ذكر غَت حجر، ابن للحافظ " التقريب " مزايا على مزاياه وبُت   صفحة،
 وتعيُت باإلٚتاؿ، ا١تؤلف ًتٚتةل الدائب بتنقيبو الشيخ فاىتدى ٤ُتش يو، وتاريخ ،مؤل فو تاريخ ٣تهوالً  الكتاب ىذا كافو 

 أغالط بتصحيح القراء وأٖتف للكتاب، مقدمتو يف ٢تما وترجم باستيفاء، عليو ا١تعل قو  ٤ُتش يو ترٚتة وإىل بلده،
 استيفائها. قصد دوف ٖتريفها وكشف بياهنا، يف طواالً  صفحات فذكر بوالؽ، طبعة يف وقعت خطَتة كثَتة  وٖتريفات

 .كثَتةوأخطاء  يح ٖتريفات وتصح ـ، مع مقدمة ضافية،1970مصوراً أربع مرات أو٢تا يف بَتوت سنة  الكتاب وطبع
 ىػ1416طبع ٜتس مرات، آخرىا صدر عن دار البشائر اإلسالمية ببَتوت 

 مع ا١تتميزة، ا٢تامة كتبو  من واسعة ٚتلة وحقق فنشر ُجّلى، خدمة اٟتديث مصطلح علم الشيخ خدـ قد كما
 :ومنها مبص رة، ٤تر رة وحواشٍ  وتعليقات ٖتقيقات

 :(ىػ902 )ت: السخاوي الرٛتن عبد ٤تمد ،الدين مشس لحافظل الرجال، في المتكلمون 18
 من والتعديل اٞترح علماء أشهر على السخاوي فيو اقتصر منو، ومنتخب الذىيب اٟتافظ رسالة موضوع يف كتاب
 متوسطة بًتاجم ٚتيعاً، العلماء ٢تؤالء الفتاح عبد الشيخ ترجم عامل. 210 ٨تو فبلغوا عصره إىل اإلسالـ صدر

 القاىرة مث ،ـ1980طبع ٜتس طبعات، أو٢تا يف بَتوت سنة .صفحة 70 حدود يف اٟتديثية وبآثارىم هبم تعر ف
 .والىور

ىػ(: 1298)ت: ، للعالمة عبد الغٍت ا١تيداينكشف االلتباس عما أورده اإلمام البخاري على بعض الناس 19
 طبع يف ، واإلجابة عنها ببياف شاٍؼ.اإلماـ أيب حنيفةبوفيها مناقشة ا١تسائل الفقهية اليت عر ض فيها اإلماـ البخاري 

 .ـ1993 بَتوت عاـأكثر من مائة صفحة في
 :(ىػ1338 :ت)الدمشقي اٞتزائري طاىر الشيخ للعالمة األثر، أصول إلى النظر توجيو 12

 وقع اليت ١تسائلا بتمحيص ويتميز ا١تاضي، القرف يف اٟتديث علـو مصطلح يف أُل ف كتابٍ   أوسع الكتابُ  ىذا يعترب
 الراجح وترجيح أطرافها، استيفاء يف وأطاؿ ا١تؤلف، حر رىا حيث األنظار، فيها واضطربت العلماء بُت ا٠تالؼ فيها
 ٨تو من لو ا١تؤلف طبعة وكانت مرة، ألوؿ ومصادره لنصوصو والتخريج والتعليق التحقيق من العناية هبذه وطبع .منها
 ٓتدمتو الفتاح عبد الشيخ هنض حىت .إليو اٟتاجة لشديد نظراً  مرات طبعتو عن رُصو   مث صفحة، 416 يف سنة 80

 لو ووضع وإحاالتو، نصوصو بُت وربط عليو، وعّلق ،وعباراتو ألفاظو وضبط وُٚتَلو، مقاطَعو ففص ل بو، واعتٌت
 األربعة البالغات وصل يف" الصالح ابن اٟتافظ رسالة بو أٟتقو  منو، واالستفادة إليو الرجوع ليسهل العامة الفهارس

 البشائر تهدارطبع ،العامة بفهارسو صفحة1120 يف إخراج بأهبى كبَتين  ٣تلدين يف فخرج ،"مالك اإلمام موطأ في
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  ـ.1995 عاـ بَتوت يف اإلسالمية
  مكانة اإلمام أبي حنيفة في الحديث، 21

ُ
)ت: ث ٤تمد عبد الرشيد النعماين، حدّ للشيخ العالمة ا١ت

والرابعة مزيدة  ىػ،1409أو٢تا يف باكستاف عاـ أربع طبعات، طبع  اعتٌت بو الشيخ عبد الفتاح.حققو و ىػ(:1420
 ـ.1996عاـ بَتوتيف صفحة، صدرت عن دار البشائر اإلسالمية ( 163)ومنقحة يف 

 عند الكتاب ىذا موقع ىػ(:584 :ت) لحازميا موسى بن محمد الدين زين إلمامل،الخمسة األئمة شروط 22
 ا٢تامة ا١تراجع من وىو النفيسة. العاليواإلفادات واإلتقاف الدقة من اٟتازمي اٟتافظ بو ُعرؼ ١تا جداً، مرموؽ احملدثُت

 والحقو الكتاب ىذا بو، واعتٌت ،حققو الشيخ والًتمذي. داودوالنسائي وأيب ومسلم البخاري األئمة: شروط ١تعرفة
 ـ.1997سنة الشيخ  ةصدر بعد وفا .صفحة 150 ٨تو يبلغاف

 منوالو، وعلى السابق، الكتاب باب من ىػ(:507 :)ت ا١تقدسي طاىر ابن للحافظ الستة، األئمة شروط 32
ت طبعتو األوىل عن دار البشائر وقد صدر  .موثقة بأصوؿ وا١تقابلة والتعليق بالتحقيق الشيخ خدمهما وكال٫تا

 .ـ1997:عاـبعد وفاة الشيخ  اإلسالمية يف بَتوت
 كبَتاً   شطراً  النبوية األحاديث من تضم ن :لإلماـ عبد اٟتي اللكنوي الجهر بالذكر،في ة الفكر سباح -24

طبع .صفحة 120 يف وأخرجو باختصار أحاديثو وخر ج الشيخ، حققو .بالذكر اٞتهر موضوعو على لالستدالؿ
 إىل وترجم ىػ،1418 عاـ رالىو  يف ـ، والثالثة صدرت1997والثانية، 1988ثالث طبعات، أو٢تا يف بَتوت سنة 

  األوردية. اللغة
بتناولو ا١توضوعات الكتاب يتميز : للعالمة طاىر اٞتزائري الدمشقي التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، 25

 .صدر عن دار البشائر اإلسالميةصفحة 350الشائكة، وا١تسائل ا١تهمة. اعتٌت بو الشيخ عبد الفتاح، وأخرجو يف 
 ـ. 1992نة يف بَتوت س

لإلماـ عبد اٟتي ، نخبة األنظار على تحفة األخبار معو حاشيتو تحفة األخيار بإحياء سنة سيد األبرار26
 172من فرائد كتبو النفيسة، ومعو حاشيتو ا١تسماة " ٩تبة األنظار" اعتٌت بو الشيخ عبد الفتاح، حىت بلغ اللكنوي، 

 ـ.1992يف بَتوت سنة صفحة، وطبعو 
ىػ(: ثبت نفيس متميز عن 1371ت: ) زاىد الكوثريالشيخ لعالمة لالوجيز فيما يبتغيو المستجيز، التحرير 27

فكاف يقدمو ١تستجيزيو  ،و وصنع لو فهارس عامةاعتٌت بو الشيخ عبد الفتاح ضبطو وفصل   .صفحة 47غَته يقع يف 
اإلجازات العلمية النادرة من الكوثري ، ويستغٍت بو عن كتابة اإلجازة لكل مستجيز. وأٟتق بو بعض  اٞتهاتشىتمن 

 ـ. 1994صفحة، يف دار البشائر اإلسالمية يف بَتوت:  160لبعض تالميذه. طبع يف 
 وكيفية ضبط الكتب وسبق المسلمين اإلفرنج ،تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة 28

فاعتٌت هبا الشيخ عبد  .ن الًتمذيىػ(: رسالة كتبها رٛتو اهلل يف مقدمة شرحو لسن1377ت: )للعالمة أٛتد شاكر 
 صدرتواختياراتو يف شئوف الطباعة، واستحساناتو الفتاح، وأضاؼ إليها إضافات نافعة عن الفهارس العامة، 

 ـ.1993بَتوت سنة بدار البشائر اإلسالمية عنصفحة، 111يف
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وش اىا  .ب يف سن ة السواؾىػ(: كتاب فقو وآدا1298ت: )  للعالمة ا١تيداين تحفة النساك في فضل السواك، 29
هبا تتمة فقهية وافية يف استعماؿ ، وأٟتق الشيخ بتعليقاتو ا١تمتعة، وقد ـ ٢تا بذكر أبيات نفيسة قيلت يف السواؾ

 بأكثر من مائة صفحة. ـ1993يف بَتوت سنة  تها دار البشائر اإلسالميةطبعالسواؾ باليد اليمٌت أو اليسرى. 
 :ىػ(386ت: )لإلماـ ابن أيب زيد القَتواين تي ينشأ عليها الصغار،العقيدة اإلسالمية ال 31

 ،رسالة تربوية تعليمية لطيفة، اعتٌت هبا الشيخ عبد الفتاح وقد ـ ٢تا ٔتقدمة نافعة، وأشار إىل أ٫تية تعليم القرآف
،طبعت صفحة 42 السهولة والوضوح، وصدرت يفو  ٬تازاإلعليها  وقيعلراعى يف توالعقيدة للصغار أوؿ نشأهتم، و 

 .    ـ1996:عاـ يف القاىرةثانية ـ، وطبعت 1993: عاـ بَتوتيف  عن دار البشائر اإلسالميةطبعتاف، أوالىا 
 :(ىػ311)ت: ؿ اٟتنبليلإلماـ أيب بكر ا٠تاّل  الحث على التجارة والصناعة والعمل،31

 ،واآلثار والتصوؼ، ٚتع فيو الكثَت من األحاديثفو لإلنكار على البطالة والكسل ْتجة التوكل أل   ،راوية اإلماـ أٛتد
ومن كالـ اإلماـ أٛتد يف اٟتث على العمل والتجارة، واإلنكار على مدعي التوكل بًتؾ العمل. علق عليو الشيخ عبد 

 صفحة.  120يف  ،ـ1995: عاـ دار البشائر اإلسالمية يف بَتوت صدر عنالفتاح تعليقات نافعة. 
، سالـ اختالؼ العلماء يف ا١تذاىبعاًف فيها شيخ اإلىػ(: 728لإلماـ ابن تيمية )ت:  ،يناأللفة بين المسلم 32

وقرر لزـو التوحد واالئتالؼ، ونبذ التنازع عند االختالؼ. فجعل ٢تا الشيخ مقدمة مفيدة وتعليقات نافعة، وصدرت 
 .ـ1996 :صفحة عن دار البشائر اإلسالمية يف بَتوت سنة 116طبعتها األوىل يف 

وىي جواب ابن حـز عن الصالة خلف ا١تخالف (: ىػ456)ت:  لإلماـ ابن حـز الظاىري ،رسالة في اإلمامة ومعها
 يف ا١تذىب، تقع يف عشرين صفحة، أٟتقها الشيخ برسالة األلفة. 

 ىػ(: تضمنت نصائح نافعة وإرشادات سامية،400) سيتح البُ أيب الفتللشاعر األديب  م،كَ قصيدة عنوان الحِ 33
وترجم لناظمها، وتكلم عن أدبو وشعره ونثره.صدرت عن دار  ،اعتٌت هبا الشيخ عبد الفتاح .والكثَت من اٟتكم
 ـ. 1992، مث ضمها إىل رسالتو " من أدب اإلسالـ " وطبعت عاـ ـ1984فيبَتوت سنة البشائر اإلسالمية 

 :ثالث رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة34

 (1174)تالتحفة ا١ترغوبة يف أفضلية الدعاء بعد ا١تكتوبة، للعالمة ٤تمد ىاشم السندي -1
)ت:  ا١تنح ا١تطلوبة يف استحباب رفع اليدين يف الدعاء بعد الصلوات ا١تكتوبة، للعالمة أٛتد صديق الغماري -2

 ىػ(. 1354
 لرٛتن األىدؿ.سنية رفع اليدين يف الدعاء بعد الصلوات ا١تكتوبة، للعالمة ٤تمد عبد ا -3

ائل: استحسنت خدمتها ٣تموعة ليتكامل بعضها ببعض فتكوف وافية مقنعة يف سقاؿ الشيخ عبد الفتاح يف مقدمة الر 
ويستنكر فعلو من فاعلو بقلبو أو  ،الذي يراه بعضهم بدعة يف الدين، و٥تالفًا لسنة سيد ا١ترسلُت ىذا ا١توضوع.

فبُت جوازه واستحبابو، فبذؿ جهده يف ضبطها ٖتقيقاً وتنسيقاً وإكمااًل لسانو، يف شروح كتب اٟتديث وكتب الفقو. 
 .١تقاصدىا
 عن دار البشائر اإلسالمية1997سنة يف بَتوت بعد وفاة الشيخ ت الطبعة األوىل وقد صدر 

 صفحة.  163يف 
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ومالك والشافعي.  حنيفة أيب (: ىػ463 )ت:لإلماـ ابن عبد الرب االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء،35
حققو الشيخ عبد الفتاح على ثالث نسخ خطية، مع استيفاء التعليق عليها، وإبقاء تعليقات شيخو العالمة ٤تمد 

 زاىد الكوثري. 
 .ـ1997سنة يف بَتوت عن دار البشائر اإلسالمية صفحة 437يف  صدر بعد وفاة الشيخ

راجعو وعلق عليو الشيخ عبد  (:1763ت: )الدىلوي: لإلماـ ويل اهلل اإلنصاف في بيان أسباب الخالف 36
 .ـ1986: 3 ط ـ و1977: 1النفائس ببَتوت مرتُت، ططبع يف دار  .الفتاح أبو غدة

ت: ) لإلماـ أٛتد إدريس القرايف ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام 37
مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية يف ـ 1967تاف، أوال٫تا سنة طبع طبع .حققو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة :ىػ(684
( 338)، وكانت الطبعة الثانية مقابلة على ٜتس نسخ خطية، فيها إضافات واستدراكات وٖتقيقات يف ْتلب

وطبعتو ـ. مث اعتٌت بو سلماف عبد الفتاح أبو غدة، 1995بَتوت عاـ يف صفحة، طبعت يف دار البشائر اإلسالمية 
 ثالثة.  طبعة مية اإلسال دار البشائر

ىػ( وىو خالصة كتب 1014علي القاري ا٢ترويا١تكي )ت: للشيخ فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية، 38
وفصاحة العبارة، ونصاعة األسلوب يف حل ، مع غزارة العلم والتحقيقاٟتنفية: ا٢تداية والعناية وفتح القدير 

 299ـ ْتلب يف 1967سنة  طبع اٞتزء األوؿ منو ٤تققاً خرى. االصطالحات مع ٖتقيق ا١تذاىب الثالثة األ
 صفحة، ومل يُػَقّدر للشيخ أف يتمو ٖتقيقاً مث طبع يف لبناف دوف ٖتقيق.

بّينمنزلة فقهاء العراؽ من العصر  (:ىػ1345)ت: ٤تمد زاىد الكوثري عالمةلل فقو أىل العراق وحديثهم، 39
 هم يف الفقو واٟتديث وعلومو.األوؿ إىل األزماف ا١تتأخرة، واتساع علم

وصدرت الطبعة  ،وأفرده يف كتاب مستقل، حققو الشيخ عبد الفتاح .وجعلو مقدمة لكتاب نصب الراية للزيلعي
 ـ1970 :يف بَتوت دار البشائر اإلسالمية عنصفحات،  107األوىل يف 

  :للكنويا الحي عبد لإلمام الجرجاني، الشريف السيد مختصر شرح في األماني ظََفر 41
 باٟتديث العمل كمسألة  ا١تعِضلة ا١تسائل يف األقواؿ بُت والًتجيح بالنقاش اٟتديث مصطلح علم يف ٘تّيز الكتاب

 احملدثُت بُت خالؼ فيها جرى اليت ا١تصطلح أْتاث من وسواىا ا١تنكر، واٟتديث ا١ترسل، اٟتسن، الضعيف،
 م.وغَتى والسخاوي حجر، وابن كالعراقي،  الكبار اٞتهابذة للحفاظ دقيقة تعقبات فيو أف كما  والفقهاء،

 وِلَما وٮتتاره، يرجحو ١تا اختياره وحسن وٖتقيقو إمامتو آثار ٓتاصة، الكتاب وىذا بعامة، كنويالل كتببظهرت وقد
 واقعةال ٖتريفاتو وتقوًن نصوصو، وضبط وٖتقيقو، ٓتدمتو الشيخ اعتٌت فقد.وفرائد مزايا من الكبَت الكتاب ىذا بو ٖتّلى

 620 العامة بفهارسو الكتاب ىذا وبلغ ا١تقاـ، يقتضيو حسبما حيناً  وبإطناب حيناً، بإ٬تاز عليو وعّلق األصل، يف
 ـ.1995سنة  بَتوت يف طبع صفحة.

 اسم من جّردتو أف بعد الكتاب، ىذا بَتوت يف العلمية الكتب دار طََبعت لقد :غدة أبو الفتاح عبد مافسل يقوؿ
 فيو، وجهده الوالد عمل إىل إشارة أدىن بدوف وشكلو، وضبطو بفقراتو ىو ٔتا الكتاب وأخذت اتو،وتعليق الوالد
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 ( موقع رابطة العلماء السوريُت.14)
 . 204( إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات عبد الفتاح: 15)
 بطة العلماء السوريُت.( انظر، ما كتبو سلماف عبد الفتاح أبو غدة يف موقع را16)

تلميذ الشيخ : قامت دار ٤تمد آؿ رشيد وقاؿ . (14)ا١توعد واهلل العلمية، واألمانة ،التحقيق أصوؿ ذلك يف ٥تالفة
١تنصور ٤تققًا زورًا وهبتانًا ، واهلل ، وطبع الكتاب ووضعت عليو اسم خليل اسرقة جهد شيخناالكتب العلمية ب

 .(15)حسيبهم
 40يف :وىي رسالة لطيفة ، لشيخ اإلسالـ ابن تيميةفي المعامالت المالية الحالل والحرام وبعض قواعدىما41

 ، مث طبعت ملحقة بكتاب الكسب.ـ1996يف بَتوت سنة  تطبعحققها الشيخ،  .صفحة
( كتاب فريد يف بابو علماً وفقهاً وموضوعاً، ومعو ىػ189)ت: باينلإلماـ ٤تمد بن اٟتسن الشي كتاب الكسب،42

حققو الشيخ عبد الفتاح واعتٌت بو، وصدر بعد وفاتو عن دار البشائر اإلسالمية يف  .شرحو لشمس األئمة السرخسي
 ـ.1997:بَتوت عاـ

 تقعيداً و  تأصيالً  الكتاب وي٭تىػ(:1353للعالمة أٛتد زكي باشا)ت:  الترقيم وعالماتو في اللغة العربية، 43
 با١توضوع. تتعلق ماتعة ائدوفو  نافعة، إضافات مقدمتو يف وأضاؼ الفتاح، عبد شيخال لو قدـ الًتقيم. لعالمات

 ـ.1995: ـ، والثانية سنة1987 :طبعتاف يف بَتوت، أوال٫تا سنة٢ت صدر صفحة، 55 يف أخرجو
 سنة ا١تتوىف الباكستاني ثم الهندي، العثماني أحمد رَشبِّي المحقق للعالمة وأصولو، الحديث علم مبادئ 44

ْلِهم فتح» كتاب  مؤلف ىػ1269
ُ
 الشيخ وب اعتٌت اٞتليل، الشرح ىذا مقدمة الكتاب وىذا «مسلم صحيح بشرح ا١ت

يف اٟتديث  صفحة، 500 من أكثر يف كتاب  ٔتباحثها، يتصلما واستكماؿ َضْبطهاو  نصوصو ٗتريج يف بالغة عناية
اعتٌت بإخراجو ونشره بعد وفاة الشيخ ابنو سلماف عبد الفتاح، طبع يف دار البشائر اإلسالمية  .أصوؿ الفقووالفقو، و 

 وطبع أيضاً يف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب.
 :(16)الكتب التي حققها وسوف تصدر الحقاً 

در يف ٙتانية ٣تلدات، ىػ (: حققو الشيخ عبد الفتاح وسوؼ يص852، للحافظ ابن حجر) ت: لسان الميزان 45
 إحداىا قرئت على ا١تؤلف مرتُت.  ،مقاباًل على أربع نسخ خطية

(: ا١تسمى" ا١تغٍت عن ٛتل األسفار يف األسفار" حققو 806، للحافظ العراقي )ت:تخريج أحاديث اإلحياء 46
من  جر فجاء تامًا خالياً الشيخ عبد الفتاح، وقابلو بنسختُت عليهما خط ا١تؤلف، وثالثة ٓتط تلميذه اٟتافظ ابن ح

 وؼ يصدر يف ثالثة ٣تلدات. س، و اإلسقاط والتحريفات واألغالط
: أي تاريخ بغداد يف أربعة أجزاء ٚتعو الشيخ ورتبو وبو ب أحاديثو على الجمع والترتيب ألحاديث الخطيب 47

 باعة. وىو جاىز للطضبط أٝتاءىم مع تراٚتهم باختصار أبواب الفقو، وعلى أٝتاء الرواة و 
 جامع كتاب  أّوؿُ  وىو -اهلل حفظو -النعماين الرشيد عبد ٤تمد احملد ث للشيخ ،السنن وكتابو ماَجْو، ابن اإلمام 48
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 . 215( إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات عبد الفتاح: 17)

 تعرضو مع األوىل، الثالثة القروف يف وتارٮتو اٟتديث تدوين حوؿ ىامة مقدمة مؤلفو لو جعل وقد موضوعو، يف
 ماجو، ابن بسنن العلماء عناية وإبرازه الستة، الكتب أصحاب فاظاٟت واألئمة اجملتهدين، األربعة األئمة لشروط

 وتعليقات ٖتقيقات، الشيخ عليو أضاؼ كما  ىػ.1474 بَتوت: يف وطبع صفحة، 290 يف صدر فيو. ومؤلفاهتم
   الحقاً. ويصدر جداً  نافعة
 :(17)وتحت عنوان " خمس رسائل في علوم الحديث " 49

 (:ىػ463ت: ) األندلسي الرب عبد ابن للحافظ ،التمهيد كتاب  مقدمة-
 اٟتديث، مصطلح علم يف ُكِتبَ   ما أقدـ من وىو ومسائلو، الكتاب موضوعات على وافياً  تعليقاً  الشيخ عليو علق

وكذا  ماف عبد الفتاح،سل كما أفادمرة ألوؿ التمهيد عن مستقالً  صفحة 120 يف الشيخ وفاة بعد يطبع وسوؼ
 .فتاحإمداد ال٤تمد آؿ رشيد يف: 

 ىػ(: مع تعليقات مهمة يف موضوعها. 643لإلماـ ابن الصالح)ت:، رسالة يف وصل البالغات األربعة يف ا١توطأ -
ىػ(: وللشيخ تعليقات 581ما ال يسع احملدث جهلو، للعالمة أيب حفص عمر عبد اجمليد ا١تي انشي ا١تكي)ت: -

 ومالحظات وتنبيهات على ٤تقق الطبعة األوىل.
ثنا وأخربنا، لإلماـ الطحاوي)ت:التسوية ب-  ىػ(:321ُت حد 
ثنا، للمحدث ٤تمد بن بنيس الفاسي )ت: -  ىػ(: 1213رسالة يف حذؼ " قاؿ" عند قو٢تم حد 

 الكتب المؤلفة: -ثانياً 
 :الدين من اإلسناد -1

، من هوغَت  الشريف، اٟتديث تلقي يف بو العلماء واىتماـ اإلسناد، فضل الفتاح عبد الشيخ فيو بُت    فيو ونب و العلـو
 .ا١توضوع هبذا تتصل ىامة مباحث إىل

 يف وىو والد َغل، الد خل من للسنة اٟتافظ باإلسناد احملدثُت لعناية بياناً  الكتاب ىذا ويعد
 صدر اإلسناد. بخصيصةاألديان سائر دوف امتاز اإلسالمي الدين فإف اإلسالـ، حياض عن وذب   منافحٌة، حقيقتو
مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب سنة  وطبع،و ـ1982 بَتوت: يف اإلسالمية البشائر دارعن صفحة 81 يفالكتاب

 !مرة من أكثر وُسرؽ.صفحة مشرقة من تاريخ سماعات الحديث عند المحدثين ومعو:ـ،1992
 األوىل ا١ترقاة فهي اٟتديث، رجاؿ وكتب اٟتديث رجاؿ ،بعلم تقدـ ما جانب إىل اىتماـ الفتاح عبد للشيخ كاف  وقد
 .ا١تيزانوغَته لساف كتاب  فخر ج ،السقيم من الصحيح معرفة إىل احملد ث هبا يرقى اليت
 :(ىػ385 :ت) الدارقطني سنن بحال والتعريف الشرعي مدلولها وبيان النبوية السنة -2

 السنة لفظ فهم يف ةساري أخطاء إىل فيها الشيخ نب و موضوعها، يف فريدة صفحة، 50 ْتدود نفيسة رسالة وىي
 ،بينها ا١تفارقات وبُت   قطٍت" الدار سنن " ْتاؿ فيها عر ؼ كما  العلماء، بعض فيها وقع واآلثار األحاديث يف الوارد
 يف اإلسالمية البشائر دار عن .صدرماَجْو( وابن والنسائي، ،والًتمذي داود، أيب):األربعة السنن وبُت
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 ت اإلسالمية ْتلب.مكتب ا١تطبوعا عن، مث 3199:بَتوت
 :وأثرىا في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل ،مسألة خلق القرآن-3

 منشأ عن كلمةً   فيو ذكر التحقيقية، الشيخ أنفاس من نَفساً  وٯتثل الفن، هبذا مشتغل كل    َيهمُّ  بابو يف مبتكر ْتث
 يف وا١تتكلمُت ،ونق اده اٟتديث رواة صفوؼِ  يف عنها ترتب وما أثرىا بإسهاب ْتث مث وتارٮتها، أُّسها ،الفتنة ىذه

 .والتعديل اٞترح وكتبِ  ،الرجاؿ
 قواعد " كتاب  حاشية يف إدراجها الشيخ رأى مثىػ، 1391صفحة، طبعت يف بَتوت سنة 26جزء لطيف يف وىي 

طبع يف و  .380 صفحة إىل 361 صفحة من صفحة، 19 يف فجاءت الكتاب أواخر فوضعها " اٟتديث علـو يف
 مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب.

 :صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل -4
وا٠تلف من علماء ا١تسلمُت على اختالؼ علومهم، و٭تكي صربىم على  ،ؼ بفضل السلفعرّ يُ  ،كتاب نافع ٦تتع

 ٦تا يدىش األلباب  ،ٖتمل ا١تشاؽ ألجل العلم، مع نكت علمية لطيفة
صفحة فيها  500في مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلبويف ـ، 1971عاـ:بَتوت يف ات، أو٢تا طبع ٜتسطبع 

 ترجم إىل اللغتُت الًتكية واألردية..السابقتُتتُت عن الطبعتُت زياد
  :كلمات في كشف أباطيل وافتراءات -5

ش ومؤازريهما، وكاف الشيخ ـ ردًا على أباطيل ناصر األلباين وصاحبو سابقًا زىَت الشاوي1974طبعو الشيخ سنة 
 كتابـ حُت طبعت ضمن  1991يقدمها لبعض العلماء الذين يطلبوهنا، ومل تعرض للبيع يف ا١تكتبات حىت عاـ

مكتب ا١تطبوعات اٞترح والتعديل، وأمراء ا١تؤمنُت يف اٟتديث وصدرت عن يف على أسئلة جواب اٟتافظ ا١تنذري
 ضوع الكلمات، وبياف األسباب الباعثة على تأليف الرسالة.، مع مقدمة ىامة تتعلق ٔتو اإلسالمية ْتلب

 :العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج-6
والصرب على الشدائد من أجلو رتب تراٚتهم على  ،وكانت سَتهتم حافزًا لطلب العلم ،انتقى فيو من انقطعوا للعلم

  ترغيب اإلسالـ يف الزواج واٟتض عليو. ، وبُت  لكبارلعلماء اد ـ ٔتقدمة وافية حوؿ عزوبة ىؤالء اػتسلسل العصور، وق
 دةػمزي الرابعة الطبعة وكانتصفحة 153ضمت عشرين عا١تاً عزبًا يف  ،ـ1982 :أو٢تا يف بَتوت ،طبع أربع طبعات

 يف ةاإلسالمي البشائر دار يف طبعت صفحة، (323) يف عزباً  عا١تاً  (35)وضمت والطرائف، دػوالفوائ الًتاجم يف
 ماف عبد الفتاح أبو غدة.بعناية سل مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب،وا٠تامسة صدرت عن ـ،1996 بَتوت

 :قيمة الزمن عند العلماء -7
وضرورة اٟتفاظ عليو، واالستفادة منو يف كل ما ينفع الفرد واجملتمع، مع تبياف كيف  ،كتاب طريف ٬تلي قيمة الوقت

دار البشائر يف وسابعها طبعات، أو٢تا  ٙتاينطبع ومآثرىم من العصر األوؿ إىل زماننا ىذا. استفاد العلماء من أوقاهتم 
وترجم إىل الًتكية والثامنة طبعت بعناية سلماف عبد الفتاح،  ،صفحة150في م1984بَتوت سنة اإلسالمية يف 

 .واإل٧تليزية
 :لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث -8
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 ( موقع رابطة العلماء السوريُت.18)

 أسبابو، اٟتديث، وضع بدء تاريخ،و اٟتديث علـو يف مباحث الشيخ ضمنو حة،صف 252 يف يقع ٦تيز كتاب
 بسياج ا١تطهرة السنة فأحاطوا عجيبة، جهود من مقاومتو يف بذلوا ما إىل وونب   ،احملدثوف العلماء عاٞتو وكيف نتائجو،

 وقعت بالغة وٖتريفات سقطات إىل ونَػب و مكذوب، ٥تتَلق ْتديث فيها يُعَمل أو دخيل، عليها يدخل أف من ا١تناعة
 بَتوت عاـصفحة عن دار البشائر اإلسالمية يف  168أو٢تا صدر يف ،مرات أربع الكتاب طبع العلماء. لبعض

 الكتاب مضموف بعضهم الشيخ.وأخذ وفاة بعد صفحة، 314 يف ومزيدة منقحةالرابعة الطبعة وصدرت، ـ1984
 .(18)١تؤلفو إشارة أدىن دوف ألنفسهم وعزوه
  :الحديث في المؤمنين أمراء -19
 العاشر، القرف بعد ما إىل الثاين القرف أوؿ من اٟتديث، يف ا١تؤمنُت أمَت لُق بوا من أٝتاء الفتاح عبد الشيخ فيو ٚتع

 وطرافتها. موضوعها يف فريدة طريفة ٖتفة فكاف والعربية، الفقو، يف ا١تؤمنُت أمراء أيضاً  فيو وذكر عا١تاً، (26فبلغوا)
  ـ.9119 :عاـ بَتوت يف اإلسالمية البشائر دار بَتوت صفحةيف 50 من أكثر يف طبع
  :من أدب اإلسالم -11

، وتعاملو مع الناس. ١تا ٭تتاج إليو ا١تسلم يف سلوكو ٘تيزت بغزارة العلم، ولطف اإلرشادرسالة لطيفة موجهة لألسرة، 
، يف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلبمث ، ـ1992ة بَتوت سندار البشائر اإلسالميةب عدة مرات، أو٢تا يف تطبع

إىل اإل٧تليزية واألردية والًتكية  تترٚتو وكانت طبعت سابقًا مع رسالة ا١تسًتشدين.  .يف أكثر من سبعُت صفحة
 .والصينية

 :وفي تعلم ما يقع وما لم يقع ،منهج السلف في السؤال عن العلم -11
دار البشائر  يف ،صفحة 80ت يف أكثر من طبعداً للمتفقهُت والدارسُت. وىو رسالة فريدة يف موضوعها، ومهمة ج

 يف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب.طبعت ، مث ـ1992بَتوت سنة يف اإلسالمية
  :تحقيق اسمي الصحيحين، واسم جامع الترمذي -12

ها ومقاصدىا، ويدفع عنها وتأليفسست عليو يف تدوينها يكشف الشيخ يف ىذا الكتاب عن ُبٌت ىذه الكتب، وما أ
 مثاالً  الكتاب ويعدأوىاماً تسربت إىل بعض العلماء، بسبب الغفلة عن أٝتائها الكاملة الدقيقة، وما اشتملت عليها. 

طبع يف دار البشائر صفحة.  96وىو كتاب لطيف يف .والتأليف والتنقيح التحقيق يف الشيخ أسلوب أمثلة من حّياً 
 ـ، مث يف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب.1993اإلسالمية ببَتوت سنة 

 : الرسول المعلم وأساليبو في التعليم -13
 : نماذج من رسائل األئمة السلف وأدبهم العلمي -14

إىل عثماف البيت. األوىل رسالة اإلماـ أيب حنيفة  رسالة لطيفة، أورد فيها الشيخ ثالث رسائل لثالث من األئمة:
مالك إىل الليث بن سعد. والثالثة من الليث بن سعد إىل اإلماـ مالك. ويف هناية الرسائل ذكر والثانية رسالة اإلماـ 

( صفحة، مث طبعت يف مكتب 66ـ يف )1996بعض اٟتكايات من أدب السلف. طبعت يف بَتوت سنة 
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 ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب.
صفحة،  226ب الًتبية والتعليم يف ذكر فيو الشيخ ىدي النيب يف أسالي ملسو هيلع هللا ىلصكتاب تربوي يتعلق بسَتة النيب

، مث صدرت لو ـ1996َتوت سنة بيف دار البشائر اإلسالمية يف  وطبعو  ،ماف عبد الفتاح أبو غدةتشرؼ ٓتدمتو سل
 طبعة ثانية يف نفس العاـ.   

نشأهتم فيو عن  تكلم:تراجم ستة من فقهاء العالم اإلسالمي في القرن الرابع عشر وآثارىم الفقهية -15
ورفع ا٢تمة، وأٟتق بًتاٚتهم بعض  القدوةكسب و على التحصيل  همموحياهتم الفقهية ومآثرىم، شحذًا لل ،علميةال

 : حسب تاريخ وفاهتم وىم آرائهم الفقهية،
 ىػ(. 1352العالمة ٤تمد أنور شاه الكشمَتي ا٢تندي اٟتنفي ) ت:  - 1
 ىػ(. 1357العالمة أٛتد بن ٤تمد الزرقا اٟتليب اٟتنفي ) ت:  - 2
 ىػ(. 1364العالمة أٛتد بن إبراىيم اٟتسيٍت ا١تصري اٟتنفي ) ت:  - 3
 ىػ(.1376العالمة ٤تمد بن اٟتسن اٟتجوي ا١تغريب ا١تالكي ) ت:  - 4
 ىػ(.1376ا١تصري الشافعي ) ت:  ، مثوف القدسيالعالمة عيسى من   - 5
 ىػ(.1389العالمة ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ النجدي اٟتنبلي )  - 6

مكتب ا١تطبوعات يف ، و ـ1997سنة عن دار البشائر اإلسالمية يف بَتوت صفحة، 334 يف صدر بعد وفاة الشيخ
 .اإلسالمية ْتلب

وأثبت  كما قاؿ الشيخ ناصر الدين األلباين،خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات: -16
سنة يف افتتاح ا٠تطب القولية  ىي ح الكتب وا١تؤلفات ، وإ٪تا الشيخ عبد الفتاح أف ا٠تطبة ليست ٦تا يسن يف افتتا 

وأصحابو وتابعيهم، وتابع التابعُت، وبالعمل ا١تتوارث يف كتب احملدثُت والفقهاء، وبذلك  ملسو هيلع هللا ىلصكما يف ىدي النيب 
مركز  وىذه الرسالة نشرت ضمن ٣تلةكشف خطأ اجتهاد الشيخ األلباين يف ىذه ا١تسألة اليت تابعو فيها الكثَتوف. 

 ، بعد وفاة الشيخ.  يف أربعُت صفحة ْتوث السنة والسَتة ّتامعة قطر، ويف مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلب
: قاـ على إخراجها ٤تمد زاىد عبد الفتاح، وسلماف عبد الفتاح أبو مختارات الشيخ عبد الفتاح الشعرية-17

 وت، وعن مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ْتلببَت يف عن دار البشائر اإلسالمية صفحة ( 238)يفغدة، وصدرت 
 ـ. 2014عاـ: 
  :المحدثين عند الحديث سماع تاريخ من مشرقة صفحة -18

 مع ا١توضوع هبذا يتصل ما كل    فيها واستوعب الصالح، ابن للحافظ اٟتديثية، األسانيد من ٪توذجاً  فيها الشيخ دَرس
 يف السلف بعناية ا٠تلف يُعر ؼ كتاباً   َغَدتْ  بل ،َفَحْسب قةً مشر  صفحةً  أهنا على تقتصر فلم والفهارس، الًتاجم

 البشائر دار يف صفحة 145 يف طبع والتحريف. التصحيف من وحفظها وضبطها العلمية، الكلمة بنقل االحتياط
 ـ1992 :بَتوتب اإلسالمية

 : النبوة نور من قبسات -19
صفحة، عن دار ابن  186من أوائل مؤلفات الشيخ، صدر يف باالشًتاؾ مع أٛتد عز الدين البيانوين، وىذا الكتاب 
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 ـ. 2002حـز عاـ 
 

 الخالصة والتوصيات
 9ىػ ا١توافق 1335رجب  17. ولد الشيخ عبد الفتاح بن ٤تمد بن بشَت بن حسن أبو غدة يف مدينة حلب يف  1

 واألصغر بُت إخوتو الذكوربيت سًت ودين متوسط اٟتاؿ، وكاف ىو األخ الثالث  حي اٞتبيلة يف ـ يف1917مايو 
. وتويف يف ، وللشيخ ثالثة أبناء ذكور، وٙتاف بناتوتصغره أختو نعيمةعبد الكرٯتوعبد الغٍت، فيما تكربه أختو شريفة،  

 ـ1997الرياض عاـ 

. ينتهي نسب الشيخ من جهة والده إىل الصحايب اٞتليل خالد بن الوليد رضي اهلل عنو، وكاف لدى األسرة شجرة  2
 فظ ىذا النسب، أما اسم أبو غدة فهو حديث نسبياً. ٖت
،مث عمل أجَتًا مع اٟتاج حسن صباغ يف سوؽ عمل يف حداثتو بالنسيج مع والده وجده ،كاف الشيخ عصامياً .  3

ـ 1936يف حلب، درس فيها أربع سنوات مث التحق سنة االبتدائية ، مع دراستو يف ا١تدرسة العربية اإلسالمية العيب
من كلية الشريعة، بعدىا ألتحق بكلية  1948وٗترج عاـ  1946وٗترج منها، مث التحق باألزىر  ،رسة ا٠تسرويةبا١تد

 ـ. 1950اللغة العربية قسم أصوؿ التدريس وٗترج منو عاـ 
يف  بارز عمل بعد ٗترجو من األزىر مدرسًا للًتبية اإلسالمية يف ثانويات حلب أحد عشر عاماً، وكاف لو دور.  4
س فيها الفقو دعوة بالدروس واحملاضرات والندوات، وخطب اٞتمعة ٭تضرىا ا١تئات. مث انتدب ٞتامعة دمشق در  ال

ٖتقيق وإخراج موسوعة احمللى اليت أ٘تها وطبعت يف اٟتنفي، والفقو ا١تقارف، وأصوؿ الفقو ثالث سنوات، خال٢تا أدار 
 .٣تلدين كبَتين

رغم ٖتالف العلمانيُت ضده، فكاف مدافعاً  1962ايب عن مدينة حلب عاـ ًب انتخابو عضوًا يف اجمللس الني.  5
شرسًا عن إسالمية الدستور، ومصاٌف ا١تسلمُت. وتوىل منصب ا١تراقب العاـ لإلخواف ا١تسلمُت يف سورية لفًتتُت: 

 . ـ1990 -1986 و  ـ1976 -1972
سنة  23، وعمل هبا ١تدة أصبحت جامعة اإلماـالرياض، اليت كلية الشريعة يف للعمل يف  ـ  1965عاـ . انتقل  6

س سنتُت يف جامعة ا١تلك سعود، ، مث در  للقضاء أستاذاً للحديث، والفقو، والفقو ا١تقارف، كما دّرس يف ا١تعهد العايل
 ىػ . 1411تقاعد وتفرغ للتأليف عاـ بعدىا 

ستاذًا زائرًا لليمن عاـ ىػ، وا1390 زائرًا للتدريس يف جامعة أـ درماف اإلسالمية لعاـ انتدب أستاذاً .  7
يف السنة يف جامعةقطر. كما در س ويف مركز  ىػ.1399وأستاذاً زائرا ٞتامعة ندوة العلماء لكنو با٢تند عاـ ىػ،1396

 األردف وباكستاف وتركيا واٞتزائر والعراؽ. 
 وبا وأمريكا يا، وأور البلداف العربية وأفريقيا وآسشارؾ يف مؤ٘ترات وندوات كثَتة يف .  8
 بالعراؽ. العلمي اجملمع يف عضواً  اختَت.  9

 بعد وفاةالشيخ حسن حبنكة.  ،مث ل سورية يف اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي10
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أقبل الشيخ على العلم الشرعي، وعلـو العربية هبمة عالية متوثبة. وأثر عنو قولو: كل من حضرت عليو من  11
 أستطيع أف أكوف مثلو، حىت رأيت األستاذ الكوثري فقلت يف نفسي أما ىذا فال، يعٍت أنو األساتذة كنت أرى أين

يريد مسابقة شيوخو هبمتو ا١تتوثبة حىت وصل إىل ما أراد: ٤تدثًا بارزاً، أصوليًا المعاً، فقيهًا متخصصاً، ٨تويًا حجة، 
 تربوياً متميزاً.

 . التالميذشيخاً. وأخذ عنو آالؼ  120ا أخذ علومو عن مشاىَت علماء عصره الذين بلغو 12
: القرآف، واٟتديث وا١تصطلح،   19كتابًا ٤تققًا و  49كتابًا )  68بلغ إنتاجو العلمي  13 كتابًا مؤلفاً( يف علـو

قدوة للجيل يف اٟترص على فكاف  اآلالؼ من الشباب ا١تسلم،، ترىب عليها الرجاؿ، الفقو واألخالؽ، والتاريخ
 بو، والدفاع عنو بإخالص العامل وتوثب الطالب  الدين، وااللتزاـ

ارتبط بعالقات علمية وشخصية مع علماء عصره من كافة أقطار العامل اإلسالمي، وختم مسَتتو العلمية 14
 لقيا سلطاف بروناي ٠تدمة اإلسالـ.باٟتصوؿ على جائزة السلطاف حسن الب

 
 المراجع

. 1.مكتبة اإلماـ الشافعي. ط عبد الفتاحالشيخ ح بأسانيد ومرويات مداد الفتا إآؿ رشيد، ٤تمد بن عبد اهلل. .  1
 ـ. 1999الرياض: 

 :يتحدث عن شيوخو أبو غدة الشيخ عبد الفتاح.2
https://www.youtube.com/watch?v=fsp8OsHYQj0 

 ض شيوخو ٔتناسبة تكرٯتو يف منتدى األثنينية.الشيخ عبد الفتاح يتكلم عن بع .3
https://www.youtube.com/watch?v=D1XtPI0DBQ0 

 :بالرياض االثنينية حفل تكرٯتو يف منتدىيف  أبو غدة تعريف بالشيخ عبد الفتاح.4
https://www.youtube.com/watch?v=OTqyKzqEntE 

 . موقع رابطة العلماء السوريُت: 5
https://islamsyria.com/ 

 .، يذكر أغلب كتب الشيخ عبد الفتاح. موقع رابطة أدباء الشاـ 6
http://www.odabasham.net 

 .غدةتكلم عن شيخو عبد الفتاح أبو . الشيخ ٤تمد عوامة ي 7
https://www.youtube.com/watch?v=z62SXiiQWzI 
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 مدى اصطدام التحليل الوراثي بالحق في سالمة الجسد والحق في الخصوصية
 في مجال إثبات النسب

 الدكتورة هنان مليكة

 الدكتور بواب بن عامر

 

 ملخص
 
،  ضارا باجلسد، ألن احلمض النووي يف الواقع، مساسا ال يقتضيعلى فحص احملتوى الوراثي،  إجبار الشخص إن

لعاب، كما سبق البيان، ميكن معرفتو، من خلية واحدة، من جسد الشخص، وقد تتوافر ىذه اخللية، من شعرة، أو 
اخلاصة، يشكل مساسا باحلق يف حرمة احلياة  كما أن اخلضوع لتحليل البصمة الوراثية، الدوهنا،  ، أو ما إبرةشكة  أو

بإذن من اجلهات القضائية أال يتم استخدامها إال و جراء، من التزام التقيد بالسر ادلهين، إلدلا يقابل القيام هبذا ا
رمضان  71ادلؤرخ يف  33-71من القانون رقم ( 71(و)77(و)7( و)3)وىذا مضمون يف ادلواد ادلختصة، 

ية والتعرف على ادلتعلق باستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائ 6371يونيو  71ىـ ادلوافق لـ7137
ويعترب إجبار األزواج على األشخاص، فحبذا لو تطرق ىذا القانون للجوء إىل البصمة الوراثية يف رلال النسب.

وذىب البعض إىل أن حتليل البصمة الوراثية ال يعترب  اخلضوع لتحليل البصمة الوراثية اهتامًا ذلم، ومساسًا بكرامتهم،
فيو مصلحة تعود على الفرد أوال، وعلى اجملتمع ثانيا، وإن نتج عن حتليل البصمة على احلرية الشخصية؛ ألن تعدي 

الوراثية ضرر خاص، فإن القاعدة الفقهية تقرر أنو: " يرتكب أىون الشرين أو الضررين"،  وفحص البصمة الوراثية، 
نو لن يكون حبجم فإس ماديا، ال يتضمن مساسا بسالمة اجلسد ماديا، فلو افرتضنا أنو حيقق ضررا معنويا نفسيا ولي

 وبقدر الضرر يف عدم معرفة نسب الطفل.

 الوراثية، سالمة اجلسد، اخلصوصية، احلق، ادلساس. : البصمةالكلمات المفتاحية

 
 
 
 

                                                           
 الجزائر–بالبيض البشير نور الجامعي بالمركز محاضرين أساتذة- 
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THE EXTENT TO WHICH GENETIC ANALYSIS COLLIDES WITH THE RIGHT 

TO BODILY INTEGRITY AND THE RIGHT TO PRIVACY 

IN THE FIELD OF PROOF OF DESCENT 

Abstract 

 

Compelling a person to examine genetic content does not, in fact, require 

harmful harm to the body, because DNA, as previously stated, can be 

known from a single cell of a person's body. This cell may be available 

from a hair, saliva, , Or below, and undergo DNA analysis,The right to 

inviolability of private life shall not be construed as an obligation to 

comply with professional confidentiality and shall not be used except 

with the permission of the competent judicial authorities. This is 

guaranteed in articles 3, 7, 17 and 18, Of Law No. 16-03 of 14 Ramadan 

1437H of 19 June 2016 on the use of DNA in judicial proceedings and 

the identification of persons, this law should refer to the use of DNA in 

the field of descent.According to some contemporary Islamic 

jurisprudence, the analysis of DNA is not considered an abrogation of 

personal freedom, because it has an interest that belongs to the individual 

first and to the society. Secondly,If the analysis of the DNA is 

particularly harmful, the jurisprudential rule determines that "the lesser 

evil or evil is committed" and the examination of the DNA does not 

involve physical harm to the body. If we assume that it is causing moral 

and psychological damage, In not knowing the child's proportions. 

 

Keywords: Fingerprint, Genetic, Bodily Integrity, Privacy, Right, 

Prejudice. 
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GENETIK ANALIZIN BEDENSEL BÜTÜNLÜK HAKKI VE 

MAHREMIYET HAKKI ILE NE DERECE ÇARPISTIGI 

İSBAT BELGESI ALANINDA 

Öz 

Kişinin genetik testi muayenesine tabi tutulması hakikatte bedene 

yönelik herhangi bir zarar içermemektedir. Çünkü DNA testinin bir 

hücreyle bilinmesi imkân dâhilindedir. Bu hücreler de saç, tükürük 

gibi yerlerde mevcuttur. Diğer taraftan DNA testine kişinin icbar 

edilmesi özel hayatın korunmasına zarar vermemektedir. Buna 

mukabil bunun gerçekleşmesi “mesleki sırrın takyidi” ile bağlayıcı 

kılınmıştır. Bunun kullanılması ancak yargının yetkili makamlarının 

izni ile olmaktadır. Bu da “şahsın tanınması ve yargı ile ilgili 

hususlarda DNA testinin kullanılması” ile ilgili 19 Haziran 2016 

tarihindeki 16-30 sayılı kanunun 3, 7, 17, 18. maddeleriyle garanti 

altına alınmıştır. Bu kanun aynı zamanda neseb alanında DNA testine 

başvurmayı da içerseydi daha iyi olurdu. Eşlerin DNA test analizine 

zorlanmaları onların kişiliklerini töhmet altında bıraktığı 

sanılmaktadır. Bazıları DNA testi analizini kişilik haklarını ihlal 

olarak değerlendirmemiştir. Çünkü onlara göre burada fert ve toplum 

için bir maslahat söz konusudur. Her ne kadar DNA testi analizinde 

özel bir zararın varlığı düşünülse de fıkhın şu kaidesi bu durumu 

kararlaştırmıştır: “İki şerrin daha hafif olanı tercih olunur.” DNA 

testinin kişiye manevi bir zararının olduğunu farz etsek de bu testin 

kişiye maddi zararı yoktur. Bu manevi zarar ise çocuğun nesebinin 

bilinmemesinden doğan zarar kadar değildir.  

Anahtar Kelimeler: DNA Testi, Beden Sağlığı, Hususilik, Hak, 

Zarar. 
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 :                                                                                                           قدمة م

عظيمة على جانب كبّب من اخلطورة، لذا مل يدعها الشارع الكرًن هنبا النسب ىو رابطة سامية كصلة 
، 1للعواطف كاألىواء هتبها دلن تشاء كدتنعها شلن تشاء، بل توالىا بتشريعو، كأعطاىا ادلزيد من عنايتو

كأحاطها بسياج منيع ػلميها من الفساد كاالضطراب، فأرسى قواعدىا على أسس سليمة ، كحدد طرقا 
النسب من أقول الدعائم الٍب تقـو عليو األسر كيرتبط بو أفرادىا برباط دائم بات النسب كنفيو، فمعينة إلث

إال حلفظ كرامة  لقد حرص اإلسبلـ حرصا كبّبا على سبلمة األنساب ككضوحها، كما ذلكك  من الصلة،
رار، كإف احلفاظ على سر كأجياؿ كرلتمعات مسلمة تنعم بالوحدة كادلودة كالسعادة كاالستقاإلنساف، كبناء أ

دلاؿ كالعقل كحفظ الدين :)ااألنساب من أىم مقاصد الشريعة الٍب ال تستقيم احلياة بدكهنا كىي
كبو حتقق ادلصلحة العامة للمجتمع ، فالنسب يف ذاتو من األمور ، (-النسب أك العرض - كالنسل كالنفس

اهلل تعاىل يأمر باحملافظة  أفواة اجملتمع ، كلذا نرل الٍب ترتبط باجملتمع ، إذ عليو يقـو بناء األسرة الٍب ىي ن
    ٥األحزاب:  }اٍدعيوىيٍم ًِلبىائًًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعندى اللًَّو  ...{ عليو كيوجو اخلطاب للجماعة

كقياـ ثبوت النسب أك نفيو على قواعد زلددة مل ؼلل من كثرة النوازؿ فيو كالقضايا، ناىيك عن التطور    
العلمي الذم عرفتو البشرية يف ىذا العصر، كالذم أظهر للوجود كسائل علمية دقيقة تؤكد أك تنفي عبلقة 

ب ادلشرع اجلزائرم يف تعديلو لقانوف البنوة كاألبوة، كبالتحديد ما اصطلح عليو بالبصمة الوراثية، كقد ذى
إىل اعتماد الطرؽ العلمية احلديثة يف ثبوت  2005فرباير  27ادلؤرخ يف  02-05األسرة مبوجب األمر 

على أنو :"كغلوز للقاضي اللجوء إىل الطرؽ العلمية إلثبات  02يف الفقرة  40النسب، حيث تنص ادلادة 
اجلزائرم يف ىذا اجملاؿ دتاشيا مع التطورات العلمية خاصة تلك  النسب "  كىي قفزة ىامة قاـ هبا ادلشرع

تنظمها أك ػليل ذلك على التنظيم كما فعل  موادادلتعلقة باجملاؿ البيولوجي ، إال أنو مل يضع ذلذه الفقرة 
ف للقانونيْب لتبيا مصرعوفيما يتعلق بالشهادة الطبية ادلقدمة من طرؼ طاليب الزكاج، شلا فتح الباب على 

ف ألمع مبادئ قانونية سامية ترقى إىل مبادئ دستورية؛  40من ادلادة  2التناقض ادلوجود من تطبيق الفقرة 
أصبح ؽلس حرية التقدـ العلمي  أف ىذامنها  ىذا األمر مل ؼللو أبدا من التعقيدات ك الَبسبات الٍب طفت

                                                           
ـه {.عن أيب ىريرة رضي اهلل تعاىل عنو انو مسع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: } مىًن ادَّعىى ًإىلى غىٍّبً أىبًيًو كىىيوى يػىٍعلىمي  -1 رىا فىاجلٍىنَّةي عىلىٍيًو حى

هي كىىيوى يػىٍنظيري ًإلىٍيًو اٍحتىجىبى ٍيءو كىال ييٍدًخليهىا اللَّوي يقوؿ حْب نزلت آية ادلبلعنة: }أىؽلمىا اٍمرىأىةو أىٍدخىلىٍت عىلىى قػىٍوـو رىجيبل لىٍيسى ًمنػٍهيٍم فػىلىٍيسىٍت ًمنى اللًَّو يف شى  نَّتىوي، كىأىؽلمىا رىجيلو جىحىدى كىلىدى جى
وي عىلىى ريءيكًس األىكًَّلْبى كىاِلًخرًينى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة{ على شرط  أخرجو أبو داكد كالنسائي كابن ماجة كصححو ابن حباف كأخرجو احلاكم، كقاؿ: صحيح ،اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ ًمٍنوي كىفىضىحى

 مسلم.
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ألف ّب، ككشف أسراره، ىذا األخ ، على كرامتو، ذلك أنو، أمكن تعريةان نساف، كؽلثل خطرا حقيقيإلا
، تشمل ملفو التارؼلي كامبل، تتعلق بصفاتو بإنسافعن معلومات جد خاصة يكشف 2وراثيال التحليل

الوراثية، كمعلومات خاصة، عن خصائصو الطبية، كالسلوكية، كعن األمراض ادلصاب هبا، كغّبىا من 
للشخص، كالٍب ال ػلق ألحد أف يطلع عليها، ادلعلومات، الٍب تشكل جزءا، من مكونات احلياة اخلاصة 

 أزمة احلياة اخلاصة .  إحداثيف   األمر الذم ساىم بقدر ما

باحلياة  ان ، أك مساسبلن أم مدل، يعترب حتليل احلمض النوكم، تدخ إىلىو ك ، من ىنا يطرح التساؤؿ التايل
رفض الشخص اخلضوع  إزاء احلق يف حرمة اجلسد، كما ىو موقف القانوفادلساس باخلاصة إضافة إىل 

، كاحلق يف احلياة اخلاصة؟ كىل احلق يف سبلمة اجلسد، دتسكا مببدأم جراء فحص البصمة الوراثيةإل
إذ تتعلق أىم الصعوبات القانونية، الٍب تواجو البصمة الوراثية، أماـ   الفحص؟ إجراءللقاضي أف غلربه على 

، يقتضي، حتليل احلامض النوكم النسب إثبات ه الوسيلة، يفىذ إىلالقضاء، من حيث أف اللجوء 
، أك ران ، شعان منوي بلن أك سائ ان خبليا جسده، أيا كاف ادلصدر، دم للشخص ادلعِب، كادلوجود يف خلية من

يعتربه  ، كىو ماخضاعو لتحليل البصمة الوراثيةكإ من اجلسم زءأخذ ج عِب أف األمر، يتطلبكىذا ي ،ان عظام
من الدستور  41كادلادة  40ادلادة  يان )ادلضموف دستور  يف السبلمة اجلسدية إنسافالبعض، مساسا حبق 

، اللذاف يوفر ذلما القانوف، 3(46ادلادة من خبلؿ  يان )ادلضموف دستور  ، كاحلق يف احلياة اخلاصةاجلزائرم(
 نساف، على ضركرة احَبامهما. الدكلية حلقوؽ اال االتفاقياتاحلماية، كتنص 

 مبحثْب، نتناكؿ يف ادلبحثسنعتمد على ادلنهج التحليلي كنقسم البحث إىل  التساؤؿكلئلجابة على ىذا 
تعريف  مدل مساس حتليل البصمة الوراثية باحلق يف سبلمة اجلسد كاحلق يف احلياة اخلاصة من خبلؿاألكؿ 

 مطلبْب: ادلطلب يف احلقْب هباذين، كتوضيح كيف ؽلس حتليل البصمة الوراثية أىم مصطلحات البحث
مدل مساس حتليل ،ادلطلب الثاين:  مدل مساس حتليل البصمة الوراثية باحلق يف سبلمة  اجلسدؿ: األك 

كالفقو  (كقضاءن  ان )تشريع الثاين طلصصو دلوقف القانوف ، أما ادلبحثالبصمة الوراثية باحلق يف اخلصوصية
،من خبلؿ مطلبْب ،  اجلسد كحرمة احلياة اخلاصةن رفض حتليل البصمة الوراثية دلساسو حبرمة ماإلسبلمي 

من رفض حتليل البصمة الوراثية دلساسو حبرمة اجلسد كحرمة احلياة موقف الفقو اإلسبلمي األكؿ:  ادلطلب
من رفض حتليل البصمة الوراثية دلساسو حبرمة اجلسد كحرمة احلياة ( كقضاءن  ان موقف القانوف )تشريع اخلاصة،

                                                           
ادلؤرخ يف  03-16من القانوف رقم  5/فقرة 2التحليل الوراثي ىو رلموعة اخلطوات الٍب جترل على العينات البيولوجية، هبدؼ احلصوؿ على البصمة الوراثية. ادلادة  -2

الصادرة  37ادلتعلق باستعماؿ البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية كالتعرؼ على األشخاص، اجلريدة الرمسية العدد  2016يونيو   19ىػ ادلوافق لػ1437رمضاف  14
 .2016يونيو  22ىػ ادلوافق لػ 1437رمضاف  17يف 

 .14لدستورم، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد ادلتضمن التعديل ا 2016مارس  6ىػ ادلوافق 1437مجادل األكىل 26ادلؤرخ يف  16/01القانوف رقم  -3
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من رفض حتليل البصمة الوراثية دلساسو حبرمة ( كقضاءن  ان موقف القانوف )تشريع الثاين: ، كادلطلباخلاصة
 .كطلتم ىذا البحث بأىم النتائج كالتوصيات، اجلسد كحرمة احلياة اخلاصة

المبحث األول: مدى التناقض بين تحليل البصمة الوراثية والحق في سالمة الجسد والحق في 
 الخصوصية

 سدالج الحق في سالمةالبصمة الوراثية و  تحليل التناقض بينالمطلب األول: مدى 

 تحليل البصمة الوراثيةبتعريف الالفرع األول: 

نصرؼ إىل بصمات األصابع كىي األثر الٍب تَبكها لبصمة عند اإلطبلؽ تا مة الوراثية:أوال: تعريف البص
كىي اليـو تفيد كثّبا يف معرفة ف أكثر كضوحان يف األسطح الناعمة، األصابع عند مبلمستها األشياء كتكو 

كلقد جتاكزت . حيث ال يكاد يوجد بصمة تشبو األخرلعند أخذ البصمات من مسرح احلادث،  اجلناة
االكتشافات الطبية احلديثة معرفة ىذه اخلاصية من جسم اإلنساف إيل اكتشاؼ خواص كثّبة فيو، كإدراؾ 

اخلواص يف الوراثة عن طريق أجزاء من جسم اإلنساف من دـ أك شعر أك مِب ، أك بوؿ أك مدم تأثّب تلك 
( من  46غّب ذلك،  كقد دلت االكتشافات الطبية أنو يوجد يف داخل النواة الٍب تستقر يف خلية اإلنساف ) 

الريبورم  5نوكماحلمض ال –كىذه الكركموسومات تتكوف من ادلادة الوراثية 4الصبغيات ) الكركموسومات (،
( كركموسومان عن  23كالذم يرمز إليو بػ )دنا ( أم اجلينات الوراثية ، يرث نصفها كىي )  – كسجيِباأل

( كركموسومان يرثها عن أمو بواسطة البويضة، ككل 23أبيو بواسطة احليواف ادلنوم ، كالنصف األخر كىي ) 
ألمحاض النوكية ادلعركؼ باسم ) دنا ( ذات كاحد من ىذه الكركموسومات كالٍب ىي عبارة عن جينات ا

شقْب كيرث الشخص شقان منها عن أبيو كالشق األخر عن أمو، ككل كاحد من الكركموسومات ػلتوم علي 
عدد كبّب من اجلينات الوراثية قد تبلغ يف اخللية البشرية الواحدة مائة ألف مورثة جينية تقريبان كىذه ادلورثات 

يف صفات اإلنساف ، كالطريقة الٍب يعمل هبا ، باإلضافة إيل كظائف أخرل تنظيمية  اجلينية ىي الٍب تتحكم
 6للجينات.

                                                           
ينظر بتفصيل أكثر: زيد بن  الكركموسومات ىي تراكيب موجودة يف نواة اخللية، كتنتقل بواسطتها الصفات الوراثية من جيل إىل اجليل التايل، كىي الٍب حتمل اجلينات. -4

 .444، ص2010حبث مقدـ دلؤدتر القرائن الطبية ادلعاصرة كآثارىا الفقهية، أعماؿ ادلؤدتر، عبد اهلل بن إبراىيم، البصمة الوراثية كأثرىا يف االثبات، 
 الػريػيب مػنػقوص األكػسػجْب(: تػسػلػسل مػجػمػػوعػة من الػنػكػلػيػػوتػيػدات تػتػكػوف كل كاحػدة(احلػمض. الػنوكم  - 5

/ 2ريػػػػبػػػػوز منقوص األكسجْب (كرلموعة فوسفات. ادلادة (كمن سػػػػكػػػػر  (T)كالػػػتػػػيػػػمػػْب C) الػػػػسػػػػيػػػػتػػػػوزين  (G)الػػػػغػػػػوانْب(A)  األدنػْبمػػػػػنػػػػػهػػػػػا من قػػػػػاعػػػػػدة أزكتػػػػػيػػػػػة 
 السابق الذكر. 03-16من القانوف رقم  2فقرة 

 
 .448إىل 446زيد بن عبد اهلل بن إبراىيم، مرجع سابق، ص- 6
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أكراؽ ادلؤدتر الذم عقدتو ادلنظمة اإلسبلمية للعلـو كمن تعريفات البصمة الوراثية صلد التعريف الذم جاء يف 
كشارؾ فيو عدد من أبرز العلماء كاألطباء  بعنواف: "مدل حيجِّية البصمة الوراثية يف إثبات البنوة"؛ الطبية

أف كل إنساف يتفرد بنمط خاص يف ترتيب جيناتو ضمن كل خلية من كىو ادلتخصصْب يف ىذا اجملاؿ؛ 
خبليا جسده، كال يشاركو فيها أم إنساف آخر يف العامل، كىو ما يعرؼ بػ "البصمة الوراثية". كأكد أحد 

ة التفصيلية الٍب تدؿ على كل شخص بعينو، كال تكاد ختطئ يف الباحثْب أف ىذه البصمة تتضمن البني
 7التحقق من الوالدية البيولوجية، فضبلن عن تعٌرؼ الشخصية كإثباهتا.

"البصمة الوراثية ىي البنية اجلينية نسبة  كقد ارتضى اجملمع الفقهي مبكة التعريف التايل للبصمة الوراثية:    
 8دؿ على ىوية كل إنساف بعينو.إىل اجلنيات أم ادلورثات الٍب ت

عن مادة كيميائية تتحكم يف تطوير شكل اخلبليا كاألنسجة يف جسم االنساف فهي كقيل ىي " عبارة   
 9مبثابة خريطة خاصة بتطوير اجلسم، زلفوظة داخل كل خلية من خبلياه.

كىو تعريف علمي  10.النوكم "نطقة غّب ادلشفرة من احلمض كعرفها ادلشرع اجلزائرم بأهنا:" التسلسل يف ادل
 ال يفهمو إال ادلتخصصْب يف رلاؿ التحاليل.

 إف البصمة الوراثية اكتشاؼ علمي حديث ينسب إىل العامل اإلصلليزم ثانيا/ اكتشاف البصمة الوراثية:
أثبت فيو أف لكل  ـ،1984من جامعة ليسَب بإصللَبا، كقد سجل براءة اخَباعو يف نوفمرب  "أليك جفرم"

بصمة كراثية خاصة بو دتيزه عن غّبه من الناس، كال تتطابق البصمة الوراثية إال يف حالة التوائم شخص 
كقد اعَبؼ  ـ،1987يف  "عبلـ اخللية "كتعِب "سل مارؾ "شركة باسم "إليك جفرم "ادلتماثلة. كقد أسس

هبذه الشركة من قبل ادلؤسسات األمريكية لبنك الدـ، كحرصت الشركة على تطبيق كل التقنيات اجلديدة 
، كقد قامت الشركة بتشخيص جثث ادلقتولْب غّب ادلعركفْب بسبب التشوىات كاحلرؽ الدنايف رلاؿ محض 

مة تعطي اىتمامنا كامبلن ـ يف حرب اخلليج للتعرؼ على أشخاصهم، كبدأت الدكؿ ادلتقد1991سنة 
بدأت  -مثبلن  -للبصمة الوراثية لؤلفراد كلآلثار اجملهولة بغية االستفادة يف التعرؼ، ففي الواليات ادلتحدة 

                                                           
أكتوبر  15-13ىػ ادلوافق  1419مجادل اِلخرة  25-23ادلنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية، الندكة الفقهية الطبية احلادية عشر بالكويت خبلؿ ادلدة من أعماؿ  -7

 .1050/ 2ـ لدراسة تطورات علم الوراثة كاذلندسة الوراثية كاجلينـو البشرم كالعبلج اجليِب من منظور إسبلمي، رللد1998
-5ىػ ادلوافق  26/10/1422-21لس اجملمع الفقهي اإلسبلمي لرابطة العامل اإلسبلمي يف دكرتو السادسة عشر ادلنعقدة الٍب عقدت يف الفَبة من القرار السابع جمل -8

 البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها." ـ، موضوع10/1/2002
 .445زيد بن عبد اهلل ، مرجع سابق، ص - 9

 من نفس ادلادة.4السابق الذكر كعرؼ احلمض النوكم غّب ادلشفر يف الفقرة  03/ 16من القانوف رقم  1فقرة  2ادلادة  -10
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ـ يف اكتشاؼ اجلرائم على ادلستول احمللي 1988اختبارات االستفادة من بصمة احلمض النوكم عاـ 
بإنشاء سجل قومي لعينات  (FBi) الفيدرايل ـ قاـ مكتب التحقيقات1990كاإلقليمي، كيف عاـ 

إغلاد عبلقة بْب ادلشتبو فيو كمسرح اجلرؽلة  :األكؿ :البصمة الوراثية، كقد أثبت ىذا السجل صلاحنا يف رلالْب
 11.استبعاد أشخاص من دائرة االشتباه بناء على اِلثار البيولوجية :أك الضحية؛ الثاين

إف مصادر البصمة الوراثية موجودة يف النواة من كل خلية يف جسم  مصادر البصمة الوراثية: ثالثا/ 
كاجلسم ػلتوم على ترليونات من اخلبليا ، ككل خلية حتتضن نواة ىي  ما عدا كرات الدـ احلمراءاإلنساف 
عن حياة اخللية ككظيفتها ككل نواة حتتضن ادلادة الوراثية بداية من اخلواص ادلشَبكة بْب البشر  ادلسؤكلة

حبيث ال يطابق فردان هاء بالتفصيبلت الٍب ختتص بالفرد، كدتيزه بذاتو، يعهم أك بْب سبلالت متقاربة كانتمج
ألف كتسمى الصبغيات؛   (DNA)، آخر من الناس كمصدر البصمة موجود على شكل أمحاض أمينية

يف نواة اخللية كىي من خواصها أهنا تلوف عند الصبغ كيطلق عليها أيضان " احلمض النوكم " ألهنا تسكن 
 12ات.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومسدة يف الكركمو موجو 

ؽلكن تطبيق ىذه التقنية كاالستفادة منها يف اجملاالت  / مجاالت تطبيق تقنية البصمة الوراثية:رابعا
 13:ةػػػالتالي

إثبات النسب أك نفيو كما يتعلق بذلك مثل دتييز ادلواليد ادلختلطْب يف ادلستشفيات أك يف حاؿ االشتباه -1
يف أطفاؿ األنابيب أك عند االختبلؼ أك التنازع يف طفل مفقود بسبب الكوارث كاحلوادث أك طفل لقيط 

أة من رجلْب من خبلؿ أك حاؿ االشَباؾ يف كطء شبهة كحصوؿ احلمل أك عند كجود احتماؿ محل ادلر 
، أك عند ادعاء ادلرأة بأكثر من رجل يف كقت كاحدسلتلفتْب يف كقت متقارب كما لو مت اغتصاب  بيضتْب

 .( بنسب طفل عند آخر قد نسب إليو من قبل ببل بينة)شهودشخص عنده بينة 

كحتديد شخصية األفراد يف  ألسرل كادلفقودين بعد غيبة طويلة،حتديد الشخصية أك نفيها مثل عودة ا-2
 .حالة اجلثث ادلشوىة من احلركب كاحلوادث

                                                           
بلمي، اجملمع الفقهي، سعد الدين اذلبليل: البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها، حبث مقدـ للدكرة السادسة عشر للمجمع الفقهي، )مكة: رابطة العامل اإلس -11

 .7، 6ىػ(، ص4221
 .8نفسو، صسعد الدين اذلبليل، الرجع  -12
جامعة نايف العربية للعلـو  زلسن العبودم، القضاء كتقنية احلامض النوكم )البصمة الوراثية( حبث مقدـ للمؤدتر العريب األكؿ لعلـو األدلة اجلنائية كالطب الشرعي، -13

 12/11/2007ع: يف يـو ، منشور يف ادلوق7، ص2007-ىػ 1428األمنية، الرياض 
www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter 
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إثبات أك نفي اجلرائم كذلك باالستدالؿ مبا خلفو اجلاين يف مسرح اجلرؽلة من أم خلية تدؿ على ىويتو  -3
 .كما ىو احلاؿ يف دعاكل االغتصاب كالزىن كالقتل كالسرقة كخطف األكالد كغّب ذلك

 ف الحق في حرمة الجسد                                                                         ي: تعر الفرع الثاني

رلموعة احلقوؽ، الٍب تنصب  من احلقوؽ اللصيقة بالشخصية، الٍب ىياحلق يف حرمة اجلسد ترب يع       
 ، اإلنسافكىي لصيقة بشخص على مقومات، كعناصر الشخصية، يف مظاىرىا ادلختلفة، ادلادية، كادلعنوية. 

 14نساف.إلأك حقوؽ ا  احلقوؽ الطبيعية أطلق عليها  تثبت مبجرد كجوده، كلػػذا

 : ي حرمة الجسد في الفقو االسالميف الحق فيأوال: تعر 

سبلمية للحقوؽ، من احلقوؽ ادلشَبكة بْب اهلل إليعترب احلق يف سبلمة اجلسد، طبقا لتقسيم فقهاء الشريعة ا
ف حق الشخص لو. ذلك أ إسقاطوة جسده، فبل ينفذ حقو يف سبلم إسقاطكالعبد. حيث لو رضي العبد 

 تعاىل.يف سبلمة جسده، ليس حقا فقط، بل عليو كاجب يف ذلك، الختبلط حقو، حبق اهلل 

إف حق الفرد يف سبلمة جسمو بادلنظور اإلسبلمي يعترب من الضركريات الٍب تقـو عليها حياة       
، كتقـو ىذه الضركريات على مخس أمور ىي حفظ الدين، حفظ إلنساف كتستقيم مبقتضاىا مصاحلهما

احلق يف سبلمة  النفس، حفظ العقل، حفظ النسل كحفظ ادلاؿ. كحفظ النفس ىو اإلطار الذم يدخل فيو
اجلسم، عن طريق النهي عن تأذية النفس كالرمي إىل التهلكة من جهة، كمن جهة أخرل عدـ االعتداء 

كعليو يكوف احلق يف سبلمة اجلسم يف منظور الشرع احلنيف ىو حق الفرد يف أف يظل  ،كفرض القصاص
، أك اإللقاء بالنفس إىل يو، مع عدـ االعتداء علعز كجل اهللجسمو زلافظا على الصورة الٍب خلقو 

 15.التهلكة

مبا خلق اهلل تعاىل، كمعرفة ما ػلل كػلـر من  االنتفاعكقد كضعت الشريعة اإلسبلمية الضوابط حلدكد 
التصرفات يف كل ما منحنا اهلل إياه، فإف أكؿ األشياء ادلمنوحة لنا كادلسخرة دلصلحنا، ىذا اجلسد اإلنساين 
الذم يعايشنا كيصاحبنا منذ بدء كجودنا حٌب يرث اهلل األرض كمن عليها، كمن أجل ذلك أمر اهلل 

باهلل يف كل أموره مع  كاالستعانةما يضره، ن بتعاد عالاحلرص على ما ينفعو كاسبحانو كتعاىل اإلنساف ب
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو )ففي صحيح مسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:  16األخذ باألسباب،

                                                           
 .35، ص2013، 1محيد سلطاف علي اخلالدم، احلقوؽ اللصيقة بشخصية الطفل، منشورات احلليب احلقوقية، بّبكت، لبناف، ط -14
 .12، ص2007-2006البشرية _دراسة مقارنة، رسالة ماجستّب، جامعة تلمساف، سلتارم عبد اجلليل، ادلسؤكلية ادلدنية للطبيب يف نقل كزرع األعضاء  -15
 .13حسن علي الشاذيل ، حكم نقل األعضاد يف الفقو اإلسبلمي ، بدكف دار نشر كسنة نشر، ص  - 16
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حرص على ما ينفعك كاستعن ا  كسلم: ادلؤمن القوم خّب كأحب إىل اهلل من ادلؤمن الضعيف كيف كل خّب
اهلل كال تعجز، كإف أصابك شيء فبل تقل: لو أين فعلت كاف كذا ككذا، كلكن قل قدر اهلل كما شاء فعل، ب
. كمن ادلعلـو أنو من مقاصد الشريعة اإلسبلمية حفظ النفس البشرية، 17(تفتح عمل الشيطاف لو ففإ

يف التهلكة أك يقتل لذلك شرع القصاص حفاظا عليها، بل إنو حـر سبحانو على اإلنساف أف يلقي بنفسو 
يىاةه يىا أيكيل اأٍلىٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى ):نفسو أك يسبب يف ذلك، قاؿ تعاىل كقاؿ:  ،18(كىلىكيٍم يف اٍلًقصىاًص حى

بم اٍلميٍحًسًنْبى ) ًة كىأىٍحًسنيوا ًإفَّ اللَّوى ػلًي  .19(كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى التػٍَّهليكى

 –يف حالة إصابة اإلنساف بادلرض  –كمن أجل احملافظة على النفس اإلنسانية، أمرت الشريعة اإلسبلمية    
 أف يلجأ للعبلج كالدكاء، فعن جابر رضي اهلل عنو، عن رسوؿ اهلل صلى عليو كسلم قاؿ: )لكل داء دكاء

 .20أصيب دكاء الداء برأ بإذف اهلل عز كجل( فإذا

أتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو كأظلا على رؤكسهم الطّب، : كعن أسامة بن شريك قاؿ
فسلمت، مث قعدت، فجاء األعراب من ىاىنا كىاىنا، فقالوا: يا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

فالتداكم  .21كضع لو دكاء، غّب داء كاحد اذلـرأنتداكل؟ فقاؿ: تداككا، فإف اهلل عز كجل مل يضع داء إال 
ب، كاألخذ باألسباب مطلوب حٌب ؽلكن لئلنساف أف يعيش يف صحة جيدة، كيكوف إنساف نافعان مطلو 

كمنتجان لنفسو كجملتمعو، إال أف ىذا التداكم غلب أف يكوف يف حدكد ما أباحتو الشريعة اإلسبلمية من 
 دكاء.

 فهوم الحق في حرمة الجسد في القانونثانيا: م

إىل أنو مشتمبل على جانب فردم أك على قيمة فردية، فيعترب كذلك ذك احلق يف حرمة اجلسد ىو باإلضافة 
كادلادة  40)مضموف دستوريا ادلادة قيمة اجتماعية، فهو ذك طبيعة مزدكجة ػلميها ادلشرع كيعَبؼ هبا للفرد

للمجتمع الذم يعيش فيو، كمن التعريفات  الوقت نفسو، كما يعَبؼ هبا يف من الدستور اجلزائرم( 41

                                                           
 يف القدر ، باب يف األخذ بالقوة كترؾ العجز . 2664ركاه مسلم، رقم احلديث  -17
 .179سورة البقرة آية  -18
 .195سورة البقرة من اِلية  -19
 يف السبلـ، باب لكل داء دكاء كاستحباب التداكم. 2204ركاه مسلم رقم احلديث  -20
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عريف الدكتور زلمد عيد الغريب بأنو " ادلصلحة الٍب ػلميها القانوف يف أف ية للحق يف سبلمة اجلسد تالفقه
كل كظائفو على النحو العادم الطبيعي، حٌب ال تتعطل إحدل الوظائف كلو كانت   يؤدميظل اجلسم 

أقلها أعلية، أك كاف التعطيل كقٍب، كيف أف ال تنحرؼ يف كيفية األداء الذم حددتو القوانْب الطبيعية 
كظائف احلياة على ضلو  مؤديان بأنو:" مصلحة ػلميها القانوف يف أف يستمر اجلسم  كعرفو البعض22".

بالوظيفة طبيعي، كأف ػلتفظ مبادتو اجلسدية، كأف يتحرر من مجيع اِلالـ البدنية كالنفسية كالنهوض 
 23،االجتماعية ادلنوطة بو"

بتكاملو اجلسدم، كأال يصاب مبستواه الصحي، ك نساف، إل، تقتضي أف ػلتفظ ااحلماية هبذا ادلعُبعليو ك 
 : يتِلا بأمل بدين، أك نفسي. على النحو

لكل شخص أف ػلتفظ بادلستول الصحي الذم يتمتع بو، فكل فعل  بمستواه الصحي: االحتفاظ/أ
ن باحلق يف سبلمة اجلسم، ك ال أعلية للوسيلة الٍب تناؿ م ايَبتب عليو نقصاف ىذا ادلستول يعد مساس

 24الصحة.

 خلل، ، دكفبالكاملكأدائها لدكرىا  نساف، بسّب أعضائو،إلأف ػلتفظ ا كىو يعِب :يتكامل الجسدالب/
  .كىذا ىو احلد األدىن، الذم يعترب أم فعل، أك امتناع، يقلل منو، مساسا باحلق يف سبلمة اجلسد

تقتضي أف ػلتفظ الشخص بكل جزئية من ىذه ادلادة كتتساكم يف ذلك مجيع اجلسد احملافظة على مادة ك   
األنزؽلات، األعضاء ادلعركفة داخلو، كأيضا  األعضاء الظاىرة من اجلسد، أك أجهزة اجلسم، سواء

نساف. كمحاية ىذه األعضاء، التعِب محاية إلكاجلينات، حيث تؤدم كلها كظائف يف جسم ا كاذلرمونات،
أداء العضو لوظيفتو، بل ىي محاية للعضو يف ذاتو، بغض النظر، عن أداء، أك عدـ أداء كظيفتو، انطبلقا 

 25.من مبدأ حرمة اجلسد

 ، والنفسية (: التحرر من اآلالم البدنية: )الراحة البدنية/ ج

ف فإذلك، كمن مث، فكل فعل ػلدث أدلا، ىو مساس باجلسم. كل نساف من األمل،إلأم أف يتحرر ا  
ف  إك نساف ببعض ادلاء، حٌبإبصحة من كقع عليو األمل، مثل قذؼ خلبلن كلو مل يرتب حداث ىذا األمل إ
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برة حساس باألمل، كوخز السكراف بإإل. ككما يف حاالت عدـ ابسبلمة البدفا، مساس كاف ادلاء نظيفن 
أصبل يف  ، كلعل راحة اجلسد، تكمن، كاقع فعبلمل، لكن ادلساس بسبلمة البدفحساس باألإمثبل، اليوجد 

يذاء النفس، ىو يف األصل مساس بسبلمة اجلسد كلو، إحساس بالراحة النفسية، كالذىنية، ذلك أف إلا
 نساف، عن كل ماإلؽليز ا نساف، كذلك ألف النشاط النفسي، ىو أبرز ماإلاألخطار على صحة ا كىو أبلغ

 26.سواه من كائنات حية

 بين تحليل البصمة الوراثية والحق في سالمة الجسد:  العالقةثالثا/ 

أخذ عينة من جسم ادلعِب  كما سبق وراثية، للتحقق من النسب، يفرضف اخلضوع لتحليل البصمة الإ
، سبلمياإلكالفقو  ، مثار جدؿ لدل رجاؿ القانوفكاف اخلضوع لفحص البصمة الوراثية ذلكل باألمر،

 .بالسبلمة اجلسدية للخاضع لو مساسان ألهنم اعتربكه 

ك من أىم كأكثر عناصر احلياة  ،ىل اإلنساف بأنو غاية التنظيم االجتماعيإفبظهور ىذا ادلبدأ أصبح ينظر   
كي يستمر تقدـ اجملتمع   ،تقديسا، شلا يستوجب محايتو يف كيانو ادلادم ك ادلعنوم البلزمْب لوجوده

جل غرض سبلمتو كصيانتو، ك يعترب سم اإلنساف زلل أم اتفاؽ إال من أكازدىاره، فبل غلوز أف يكوف ج
، يف الفَبة األخّبةتطور العلمي اذلائل الذم يعرفو الطب اجلسد، إال أف ال لعصمة كياف اادلساس بو انتهاك

ىل إعادة النظر من جديد يف ادلفهـو التقليدم دلبدأ حرمة الكياف البشرم، حبيث أدت التطورات يف إأدل 
ىل تغّبات جذرية يف طريقة بيولوجيا، كعلم الوراثة اجلينية إادليادين ادلعرفية النظرية كالتطبيقية يف رلاالت ال

يشنا كتفكّبنا، فقد أصبحت أعضاء جسم اإلنساف كمشتقاتو زلبل لبلستغبلؿ ك لبلستعماالت ادلختلفة، ع
ك خبليا، ك طلاع عظمي ك  "يرمى" من : دـ، ك أعضاء،حبيث مل يصبح ىناؾ شيء من جسم اإلنساف 

عرؼ  شوكي، كأنسجة، ك لقائح آدمية، ك مشيمة ك غّبىا من عناصر ك مشتقات، ك نتيجة لكل ذلك،
علم القانوف، خاصة ما تعلق بتنظيم احلق يف سبلمة اجلسم أك ما يعرؼ :" مببدأ حرمة الكياف اجلسدم 
لئلنساف" أقول التحوالت، الٍب فرضتها ادلمارسات الطبية احلديثة، شلا جعل مبدأ " حرمة الكياف اجلسدم 

زلبل لبلتفاقات بشرط أف يكوف ، كأصبح جسم االنساف لئلنساف" ، يتخذ شكبلن جديدان يتميز بادلركنة
 اإلنسافاذلدؼ مشركعا، كال ؽلس بكرامة االنساف ككيانو ادلعنوم، كمبعُب آخر فإف القيمة اخلاصة حلياة 

سبلمتو البدنية إظلا يظهر يف ىذه االتفاقات كعنصر لبحث كتقدير اذلدؼ من االتفاؽ، فإذا كاف العمل 
يصب يف القيمة اخلاصة لسبلمتو ادلادية كادلعنوية فإنو يكوف اتفاقا جائزا، كيف ىذا  مشركعان يستهدؼ أمران 
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للحياة، بل باعتباره الكياف الذم  كعاءن نساف باعتباره اإلادلعُب يقرر البعض أف القانوف ادلدين ال يهتم جبسم 
ل القانوين ػلدث عندما ؽلس ترتبط بو رلموعة من القيم ادلتعلقة بالكرامة كاحلرية، كبالتايل فإف رد الفع

 27االتفاؽ بتلك القيم.

 تحليل البصمة الوراثية بالحق في الخصوصية   التناقض بينمدى لمطلب الثاني: ا

يفرض أمر التحقق من مدل مساس حتليل البصمة الوراثية باحلق يف اخلصوصية، ضركرة البدء بتحديد 
 ذا احلق:ىتعريف 

 في الفقو اإلسالمي ةالخصوصيالفرع األول: تعريف الحق في 

فهم مل  يف اخلصوصية ػ أك احلياة اخلاصة، من ادلعلـو أف فقهاء ادلسلمْب، مل يستعملوا لفظ احلق      
يستعملوا ىذا ادلصطلح، كعدـ استعماؿ الفقو اإلسبلمي ذلذا ادلصطلح، اليعِب، أنو مل يعَبؼ، هبذا النوع 

نساف، إلؽلانا منها بكرامة اإحتفاء باخلصوصية، إلسبلمية، شديدة اإلمن احلقوؽ، حيث إف الشريعة ا
وصية، تطبيقات عديدة يف الفقو ، لذلك يوجد للحق يف اخلص28كحبقو، يف شخصية أسراره كشلارستو حرياتو

 :وسبلمي، كلعل من أبرز تطبيقاتإلا

حق الفرد يف حرمة مسكنو كالعيش فيو آمنا من تطفل اِلخرين عليو، كىذه احلرمة قد تقررت يف قولو 
تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غّب بيوتكم حٌب تستأنسوا كتسلموا على أىلها ذلكم خًّب لكم 

 .                                                                             29{..ركفػػػتذك لعلكم

 
كمن تطبيقات ىذا احلق النهى عن التطفل على حياة األفراد بادلسارقة البصرية كاقتحاـ ادلساكن بالنظر 

النىب كاالطبلع على ما يطويو الفرد عن غّبه من أسرار يف العادة، كقد قررت باألحاديث الكثّبة الواردة عن 

                                                           
كلية احلقوؽ كالعلـو   ،2بن نوم خالد، ضوابط مشركعية التجارب الطبية على جسم االنساف كأثرىا على ادلسؤكلية ادلدنية، مذكرة ماجستّب، جامعة سطيف  -27

 .32، ص2013-2012السياسية، قسم احلقوؽ، 
عة كىراف، كلية العلـو سليم جبلد، احلق يف اخلصوصية بْب الضمانات كالضوابط يف التشريع اجلزائرم كالفقو اإلسبلمي، مذكرة ماجستّب يف الشريعة كالقانوف، جام -28
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 فخذفتو إذف بغّب عليك اطلع رأام أف لو، كمن ذلك قولو )عليو الصبلة كالسبلـ(: )صلى اهلل عليو كسلم
 30(.جناح عليك يكن مل عينو ففقأت اةصحب

كسيلة من  بأمالنهى عن التجسس على الغّب كتتبع عورات اِلخرين كتعريتهم  يقات ىذا احلقكمن تطب
عاىل: }يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثّبا من الظن إف بعض الظن إمًث كال كسائل التعرية، كالذم قرره قولو ت

               .                                                                            31جتسسوا{

من تطبيقات ىذا احلق حفظ األسرار كعدـ إفشائها، كذلذه احلرمة قدسية يف الشريعة اإلسبلمية فقد ركم ك 
، كمن 32أمانة( يفه مث التفتعن النىب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: )من حدث يف رللس حبديث 
الزكجْب على اِلخر أال ينقل  تطبيقات ىذا النوع من احلق )حفظ األسرار كعدـ إفشائها( حق كل من

شر الناس أصلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: )إف من  يبأسراره كال يفشيها كاألصل يف ذلك ما ركم عن الن
 .33إليو مث ينشر سرىا( ييـو القيامة الرجل يفضى إىل امرأتو، أك تفضعند اهلل منزلة 

صيانة احلياة الشخصية كمن خبلؿ ىذه التطبيقات حاكؿ البعض تعريف احلق يف احلياة اخلاصة بأنو:"    
خرين بغّب رضاه، أك ىي أمن الشخص على اِلكالعائلية لئلنساف بعيدا عن االنكشاؼ، أك ادلفاجأة من 

عوراتو كحرماتو ىو كأسرتو، الٍب ػلرص على أف تكوف بعيدة عن كافة أشكاؿ كصور تدخل الغّب، يستوم 
أف يكوف من األقارب ادلقربْب، أك من الغّب الذين ليس ذلم أم صلة إطبلقا بو، داخل بيتو أك خارجو، 

، كيتصرؼ أثناءه حبرية ىو كأىل بيتو، لدرجة الٍب يستطيع معها كضماف قدر من الزمن ؼللو فيو إىل نفسو
مبراعاة ذلك، كإال تعرض للجزاء رد االعتداء الواقع على حرمتو، دكف أدىن مسؤكلية كتكليف الغّب 

، بل إف ىذا احلق ؽلثل عنصرا حبق اخلصوصية يتضح أف الشريعة اإلسبلمية قد اعَبفت شلا تقدـك 34الشرعي.
لشريعة قد عرفت جيتها، كمن اِلداب العامة الٍب حترص الشريعة على ضماهنا كمحايتها، كأف اأساسيا يف منه

تطبيقات عديدة لو، كقد تبنت العديد من الدكؿ اإلسبلمية على شكل صياغات مقننة حلقوؽ االنساف يف 
 : 81ادة ادلصورة مواثيق كمعاىدات منها ما جاء يف البياف العادلي عن حقوؽ االنساف يف اإلسبلـ يف 

 ساف احلق يف أف يعيش آمنا على نفسو كأىلو كعرضو كمالوإنلكل  –أ 
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نساف احلق يف االستقبلؿ بشؤكف حياتو اخلاصة، يف مسكنو كأسرتو كمالو كاتصاالتو، كال غلوز كلئل -ب
ك  إىل مسعتو، كغلب على الدكلة محايتو من كل تدخل تعسفي، كذل اإلساءةالتجسس عليو أك الرقابة، أك 

 كلو ضمن أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

كللمسكن حرمتو يف كل حاؿ، كال غلوز ىدمو أك مصادرتو أك تشريد، أىلو منو، كال غلوز دخولو بغّب  -ج
 35إذف أىلو أك بصورة غي مشركعة.

  حق في الخصوصية في القانونمفهوم اللفرع الثاني : ا

 ؼلتلف الٍبك ، يف اخلصوصية، يف القانوف، من األفكار الٍب دتتاز مبركنة ال حدكد ذلا ثابتة يعترب احلق
نساف. إلحسب رقي ىذا اجملتمع، كمدل اىتمامو، كاحَبامو حلقوؽ اك ، مضموهنا حبسب العصور كالتقاليد

ب أف يظل بعيدا عن ذا كاف من ادلتفق عليو، أف نطاؽ احلياة اخلاصة، يتمتع باحلماية القانونية، حيث غلإك
 يف احلق أك اخلاصة احلياة يف للحق مانع جامع تعريف كضع الصعب منال إ كعن العبلنية؛ تدخل الغّب،
 كل  يف السياسي كالنظاـ السائدة الدينية كالقيم كالثقافة بالتقاليد يرتبط احلق ىذا تعريف ألف اخلصوصية،

 كاكتفت اخلصوصية، يف للحق تعريف إيراد عدـ إىل اجتهت التشريعات أغلب فإف ذلك عن فضبلن  رلتمع.
 نشوء من ؽلنع مل األمر ىذا بأف يبلحظ كلكن عليًو، االعتداء صور كتعدد احلق محاية تكفل نصوص بوضع
 القانوين. الفقو قبل من التعريفات من العديد

 ىناؾ بعض احملاكالت الفقهية لتعريف احلق يف اخلصوصية منها:  : أوال: تعريف الحق في الخصوصية

بأنو:" حق الفرد يف أف ػلدد بنفسو ما  خرباء مكتب العلـو التقنية ادلرتبط بالبيت األبيض األمريكي يعرفو  
 36حلقائق ادلتعلقة حبياتو الشخصية".يتقامسو مع اِلخرين يف أفكاره كعواطفو كا

بأنو احلق يف احلياة األسرية كالشخصية كالداخلية كالركحية للشخص  سيْببعض الفقهاء الفرنكذىب  
 37عندما يعيش كراء بابو ادلغلق.
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نىو اإلعبلف العادلي شلا ال يتفق مع تعال يم اإلسبلـ يف مواضيع العقيدة، كاألسرة، كميٍستػىقىاة يف اجلملة من نصوص اإلسبلـ كأسسو كمبادئو كأحكامو، ميٍعًرضىةن عما تىضىمَّ
للميبلد، كقاـ العديد من ادلؤلفْب كالباحثْب بإيراد األدلة ادلفصلة من  1990كاجلزاءات العقابية كغّبىا.كقد مت إقراره من ًقبىل " مؤدتر القمة اإلسبلمي " يف العاـ نفسو 

غدة، اإلعبلف اإلسبلمي حلقوؽ  تها؛ لبياف سىٍبق ادلسلمْب يف ذلك. حسن عبد الغِب أبوأصالة تلك ادلواد كسبلمة مرجعي نصوص الكتاب كالسنة كآثار الصحابة على
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من الدستور، كقاـ  46كمل يعرؼ ادلشرع اجلزائرم احلق يف احلياة اخلاصة، بل محى ىذا احلق مبقتضى ادلادة 
كاالتصاالت اخلاصة، كاعتربىا مضمونة بعض صور احلياة اخلاصة كحرمة الشرؼ كسرية ادلراسبلت  بًعىدِّ 

منو، كما جـر يف قانوف 47تـز بعدـ انتهاؾ حرمة ادلسكن يف ادلادة لمن الدستور، كا 46مبوجب ادلادة 
مكرر كما بعدىا ، كأعطى احلق يف رد االعتداء كيف  303العقوبات ادلساس حبرمة احلياة اخلاصة يف ادلادة 

 من القانوف ادلدين. 47حلقوؽ ادلبلزمة لشخصيتو يف ادلادة التعويض للمعتدل عليو يف حق من ا

يقصد بعناصر اخلصوصية رلموعة القيم ادلادية كادلعنوية الٍب ػلميها ىذا احلق الخصوصية:  عناصرثانيا: 
 38ضد التدخل اخلارجي من الغّب، كمن بْب ىذه العناصر صلد:

 حرمة احلياة العاطفية كالزكجية كالعائلية -
 الصحية كالرعاية الطبيةاحلالة  -
 حرمة االسم كالصورة كاجلسد -
 اخلاصة. حرمة احملادثات الشخصية أك -
 حرمة ادلسكن كادلوطن الشخصي. -
 ادلراسبلت.حرمة  -
 كأضاؼ البعض احلق يف الدخوؿ يف طي النسياف. حرمة الذمة ادلالية. -

 الفرع الثالث: العالقة بين تحليل البصمة الوراثية والحق في الخصوصية

 الكشف بالتايلك  الوراثية، اخلصائص عن للبحث اؿاجمل فتحي الوراثي التحليل أك اجلينية الفحوصات إف  
 فقد )اإلجرامي اإلستعداد الطبع، الشخصية، عن الكشف : منها شخصي طابع ذات معلومات عن

 من ذلك انتقاؿ كأف كالعقلية اجلسمية الصفات من كثّب  عن ادلسؤكلة ادلورثات ادلورثات طب علماء توصل
 xyy لديو أم زائدا ذكريا ان جنسي صبغان  ػلمل من أف اكتشفوا فقد زلسوما، يكوف يكاد األبناء إىل اِلباء
 ضطراباتالا من عددا يتعرفوا أف ادلورثات طب علماء استطاع فقد الوراثية األمراض ،للجرؽلة( مياال يكوف

 خبلذلا من يقيِب بشكل فتنبؤكا لئلنساف اجلينية ياةاحل يف ادلورثات من معينة نواعأ عن تكلمت الٍب كاخلبلؿ
 من سلتلفة، عمرية مراحل يف تظهر قد بل  الوالدة بعد ليس كذلك اخلبلؿ هبذه ترتبط معينة أمراض حبدكث
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 ادلريض بلوغ بعد إالٌ  أعراضو تظهر ال عصيب مرض كىو وفىيتنغ دلرض ادلسبب اجلْب ذلك على األمثلة
 إىل اِلباء من ينتقل كىو كاذلذياف، اذللوسة إىل إضافة ، احلركة اضطرابات يف تجلىي إذ ربعْب،األ سن

 كىو آخر مرض كىناؾ ، سنوات عشر إىل مخس فَبة خبلؿ ادلوت إىل تؤدم كخيمة نتائج لو ك ،األبناء
 يف غياتللصب الطبيعي العدد بينما (47كاحد) صبغي زيادة نتيجة ػلدث إذ)التناذر( ادلنغولية الببلىة مرض

 حياتو أسرار صيانة يف اإلنساف حبق مساس فيو الوراثية البصمة حتليل لذلك39. (46) النوكم احلمض
 اخلاصة.

ىل طائفة احلقوؽ، اللصيقة إىذا، كيرتبط احلق يف اخلصوصية، باحلق يف السبلمة اجلسدية، فكبلعلا، ينتمي 
نساف، يف شقو ادلعنوم، فبل عبث يف جسم إلاذ احلق يف اخلصوصية، ػلمي جسم إبالشخصية لبلنساف. 

نساف، للكشف عن خصوصياتو، أك معرفة سر من أسرار جسده، أك للكشف عن دليل ما. فكل صور إلا
نساف، كمن مث، فهما لإلادلساس بالسبلمة اجلسدية، دتثل من زاكية أخرل، مساسا حبرمة احلياة اخلاصة 

 حدة.متكامبلف، كمتناسقات، بل علا كجهاف لعملة كا

القانون من رفض تحليل البصمة الوراثية لمساسو بحرمة اإلسالمي و  الفقوالثاني: موقف  المبحث
 الجسد وحرمة الحياة الخاصة

ف معارضة إجراء حتليل البصمة الوراثية، من قبل اخلاضع لو، دلساسو حبقو يف سبلمة جسمو، أك حياتو إ 
 .                   قانونيا، كقضائيافقهيا ك اخلاصة، قد عرضت لطرح مواقف سلتلفة، 

لمساسو بحقو في  موقف الفقو اإلسالمي من رفض الخضوع لتحليل البصمة الوراثيةاألول:  لمطلبا
 سالمة جسده وحقو في الخصوصية

 الفرع األول: ضوابط ومجالت استخدام البصمة الوراثية

ككضع ذلا ضوابط كبْب رلاالت يف استخداـ البصمة الوراثية، رأيو اجملمع الفقهي االسبلمي بْب 
عملية االخذ باحلمض  تنظم شرعان اجمللس عددا من التوصيات كالقرارات الٍب  أصدرحيث ، استخدامها

. ذلك أف رللس الفقو اإلسبلمي يف دكرتو كقضايا البنوةالنوكم الوراثي كدليل مادم يف القضايا اجلنائية، 
-5ىػػ الذم يوافقو 26/10/1422-21 مبكة ادلكرمة يف ادلدة من دلنعقدةالسادسة عشرة ا

 :كنصو، دكرتو اخلامسة عشرالنظر إىل التعريف الذم سبق للمجمع اعتماده يف  ، كبعدـ10/1/2002
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الٍب تدؿ على ىوية كل إنساف بعينو  - نسبة إىل اجلينات ،أم ادلورثات -)البصمة الوراثية ىي البنية اجلينية 
الناحية العلمية كسيلة دتتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب  أفادت البحوث كالدراسات العلمية إهنا من، ك 

 ((.. أم خلية )بشرية( من الدـ أك اللعاب أك ادلِب أك البوؿ أك غّبه كؽلكن أخذىا من، الشرعي

الوالدين أك نفيهم عنهما، كيف إثبات نسبة األكالد إىل  تبْب أف نتائج البصمة الوراثية تكاد تكوف قطعية يف
ادلِب أك اللعاب( الٍب توجد يف مسرح احلادث إىل صاحبها، فهي أقول بكثّب من  إسناد العينة )من الدـ أك

اخلطأ يف البصمة  العادية )الٍب ىي إثبات النسب بوجود الشبو اجلسماين بْب األصل كالفرع(، كإف القيافة
 عوامل التلوث كضلو ذلك ا اخلطأ يف اجلهد البشرم أكالوراثية ليس كاردا من حيث ىي، كإظل

 

 40على ما سبق قرر ما يلي: كبناءن 

 االعتماد على البصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي كاعتبارىا كسيلة إثبات يف اجلرائم أكال: ال مانع شرعا من
العدالة كاألمن  ا احلدكد بالشبهات(، كذلك ػلققك درؤ ايس فيها حد شرعي كال قصاص خلرب )الٍب ل

 مهم من مقاصد الشريعة. للمجتمع، كيؤدم إىل نيل اجملـر عقابو كتربئة ادلتهم، كىذا مقصد

البد أف ػلاط مبنتهى احلذر كاحليطة كالسرية كلذلك  ثانيا : إف استعماؿ البصمة الوراثية يف رلاؿ النسب
 الشرعية على البصمة الوراثية. البد أف تقدـ النصوص كالقواعد

بسورة  الوراثية يف نفي النسب كال غلوز تقدؽلها على اللعاف ا االعتماد على البصمةلثا : ال غلوز شرعن ثا
 النور. 

البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة شرعا كغلب على  رابعا : ال غلوز استخداـ
 ية ألعراض الناس كصونا ألنساهبممنعو كفرض العقوبات الزاجرة، ألف يف ذلك ادلنع محا اجلهات ادلختصة

 اِلتية: خامسا : غلوز االعتماد على البصمة الوراثية يف رلاؿ إثبات النسب يف احلاالت
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كاف التنازع على   سواءن  الفقهاء حاالت التنازع على رلهوؿ النسب مبختلف صور التنازع الٍب ذكره –أ 
 االشَباؾ يف كطء الشبهة كضلوه. بسببرلهوؿ النسب بسبب انتفاء األدلة أك تساكيها، أـ 

ادلستشفيات، كمراكز رعاية األطفاؿ كضلوىا ككذا االشتباه يف  حاالت االشتباه يف ادلواليد يف –ب 
 أطفاؿ األنابيب.

 حاالت ضياع األطفاؿ كاختبلطهم ، بسبب احلوادث أك الكوارث أك احلركب كتعذر معرفة - جػ
احلركب ل ا ، أك بقصد التحقق من ىويات أسر ىويته أىلهم، أك كجود جثث مل ؽلكن التعرؼ على

 كادلفقودين.

جلنس أك لشعب أك لفرد، ألم غرض، كما ال جتوز ىبتها دلا يَبتب  البصمة الوراثيةسادسا : ال غلوز بيع 
 .مفاسد  على بيعها أك ىبتها من

 سابعا : يوصي اجملمع الفقهي مبا يأيت:

اخلاص بالبصمة الوراثية إال بطلب من القضاء كاف يكوف يف سلتربات إجراء الفحص  إف دتنع الدكلة  -أ 
 ادلختصة، كاف دتنع القطاع اخلاص اذلادؼ للربح من مزاكلة ىذا الفحص، دلا يَبتب على للجهات

 ذلك من ادلخاطر الكربل.

اء تكوين جلنة خاصة بالبصمة الوراثية يف كل دكلة، يشَبؾ فيها ادلتخصصوف الشرعيوف كاألطب –ب 
 نتائج البصمة الوراثية كاعتماد نتائجها. كاإلداريوف كتكوف مهمتها األشراؼ على

كالغش، كمنع التلوث ككل ما يتعلق باجلهد البشرم يف حقل  ف توضع آلية دقيقة دلنع االنتحاؿأ -جػ 
ت، كاف حٌب تكوف النتائج مطابقة للواقع، كأف يتم التأكد من دقة ادلختربا سلتربات البصمة الوراثية،

ادلورثات )اجلينات ادلستعملة للفحص( بالقدر الذم يراه ادلختصوف ضركريا دفعا  يكوف عدد
 للشك.

 النسب في مجال رفض الشخص القيام بتحليل البصمة الوراثيةحكم لثاني: الفرع ا

اعَبض كثّبا من الفقهاء على إجبارية حتليل البصمة الوراثية، ألف إجبارية ىذا اإلجراء فيو مساس باحلرية  
ـي احلدكد الشرعية، كإجبارىم على مثل ىذا  الشخصية لؤلفراد، كما أف األصل يف الناس االستقامةي كالتزا

لى اخلضوع لتحليل البصمة الوراثية اهتامان ذلم، اإلجراء فيو جترًن للنفس البشرية؛ كذلذا يعترب إجبار األزكاج ع
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كمساسان بكرامتهم. كقد انتهت ادلناقشات الطبية الفقهية دلوضوع الفحص الطيب قبل الزكاج الٍب عقدهتا 
ادلنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية بالكويت كالٍب ضمت طلبو من األطباء كالفقهاء من بلداف عديدة جبملة 

 41غلوز إجبار أم شخص إلجراء االختبار الوراثي. توصيات جاء فيها: ال

سبلمية، كىو من احلقوؽ، الٍب إلأضلفظ النسب، من الضركريات اخلمس يف الشريعة ا ذىب البعض إىلك 
غلتمع فيها حقاف حق اهلل )اجملتمع ( كحق العبد، لكن حق اهلل غالب. مبعُب، أف حق النسب، تتحقق بو 
مصلحة اجملتمع، كيف نفس الوقت، بو مصلحة خالصة للفرد، كلكن ادلصلحة العامة، ترجح فيو على 

ألف فيو مصلحة تعود التحليل الوراثي ال يعترب افتئاتان على احلرية الشخصية ، صلحة اخلاصة، كبالتايل فادل
على الفرد أكالن كعلى اجملتمع كاألمة ثانيان ، كإف نتج عن ىذا التنظيم ضرر خاص لفرد أك أفراد فإف القواعد 

فحص البصمة الوراثية، ك . فع الضرر العاـيتحمل الضرر اخلاص لد " كأنو " يرتكب أىوف الشرين " الفقهية
نو لن فإا، ، فلو افَبضنا أنو ػلقق ضررا معنويا نفسيا كليس مادين ماديا ال يتضمن مساسا بسبلمة اجلسد

يكوف حبجم كبقدر الضرر يف الواقعة زلل التقاضي. أم ال ؽلكن، أف يقارف بالضرر الذم يلحق الولد كاألـ 
 42النسب، نتيجة رفضو اخلضوع لتحليل البصمة الوراثية.اختبلط ك كاجملتمع بضياع 

لىقىٍد   كإف كاف التعامل بالبصمة الوراثية تعامل يف خبليا اإلنساف ، كاإلنساف لو حرمة بنص اِلية الكرؽلة "ى
ـى كىمحىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيم مِّنى الطَّيِّبىاًت كىفىضَّ  لىٍقنىا تػىٍفًضيبلن" كىرٍَّمنىا بىًِب آدى ًثّبو شلٍَِّّن خى  43ٍلنىاىيٍم عىلىى كى

ال أف القوؿ بأف التعامل بالبصمة الوراثية يتعارض مع تكرًن اإلنساف غّب صحيح ، ألف اإلسبلـ ىو الذم إ
أسًب احللق ك التقصّب ، ك حث على تقليم األظافر ك شرع اخلتاف ، ك أمر بالتدكام ك لو كاف بَبان لعضو 

ك يف كل ذلك إىدار للخبليا البشرية ، ك ال يعترب ىذا ىدران لقيمة ك تكرًن اإلنساف بل على العكس  فاسد
 ، يعد تكرؽلان لئلنساف مبعاجلتو ك هتذيبو.

كيوضح الشيخ القرضاكم أف التشريع االسبلمي يتشوؼ اىل اثبات نسب الولد من ابيو، كيتوسع يف ىذا 
بل الشهادة فيو على التسامع، كال يطلب دليبل عليو عند االقرار ما داـ االثبات كيتسامح فيو، حبيث انو يق

كاقع احلاؿ ال ينافيو، كذلك دلا فيو من احياء للنفس، ألف مغمور النسب يف حكم ادليت يف عرؼ اجملتمع 
سبلمي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب كنقائو كصدقو، كحذر من اإلالشارع  إال أفاإلسبلمي، 
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كبالتايل ال يعتد بالبصمة الوراثية يف إثبات  كالتزكير فيو، كتوعد ادلتبلعبْب بالنسب بأشد العذاب.التبلعب 
النسب، إال إذا نفى الرجل كادلرأة تريد إثباتو، كىي متأكدة من براءهتا، ىنا ؽلكن األخذ بالرأم؛ إلزالة 

رأتو مع آخر، فليس من ادلعقوؿ الشك من قلب الرجل، كلتربئة ادلرأة شلا اهتمت بو؛ فإذا رأل رجل ام
مطالبتو بأربعة شهود كي يتهم زكجتو بالزنا، كنفي كلدىا منو، أك أف يتهمها زكرنا كهبتاننا، كىنا غلب على 
القضاء أف يأخذ بالبصمة الوراثية ألمرين: األكؿ: إثبات براءة ادلرأة شلا كيٌجو إليها من هتمة؛ الثاين: إثبات 

ال يقع الولد يف مشكبلت مستقبلية؛ فإذا رفض الزكج القياـ بالبصمة الوراثية، فيػيعىٌد نسبة الولد ألبيو، حٌب 
 44ىذا دليبلن ضده كليس لو، كيكوف من حق القاضي أف يفعلو رغمنا عن الزكج.

 البصمة الوراثيةل لتحليمن رفض الخضوع والقضاء موقف القانون الثاني:  مطلبال

  الخضوع لتحليل البصمة الوراثيةض الفرع األول: موقف القانون من رف
جبار، على اخلضوع لتحليل احلمض إلمكانية ا، الٍب ناقشت فكرة انونيةاختلفت األنظمة القا

ذىب بعض الفقو إىل القوؿ بأنو ال غلوز اجبار اإلنساف على اخلضوع للفحص حيث ، ADNالنوكم
مصل (الطيب إلثبات النسب عن طريق فصيلة الدـ أك إجباره على تعاطي عقاقّب معينة كصوال للحقيقة 

أك خضوعو إلجراء التجارب الطبية لئلرضاء شهوة عملية أك طموح علمي أك غّبىا، الف ىذه  )احلقيقة
 45الطبية تعد مساسان باحلق يف السبلمة ادلكفوؿ قانونان.االعماؿ 

ظهر يف ىذا اجملاؿ اجتهاف: اجتاه يذىب إىل أف رفض الشخص اخلضوع لتحليل البصمة كبالنسبة للقوانْب، 
، كاالجتاه الثاين يذىب إىل تقييد حرية كالقطرم الوراثية يعترب قرينة ضده، التشريع اإلصلليزم كالسويسرم

 طريق البصمة الوراثية بضركرة موافقة اخلاضع لو منها ادلشرع الفرنسي على التفصيل اِليت: االثبات عن

 
ادلتعلق بالبصمة الوراثية إىل أنو:"  2013لسنة  9يف ادلادة الرابعة من القانوف رقم  ذىب القانون القطري

يعترب امتناع ادلتهم عن إعطاء العينة البلزمة، قرينة على ارتكابو اجلرؽلة ادلنسوبة إليو، ما مل يثبت 
يف حاؿ من رللة االلتزامات كالعقود، أنو  429الفصل يف  وأكد ذلك المشرع التونسي 46العكس"،

شخص عن إجراء التحليل اجليِب رغم أف استدعاء احملكمة قد بلغو شخصيا يعترب امتناعو دليل  امتناع
                                                           

ر كحتمل البصمة كل الصفات كاخلصائص لئلنساف، عبلئق متواصلة: احلمض النوكم بصمة جينية ال تتكرر من إنساف إىل آخما بْب الدين كالعلم حسن علي دبا،  -44
 ww.raya.comـ، على ادلوقع االلكَبكين: 29/5/2006ادلوافق  -ىػ  2/5/1427مقاؿ منشور يـو االثنْب 

 .60، ص1987العامة للقانوف، الدار اجلامعية، مصطفى زلمد اجلماؿ، كعبد احلميد زلمد اجلماؿ، النظرية  -45
 -ىػ1434ذك القعدة  13ادلوافق  –ـ 2013سبتمرب  19اخلميس  -جريدة العرب ادلتعلق بالبصمة الوراثية، يف دكلة قطر، منشور يف  2013لسنة  9القانوف رقم  -46

 ,qa.com-www.mohamoon على ادلوقع  9230العدد: 
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لى القياـ بالتحليل اجليِب انتهاؾ للحرمة اجلسدية الٍب يضمنها ع إثبات ضده.. " فاعترب  إجبار الشخص
جبار على اخلضوع إلغلوز ا أنو، ال إىل يرلندي،إلنجليزي، وكذا اإلذىب القانون او  الدستور التونسي،

ختبار، لكن رفض الشخص، الكتابية، على قبوؿ اخلضوع ذلذا ا  لفحص البصمة الوراثية حيث غلب موافقة
 ان ثباتإعِب باألمر، للخضوع يعترب ف أم رفض من جانب ادلفإيرلندم، إليتخذ قرينة ضده. كطبقا للقانوف ا

 47ستدالؿ العكسي.اليرلندم، يعرؼ نظاـ اإلافالقانوف  للدليل، الذم لو عبلقة بالرفض،
أنو، غلب احلصوؿ على موافقة مسبقة، للشخص اخلاضع لفحص  إىل ذىب القانون المدني الفرنسيو 

من القانوف ادلدين(، حيث غلب أف تكوف ادلوافقة، صادرة عن  11ك 01 الفقرة16بصمتو الوراثية )ادلادة 
، فبل يستطيع القاضي اجباره على ذلك، كإف كاف للقاضي كمكتوبةرادة حرة، كاعية، كأف تكوف صرػلة، إ

أف يتخذ من الرفض قرينة على كىن ادعاء الرافض، دكف أف يقرف مقدما أمره بتحليل الدـ بتقرير خسراف 
كمة، يف جراءات ادلدنية الفرنسي، جتيز للمحإلمن قانوف ا 11حسب ادلادة 48الدعول يف حالة الرفض.

 49تراه من نتائج. متثاؿ ألكامرىا، دتسكا مببدأ حرمة اجلسد، أف تستخلص ماالعليو، احالة رفض ادلدعى 
كقد اشَبط البعض يف نطاؽ القانوف ادلدين بلوغ سن الرشد، كقد اشَبط البعض يف نطاؽ القانوف اجلنائي 

 50جلسم اإلنساف.ضركرة توافر األىلية الكاملة، كيأيت ىذا الشرط تطبيقان دلبدأ احَباـ السبلمة ادلادية 

كيبلحظ أف شرط ادلوافقة ىذا مقتصر على احلاالت ادلدنية فقط مثل النسب ، كنفقة البحوث الطبية 
ليس من الطبيعي أف ػلتاج  إذكالعبلج ، كليس مطلوبان يف حالة إجراءات جنائية ،كىو أمر منطقي، 

ضحايا االغتصاب إىل موافقة القاضي الذم يطلب حتليل البصمة الوراثية لسائل منوم كجد على إحدل 
 .مرتكب اجلرؽلة الذم يبحث عنو

شخاص ادلكلفْب األ( من قانوف البصمة الوراثية كاجبا على 11فقد فرضت ادلادة )أما التشريع الكويتي، 
( من 4جراء الفحص النوكم ك لكن ىذا الواجب مت تنظيمو كفقا دلا نصت عليو ادلادة )إهبذا القانوف ك ىو 

                                                           
-ىػ1424دراسة قانونية مقارنية، رللة الشريعة كالقانوف، جامعة االمارات العربية ادلتحدة، العدد التاسع عشر،  -الوراثية يف إثبات النسب فواز صاحل، حجية البصمة -47

 .197ـ، ص2003
الة األكىل: إذا مل يكن من شأهنا فيمكن لبعض االتفاقات ادلتعلقة بسبلمة البدف أف تكوف جائزة يف ثبلث حاالت: احل. 60زلمد سعيد جعفور، ادلرجع السابق، ص_ 48

كما ىو احلاؿ يف   تعريض سبلمة اجلسد للخطر، كيتحقق ذلك إذا كاف التصرؼ منصبا على جزء من أجزاء اجلسم القابلة لبلنفصاؿ دكف مساس بو، أك حبياة صاحبو،
 . أخذ عينة من جسم ادلعِب باألمر، كالشعر كاللعاب أك ادلِب لفحص البصمة الوراثية

 الة الثانية: إذا كاف فيو حتقيق ادلصلحة العامة، كاالتفاؽ ادلتعلق بنقل الدـاحل
 .  79ص  احلالة الثالثة: إذا كاف يف ذلك حتقيق مصلحة مشركعة للشخص، كاتفاؽ ادلريض مع الطبيب على بَب أحد أعضائو، بقصد العبلج. ادلرجع نفسو

 كما بعدىا. 197فواز صاحل، مرجع سابق، ص  -49
ية ادلتحدة، ع اجلينـو البشرم كالقواعد العامة للقانوف اجلنائي (حبث مقدـ دلؤدتر اذلندسة الوراثية بْب الشريعة كالقانوف) جامعة اإلمارات العربحامد قشقوش : مشرك ىدل 50

 .85ص1،ج/2002



مهيكح هنان اندكتورج  
عامر تن تواب اندكتور  

إلجراء  عطاء العينة إذ ال ػلق لؤلشخاص اخلاضعْب ألحكاـ ىذا القانوف، االمتناع عن القانوف ، إ
الفحص، ك ذلك مٌب طلب منهم، ك خبلؿ ادلوعد احملدد لكل منهم، ك عليو فانو يعاقب باحلبس مدة ال 

 دكف عذر مقبوؿ عن أكحدل ىاتْب العقوبتْب كل من امتنع عمدا بإتزيد على عشرة آالؼ دينار ،أك 
( من  8اعطاء العينة احليوية اخلاصة بو اك مبن عليهم كالية كصاية اك قوامة كذلك بناء دلا كرد يف ادلادة )

حكاـ ىذا ألشخاص اخلاضعْب األالقانوف ، أما يف حالة عدـ طلب جهات االختصاص تقدًن العينة من 
قبل اجلهات ادلختصة ك  القانوف، فبل يوجد ام مادة جتربىم على ذلك. يف حاؿ عدـ الطلب منهم من

 51( .8بالتايل ال يعد مرتكبا جلرؽلة االمتناع ادلوضحة عقوبتها يف ادلادة)
صلده يذىب إىل جترًن، كمعاقبة رفض اخلضوع لتحليل البصمة الوراثية يف حد وفي القانون الجزائري،  

التعاكف مع  إطارذاتو، على أساس أف ىذه العقوبة، قد حتث الشخص، على التعاكف، كادلثوؿ لبلختبار، يف 
يػػعػاقػب بػاحلػػبػس من سػػنػػػة على : "16/03من القانوف رقم  16ادلادة حيث نصت السلطات القضائية ، 

ك 1دج،  كل شػخص مػشػار إلػيو فػػي الػفػقرات 100.000دج إىل 30.000إلػػى سػنػػتػْب كبػػغػػرامػة من 
تسمح بالتعرؼ ( من ىػذا القػانػوف يػرفض اخلضػوع لػلػتحػلػيبلت الػبػيولػوجػيػة الٍب 5من ادلادة )5ك 4ك 2

ادلادة دالة على أنو مل يعمل مبدأ احلق يف احلياة اخلاصة كمبدأ حرمة اجلسد؛ كىذه  على بصمتو الوراثية".
ألنو كإف أعطى للشخص احلق يف رفض اخلضوع للتحليل الوراثي، إال أنو عاقبو على ىذا الرفض، كىذا يف 

 حده إلزاـ . 
احلصوؿ على بصمتهم الوراثية، يف  كقد حدد األشخاص الذين غلوز أخػػػذ العػػيٌػػنػػات البػػيػػػولػػوجػػيػػة من أجل

األشػػخػػػاص ادلػػشػػتػػػبو يف ارتػػػكػػابػػهم جػػػنػػايػػات أك جػنػح ضػد أمن الػدكلػة أك ضػد  -1منو كىم :  5ادلادة 
لػيػػهػا يف قػػانػوف األشػخػاص أك اِلداب الػعػامػة أك األمػػواؿ أك الػػػنػػظػػػاـ الػػعػػػمػػومي أك اجلػػػرائم ادلػػػنػػصػػوص عػػ

مػػكػػافػحػػة ادلخػدرات أك قػػانػوف مػػكػافػػحػة تبػييض األمػواؿ كدتػويل اإلرىاب أك أم جنػاية أك جػنحة أخرل 
األشخػاص ادلشػتبو يف ارتػكابػهم اعتػداءات على  -2إذا رأت اجلهة القضائية ادلختصة ضركرة ذلك، 

األشػخػاص اِلخػػرين  -4ضحايا اجلرائم، -3جل ىذه األفعاؿ، األطفاؿ أك احملكـو عليهم هنائيا من أ
احملػكـو عػليػهم هنػائيػا  احملبػوسْب -5لتمييز آثارىم عن آثار ادلشتبو فيهم،  يف مػكػػاف اجلػرؽلة، ادلػتػػواجػدين

دلدة تتجاكز ثبلث سنوات الرتػكاهبم جنايات أك جػػػػػنػح ضػػػػػد أمن الػػػػػدكلػػػػػة أك ضػػػػػد  بعػقوبػة سالػبة للحػرية
نػػػصػػػػػوص عػػػلػػػيػػػهػػػا فػػي األشػػػػػخػػػػػاص أك اِلداب الػػػػعػػػػامػػػػة أك األمػػػػواؿ أك الػػػػنػػػظػػػػػاـ الػػػػعػػػػمػػػػومػي أك اجلػػػػرائم ادلػػ

                                                           
الكويتية على موقعها  ادلتعلق بشأف البصمة الوراثية يف دكلة الكويت، منشور يف جريدة الشاىد 78/2015القانوف رقم  -51
،www.alshahedkw.com/index.php . 
 

http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article
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ػػػانػػػوف مػػكػػػافػػػحػػػة ادلخػػدرات أك قانػوف مػكػافحػة تػبػييض األمػواؿ كتػمػويل اإلرىاب أك أم جػنػاية أك جػنػحة ق
 أخػرل إذا رأت اجلػهة الػقػضائػيػة ادلختػصة ضركرة ذلك، 

ات حوؿ ىويتهم األشػخػاص الذين ال ؽلكػنػهم اإلدالء مبػعلػومػ ؽلكن أيضا أخذ العٌينات البيولوجية من:
بػسبب سنهم أك بسبب حادث أك مرض مزمن أك إعاقة أك خلل نفسي أك أم خلل يف قواىم العقلية، 

، ادلفقودين أك أصوذلم كفركعهم، ادلتطوعْب، بػػػاسػػتػػػثػػػنػػػاء ادلتطوعْب ال يػػػجػػػوز أخػػذ  ادلتوفْب رلهويل اذلوية
ػيػػػة إلجػػراء الػػتػػػحػػالػػيػل الػػوراثػػيػػػة يف احلػػاالت األخػػػرل إال مبوجب أمػػػر قػػضػػائػي أك الػػػعػػػيٌػػػنػػات الػػػبػػيػػولػػػوجػ

 .رخػػصػػة مػن الػػقػػاضي ادلختص
حٌب يتعرض 52، النسب ادة، ككاف عليو تعداد النزاع يفكادلبلحظ أنو مل يذكر رلاؿ النسب يف ىذه ادل 

من رفض إجراء حتليل البصمة الوراثية إذا طلب منو القاضي يف  16للعقوبة ادلذكورة يف ادلادة الشخص 
" ... كل  16من قانوف األسرة، كالذم يفهم من نص ادلادة  40قضايا إثبات النسب طبقا للمادة 

اخلضػوع ( من ىػذا القػانػوف يػرفض 5من ادلادة )5ك 4ك 2ك 1شػخص مػشػار إلػيو فػػي الػفػقرات 
لػلػتحػلػيبلت الػبػيولػوجػيػة الٍب تسمح بالتعرؼ على بصمتو الوراثية " أنو ال ؽلكن إجبار الشخص على إجراء 

، كمل يعترب رفض حتليل البصمة الوراثية، حيث يطلب منو كؽلكنو الرفض، كبالتايل يعاقب على الرفض
 الشخص قرينة ضده، حسب ما ذىبت إليو الكثّب من القوانْب.

 :بضمانات عالية منها اخلضوع للتحليل البصمة الوراثية قد أحاط ادلشرع اجلزائرمك 

لػبػػصػمػػة الػوراثػػيػة احتػراـ  أنو يػػػػتػػػػػعػْب أثػػػػنػػػػػاء مػػػػخػػػػػتػػػػلف مػػػػػراحل أخػػػػذ الػػعػػيٌػنػػات الػبػػيػولػػوجػيػػة كاسػتػػعػمػػاؿ ا 
حياتػهم اخلاصة كحػماية مػػػػعػػػطػػػيػػػػاتػػػهم الػػػػشػػػخػػػػصػػػيػػػة كفػػػػقػػػا ألحػػػػكػػػاـ ىػػػذا كرامة األشػخاص كحرمػة 

(، ك ؼلػوؿ فقط لوكبلء اجلمػهوريػة 16/03من القانوف رقم  3الػػػػقػػػانػػػوف كالتشريع السارم ادلفعوؿ )ادلادة 
بػػأخػػػذ عػػيٌػػنػػات بػػيػػػولػػوجػػيػػة كإجػػراء حتػالػيل كراثيػة علػيهػا كفػقا األمػػر  كقضػاة التػحقيق كقػػضػػاة احلػػػكم

لؤلحػكاـ ادلنػصوص عػليػها يف قانوف اإلجراءات اجلزائية كيف ىذا القانوف، ككفػػػقػػػا لػػػنػػػػفس األحػػػكػػػاـ يػػػػجػػػوز 
يف إطػػػػار حتػػػػريػػػاتػػػػهم طػػػػلب أخػػػػذ عػػػيٌػػػػنػػػات بػيػولػػوجػيػة كإجػػراء حتػالػيل  يػػػػةلػػػضػػػبػػػػاط الػػػشػػػرطػػػة الػػػػقػػػضػػػػائػػػ

أنو ال غلرم (. كما 4كراثػػيػة عػلػػيػهػا بػػعػد احلػصػوؿ على إذف مسبق من السلطة القضائية ادلختصة )ادلادة 
(، 7احلمض النوكم دكف ادلنطقة الٍب حتدد اجلنس )ادلادة التحليل الوراثي إال على ادلناطق غّب ادلشفرة من

                                                           
 ادلتعلق بالبصمة الوراثية:  2013لسنة 9( من القانوف 3مادة)كما فعل ادلشرع القطرم يف ادلادة  -52
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 عػػاقب كل مػن يػػسػػتػػػعػػمل الػػػعػػيٌػػنػػػػات الػػبػػػيػػولػػوجػػػيػػػة أك الػػبػػػصػػػمػػات الػوراثػػيػػة الٍب ػتػحػػصػل17كيف ادلػاٌدة 
عػػاقب كل من  18كيف ادلاٌدة  .راض ادلنػصوص عليها فػػي أحكاموعػػلػػيػػهػػا كفػػػقػػا لػهػػػذا الػػقػػانػوف لػػغػػيػر األغػػ

 يفشي ادلعػطيات ادلسجلة يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.

  البصمة الوراثية لتحليلالفرع الثاني: موقف القضاء من رفض الخضوع 

تتعلق  ككانت كقائعوطار، بشأف نزاع  عرض عليها، الباريس، يف ىذا ا لقد جاء حكم زلكمة      
بنوة كلدىا، كقد طلبت من احملكمة، خضوع األب ادلدعى عليو، لفحص  إثباتبدعول، رفعتها أـ، بشأف 

أنو عاد كغّب رأيو، كرفض اخلضوع ذلذا  إالالدـ، للتحقق من نسبو، كمل يعارض األب ادلدعى عليو بداية، 
فرنك، يف كل مرة، ؽلتنع فيها، عن  200قدرىا الفحص، األمر الذم دفع احملكمة، لفرض غرامة هتديدية، 

تلبية طلب اخلبّب، ادلكلف هبذه ادلهمة، للحضور أمامو، كبالطعن يف ىذا احلكم، أماـ زلكمة استئناؼ 
ف ادلبدأ األساسي، كىو حرمة اجلسم …إباريس، قضت احملكمة، بتأييد الطعن، كجاء يف حيثيات احلكم:"

جراء، من إلجبار، حٌب كلو كاف ىذا اإلالضغط، كا إجراء إىلي ادلدين االنساين، يتعارض مع جلوء القاض
 53بسيطا".، كحٌب كلو كاف ىذا ادلساس طبيعة مالية، حلمل الشخص على اخلضوع، للمساس جبسمو

جراءات ادلدنية الفرنسي، جتيز للمحكمة، يف حالة رفض ادلدعى إلمن قانوف ا 11لكن يبقى، أف ادلادة 
 . تراه من نتائج ألكامرىا، دتسكا مببدأ حرمة اجلسد، أف تستخلص مامتثاؿ إلعليو، ا

يف النسب،  البصمة الوراثيةجراء التحليل إلكذلك األمر، يف القضاء ادلصرم، الذم اعترب، رفض اخلضوع، 
، توأـ الفنانة زينة حلاؽ نسبا، بإستئناؼ، حكمن إلدر رئيس زلكمة اقرينة، ضد ادلعِب باألمر. حيث أص

جراء البصمة الوراثية، كىو الرفض، الذم إلاخلضوع األب، رفض  إف، حيث أمحد عزالفناف كالدعلا  إىل
قادت زلكمة األسرة إىل إصدار  كاف أكؿ األسباب الٍبك .تعامل معو القاضي، على أنو قرينة ضد األب

إجراء حتليل  ؿ القضية ىو الرفض ادلستمر لعز يفشهرا "قرابة العاـ كنصف" من تداك  15حكمها بعد 
 30ديسمرب" كالثانية " 16جلسات، األكىل بتاريخ " 3، كحددت احملكمة d.n.a" البصمة الوراثية

، كتغيب DNA، إلجراء حتاليل البصمة الوراثية الػ2015يناير"  17كالثالثة كاألخّبة " 2014ديسمرب" 
 فنانة زينة كأنو سيجرل حتليل"عز" عن حضور اجللسات الثبلث حبجة عدـ كجود كثيقة زكاج بينو كبْب ال

dna" من  15، كىو القانوف ادلادة بأمريكا، كأف األزمة كانت يف أف قانوف األحواؿ الشخصية احلايل
اؿ الشخصية، ال من قانوف األحو  2000لسنة  1كادلعدؿ بقانوف رقم  1929لسنة  25ادلرسـو بقانوف 

                                                           
 .199فواز صاحل، مرجع سابق، ص  -53
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ر  يوجد بو نص قانوين إذا أنكر نسب الطفل كأصرت  "DNA"ل حتليل الػييلـز الرجل ادلدعى عليو أف غلي
القانوف نصا قانونيا صرػلا أك  كعلى اجلانب القانوين فإف ادلشرع ادلصرم مل يضع يفالزكجة على ادعائها. 

سيدة بأنو كالد طفلها، حيث تنص ادلادة  عند ادعاء أم "DNA"ضمنيا يلـز الرجل بإجراء حتليل بالػ
، على "ال تسمع عند اإلنكار 15انوف األحواؿ الشخصية، كىى ادلادة رقم ق ادلتعلقة بإثبات النسب يف

بينها كبْب زكجها من حْب العقد، كال لولد زكجة أتت بو بعد  النسب لولد زكجة يثبت عدـ التبلقيدعول 
ؽ عاـ من غيبة الزكج عنها، كال لولد ادلطلقة كادلتوىف عنها زكجها إذا أتت بو ألكثر من عاـ من كقت الطبل

سلطة تقديرية للمحكمة فقط، كيعترب قرارا فقط، حيث القرار غّب ملـز للرجل قانونينا  "،ىيأك الوفاة
تشكيل عقيدة كيقْب  لتنفيذه، فهو حر أف ؽلتثل لو أك يرفضو، كما شاء؛ إال أف ىذا الرفض يساعد يف

 54لدل ىيئة احملكمة بأنو يكذب كيتم إثبات نسب األطفاؿ إليو. 

 الخاتمة:
موضوع الكرامة موضع متشعب جدان ك متناقض احيانان فمن جهة ؼلشى احلقوقيْب ادلساس بكرامة االنساف 

إال أف احلق  ادلتعلقة جبسده ك من جهة اخرل ػلاكلوف جاىدين اف يكفلوا لو كرامتو منذ اف يتخٌلق؛ 
 ك أف إنساف ببل ىوية فهو ية، الطبيعي يف اذلوية أك يف إثبات النسب يرتبط ارتباطا كثيقا بالكرامة اإلنسان

، فيضحى  يكوف فردان شاذان على اجملموعةغّب معَبؼ بوجوده أصبلن ، ك ىذا منايف ِلدمية البشر حٌب ال
 منبوذان بسبب موركث ثقايف حوؿ اللقطاء أك رلهويل النسب. 

أال تتعطل كظائف احلياة يف جسده، كلو أف ػلتفظ مبادة جسمو،  يعِب، نساف يف سبلمة اجلسدإلحق اف إ
جتماعية ؽلنع من االعَباؼ، بالقيمة اال الـ البدنية، كالنفسية، كلكن كل أكلئك، الِلكلو أف ػلرر من كافة ا

ع، انتهاؾ ؼلوؿ ادلشر نساف يف سبلمة جسده، ىو الذم إلاالجتماعية حلق ا عَباؼ بالقيمةالكا، ذلذا احلق
على إجراء فحوص الفرد،  إجبارىذا احلق، لعلو مصلحة اجملتمع على مصلحة الفرد، كما ىو احلاؿ، يف 

 .مكرر من قانوف األسرة( 7)ادلادة  الزكاج، جتنبا، خللق نسل مريض  يفراغبْبلل طبية

 الوراثي ؽلكن معرفتواحلمض مساسا ضارا باجلسد، ألف جبار على فحص البصمة الوراثية إلاكال يقتضي  
كىذه دكهنا،  ، أك ماإبرةأك شكة  من خلية كاحدة، من جسد الشخص، كقد تتوافر ىذه اخللية، من شعرة،

                                                           
لى عقد رفضو إجراء حتليل البصمة الوراثية.. شهود اإلثبات ادلوقعْب ع عز. أسباب اعتمدت عليها احملكمة ىف إثبات نسب توأـ زينة ألمحد 3مد عبد الرزاؽ، زل -54

عل الساعة السادسة  25/06/2015مقاؿ منشور يف جريدة اليـو السابع ادلصرية، يـو اخلميس .. كشهادات ادليبلد أماـ زلكمو األسرة، يالزكاج.. كغياب شهود النف
 ,www.youm7.com/storyصباحا، على ادلوقع 
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فحص  حينئذنفصاؿ الطبيعي عن الشخص ادلعِب، دكف أم مساس جبسده، فيمكن قابلية االاخلبليا ذلا 
 ىذه اخلبليا، دكف مراعاة دلعارضة الشخص ادلعِب.

يشكل مساسا باحلق يف حرمة احلياة اخلاصة، دلا يقابل القياـ  ، الالبصمة الوراثية لتحليلف اخلضوع كما أ
فإف كاف اللجوء إىل استخداـ تلك ادلعلومات ػلاط بضمانات ، جراء، من التزاـ التقيد بالسر ادلهِبإلهبذا ا

انان لصيانة سرية بيانات اجلهات القضائية ادلختصة ضم عالية كىي أال يتم استخدامها إال بإذف من
. فاحلصوؿ على البصمة صوؿ على البصمة كبيانات الشخص كاستعماذلا، فهناؾ فارؽ بْب احلاألشخاص

ككل ىذا مضموف يف  ال غلوز إفشائهادة البيانات ك الوراثية إلزامي أما بياناهتا فتظل سرية زلفوظة على قاع
 .18ك17ك7ك4ك3يف ادلواد  16/03ية رقم قانوف البصمة الوراث

إف التشريع االسبلمي يتشوؼ اىل اثبات نسب الولد من ابيو، كيتوسع يف ىذا االثبات كيتسامح فيو،    
سبلمية، كىو من احلقوؽ، الٍب غلتمع فيها حقاف من الضركريات اخلمس يف الشريعة االأف حفظ النسب، ك 

حق اهلل غالب. مبعُب، أف حق النسب، تتحقق بو مصلحة اجملتمع، حق اهلل )اجملتمع ( كحق العبد، لكن 
كيف نفس الوقت، بو مصلحة خالصة للفرد، كلكن ادلصلحة العامة، ترجح فيو على ادلصلحة اخلاصة، 

كالن كعلى ، ألف فيو مصلحة تعود على الفرد ألى احلرية الشخصيةالتحليل الوراثي ال يعترب افتئاتان عكبالتايل ف
يرتكب  " ، كإف نتج عن ىذا التنظيم ضرر خاص لفرد أك أفراد فإف القواعد الفقهيةكاألمة ثانيان  اجملتمع

يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العاـ. كبالتايل ال يعتد بالبصمة الوراثية يف إثبات  " كأنو " أىوف الشرين
براءهتا، ىنا ؽلكن األخذ بالرأم؛  كادلرأة تريد إثباتو، كىي متأكدة من نسب كلد النسب، إال إذا نفى الرجل

إلزالة الشك من قلب الرجل، كلتربئة ادلرأة شلا اهتمت بو، كإلثبات نسبة الولد ألبيو، حٌب ال يقع الولد يف 
مشكبلت مستقبلية؛ فإذا رفض الزكج القياـ بالبصمة الوراثية، فيػيعىٌد ىذا دليبلن ضده كليس لو، كيكوف من 

التعامل بالبصمة الوراثية  عن الزكج، كال يستطيع أف يرفض متحججا بأف حق القاضي أف يفعلو رغمنا
لق ك التقصّب ، ك حث على تقليم األظافر ك سًب اخلااف، ألف اإلسبلـ ىو الذم يتعارض مع تكرًن اإلنس

يعترب شرع اخلتاف ، كأمر بالتدكام ك لو كاف بَبان لعضو فاسد ك يف كل ذلك إىدار للخبليا البشرية ، ك ال 
 ىذا ىدران لقيمة كتكرًن اإلنساف بل على العكس ، يعد تكرؽلان لئلنساف مبعاجلتو ك هتذيبو.
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 المصادر والمراجعائمة ق

 .القرآف الكرًن -
داكد، سليماف بن األشعث السجستاين، سنن أيب داككد، باب النهي عن كشف األسرار، رقم أبو  -

 .(، دار الكتاب العريب بّبكت4868احلديث)

ادلنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية، الندكة الفقهية الطبية احلادية عشر بالكويت خبلؿ ادلدة أعماؿ  -
ـ لدراسة تطورات علم 1998أكتوبر  15-13ىػ ادلوافق  1419مجادل اِلخرة  25-23من 

 الوراثة كاذلندسة الوراثية كاجلينـو البشرم كالعبلج اجليِب من منظور إسبلمي.
مصطفى ديب  ، )حتقيق:3ىػ(، اجلامع الصحيح، ط256ن إمساعيل، )تالبخارم، زلمد ب -

 ـ(.1987 -ىػ1407البيغا(، دار ابن كثّب، اليمامة، بّبكت، )
بن نوم خالد، ضوابط مشركعية التجارب الطبية على جسم االنساف كأثرىا على ادلسؤكلية  -

سية، قسم احلقوؽ، ، كلية احلقوؽ كالعلـو السيا2ادلدنية، مذكرة ماجستّب، جامعة سطيف 
2012-2013. 

رسالة  -دراسة مقارنة -بوشي يوسف، اجلسم البشرم كأثر التطور الطيب على نطاؽ محايتو جنائيا -
 ـ. 2013-2012دكتوراه، غّب منشورة، جامعة تلمساف، 

، بّبكت، 1دتاـ زلمد اللودعي، اجلينات البشرية كتطبيقاهتا، ادلعهد العايل للفكر اإلسبلمي، ط -
 ـ.2011 –ق 1432 لبناف،

 1436/12/16 نساف، أضيف ىفوغدة، اإلعبلف اإلسبلمي حلقوؽ اإلحسن عبد الغِب أب -
 . ‹ fiqh.islammessage.com يف موقع:   09:17 - 2015/09/29ادلوافق 

 حسن علي الشاذيل ، حكم نقل األعضاد يف الفقو اإلسبلمي ، بدكف دار نشر كسنة نشر. -
احلقوؽ اللصيقة بشخصية الطفل، منشورات احلليب احلقوقية، بّبكت، محيد سلطاف علي اخلالدم،  -

 .2013، 1لبناف، ط
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زيد بن عبد اهلل بن إبراىيم، البصمة الوراثية كأثرىا يف االثبات، حبث مقدـ دلؤدتر القرائن الطبية  -
 .2010ادلعاصرة كآثارىا الفقهية، أعماؿ ادلؤدتر، 

كرلاالت االستفادة منها، حبث مقدـ للدكرة السادسة عشر سعد الدين اذلبليل، البصمة الوراثية  -
 ىػ(.1422للمجمع الفقهي، )مكة: رابطة العامل اإلسبلمي، اجملمع الفقهي، 

سليم جبلد، احلق يف اخلصوصية بْب الضمانات كالضوابط يف التشريع اجلزائرم كالفقو اإلسبلمي،  -
لية العلـو اإلسبلمية كاحلضارة اإلسبلمية، مذكرة ماجستّب يف الشريعة كالقانوف، جامعة كىراف، ك

2012-2013. 
ة، رللة الشريعة كالقانوف، دراسة قانونية مقارن-ثبات النسبفواز صاحل، حجية البصمة الوراثية يف إ -

 ـ.2003-ىػ1424جامعة االمارات العربية ادلتحدة، العدد التاسع عشر، 
ة العامل اإلسبلمي يف دكرتو السادسة عشر لس اجملمع الفقهي اإلسبلمي لرابطالقرار السابع جمل -

ـ، 10/1/2002-5ىػ ادلوافق  26/10/1422-21ادلنعقدة الٍب عقدت يف الفَبة من 
 البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها." موضوع

زلسن العبودم، القضاء كتقنية احلامض النوكم )البصمة الوراثية( حبث مقدـ للمؤدتر العريب األكؿ  -
 -ىػ 1428دلة اجلنائية كالطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض لعلـو األ
2007 . 

 .2014، دار ىومة، اجلزائر، 2ط -نظرية احلق-مدخل إىل العلـو القانونية زلمد سعيد جعفور، -

-2002، بدكف دار النشر، 4، ط-القسم اخلاص  –زلمد عيد الغريب، شرح قانوف العقوبات  -
2003. 

سلتارم عبد اجلليل، ادلسؤكلية ادلدنية للطبيب يف نقل كزرع األعضاء البشرية _دراسة مقارنة، رسالة  -
 .2007-2006ماجستّب، جامعة تلمساف، 

مصطفى زلمد اجلماؿ، كعبد احلميد زلمد اجلماؿ، النظرية العامة للقانوف، الدار اجلامعية،  -
1987. 

اية اجلزائية كالضوابط اإلجرائية، حبث منشور مبجلة مقِب بن عمار، احلق يف اخلصوصية بْب احلم -
 .2009، تيارت،  3اخللدكنية، العدد
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ىدل حامد قشقوش : مشركع اجلينـو البشرم كالقواعد العامة للقانوف اجلنائي (حبث مقدـ دلؤدتر  -
 .2002اذلندسة الوراثية بْب الشريعة كالقانوف) جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، 
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 منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم في دعوته الخاصة بأهل الكتاب 

 دراسة نظرية تطبيقية

 الشيخ التجاني احمدي

 

 
 ملخص

 
 أبرزمنهج اإلسالم يف الدعوة منهج ىداية وحياة، صاحل لكل زمان ومكان، 

سريتو صلى اهلل عليو سنتو و ، ووجد تطبيقو العملي يف معادلمو القرآن الكرمي
باعتماده على  -عليو الصالة والسالم-وسلم، وقد متيز منهجو الدعوي 

و كبري رجل أو ، مع كل إنسان صغري أ...اإلقناع واحلوار واحلكمة وادلوعظة
امرأة، مؤمن بو أو كافر، وقد لوحظ من منهجو الدعوي تركيزه على أىل 
الكتاب، واحلرص على تبليغهم رسالة اذلدى بكل الوسائل والسبل، وذلك ما 
تقتضيو شهادتو على اخللق، فصارت دعوتو اخلاصة هبم منهجا ىو أمثل 

ي: التيسري، والعفو، ، ىوادلناىج يف ىداية الناس وإسعادىم، وأبرز مقومات
بالرب والقسط؛ ألن ذلك اْدَعى إلنصاهتم ة عاملادلوادلقارعة باحلجة والربىان، و 

 .واستماعهم للدعوة، واستجابتهم لدين اإلسالم
 -النظر  -أىل الكتاب -النيب -الدعوة-ادلنهج الكلمات المفتاحية:

 التطبيق.
 

                                                           
 العصرية نواكشوط جبامعة مشارك أستاذ 
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APPROACH OF THE PROPHET, PEACE AND BLESSINGS ARE UPON HIM IN 

HIS CALL OF THE JEWS AND CHRISTIANS TO ISLAM 

THEORETICAL APPLIED STUDY 

Abstract 

The Islam approach in the call to Islam is an approach of guidance and 

life, valid for every time and place. The most prominent of the Holy 

Quran has explained itsmarkers and its practical application was found in 

the biography of the Prophet, peace and blessings are upon him. His 

approach in the call to Islam was characterized by persuasion, dialogue, 

wisdom and exhortation. For every person both man or woman, a believer 

or a infidel, it has been observed from his approach of the call to Islam 

that he focus on the Jews and Christians, and keen to inform them of the 

message of guidance by all means and ways, and that is required by his 

testimony on people, and his call for them became a curriculum that is the 

best curriculum in the guidance of people and their happiness, the most 

important elements of this approach were, namely: facilitation, amnesty, 

argument Proof, treatment by righteousness and straight; because it is the 

most means to acceptance and listening to the call, and therefore, their 

response to the religion of Islam. 

 

Keywords: Approach, Call, The Prophet, The Jews and Christians, Look, 

Application. 
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RESULULLAH’IN (S.A.S) EHLİ KİTABA YÖNELİK ÇAĞRISINDA İZLEDİĞİ 

METOD 

 

 

Öz 

İslam’ın çağrısındaki metod hayata ve hidayete olan çağrıdaki 

metodudur. Bu durum her zaman ve her yerde bu şekilde olduğu gibi 

bu aynı zamanda Kur’an’ın öğretiminde ve Resulullah’ın sünnetinde 

de yer edinmiştir. Hz. Peygamber’in çağrıdaki metodu; ikna etmeye, 

diyalog, hikmet ve öğüde dayanmaktaydı. Bu yöntem aynı zamanda 

kadın-erkek, büyük-küçük, mümin-kâfir herkese şamildi. Onun çağrısı 

ehli kitaba karşı daha yoğun idi. Yine o bütün yol ve yöntemleri 

kullanarak hidayete davet konusunda hırslıydı. Onun ehli kitaba has 

davet yöntemi insanları hidayete çağrıda emsal teşkil etmekteydi. Bu 

yöntem şu şekillerde öne çıkmıştır; kolaylaştırma, affetme, delilli 

konuşma ve güzel muamele şeklindeydi. 

 

Anahtar Kelimeler: Metod, Çağrı, Nebi, Ehli Kitab, Teorik, 

Uygulama. 

 



الكتاب بأىل اخلاصة دعوتو يف وسلم عليو ا صلى الرسول منهج  
تطبيقية نظرية دراسة  

 

 المقدمة:

 :احلمد  والصبلة والسبلم على رسول ا، وبعد

ِّ  إىل-وسإإلمصإإلى ا عليإإو -فإإ ن مإإنهج دعإإوة النإإ    عإإق ققيقإإة اإلسإإبلم ا تعإإاىل، ىإإو ادلإإنهج ادلعإإ

أجإإإإل التواصإإإإل  مإإإإقودعوتإإإإو إىل ا، بكافإإإإة منإإإإامينو وأسإإإإكالو وأسإإإإاليبو. وىإإإإو أداة للتعإإإإار  مإإإإ  ا  إإإإر 

 ،ونشر اذلداية بني اخللق.احلناري

ني ادلإممنفإ  دعوتإو هة علإى منه نصإو  وأقإوال دال إ علإى-والسإبلمالصإبلة  عليو-نتو ساستملت قد و 

َوَما  ﴿ة للنإاس اافّإ بعث-وسلمصلى ا عليو -فالن  رجاال ونساء وأطفاال، ودعوتو اخلاصة ألىل الكتاب.

ااًَنا َوًَااِ  ًناَأْرَسااْنَا َ  َِّل     ًِ ُأْعِطَااُ  َمْمًااا  لَااْ  )(، وقإإال صإإلى ا عليإإو وسإإلم:24)سإإبأ: ﴾َك ف ااًة لِنا اا ِس َي

ًرًا،...  ُاْعَطُهن  َأَحٌد قَاْبِني: ًُِصْنُت يِ لنُّْعِب َمِاََنَة َشْهٍن، َوُجِعنَاْ  لِاي ََُها ًدا َو ِِ ََ الا بِايُّ  اأَلْرُض َمْاا وََكا 

ِمِه َم ص ًة َويُِعْثُ  َِّلَلى الا  ِس َع م ةً  ًْ َعُث َِّلَلى قَا . فأىل الكتإاب )اليهإود والنصإارى( مإدعوون إىل اتبإا  (1)( ُاباْ

صإلى ا -هبَْديِإِو، انطبلقإا مإق الن صإني ا نفإني، ولقإد اإان منه إو  واالىتإداء-وسإلمصإلى ا عليإو -زلمإد 

ة أىإإل الكتإإاب، أنإإو دلإإا دعإإاىم يف  لإإة النإإاس، وبل عهإإم الإإد عوة العامإإة، دعإإاىم اإإ ل  دعإإو  يف-وسإإلمعليإإو 

 دعوة  اصة. 

اسإإإتملت عليإإإو مإإإق أقوالإإإو وأفعالإإإو يف دعإإإوة أىإإإل  دبإإإا-وسإإإلمصإإإلى ا عليإإإو -إن سإإإوة وسإإإنة النإإإ  

 الكتاب، وسلاطبة قكامهم، سبِثل الّنموذج التطبيق  األمثل لدعوهتم. 

ًعأو : أهمَة   المًض

                                                           
اجلام  ادلسند الصحيح، صحيح البخاري، مد بق إمساعيل أبو عبد ا البخاري اجلعف ، ربقيق: زلمد زىو بق  - (1)

(، وصحيح ابق 335ىإ، اتاب التيمم، احلديث رقم: )1422ناصر الناصر، دار طوق الن اة الطبعة: األوىل، 
 (.6398قبان، ذار اخلصال اليت فنل صلى ا عليو وسلم هبا على غوه، احلديث رقم: )
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للمإإنهج الإإدعوي النبإإوي أعليإإة قصإإوىذ  اصإإة يف ىإإ ه ادلرقلإإة اذلامإإة مإإق قيإإاة األمإإة اإلسإإبلميةذ ويف 

رفإ   -صإلى ا عليإو وسإلم-ظل الظرو  احلنارية السائدة اليومذ وألعلية منهج الإدعوة إىل اذ فإ ن النإ  

َج ِهااُدوا فقإإال عليإو الصإبلة والسإبلم: ) مإق سإأنو إىل درجإة اجلهإادذ وجعلإإو ِصإْنو اجلهإاد العسإكري وادلإاديذ

اِلُكْ  َوَأْ ِد ُكْ  َوَأْلِاَاِتُك ْ  ًَ نِِكََن يَِأْم ًْ  .(2)(اْلُم

 وتتِنح أعلية ادلنهج الدعوي يف  لة أمورذ أعلها:

o .ادلنهج الدعوي أداة للتواصل بني الشعوب واألديان،  اصة بني اإلسبلم وأىل الكتاب 

o وي يف بناء العبلقة بني أتبا  األديان، ودعوهتم.الدور الفاعل للمنهج الدع 

o .الدور الفاعل للمنهج الدعوي النبوي يف التبشو باإلسبلم وىداية البشرية 

o  .ادلنهج الدعوي اخلا  بأىل الكتاب مق اذلام استثماره يف عصر العودلة وثورة االتصاالت 

 أهداف البحثث ًَ : 

اح ادلإإنهج الإإإدعوي الواجإإع اتِباعإإو لإإدعوة أىإإإل الكتإإاب، وذلإإ  مإإق  إإإبلل إينإإ يهإإد  الباقإإث إىل

ُتْسإإَتَمُد منهإإا ادلقاصإإد وادلنإإامني والّسإإمات والوسإإائل  وجعلإإو مرجعيإإةاالسإإتناد إىل ادلإإنهج الإإدعوي النبإإوي، 

 واألساليع دلنه نا الدعوي.

 عليإو وسإلمذ للوقإو  اما يهد  إىل دراسة ادلنهج الدعوي اخلا  بأىل الكتاب عند الن  صلى ا

علإإى منه إإو الإإدعوي اخلإإا  هبإإمذ يف مقاصإإده، ومرجعيتإإو، ومعادلإإو، ووسإإائلو. فاألمإإة مطالبإإة بإإأن ترجإإ  يف 

ٌة ﴿منه ها الدعوي إىل القرآن الكرًن واجملال التطبيق  يف السنة والسإوة  ًَ ََ َلُكْ  ِفي َرُساًِِ الن اِه ُأْسا َلَقْد َك 

 .(21﴾ )األقزاب: َحَاَاةٌ 

                                                           
م، 1995ىإ، 1416األوىل، القاىرة، الطبعة:  –ادلسند، ألمحد بق قنبل، ربقيق: أمحد زلمد ساار، دار احلديث  - (2)

ّى19/272(، )12246احلديث رقم: ) ، أليب عبد الرمحق أمحد بق سعيع بق عل  اخلراساين، (، والسنق الك
، اتاب: اجلهاد، م2001ىإ، 1421، ممسسة الرسالة، 1النسائ ، ربقيق: قسق عبد ادلنعم سل ، بووت، ط
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 ث لث : ماهج الب حث

سإإل  الباقإإث مإإنهج الدراسإإة ادلوسإإوعية للسإإنة النبويإإة، وذلإإ  بإإالوقو  علإإى األقاديإإث النظريإإة يف 

ادلوسو ، والوقو  على اجلانإع العملإ  يف ادلإنهج الإدعوي عنإد النإ  صإلى ا عليإو وسإلم ألىإل الكتإاب. 

صإحيحة  اصإة يف الصإحيحني. وزبرغلهإا، واجتهدت يف التأصيل ذل ا ادلوسو  باالعتماد على األقاديث ال

وذلإإ  بعإإزو احلإإديث إىل مصإإدرهذ وذاإإر الكتإإاب، والبإإاب، ورقإإم احلإإديثذ ألن ذلإإ  أيسإإر دلإإق أراد الرجإإو  

إىل احلإإديث مهمإإا ا تلفإإت طبعاتإإو. وَأْقُكإإُم عليهإإا عنإإد احلاجإإة. وَأْقَبْبإإُت أن أعتمإإد علإإى مصإإادر السإإنة، 

رغبإإة مإإِ  يف الّتأصإإيل للموسإإو ، واالسإإتدالل لكإإل مسإإألة مإإق صإإحيح والتقليإإل مإإق الن قإإول عإإق البإإاقثنيذ 

 السنة.

 اإلشك لَةرايع : 

إن األزمإإإإة الإإإإيت حلقإإإإت باألمإإإإة اإلسإإإإبلمية أصإإإإابت بنياصإإإإا مإإإإق جوانبإإإإو ادلختلفإإإإة، وأصإإإإابت علإإإإى وجإإإإو 

نهج الإدعوة اخلصو  جانبا مق ادلنهج الدعوي. وإن تَفح َص ى ا األمر ػلتإاج إىل دراسإة مستفينإة لواقإ  مإ

ومدارسإإة إسإإكالياتو ادلعاصإإرة مإإ  الإإ ات ومإإ  ا  إإر. وإن الظإإر  احلنإإاري اليإإوم يسإإتلزم النهإإو  بإإادلنهج 

الإإدعوي ليلتحإإق بإإأدوات العصإإر. إن الواقإإ  يظهإإر  لإإبل لإإدى ادلإإنهج الإإدعوي اليإإوم يتمثإإل يف أمإإور عديإإدة 

 أعلها:

  اإلسبلمية أو  ارجها.التقصو يف سلاطبة غو ادلسلمني، سواء اانوا يف الببلد 

  ا تبلط ادلنهج الدعوي وتلونو بأمزجة بعض الدعاة، مق قإّدة يف الطبإا ، وأعإرا  وعإادات، شلإا أثّإر يف

 صورة اإلسبلم على مستوى ادلعرفة والّتطبيق.

  الت طإإر  الإإ ي صإإج أصإإحابو مإإنهج تنإإييق الواسإإ ، والتعسإإو بإإدل التيسإإو، وشُلَارسإإة  طإإاب االسإإتعداء

                                                                                                                                                                          

 (.4/269(، )4289باب: وجوب اجلهاد، احلديث رقم: )
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 فكانوا سببا يف تشويو صورة اإلسبلم والصدود عنو.لآل ريق. 

 م ما : مطة البحث

 استملت اخلطة على مقدمة، وثبلثة مباقث، و اسبة.

 ادلقدمة: وفيها أعلية ادلوسو ، وىد  الباقث، ومنهج الباقث، وإسكالية ادلوسو ، و طة البحث.

 أما ادلباقث، فه :

 صلى ا عليو وسلم إىل اإلسبلم، وفيو مطلبان:ادلبحث األول: ادلنهج العام لدعوة الن  

 ادلطلع األول: ادلبلمح العامة دلنهج دعوتو صلى ا عليو وسلم 

 ادلطلع الثاين: وسائل وغايات دعوتو صلى ا عليو وسلم

 ادلبحث الثاين: معامل منهج دعوة الن  صلى ا عليو وسلماخلاصة بأىل الكتاب، وفيو مطلبان:

 واجملادلة باليت ى  أقسق ول: انتهاج صج احلوار واإلقنا ادلطلع األ

 التعامل م  أىل الكتاب يكون على بساط الّ والقسطادلطلع الثاين: 

 ادلبحث الثالث: وسائل منهج دعوتو صلى ا عليو وسلم اخلاصة بأىل الكتاب، وفيو مطالع: 

 ادلطلع األول: عقد ادلعاىدات م  أىل الكتاب

 ين: الرسائل إىل ملوك أىل الكتابادلطلع الثا

 ادلطلع الثالث: ادلناظرات واحلوارات

 اخلاسبة: نسأل ا قسنها، فيها أىم النتائج والتوصيات.

 اذلوامش

 ادلصادر وادلراج .
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: الماهج الدعًي الع م لنابي صنى اهلل عنَه وسن  َّللى اإلسالم  المبحث األِو

وسإإإلم، وذلإإإ  مإإإق  إإإبلل دراسإإإة  للنإإإ  صإإإلى ا عليإإإوؽلكإإإق التعإإإر  علإإإى ادلإإإنهج الإإإدعوي العإإإام 

مبلزلإإو، ومنإإامينو، ووسإإائلو وغاياتإإوذ فهإإو مإإنهج إنسإإاين يإإممق بوقإإدة اإلنسإإانية وارامتهإإا، ووسإإط  يتإإدرج 

تإإدرجا يف مراقإإل الإإدعوة، وعظإإيم يف معامبلتإإو احلسإإنة، وأسإإاليبو اخلإإِوة، وؽلكإإق أن ضلإإّدد مبلزلَإإو ومقاصإإَده 

  بلل ادلطلبني ا تيني: ووسائَلوذ وذل  مق

ًته صنى اهلل عنَه وسن   : المالمح الع مة لماهج دع  المطنب األِو

يف دعإإوة النإإاس اافإإة، وىإإ  الهإإا  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-ىنالإإ  عإإد ة مبلمإإح ربإإِدد ققيقإإة منه إإو 

ُ مبلمح ى ا ادلنهج مق  بلل النقاط ا تية:  تدّل على عظمة ى ا ادلنهج، وؽلكق تَإبَإني 

  : الًسطَةأو 

تعإإإد الوسإإإطية مإإإق أبإإإرز صإإإفات النإإإ  صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم، وىإإإ  صإإإفة رافقإإإت دعوتإإإو منإإإ  بإإإدايتها 

ََ َجَعْناَا ُكْ  أُم اًة َوَساطً ﴿األوىل، فكانت منه يتو يف دعوتو إىل اإلسإبلم تنطلإق مإق ا يإة القرآنيإة  ، ﴾وََكاَ ِل

دعوتإو، ويف تعاملإو مإ  أتبإا  ىإ ا الإديق، واألديإان  فهو اان وسطا يف تَلِقإ  ىإ ه الإدعوة، ووسإطا يف مراقإل

 يف إرساء دعائم ى ا الديق ودولتو. -صلى ا عليو وسلم-األ رى، فالوسطية اانت منهاجا سار عليو 

وؽلكق أن نُإَمِصَل تأصيبل تارؼليإا للوسإطية يف سخصإية الرسإول صإلى ا عليإو وسإلم، فادلتصإِفح لسإوة 

يرى بصورة جلية وواسحة أن صفة الوسطية اانإت تبلزمإو يف  يإ  مراقإل  -وسلم صلى ا عليو-الرسول 

عمإإإره، قبإإإل البعثإإإة النبويإإإة وبعإإإدىا، ونإإإورد ىنإإإا أمثلإإإة، علإإإى سإإإبيل ادلثإإإال ال احلصإإإر، تإإإدل  علإإإى تََأص إإإِل صإإإفة 

 الوسطية يف سخصية الرسول صلى ا عليو وسلم: 
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قنإإوره قلإإف الفنإإول الإإ ي  - عليإإو وسإإلمصإإلى ا-مإإق دالئإإل الوسإإطية يف سخصإإية الرسإإول  .1

عقإإد يف دار عبإإد ا بإإق جإإدعان لنصإإرة ادلظلإإوم، والنإإرب علإإى يإإد الظإإامل، وأنإإو لإإو دعإإ  إليإإو يف اإلسإإبلم 

 .(3)ألجاب

موقفإو مإإق اليهإود بعإد اذل إإرة  -صإإلى ا عليإو وسإلم-ومإق الإدالئل األ إرى علإإى وسإطية الرسإول  .2

عإإإداءذ بإإإل اسإإإتوعع اليهإإإود امإإإواطنني سإإإمق رلتمإإإ  ادلدينإإإة، ونظإإإم إىل ادلدينإإإة، فلإإإم يقإإإف مإإإنهم موقإإإف 

 عبلقتهم بادلسلمني عق طريق الدستور ال ي وسعو بعد ى رتو إىل ادلدينة.

ىإإإو موقفإإإو يف قادثإإإة اإلفإإإ   -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-ومإإإق أبإإإرز الشإإإواىد علإإإى وسإإإطية الرسإإإول   .3

َمت أم ادلممنني عائشة  زنا، فوقف الرسول موقفا وسإطا، فلإم ينإف ومل يثبإت، بال -رس  ا عنها-عندما اهتِ 

ّاءة عائشإإة   -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-مإإ  أنإإو  يف قَإإإرَارَِة نفسإإوذ ودليإإل ذلإإ   -رسإإ  ا عنهإإا-اإإان متيِقنإإا بإإ

الن اِه َما  َعِنْماُ  قولو صلى ا عليو وسلم ) ًَ ُُ ِفاي َأْهِناي، فَا ََا َعنَاى َأْهِناي َِّل   َمْن  َاْعُ ُرًِي ِمْن رَُجٍل يَاَنغَاِاي َأ

ََ  َاْدُمُل َعنَاى َأْهِناي َِّل   َمِعاي ًنا، َوَما  َكا  َََكُنوا رَُجاًل َم  َعِنْمُ  َعَنَِْه َِّل   َمَاْ ًنا، َوَقْد  ، ولكنإو انتظإر (4)(َمَاْ

َ  ال اِ  َن َجا ُووا يِ إْلِ ﴿َوْقَ  الّسماء ليَإْفِصَل يف ى ا األمإر،   أنإزل ا براءهتإا يف القإرآن  َِ ُعْصاَبٌة ِماْاُكْ  َِّل فْا

ٌن َلُك ْ  ًَ َمَاْ  (.11)النور:  ﴾َ  َتْحَاُبًُُ َشنًّا َلُكْ  َيْل ُه

 وؽلكق تَإَتّب  مراقل دعوتو، لنبنّي وسطيتو اليت رافقت ى ه ادلراقل، وى :

ًحي: .1  وسطَة النسًِ صنى اهلل عنَه وسن  في تّنقي ال

                                                           
السوة النبوية )مق البداية والنهاية( البق اثو، إلمساعيل بق عمر بق اثو، ربقيق: مصطفى عبد الواقد، بووت،  - (3)

 (.2/315م، )1976ىإ، 1395لبنان، دار ادلعرفة للطباعة والنشر والتوزي ، 
(، وصحيح 2661م: )صحيح البخاري، اتاب: الشهادات، باب: تعديل بعض النساء بعنق بعنا، احلديث رق - (4)

 (.2770مسلم، اتاب: التوبة، باب: يف قديث اإلف  وقبول توبة القاذ ، احلديث رقم: )
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الإإوق ، أوىل ادلظإإاىر الإإيت أبإإرزت وسإإطية الرسإإول صإإلى ا تعإإد بدايإإة الإإدعوة اإلسإإبلمية وبدايإإة نإإزول 

عليإإو وسإإلم، فعنإإدما نإإزل عليإإو الإإوق ، مل ينكإإر مإإا بينإإو الإإوق  ومل ينإإدف  إىل تصإإديق مإإا مسعإإو، وإظلإإا وقإإف 

صإإلى ا -موقفإا وسإإطا يهإإد  إىل اسإإتيعاب ىإإ ا احلإإدث اجللإإل، فتشإإو اتإإع السإإوة النبويإإة أن رسإإول ا 

َع إليإإو اخلإإبلء، فكإإان يإإأا غإإار قإإراء فيتعبّإإد فيإإو ليإإال عديإإدة ويتإإزو د لإإ ل ،   يرجإإ  إىل ُقبِإإ -عليإإو وسإإلم

:  َماا  َأًَاا   دغلإإة فتإإزِوده دلثلهإإا قإإحل جإإاءه احلإإق وىإإو يف غإإار قإإراء )... َِ : اقْاااَنْأ، قَاا  َِ َُ فَاَقاا  ُُ الَمنَاا اا َو َِ َف

: " فََأَمَ ًِي فَاَغط ِاي َحت ى يَاَنَغ مِ  َِ : اقْااَنْأ، قُاْناُ : َما  َأًَا  يَِقا ِرٍئ، يَِق ِرٍئ(، قَ  َِ ْهاَد ثُا   َأْرَساَنِاي، فَاَقا  َِ اٍّي ال

: اقْااَنْأ، فَاُقْناُ : َما  َأًَا  يِ  َِ ْهاَد ثُا   َأْرَساَنِاي، فَاَقا  َِ َقا ِرٍئ، فََأَماَ ًِي فََأَمَ ًِي فَاَغط ِاي الث  ًَََِة َحت ى يَاَنَغ ِماٍّي ال

:  فَاَغط ِاي الث  لِثََة ثُا    َِ ََ ﴿َأْرَساَنِاي، فَاَقا  . اقْااَنْأ َورَيُّا ٍَ ََ ِماْن َعنَا ًَْاا  ََ اإِل . َمنَا ََ ََ ال اِ ي َمنَا اقْااَنْأ يِ ْساِ  رَيٍّا

عنإإإدما نإإإزل عليإإإو  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-نبلقإإإن مإإإق ىإإإ ه الروايإإإة أن الرسإإإول  (5)((2)العلإإإق: ﴾اأَلْكاااَنمُ 

سإإر، فلإإم ينكرىإإا ومل يسإإار  إىل إظهإإار سإإعادتو  الإإوق  مل يتسإإر  يف قكمإإو علإإى ىإإ ه الظإإاىرة أىإإ   إإو أم

مق أجلها، وإظلا انتظر قحل تتنح الصورة أمامو، واليت أوسحها لو فيما بعد ورقة بق نوفل امإا جإاء يف سبإام 

يإإإدل علإإإى وسإإإطيتو ذبإإإاه أمإإإور  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-القصإإإة ا نفإإإة الإإإ ار، ىإإإ ا ادلوقإإإف مإإإق رسإإإول ا 

 احلياة.

ًة .2  من الان َّللى الِهن تعبَن عن الًسطَة:  التدرج في الدع

منإإ  بدايإإة الإإدعوة اإلسإإبلمية منه إإا وسإإطا يف نشإإر اإلسإإبلم، فلإإم  -صإإلى ا عليإإو-انإإتهج الرسإإول 

غلهر بالدعوة من  بدايتها، وإظلا بدأ بادلقرّبني مق أصحابو،   انتقل إىل دعوة قومإو مإق دون النإاسذ فعإق أيب 

َْااِه َوَساان َ  ِحااََن َأًْاااَ َِ الن ااُه َعاا   َوَجاال : الل إإُو َعْنإإُو، قَإإاَل:  أَن  أَبَإإا ُىَريْإإإرََة َرِسإإ َ  ُِ الن ااِه َصاان ى اهللُ َعَن  قَاا َم َرُسااً

                                                           
(، 3صحيح البخاري، بدء الوق ، باب: ايف بدء الوق  إىل رسول ا صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم: ) - (5)

صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم: وصحيح مسلم، اتاب: اإلؽلان، باب: ايف بدء الوق  إىل رسول ا 
(160.) 
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ََ اأَلقْااااَنيَِنَ ﴿ اااََنَت ًِ اااَن قُااااَنْ ٍ  (214)الشإإإعراء: ﴾َوَأًْاااِ ْر َع ًَ :   َااا  َمْع َِ َهااا -، قَااا  ًَ اْشاااتَاُنوا  -َأْو َكِنَماااًة ًَْح

ًََْ ،  َاا  َعب  ُسااْبَن َأًْاُفَاااُكْ ،  َ  ًََْ ،  َاا  يَاِااي َعْبااِد َماَاا ٍف  َ ُأْغاِااي َعااْاُكْ  ِمااَن الن ااِه َشاا ُأْغاِااي َعااْاُكْ  ِمااَن الن ااِه َشاا

َِ ِماَن ا ََ ِمَن الن ِه َشًََْ ، َو َ  َصِفَ ُة َعم َة َرُسًِِ الن اِه  َ ُأْغاِاي َعْاا ًََْ ، َو َا  لن اِه َعْبِد الُمط ِنِب  َ ُأْغِاي َعْا َشا

َِ ِمَن الن ِه َشًََْ ( ََِمُة يِْاَ  ُمَحم ٍد َسِنَِاي َم  ِشَِْ  ِمْن َم ِلي َ  ُأْغِاي َعْا  .(6)فَ 

انِِكَنَ ﴿  اانت مرقلة اجلهر بالدعوة بعإد نإزول قولإو تعإاىل:  ًْ َمُن َوَأْعاِنْض َعاِن اْلُم َْ  ﴾فَ ْصادَْع ِيَما  تُاا

صإإد  بإإأمر ا ومل تأ إإ ه فيإإو لومإإة الئإإم، فإإدعا إىل ا الصإإعو والكبإإو (، قإإال ابإإق القإإيم:  ف94)احل إإر: 

 .(7)واحلر والعبد وال ار واألنثى واألمحر واألسود واجلق واإلنس 

ىإإ ه ادلنه يإإة ادلتدِرجإإة يف الإإدعوة إىل العقيإإدة اجلديإإدة، تإإدل  علإإى أن الوسإإطية ىإإ  أىإإم مسإإة يف ىإإ ه 

 م.الدعوة وصاقبها صلى ا عليو وسل

فاااي المد ااااة يعاااد الهِااانة ماااغ فَااا ت المِتماااغ غَااان  -صااانى اهلل عنَاااه وسااان -وساااطَة النساااًِ  .3

 المانمَن:

مإإإق األدلإإإة الواسإإإحة علإإإى وسإإإطية الرسإإإول صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم ومنه إإإو، موقفإإإو ادلتسإإإامح مإإإ  غإإإو 

ادلسإإلمني يف ادلدينإإة ادلنإإورة بعإإد اذل إإرة، فقإإد اإإان رلتمإإإ  ادلدينإإة ػلتإإوي أ بلطإإا مإإق ديانإإات سلتلفإإة، مإإإنهم 

ومإإإنهم اليهإإإود، واإإإان  ادلسإإلمون الإإإ يق ذبمعهإإإم دعإإإوة رسإإول ا، ومإإإنهم ادلشإإإراون الإإإ يق يعبإإدون األوثإإإان،

 -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-الرجإإل مسإإلما وأبإإوه مشإإراا، والرجإإل يكإإون مسإإلما وأ إإوه مشإإراا، واإإان الرسإإول 

يعإإإإاملهم معاملإإإإة طيبإإإإة، فكإإإإان ؽلإإإإر علإإإإى رلالسإإإإهم، واإإإإان يف اجملإإإإالس مسإإإإلمون فإإإإبل ينكإإإإر علإإإإى ادلسإإإإلمني 

سإلم، وقإد أوردت اتإع السإنة النبويإة جلوسهم يف تل  اجملإالسذ وىإ ا دليإل علإى وسإطيتو صإلى ا عليإو و 

                                                           
 (.2753صحيح البخاري، اتاب الوصايا، باب ىل يد ل النساء والولد يف األقارب؟، احلديث رقم: ) -(6)
، ممسسة 27زاد ادلعاد يف ىدي  و العباد، مد بق أيب بكر بق أيوب بق سعد مشس الديق ابق قيم اجلوزية، ط  -(7)

 (.3/12م، )1994ىإ /1415بة ادلنار اإلسبلمية، الكويت, الرسالة، بووت، مكت
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َْااِه َوَساان َ  تفاصإإيل عإإق ذلإإ ذ فعإإق عإإروة بإإق الإإزبو أن أسإإامة بإإق زيإإد قدثإإو: ) َ  َرُسااًَِ الن ااِه َصاان ى اهللُ َعَن َأ

ًُد َسْعَد ْينَ  ُُ  َاُع ُعَب َدَة ِفي يَاِاي الَحا ِرِث  رَِكَب َعَنى ِحَم ٍر َعَنى َقِطََفٍة َفدَِكَ ٍة، َوَأْرَدَف ُأَس َمَة ْيَن زَْ ٍد َورَاَو

ََلِاا ِنااٍل ِفَااِه َعْبااُد الن ااِه يْااُن أُيَااي  ايْااُن َسااُنًَِ َو ِْ : َحت ااى َماان  ِيَم َِ َْ يْااِن الَزااْ رَِج قَاْبااَل َوقْاَعااِة يَااْدٍر، قَاا  ََ قَاْبااَل َأ

ٌِ ِماَن الُمْاااِنمِ  ِنااِل َأْماااَل ِْ ََا ِفاي الَم ، فَااِا ًِد ُ ْااِنَ  َعْبااُد الن ااِه يْاُن أُيَااي  َِ َوالََاُهاا اانِِكََن َعبَاَدِة اأَلْوثَاا  ًْ ََن َوالُم

 .(8)(َوالُمْاِنِمَنَ 

 ث ًَ : اإلًا ًَة

-ىإإو أنإإو مإإنهج إنسإإاينذ وذلإإ  ألن النإإ   -عليإإو الصإإبلة والسإإبلم-إن أول مإإا ؽلتإإاز بإإو مإإنهج النإإ  

 امت األنبياء وادلرسلنيذ ل ا ف نو مرسإل للنإاس  يعإا، و طابإو للبشإرية بأسإرىاذ عرهبإا  -صلى ا عليو وسلم

ًَنا َوًَِ  ًناَوَم  َأْرَسْنَا َ  َِّل   َك ف ًة لِنا  ِس يَ ﴿وع مهاذقال تعاىل:   (.28)سبأ:  ﴾ًِ

منه إإو ىإإ ا يف اسإإتيعابو يف دعوتإإو صإإهيبا الرومإإ ، وسإإلمان  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-وقإإد طب إإق النإإ  

الفارسإإ ، وبإإبلل احلبشإإ . واانإإت آصإإرة اإلؽلإإان والعقيإإدة أقإإوى مإإق أ إإوة النسإإع والعإإرق واألر ، امتثإإاال 

ًَ ﴿لقولإإو تعإإاىل:  ََ َِّلْماا ِماُااً َْ ً َماا  اْلُم ََ َِّل ًا الن ااَه َلَعن ُكااْ  تُاْنَحُمااً ْ ُكْ  َواتا ُقاا ًَ ََْن َأَماا ًا يَااا )احل إإرات:  ﴾ٌة فََأْصااِنُح

10.) 

 إإبلل اسإإتقبالو للوفإإود، وإرسإإالو للرسإإل،  -عليإإو الصإإبلة والسإإبلم-وظهإإر اجلانإإع اإلنسإإاين يف دعوتإإو 

 وسلاطبة زعماء الدول يدعوىم بدعاية اإلسبلم.

 ث لث : الثب ت عنى المب دئ

                                                           
(، 4566صحيح البخاري، اتاب تفسو القرآن، باب: )ولتسمعق مق ال يق أوتوا الكتاب، احلديث رقم، ) - (8)

 (.1798وصحيح مسلم، اتاب اجلهاد والسو، باب: يف دعاء الن  صلى ا عليو وسلم إىل ا، احلديث رقم: )
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بالتمسإ  بادلبإادئ الإيت دعإا إليهإا صإلى ا عليإو وسإلم.  -صإلى ا عليإو وسإلم-امتازت دعإوة النإ  

ََ َوُهاا ْ ﴿قإال تعإاىل:  َْاا اَا  َِّلَل َِْهُ  ال ااِ ي َأْوَحَاْ ًَ َعنَاا نُا ََ َأْرَسااْنَا َ  ِفاي أُم ااٍة قَاْد َمنَااْ  ِمااْن قَاْبِنَها  أَُمااٌ  لَِتتاْ  َكااَ ِل

ََ يِ لن ْحَمِن  َِْه َمَت بِ َ ْكُفُنو ًَك ْنُ  َوَِّلَل ًَ َعَنَِْه تَا ًَ رَيٍّي َ  َِّلَلَه َِّل   ُه  (.30)الرعد:  ﴾ُقْل ُه

وإن ى ا الثبإات والتمسإ  بادلبإادئ والثقإة ادلطلقإة هبإا، اإان سإببا يف اْنِشإَداِد النإاس إليإوذ ففإ  قإديث 

: جاا َوت قُاااَن ٌ  َِّللَااى َأيِااي َ لِااٍب، فَ بْإإق َأيب طَالِإإعٍ عقيإإل  َِ ََ َهاا ا قَااد  َاًاا  ِفااي ، قَاا  َ  ايااَن َأِمَاا ًا: َِّل قاا ُل

: ِمان يََاٍ   ََ َِّللََاِه ف ساَتزَنَجُه ِمان كابٍل،  َقاًِ ً ِد ا ، ف ًَهُه َعّا ، َفقا ِ:  ا  َعِقَاُل، انِتاِاي ِيُمَحم اٍد، فا ًطََن

َعَل َ طُنُب الَفيَو،  َ  َِ ، َف ِة الَحنٍّ ِة َحانٍّ الن م ا ِو، َصِغٍَن، فَِ َو يِِه َفي الظ ِهََنِة، ِفي ِشد  اي فَاِه ِمان ِشاد  ًِ م

ِدِه ، ف ًتَااهِ  ِِ ََ تُااََِ ِه  ِفاي ًاا ِد ِه  وَمااا ً اا ًا َأ ََُ ِو َزَعُماا ََ َها اا َ  يَاِااي َعمٍّ َِ َأيُاً َ لِااٍب: َِّل  فَاَنما  َأتاا ُه ، قَاا 

ََ الا بيُّ َصنى الن ُه َعَنَه وَسن  َيَصَنُُ َِّلَلى الا م ِو، قَ  : ما  َعن َأَاُه ،  َفَحن  َِ ً امُل  قَا  ُِ ال ََ َهِ  : تَاَنو َِ

ًا ِماهاا  ُشااعَنًة، َفقاا ِ َأيُااً َ لِااٍب: واهلِل، ماا  َكااَ يَا  ايااُن  ااِعُن ََ ِماااُك  َعنااى َأَ تًُ ََلِاا َأًاا  يَِأقااَدَر َعنااى َأَ َأرُد  

ًا(  .(9)َأِمي َقطُّ، ف رِجُع

األعإداءذ وسإحا يف سإبيل ىإ ه لوسإائل الهىيإع الإيت مارسإها  -صلى ا عليو وسلم-ومل ؼلن  الن  

 ادلبادئ، اما مل ؼلن  لوسائل الهغيعذ شلا عرستو قريش مق ادلال واجلاه والنساء.

ًّمًِ والّتم م في الّتبنَغ  رايع : ال

ُِ يَانٍّااْغ َماا  أًُْااِ َِ ﴿بَإل إإَ   يإإ  مإإا أنإإزل إليإإو، قإإال تعإإاىل: -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-فإإالن    َاا  َأ اَُّهاا  الن ُسااً

َْاا َ  الن ااَه َ   َاْهااِديَِّلَل ََ ِمااَن الا اا ِس َِّل َْ لَااْ  تَاْفَعااْل َفَماا  يَان غْااَ  ِرَساا لََتُه َوالن ااُه  َاْعِصااُم ََ َوَِّل َم  ََ ِمااْن رَيٍّاا ًْ اْلَقاا

قإإال ابإإق عبإإاس: ادلعإإي بل إإ   يإإ  مإإا أنإإزل إليإإ  مإإق ربإإ ، فإإ ن  (.قإإال القإإرط :  67)ادلائإإدة: ﴾اْلَكاا ِفنِ نَ 

                                                           
 مد بق إمساعيل بق إبراىيم بق ادلعوة البخاري، دائرة ادلعار  العثمانية، قيدر آباد، الداق، تاريخ الكبو،ال - (9)

(7/51.) 
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ت رسالتو، وى ا تأديع للن  صلى ا عليإو وسإلم، وتأديإع حلملإة العلإم مإق أمتإو اتمت سيئا منو فما بلع

 .(10)أال يكتموا سيئا مق أمر سريعتو، وقد علم ا تعاىل مق أمر نبيو أنو ال يكتم سيئا مق وقيو 

 -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-علإإى ِاَفايَإإِة النإإ   -رسإإ  ا تعإإاىل عنهإإا-وقإإد سإإهدت عائشإإة أم ادلإإممنني 

ًََْ  ِمم ا  َأًْااَ َِ الن اُه قَاَلْت: بالت ْبِليِ ، فقالت دلسروق:  َْاِه َوَسان َ  َكاَتَ  َشا َ  ُمَحم اًدا َصان ى اهللُ َعَن ََ َأ َث  َمْن َحاد 

 : َْاااِه، فَاَقاااْد َكاااَ َب(، َوالن اااُه  َاُقاااًُِ ََ ﴿َعَن ََ ِماااْن رَيٍّااا َْااا َِ َِّلَل ُِ يَانٍّاااْغ َمااا  أًُْاااِ  ( 67)ادلائإإإدة: ﴾ َااا  َأ اَُّهااا  الن ُساااً

 .(11)ا يََة(

َهااَ ا يَاااَلٌ  ﴿رسإإالة سإإاملة جلميإإ  النإإاس، قإإال تعإإاىل:  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-امإإا أن رسإإالة النإإ  

ًَ َِّللَااٌه َواِحااٌد َولََِاا  ك َن ُأولُااً اأْلَْلبَاا بِ  ً َماا  ُهاا ًا َأ ( قإإال ابإإق اثإإو: 52)إبإإراىيم:  ﴾لِنا اا ِس َولَُِاْاااَ ُروا يِااِه َولََِاْعَنُماا

مكل إإإف بالنإإإاس  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم–. وبإإإني  أن الرسإإإول (12) أي بإإإبلم جلميإإإ  اخللإإإق مإإإق إنإإإس وجإإإق 

ِعظٌَة لِْنُمت ِقَنَ ﴿ يعاذ فقال سبحانو:  ًْ ٌَ لِنا  ِس َوُهًدى َوَم  (.138)آل عمران:  ﴾َهَ ا يَاََ 

ِفاي ُساًِ  الدعوة اإان يإدور )الناس  يعاذ فف  بداية  -صلى ا عليو وسلم-وقد مشل  طاب الن  

ًا: َ  َِّللَاااَه َِّل   الن اااُه تُاْفنِ  ًلُااا :   َااا  َأ اَُّهااا  الا ااا ُس، ُق ُِ ًَ  َاُقاااً َْاااِه ُحن اااٌة َحْماااَناُو، َوُهااا ااا ِز َوَعَن َِ ًا(َِي اْلَم  ،(13 ُحااا

ٍم َهااَ ا (، قَااو اطإإع  إإو  احل إإيج يف موسإإم احلإإج، وجإإاء يف  طبتإإو: ) ًْ ٌم  َاا  َأ اَُّهاا  الا اا ُس َأيُّ  َااا ًْ ًا:  َااا  ُل

                                                           
ّدوين وإبراىيم أطفيش، ط - (10) ، 2اجلام  ألقكام القرآن، للقرط ، أبو عبد ا زلمد بق أمحد، ربقيق: أمحد ال

 (.6/242م، )1964ىإ 1384القاىرة، دار الكتع ادلصرية، 
(، 4612صحيح البخاري، اتاب: تفسو القرآن، باب: )يا أيها الرسول بل  ما أنزل إلي ...(، احلديث رقم: ) - (11)

 (.40/275(، )24227ومسند أمحد، احلديث رقم: )
سبلمة،  تفسو القرآن العظيم، لعمر إمساعيل بق عمر، أبو الفداء، ادلعرو  بابق اثو، ربقيق: سام  بق زلمد- (12)
 (.4/523م، )1999ىإ، 1420، دار طيبة للنشر والتوزي ، 2ط
أليب بكر زلمد بق إسحاق بق  زؽلة، (، صحيح ابق  زؽلة، 25/404(، )16022مسند أمحد، احلديث رقم: ) - (13)

، اتاب الوسوء، باب: م2003ىإ، 1424، 3ربقيق: الداتور زلمد مصطفى األعظم ، ادلكتع اإلسبلم ، ط
 (.159ل على أن الكعبني الل يق أمر ادلتوس ء بعسل الرجلني..، احلديث رقم: )ذار الدلي
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ًا: َشاْهٌن َحاَناٌم "،  :  فَاَأيُّ َشاْهٍن َهاَ ا (، قَا ُل َِ ًا: يَانَاٌد َحاَناٌم، قَا  :  فََأيُّ يَاَنٍد َهَ ا (، قَا ُل َِ : َحَناٌم، قَ  َِ قَا 

ِمُكْ  َهااَ ا، ِفااي يَانَاا ًْ َُْكْ  َحااَناٌم، َكُحْنَمااِة  َااا اَلُكْ  َوَأْعَناَضااُكْ  َعنَاا ًَ َ  ِدَماا وَُكْ  َوَأْماا دُِكْ  َهااَ ا، ِفااي َشااْهنُِكْ   فَااِا

 .(14)َهَ ا(

قَ لَاِ  الاٍَّاا ُو الِنساء بيوم يَِعظُُهق  فيو. فعق أيب سعيد اخلدري: ) -صلى ا عليو وسلم-و ّص الن  

ًما  ِماْن ًَاْفِاا ًْ ، فَ ْجَعاْل لَاَا   َا ُِ ََ النٍَّجا  َْا ًما  َلِقاََاُهن  لِنا ِبيٍّ َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ : َغَنبَاَا  َعَن ًْ َعاَدُهن   َا ًَ ، فَا ََ

ُم َثالَثَااًة ِمااْن َولَااِدَه  َِ َلُهاان :  َماا  ِمااْاُكن  اْمااَنَأٌة تُاَقاادٍّ ََ ِفََماا  قَاا  َعَظُهن  َوَأَمااَنُهن ، َفَكاا  ًَ ََ َلَهاا  ِفَااِه، فَااا ، َِّل   َكاا 

:  وَ  َِ َِْن  فَاَق  َِ يً  ِمَن الا  ِر( فَاَق َلِ  اْمَنَأٌة: َواثْاَاتَا َِْن(ِح  .(15)اثْاَاتَا

ًار  م ما : اإلقا ع ي لح

ّاىإنيذ ذلإ  ألن االعتقإاد يقإوم  إن ادلد ل إىل إؽلان الناس ىو االقتنا  بادلبادئ مإق  إبلل احل إج وال

ّاىإني،  على إؽلان واقتنا  العقإل والقلإع دبإا يعإر  علإى الإنفس مإق ادلبإادئذ ومإا يإدّل عليهإا مإق احل إج وال

ّاىإني. لإ ا فإ ن ا عإز وال سلطان ألقد عليهما إال يف قصول اإلؽلان، وال ينف  فيها سوى قوى  األدلإة وال

َُ ِفاااي الااادٍّ نِ ﴿وجإإإل جعإإإل ذلإإإ  أصإإإبل يف الإإإديق  ( وأرسإإإد ا عإإإز وجإإإل نبيإإإو إىل 256)البقإإإرة:  ﴾َ  َِّلْكاااَنا

ِعظَااِة اْلَحَاااَاِة َوَجاا ِدْلُهْ  ا﴿الإإدعوة باإلقنإإا ذ فقإإال سإإبحانو وتعإإاىل:  ًْ ََ يِ ْلِحْكَمااِة َواْلَم دُْع َِّللَااى َسااِبَِل رَيٍّاا

 .(125)النحل: ﴾ِتي ِهَي َأْحَانُ يِ ل  

جإإاء يهإإودي إىل اتإ بَإإَ  أسإإلوب ادلإإنهج اإلقنإإاع ذ وذلإإ  بإإاحلوار، فقإإد  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-والنإإ  

ُ ِصْدَقُو يف الدعوة، وقد ابتا  منو سبراً إىل أجل، فطالبو قبإل قلإول األجإل  -صلى ا عليو وسلم-الن   ؼْلَتِّ

                                                           
(، وصحيح مسلم، اتاب: 1739صحيح البخاري، اتاب: احلج، باب:  طبة أيام مي، احلديث رقم: ) - (14)

 (.1679القسامة وااربني والقصا  والديات، باب: تعلين ربرًن الدماء واألعرا  واألموال، احلديث رقم: )
(، والسنق 101صحيح البخاري، اتاب العلم، باب: ىل غلعل للنساء يوم على قدة يف العلم؟، احلديث رقم: ) - (15)

ّى، للنسائ ، اتاب العلم، باب: فنل العلم، احلديث رقم: )  (.5/386(، )5865الك
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القإإوم، فكإإان قولإإو: إنكإإم يإإا بإإ  عبإإد ادلطلإإع قإإوم مطإإل، فَإَهإإم  بإإو عمإإر رسإإ  ا  معلظإإاً لإإو يف القإإول وسإإط

َْ عنو، فمنعو الرسول صلى ا عليو وسلم، وقال لو يا عمر: ) ََ  َا  ُعَماُن َأ ًََج َِّللَاى َغَْاِن َهاَ ا ِمْاا ً   ُكا ا  َأْحا َِّل

انِ َن َصا ًع  ِماْن َغَْاِنُِ تَْأُمَنًِي ِيُحْاِن اأْلََداِو َوتَْأُمَنُُ ِيُحْاِن التٍّبَ  ًْ ُُ ِع ََْهْب يِِه  َ  ُعَمُن فَ ْقِ ِه َحق ُه َوزِْد  َعِة ا

ََ َم  رُْعَتهُ   .  (16)(َمَك 

ًقف العداني  س دس : اإلحا َ والاصح وتِاب الم

إن مق فطرة اإلنسان قع  اإلقسان، وبُإْعض العنف واذلوان. وذل  مفتاح لئلؽلإان، لإ ا فإ ن ا تعإاىل 

ًا َأْهااَل اْلِكتَاا ِب َِّل   يِاا ل ِتي ِهااَي ﴿أمإإر دبخاطبإإة أىإإل الكتإإاب باإلقسإإانذ فقإإال سإإبحانو وتعإإاىل:  اا ِدُل َِ َوَ  ُت

ََ ا﴿وقولو تعاىل: ﴾َأْحَانُ  ِعظَِة اْلَحَاَاِة َوَج ِدْلُهْ  يِ ل ِتي ِهَي َأْحَانُ  دُْع َِّلَلى َسِبَِل رَيٍّ ًْ  ﴾.يِ ْلِحْكَمِة َواْلَم

وإن اخلطاب بلعة الناصح ال ي يبتع  ادلصلحة الدينية والدنيوية للَمْدُعِو، تُإَمثِإُر فيو، وى  مفتإاح لقلبإو 

أمإإر أمتإإو بالنصإإيحة فقإإال:  -عليإإو وسإإلمصإإلى ا -يُعِإإد ُه السإإتقبال الفكإإرة اسإإتقباال مقبإإوالذ لإإ ا فإإ ن النإإ  

ًِلِه َوأِلَنِم ِة الُمْاِنِمََن َوَع م ِتِهْ ()  .(17)الدٍّ ُن الا ِصََحُة: لِن ِه َوِلَنُس

قريشإإا بلعإإة الناصإإح األمإإنيذ دون اسإإتعداء ذلإإم أو اسإإتخفا   -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-وقإإد دعإإا النإإ  

َن قُاَنْ ٍ  هبمذ فقال: ) ًَ َه   َأوْ - َ  َمْع ًَ اْشتَاُنوا َأًْاُفَاُكْ ،  َ ُأْغِاي َعْاُكْ  ِمَن الن ِه َشًََْ ،  َا  يَاِاي  -َكِنَمًة ًَْح

ََ ِماَن الن اهِ  ًََْ ،  َا  َعب ا ُس يْاَن َعْباِد الُمط ِناِب  َ ُأْغاِاي َعْاا ًََْ ، َو َا  َعْبِد َمَا ٍف َ  ُأْغِاي َعْاُكْ  ِمَن الن اِه َشا  َشا

                                                           

(، وادلع م 1/521(، )288)صحيح ابق قبان، ذار االستحباب للمرء أن يأمر بادلعرو ، احلديث رقم:  ((16))
(، 6547(، وادلستدرك على الصحيحني، للحاام، احلديث رقم: )5/222(، )5147الكبو، احلديث رقم: )

(3/700.) 
(، 56صحيح البخاري، اتاب: اإلؽلان، باب: قول الن  صلى ا عليو وسلم الديق النصيحة، احلديث رقم: ) - (17)

بووت. الطبعة:  –قيق: زلمد فماد عبد الباق ، دار إقياء الهاث العريب وصحيح مسلم،  دلسلم بق احل اج، رب
 (.55م احلديث رقم: )2004-ىإ1425األوىل، 
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ََِماُة يِْااَ  ُمَحم اٍد َساِنَِاي َما  ِشاَِْ  ِماْن َما ِلي  َصِفَ ُة َعم ةَ  ًََْ ، َو َا  فَ  َِ ِماَن الن اِه َشا َرُسًِِ الن ِه  َ ُأْغِاي َعْاا

َِ ِمَن الن ِه َشًََْ (  .(18)َ  ُأْغِاي َعْا

صإلى -عنإدما أرسإل النإ  قريصإا يف دعوتإو إىل ىدايإة ا  إريق، ف -صلى ا عليإو وسإلم-واان الن  

ََ إىل  يإإّ أوصإإاه قإإائبًل:  -رسإإ  ا عنإإو-علإإ  بإإق أيب طالإإع  -ا عليإإو وسإإلم َحت ااى     اًْاُفااْ  َعنَااى ِرْسااِن

َْ  َاْهاِديَ  الن اِه أَلَ ًَ َِْهْ ل فَا اُب َعنَا ِِ ْسااَلِم َوَأْمبِاْنُهْ  ِيَما  َ  ََ رَُجااًل الن ا تَاْاِ َِ ِيَا َحِتِهْ  ثُا   اْدُعُهاْ  َِّللَاى اإْلِ ُه يِا

 ََ ََ َل َْ َ ُكً ََ ِمْن َأ ٌن َل  .(19)ُحْمُن الاا َعِ (  َمَاْ

 العّفة في الماهج والبُاْعد عن التِن ح س يع : 

ٍَ َعِظاَ ٍ ﴿يف أ بلقوذ فقإال:  -صلى ا عليو وسلم-مدح ا تعاىل الن   ََ َلَعَنى ُمنُا  ً )القلإم:  ﴾َوَِّل

َْاِه َوَسان َ  (، ووصف أبو سعيد اخلدري قياء الن  صلى ا عليو وسلم، فقال: 4 ََ الا ِبيُّ َصان ى اهللُ َعَن  َك 

 .(20)(َأَشد  َحََ ًو ِمَن الَعْ رَاِو ِفي ِمْدرَِه 

ويف أقوالإإإو وإن ىإإإ ا اخللإإإق العظإإإيم، واحليإإإاء الشإإإديدذ لَيْظَهإإإُر يف سإإإلوك النإإإ  صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم، 

وأفعالوذ وىو مِسَإة بإارزة يف دعوتإو، َأَسإَر بإو قلإوب العبإاد، واإان منه إو ىإ ا يف قإِق النإاس  يعإا، قإحّل أىإل 

ََ اْساُمُه َعْباَد ادلعاص  منهم. فعق عمإر بإق اخلطإاب ) َْاِه َوَسان َ  َكا  َ  رَُجااًل َعنَاى َعْهاِد الا بِايٍّ َصان ى اهللُ َعَن َأ

ََ  اُ  َْاِه الن ِه، وََك  ََ الا بِايُّ َصان ى اهللُ َعَن َْاِه َوَسان َ ، وََكا  َُ َرُساًَِ الن اِه َصان ى اهللُ َعَن ََ ُ ْ اِح َنق ُب ِحَم رًا، وََك 

ِم: الن ُه    ًْ َِ رَُجٌل ِمَن الَق ِنَد، فَاَق  ُِ ًم  فََأَمَن يِِه َف ًْ ً َناِب، فَأُِتَي يِِه  َا ُُ ِفي ال ْااُه، َما  َأْكثَااَن  العَ َوَسن َ  َقْد َجَنَد

                                                           
(، 2753صحيح البخاري، اتاب: الوصايا، باب: ىل يد ل النساء والولد يف األقارب؟، احلديث رقم: ) - (18)

 (.206ت  األقربني(، احلديث رقم: )وصحيح مسلم، اتاب: اإلؽلان، باب: قولو تعاىل: )وأن ر عشو 
(، وصحيح مسلم،  5/134(، )4210البخاري، اتاب ادلعازي، باب، غزوة  يّ، احلديث رقم: )صحيح  -(19)

 (.4/1873(، )2406اتاب: فنائل الصحابة، باب: فنائل عل ، احلديث رقم: )
(، وصحيح 3562وسلم، احلديث رقم: )صحيح البخاري، اتاب: ادلناقع، باب: صفة الن  صلى ا عليو  - (20)

 (.2320مسلم، اتاب: الفنائل، باب: اثرة قيائو صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم: )
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ً ااااُه ُ ِحاااا الن ااااِه َماااا  َعِنْمااااُ  َِّل ًَ َْااااِه َوَساااان َ :   َ تَاْنَعاُااااًُُ، فَا َِ الا بِاااايُّ َصاااان ى اهللُ َعَن َتى يِااااِه  فَاَقاااا  َْ بُّ الن ااااَه َماااا   اُاااا

ًَلُه( فهإإ ه احلادثإإة قإإدثت يف زمإإق النإإ  صإإلى ا عليإإو وسإإلم، وىإإو  إإو األزمإإان، إال أن الإإدرس  .(21)َوَرُساا

 لعظيم يف أدب النبوة وفقو النبوة ومنهج النبوة قحل يف قق العصاة مق األمة.ا

 ث ما : ماهج التَاَن والتبًَن

إن مإإإق أبإإإرز مبلمإإإح ادلإإإنهج الإإإدعوي النبإإإوي اعتمإإإاده التيسإإإو، وإعإإإبلن التبشإإإو. وإن ىإإإ ا الإإإنمط مإإإق 

تنفإإو فلإإيس مإإق سإإأنو إال صإإدود األسإإاليع يإإمثر يف ادلسإإتم ذ ويسإإتمليو إىل الإإدعوة. أمإإا مإإنهج التعسإإو وال

ًَ اْجَتبَا ُكْ  َوَما  َجَعاَل ﴿الناس عق الدعوةذ والنفور مق الدعاة. قال تعاىل:  ُِ ُها َ  ِجَه ِد َوَج ِهُدوا ِفي الن ِه َح

( وإن الشإريعة بنيإت علإى رفإ  احلإرجذ ودعإت إىل التيسإو وقإت 78)احلإج:  ﴾َعَنَُْكْ  ِفي الادٍّ ِن ِماْن َحاَنجٍ 

التيسإإو والتبشإإوذ  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-شإإقةذ قيإإث قإإالوا: ادلشإإقة ذبلإإع التيسإإو. وسإإق  النإإ  قصإول ادل

ااُنوا، ومنإإ  مإإق التعسإإو والتنفإإو، عإإق أنإإس بإإق مالإإ  عإإق النإإ  صإإلى ا عليإإو وسإإلم قإإال:) ااُنوا َو َ تُاَعاٍّ َ اٍّ

ُنوا، َوَ  تُااَافٍُّنوا ًٍّ  .(22)(َوَي

ودلإإإا أ طإإإأ األعإإإرايب فبإإإال يف ادلسإإإ د، مل يعنفإإإو النإإإ  صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلمذ بإإإل دلّإإإا ىإإإم الصإإإحابة بإإإو 

ًلااه ودبنتهإإى البسإإاطة ومإإق غإإو تعصإإع أو رفإإ  صإإوت: يريإإدون تعنيفإإو، قإإال ذلإإم:  ًا عنااى ي ًُ، وهن قاا  دعاا

 .(23)سِال من م و(

ًته صنى اهلل عنَه وسن   المطنب الث ًي: غ   ت ووس نل دع

                                                           
(، واجلام  6780صحيح البخاري، اتاب: احلدود، باب: ما يكره مق لعق سارب اخلمر، احلديث رقم: ) - (21)

 (.37/440السكر، )الصحيح للسنق وادلسانيد، لصهيع عبد اجلبار، مشروعية قد 
صحيح البخاري، اتاب: العلم، باب: ما اان الن  صلى ا عليو وسلم يتخوذلم بادلوعظة والعلم ا  ال ينفروا،  - (22)

 (.69احلديث رقم: )
(، وصحيح مسلم،  8/12(، )6025احلديث رقم: )الرفق يف األمر الو، صحيح البخاري، اتاب األدب، باب:  -(23)

باب وجوب غسل البول وغوه مق الن اسات إذا قصلت يف ادلس د، وأن األر  تطهر بادلاء، اتاب: الطهارة، 
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 للمنهج النبوي الدعوي غايات ومقاصد ووسائل، ؽلكق أن نفِصلها يف ا ا:

ًته صنى اهلل عنَه وسن :  أو : غ   ت ومق صد دع

َكَماا  َأْرَسااْنَا  ﴿مإإق ادلهمإإة الإإيت اّلفهإإا ا هبإإا:  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-ينطلإإق ادلإإنهج الإإدعوي للنإإ  

نُااً َعنَااَُْك ْ  ًً  ِمااْاُكْ   َاتاْ ًا  ِفااَُكْ  َرُساا ًًُاا   َ تِاَاا  َو اُاا َكٍَُّكْ  َو ُاَعنٍُّمُكااُ  اْلِكتَاا َب َواْلِحْكَمااَة َو ُاَعنٍُّمُكااْ  َماا  لَااْ  َتُك

 ََ ّي: ﴾َو اُاا َكٍَُّك ْ ﴿( فمهمإإة النإإ  صإإلى ا عليإإو وسإإلم، ىإإ : الهبيإإة: 151)البقإإرة:  ﴾تَاْعَنُمااً ، قإإال الطإإ

ّي:  وىإإو الفرقإإان، يعإإ   ﴾ُكااُ  اْلِكتَاا بَ َو ُاَعنٍّمُ ﴿ ويطهإإرىم مإإق دنإإس الإإ نوب ، ومهمإإة التعلإإيم:  قإإال الطإإ

ّي:  السإنق والفقإو يف الإديق ،  ﴾َواْلِحْكَمةَ ﴿أنو يعلمكم أقكامو . و ًا ﴿قال الطإ ًًُا َو ُاَعنٍُّمُكاْ  َما  لَاْ  َتُك

 ََ ّي:  ويعلمكم مق أ بار األنبياء، وقصص األمم اخلالية  ﴾،تَاْعَنُمً  .(24)قال الط

 الدعوي النبوي لَتْحِقيِق  لة مق ادلقاصد، ى :وقد اذب ََو ادلنهج 

ًحَد اهلل تع لى: .1  مقصد ت

ادلقصإإد األساسإإ  مإإق الإإدعوة النبويإإة ىإإو تصإإحيح العقيإإدة، وربقيإإق التوقيإإد، وذلإإ  باعتبإإاره األسإإاس 

الإإإ ي يقإإإوم عليإإإو الإإإديق. وىإإإإو جإإإوىر الرسإإإاالت السإإإماوية، وجإإإوىر مهمإإإإة األنبيإإإاء  يعإإإا علإإإيهم الصإإإإبلة 

  العبإادة لعإو ا. والسبلم. فقد عاجل صلى ا عليو وسلم قالة االضلإرا  العقإدي يف اجلاىليإة، الإيت تصإر 

ابإإق عمإإر، أن رسإإول ا صإإلى ا عليإإو وسإإلم، قَإإاَل: واألقاديإإث اثإإوة يف ىإإ ا اجملإإال نإإ ار منهإإا قإإديث 

ُِ الن ااِه، َو ُقِ  ااًدا َرُسااً َ  ُمَحم  َْ  َ َِّللَااَه َِّل   الن ااُه، َوَأ ااَهُدوا َأ ًْ َْ أُقَ تِااَل الا اا َس َحت ااى َ  ًا الص اااَلةَ  أُِمااْنُت َأ ، َُماا

ٍَّ اإِلْسااااَلِم، َوِحَااا اَلُهْ  َِّل   ِيَحاا ًَ ًا ِماٍّااي ِدَمااا َوُهْ  َوَأْماا ََ َعَصاااُم ََلِاا ًا  ََا فَاَعنُاا ًا ال  َكاا َة، فَاااِا تُاا َْ  يُاُهْ  َعنَاااى َو ُا

                                                                                                                                                                          

 (1/236(، )284احلديث رقم: )مق غو قاجة إىل قفرىا، 
ّي، زلمد بق جرير، ربقيق: أمحد زلمد ساار، بووت، ممسسة الرسالة، ط - (24) ، 1جام  البيان يف تأويل القرآن، للط

 (.2/694م، )2000ه، 1420



الكتاب بأىل اخلاصة دعوتو يف وسلم عليو ا صلى الرسول منهج  
تطبيقية نظرية دراسة  

َْ  َ َِّللَاَه َِّل   الن اهُ وقديث عبادة رس  ا عنو، عق الن  صلى ا عليو وسلم، قال.(25)الن ِه(  :  َمْن َشِهَد َأ

ًلُُه، وََكِنَمتُاُه أَ  َ  ِعََااى َعْباُد الن اِه َوَرُسا ًلُُه، َوَأ ُُ َوَرُسا َ  ُمَحم ًدا َعْبُد ََ َلُه، َوَأ ُُ َ  َشنِ  ْلَق َها  َِّللَاى َماْن ََ  َوْحَد

ََ ِمَن ا ا َة َعَنى َم  َك  َِ ٌَّ، َأْدَمَنُه الن ُه ال ٌَّ، َوالا  ُر َح ا ُة َح َِ  .(26)لَعَمِل(َوُروٌح ِمْاُه، َوال

عإإق التوقيإإد يف عإإدة سإإياقات سلتلفإإةذ منهإإا مإإا يفيإإد بأنإإو  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-وقإإد ربإإد ث النإإ  

إإْدُعو مإإق أجإإل ترغيبإإو يف عقيإإدة التوقيإإد، 
َ
العايإإة الإإيت يسإإعى إليهإإا صإإلى ا عليإإو وسإإلم، ومنهإإا مإإا يتعلإإق بادل

 ببيان عظيم األجر وادلثوبة.

 مقصد الهدا ة: .2

جإإإاءت لُتَحِقإإإَق مقصإإإد الرمحإإإة واذلدايإإإة للبشإإإرية. قإإإال سإإإبحانو  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-فإإإدعوة النإإإ  

 (.107)األنبياء:  ﴾َوَم  َأْرَسْنَا َ  َِّل   رَْحَمًة لِْنَع َلِمَنَ ﴿وتعاىل: 

يف قإإاالت احلإإرب امإإا يف قإإاالت  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-لقإإد ظهإإر مقصإإد الرمحإإة يف دعإإوة النإإ  

الراية لعل  بق أيب طالإعذ وأوصإاه عنإد مبلقإاة  -عليو الصبلة والسبلم-السلمذ فف  غزوة  يّ أعطى الن  

ََ العإإدو، فقإإال:  َِ ِيَااا َحِتِهْ  ثُاا       اًْاُفااْ  َعنَااى ِرْسااِن ااُب َحت ااى تَاْاااِ  ِِ ْساااَلِم َوَأْمبِااْنُهْ  ِيَماا  َ  اْدُعُهااْ  َِّللَااى اإْلِ

 ََ ََ َل َْ َ ُكً ََ ِمْن َأ ٌن َل ََ رَُجاًل َمَاْ َْ  َاْهِدَي الن ُه ِي الن ِه أَلَ ًَ  .(27)ُحْمُن الاا َعِ (  َعَنَِْهْ ل فَا

                                                           
صحيح البخاري، اتاب اإلؽلان، باب: )ف ن تابوا وأقاموا الصبلة وآتوا الزااة فخلوا سبيلهم(، احلديث رقم:  - (25)

(، وصحيح مسلم، اتاب: اإلؽلان، باب األمر بقتال الناس قحل يقولوا ال إلو إال ا زلمد رسول ا، احلديث 25)
 (.20رقم: )

(، 3435األنبياء، باب: )يا أىل الكتاب ال تعلوا يف دينكم(، احلديث رقم: ) صحيح البخاري، اتاب: أقاديث - (26)
وصحيح مسلم، اتاب: اإلؽلان، باب: مق لق  ا باإلؽلان وىو غو ساك فيو د ل اجلنة وقرم على النار، احلديث 

 (.29رقم: )
(، وصحيح مسلم،  5/134(، )4210البخاري، اتاب ادلعازي، باب، غزوة  يّ، احلديث رقم: )صحيح  -(27)

 (.4/1873(، )2406اتاب: فنائل الصحابة، باب: فنائل عل ، احلديث رقم: )
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ىإإإدايتهم  يشإإإمل أمإإة الإإدعوةذ فتكإإإون العايإإة -عليإإو الصإإإبلة والسإإبلم-ومقصإإد اذلدايإإة يف دعإإإوة النإإ  

لئلسبلم. ويشمل أينإا أمإة اإلجابإةذ فتكإون العايإة مزيإدا مإق اذلدايإة ذلإم، ليإزداد الإ يق آمنإوا إؽلانإا، ولوتقإ  

 أىل اإلؽلان إىل درجة اإلقسان.

 الًه دة عنى البًن ة: .3

 َوَج ِهاُدوا ِفاي﴿تسعى لتحقيق الّشهادة على البشرية. قال تعاىل:  -صلى ا عليو وسلم-دعوة الن  

 ًَ َُْكْ  ِفااي الاادٍّ ِن ِمااْن َحااَنٍج ِمن ااَة َأيِااَُكْ  َِّليْاااَناِهََ  ُهاا ًَ اْجَتبَاا ُكْ  َوَماا  َجَعااَل َعنَاا ُِ ُهاا َ  ِجَهاا ِد  َساام  ُكُ  الن ااِه َحاا

ًا ُشَهَداَو َعَنى الا ا سِ  ُِ َشِهًَدا َعَنَُْكْ  َوَتُكًًُ ََ الن ُسً ( 78)احلإج:  ﴾اْلُمْاِنِمََن ِمْن قَاْبُل َوِفي َهَ ا ِلََُكً

ًَِْاااااِه َوِساااااَناًج  ﴿وقإإإإإال:  اااااًنا َوًَاااااِ  ًنا َوَداِعًَااااا  َِّللَاااااى الن اااااِه يِِا ًٍّ ً ااااا  َأْرَساااااْنَا َ  َشااااا ِهًدا َوُمَب  َااااا  َأ اَُّهااااا  الا بِااااايُّ َِّل

سإإعى لتبليإإ  الإإدعوة  إإارج اجلزيإإرة  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-(ذ لإإ ا فإإ ن النإإ  46-45)األقإإزاب: ﴾ُمِاَااًنا

الرسإإل والكتإإع إىل ىرقإإل، واسإإرى... امإإا سإإيأا يف ىإإ ا البحإإث. والشإإهادة علإإى البشإإرية العربيإإة، فأرسإإل 

تقتنإإ  ربقيإإق تبعإإات ىإإ ه ادلسإإمولية علإإى صإإعيد العبإإادة احلقإإة  سإإبحانو وتعإإاىل، وإعمإإار الكإإون، وإنقإإاذ 

 البشرية.

 رع  ة مص لح األمة: .4

ح، واإلصإإإبلح النبإإإوي إصإإإبلح رائإإإدة يف رلإإإال اإلصإإإبل -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-اانإإإت دعإإإوة النإإإ  

سإإإاملذ يتنإإإاول قيإإإاة الفإإإرد واألسإإإرة واجملتمإإإ  والبشإإإرية، وذلإإإ  يف  يإإإ  ادليإإإاديقذ األ بلقيإإإة، واالجتماعيإإإة، 

 واالقتصادية، والسياسية...

وإن ما ورد يف القرآن والسنة جاء خلو العبادذ وذلإ  لتحقيإق مصإلحة أو دفإ  مفسإدة. ومإق   اانإت 

يف  طبتإو ادلشإهورة،  -عليإو الصإبلة والسإبلم-رة على مصاحل األمإة، وقإد بإني  ذلإ  النإ  أقكام الشريعة دائ

ُهَمإإا، أَن  َرُسإإوَل الل إإِو َصإإل ى اُ َعَلْيإإِو َوَسإإل َم َ طَإإَع الن إإاَس يإَإإْوَم فقإإد روى البخإإاري عإإق ابإإق عباس َرِسإإَ  الل إإُو َعنإْ
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ًا: يَانَااٌد    َاا  َأ اَُّهاا  الا اا ُس َأيُّ  الن ْحإإِر فَإَقإإاَل: :  فَااَأيُّ يَانَااٍد َهااَ ا (، قَاا ُل َِ ٌم َحااَناٌم، قَاا  ًْ ًا:  َااا ٍم َهااَ ا (، قَاا ُل ًْ  َااا

اَلُكْ  َوَأْعَناَضاكُ  ًَ َ  ِدَما وَُكْ  َوَأْما :  فَاِا َِ ًا: َشْهٌن َحاَناٌم "، قَا  :  فََأيُّ َشْهٍن َهَ ا (، قَ ُل َِ َُْكْ  َحَناٌم، قَ  ْ  َعنَا

مِ  ًْ  ُكْ  َهَ ا، ِفي يَاَندُِكْ  َهَ ا، ِفي َشْهنُِكْ  َهَ ا(.َحَناٌم، َكُحْنَمِة  َا

احلرمإإإة الزمانيإإإة لؤلسإإإهر -احلرمإإإة ادلكانيإإإة للبلإإإد احلإإإرام -فخطبتإإإو اسإإإتملت علإإإى مصإإإاحل األمإإإة، وىإإإ : 

 قرمة األعرا .-قرمة األموال. -قرمة الدماء. -احلرم. 

عى يف ربقيإإق األمإإق بكافإإة أسإإكالو. وىإإ ه ادلصإإاحل إذا قإإافن عليهإإا اجملتمإإ  يصإإبح رلتمعإإا صإإاحلا، يسإإ

 وتتحقق فيو السعادة والسكينة ألبنائو.

ًع في الًس نلث ًَ :  التا

 أَ ال الوسائل ادلتاقة يف عصره. فقد روى مسلم عإق أنإس:   -صلى ا عليو وسلم-استخدم الن  

ََْصااَن،  َْ َ ْكتُااَب َِّللَااى ِكْاااَنى، َوقَا ََ  الابااي صاانى اهلل عنَااه وساانمَأرَاَد َأ ، َفِقَااَل: َِّلًا ُهااْ  َ   َاْقبَانُااً َِ ِشاايٍّ َوالا 

ُِ اهلِل َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ  َم َتًم  َحْنَقُتُه ِف  اًة، َوًَاَقاَ  ِفَاهِ  ُِ  ِكَت يً  َِّل   ِيَز َتٍ ،  َفَص َ  َرُسً ُمَحم اٌد َرُساً

تاقإإإة،  اصإإإة يف عصإإإر االتصإإإاالت . والإإإدعوة يف اإإإل عصإإإر ومصإإإر مطالبإإإة باسإإإتخدام الوسإإإائل ادل(28)اهلِل(

والفنإإائيات، واالنهنإإت. وال بإإد مإإق سإإبلمة الوسإإائل،  فلإإيس شلإإا يرسإإاه ا تعإإاىل أن تتخإإ  وسإإيلة معوجإإة 

 .  (29)لعاية عادلة. وال فصل عندنا بني الوسيلة والعاية يف معيار األ بلق اإلسبلمية 

( الزطبااااة: الِمعااااة، األعَاااا د، 1 : ومإإإق وسإإإإائل ادلإإإنهج الإإإإدعوي عنإإإإد النإإإ  صإإإإلى ا عليإإإو وسإإإإلم

ًار والما قًة والما ظنة. 2الما سب ت الع مة والط رنة.    ( الح

 ( الدروس. 3 

                                                           
 (.2092صحيح مسلم، اتاب اللباس والزينة، باب: يف ازباذ الن  صلى ا عليو وسلم  اسبا، احلديث رقم: ) - (28)
يف اجلامعة اإلسبلمية بادلدينة ادلنورة، مق  م1977مق حبث مقدم للممسبر العادل  لتوجيو الدعوة وإعداد الدعاة  - (29)

 تقدًن فنيلة الشيخ: إبراىيم زلمد سرسيق.
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 ( الكتب والنس نل. 4 

ًد.5  ًف  ( ال

وتنوعإإإت أسإإإاليع ادلإإإنهج الإإإدعوي عنإإإد النإإإ  صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم، فمإإإرة يقإإإرأ القإإإرآن ويكإإإون مإإإادة 

يستخدم القصة، وردبا اسإتعار قصإة مإق األمإم السإابقة يسإوقها مإثبل، أو  الدعوة. ومرة يتكلم بادلوعظة، ومرة

 مق  بلل الواق ، أو تعليقا على قدث...

 

ًة الابي   الز صة يأهل الكت ب -صنى اهلل عنَه وسن -المبحث الث ًي: مع ل  ماهج دع

عليإإو -منه إإو  لقإإد دعإإا النإإ  صإإلى ا عليإإو وسإإلم النإإاس عمومإإا وبل عهإإم رسإإالة اإلسإإبلم، واإإان مإإق

يف الدعوة أن يدعَو أصنا  اخللق صنفا صنفا، وىو مإا مإر علينإا آنفإا، قيإث دعإا الكبإو  -الصبلة والسبلم

والصإإإإعو والإإإإ ار واألنثإإإإى واألقإإإإارب واألباعإإإإد وعبإإإإدة األصإإإإنا  وأىإإإإل الكتإإإإاب، ولكإإإإل صإإإإنف مإإإإق ىإإإإ ه 

 دعإإإوة أىإإل الكتإإاب، وىإإإم دبنه إإو اخلإإا  يف -الصإإبلة والسإإإبلم-األصإإنا   صوصإإيتو، وقإإد عُإإإِرَ  عليإإو 

اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى تشملهم المة أىل الكتإابذ ألصإم أىإل اتإع مساويإة منزلإة مإق ا عإز 

أىإإل الكتإإاب  لفإن الكتإإاب عإإام، ومعنإاه  إإا ذ أي ادلنإإّزل وجإل، وىإإ  التإإوراة واإلصليإل، قإإال ابإإق ق إر:  

تظإإإاىرت بإإإو نصإإإو  الكتإإإاب والسإإإنة، قيإإإث يطلإإإق أىإإإل  مإإإق عنإإإد ا، وادلإإإراد بإإإو التإإإوراة واإلصليإإإل، امإإإا

الكتإإاب. وقيإإل: ادلإإراد بإإو ىنإإا اإلصليإإل،  اصإإة إن قلنإإا إن النصإإرانية ناسإإخة لليهوديإإة، اإإ ا قإإرره  اعإإة، وال 

اإان قإد أُْرِسإَل إىل بإ  إسإرائيل بإبل  إبل ،   -عليو الصإبلة والسإبلم-ػلتاج إىل اسهاط النسخذ ألن عيسى 

سإع إليإو، ومإق ا بإو مإنهم واسإتمر علإى يهوديتإو مل يكإق مممنإا، فإبل يتناولإو اخلإّذ ألن فمإق أجابإو مإنهم ن

 .(30)سرطو أن يكون مممنا بنبيو 

                                                           
سرح صحيح البخاري، ألمحد بق عل  بق ق ر العسقبلين، رقم اتبو وأبوابو وأقاديثو: زلمد فماد عبد فتح الباري  - (30)
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 وؽلكق تبني ى ه ادلعامل، مق  بلل درلها يف ادلطلبني ا تيني:

ًار واإلقا ع : اتب ع ًهج الح  والمِ دلة ي لتي هي أحان المطنب األِو

دلإإإا اإإان اذلإإد  منهإإإا إيصإإال احلإإإق إىل القلإإوب ليسإإتقر فيهإإإا وػلإإرك اإلنسإإإان  إن الإإدعوة إىل ا تعإإاىل

مق النروري أن تكون الكلمة الوسإيلة األسإاس يف ربقيإق ىإ ا اذلإد ، بسإبع مإا فيهإا ف نو باذباه الفنيلة، 

مإإإق رؤيإإإة ولإإإني وقإإإدرة علإإإى اإلقنإإإا ، وبسإإإبع مإإإا ربققإإإو مإإإق سإإإمانة الثبإإإات والإإإتمكق ألفكارىإإإا يف القلإإإوب 

 سلوك.وال

ل ا اان احلوار ىاما يف سبيل إقنا  ا  إر والتواصإل معإو، إذ قصإر الإدعوة علإى ذاإر ىإ يق القسإمنيذ 

ألن الإإدعوة إذا اانإإإت بالإإإدالئل القطعيإإإة فهإإإ  احلكمإإإة، وإن اانإإت بالإإإدالئل الظنيإإإة فهإإإ  ادلوعظإإإة احلسإإإنة، 

 يأبإإاه: يإإدعى بطريإإق احلكمإإة، والإإدعوة حبسإإع مراتإإع اخللإإق، فادلسإإت يع القابِإإل الإإ ا  ال يعانإإد احلإإق وال

. (31)الإ ي عنإده نإو  غفلإة وتإأ ر: يإإدعى بادلوعظإة احلسإنة، وىإ  األمإر والنهإ  بالهغيإع والهىيإإع وادلقبإل

ِعظَِة اْلَحَاَاةِ ﴿قال تعاىل:  ًْ ََ يِ ْلِحْكَمِة َواْلَم  ﴾ ا ية.ادُْع َِّلَلى َسِبَِل رَيٍّ

اقتإإاج مإإنهم إىل منإإاظرة وجإإدال فلإإيكق بالوجإإو احلسإإق قإإال علمإإاء التفسإإو يف معإإي ىإإ ه ا يإإة:  مإإق 

برفإإق ولإإني وقسإإق  طإإاب. وىإإ ه ا يإإة: نزلإإت دبكإإة ادلكرمإإة يف وقإإت األمإإر دبهادنإإة قإإريش، وأَمإإرَُه أن يإإدعَو 

إىل ديإإإإإق ا وسإإإإإرعو بتلط إإإإإف ولإإإإإني، دون سلاسإإإإإنة وتعنيإإإإإف، وىكإإإإإ ا ينبعإإإإإ  أن يإإإإإوعن ادلسإإإإإلمون إىل يإإإإإوم 

 .(32)القيامة 

                                                                                                                                                                          

 (.1/190، )ه1379دلعرفة، الباق ، تعليق: العبلمة: عبد العزيز بق عبد ا بق باز، بووت، دار ا
العيع أو التفسو الكبو، للرازي ادللقع بفخر الديق الرازي، أبو عبد ا زلمد بق عمر بق احلسق بق مفاتيح  –(31)

 (.9/344، )ىإ1420احلسني التيم ، بووت، دار إقياء الهاث العريب، الطبعة: الثالثة، 
ّدوين وإبراىيم أطفيش، ط ألقكام القرآن، للقرط ، أبوانظر اجلام   -(32) ، 2عبد ا زلمد بق أمحد، ربقيق: أمحد ال

 (.10/200، )م1964ىإ 1384القاىرة، دار الكتع ادلصرية، 



امحدي الت اين لشيخا  

245 
 

أسإاليع يف اإلقنإا  واجملادلإة بإاليت ىإ  أقسإق يف دعوتإو ألىإل  -صلى ا عليإو وسإلم-ن  وقد اتب  ال

مإق األسإإاليع أن يبإنِي ذلإإم صإلى ا عليإإو وسإلم أقكامإإا نزلإت علإإى موسإى عليإإو السإبلم، والإإيت الكتإاب، ف

التإوراة، وأن اإل مإا توافق أقكام اإلسإبلم، فإاليهود يممنإون بإأن موسإى عليإو السإبلم نإ ، وأن ا أنإزل عليإو 

يف التوراة ىإو مإق عنإد ا، وىإم يعلمإون مواسإ  التحريإف والتبإديل والتعيإو فيهإا، فإ ذا وافإق قكإم اإلسإبلم 

مإإا يف التإإوراة ادلنزلإإة، علإإم اليهإإود قينئإإ  أنإإو رسإإول ا، وأن  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-الإإ ي قكإإم بإإو زلمإإد 

اىل، فيصإدقوا برسإإالتو ويإإد لوا يف دينإإو، وعليإإو فيكإإون ىإإ ا ىإ ه األقكإإام ال ؽلكإإق أن تصإإدر إال عإإق ا تعإإ

النو  منه ا مق مناىج دعوهتم، قيث يتحققإوا أن ىإ ا الرسإول ػلكإم يف أمتإو دبإا اإان موسإى عليإو السإبلم 

ًَد َج ُووا َِّللَاى َرُساًِِ الن اػلكم بو يف أمتوذ فمق ذل  ما رواه عبد ا بق عمر رس  ا عنهمإا: ) َ  الََاُه ِه َِّل

ُِ الن ااِه َصاا َِ َلُهااْ  َرُسااً ُهْ  َواْمااَنَأًة زًََاََاا ، فَاَقاا  َ  رَُجاااًل ِمااااْ َْااِه َوَساان َ ، فَاا ََكُنوا لَااُه َأ َْااِه َصاان ى اهللُ َعَن ن ى اهللُ َعَن

، قَا  ََ نَاُدو ِْ ًا: ًَاْفَ اُحُهْ  َوُ  َِ الن ْجِ ( فَاَق ُل رَاِة ِفي َشْأ ًْ ََ ِفي التا  ُدو ِِ َِ َعْباُد الن اِه يْاُن َسااَلٍم:  َوَسن َ :  َم  َت

ُُ َعنَااى   َااِة الاان ْجِ ، فاَ  َضااَغ َأَحااُدُهْ   َااَد ًَ ااُنوَه ، فَا ًَ رَاِة فَاَا ًْ ا يِاا لتا  ًْ َ  ِفََهاا  الاان ْجَ ، فَااأَتَا َنَهاا  َكااَ يْاُتْ  َِّل َقااَنَأ َماا  قَاباْ

َِ لَااُه َعْباُد الن اِه يْاُن َساااَلٍم: اْرفَاْغ  َاَدَ  فَانَ  ًا: َصاَدَ   َاا  َوَما  يَاْعاَدَه ، فَاَقا  ََا ِفََها    َاُة الاان ْجِ ، قَا ُل ُُ فَاِا فَاَغ  َااَد

َْاِه َوَسان َ  فَاُنِجَما  فَاَنَأ ْاُ  الن   ُِ الن اِه َصان ى اهللُ َعَن ُجاَل َ ْحاِاي َعنَاى ُمَحم ُد ِفََه    َُة الن ْجِ ، فَاَأَمَن ِيِهَما  َرُساً

َِ رَةَ   .  (33)(الَمْنَأِة،  َِقََه  الِح

ألزم اليهود احل ة وأقنعهم بأن اتاب ا ال ي أنزلو على نبإيهم موسإى  -صلى ا عليو وسلم-فالن  

يوافق اتابو ال ي أنزلو يف سإأن الإرجم، وذلإ  يإدل داللإة واسإحة علإى أن مإا غلدونإو يف التإوراة مإق صإفات 

ب اتِإَباِعإإِو صإإلى ا صإإحيح ثابإإت، واإإ ل  مإإا غلدونإإو يف اتإإبهم مإإق وجإإو  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-زلمإإد 

                                                           
(، 3635صحيح البخاري، اتاب ادلناقع، باب قول ا تعاىل: )يعرفونو اما يعرفون أبناءىم(، احلديث رقم: ) -(33)

 (.1699يهود أىل ال مة يف الزىن، احلديث رقم: )وصحيح مسلم، اتاب احلدود، باب: رجم ال
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عليو وسلم، ال ذل  تتبني ذلم صحتو وثبوتو مق ى ه القصة. فالقصد إلإزامهم احل إة أن مإا يف التإوراة فيمإا 

 قق. -صلى ا عليو وسلم-يتعلق دبحمد 

يف دعوة أىإل الكتإاب أنإو اإان ػلإع مإوافقتهم يف األمإور الإيت مل  -صلى ا عليو وسلم-مق منه و و 

بش ء، وذل  تألفا ذلم واستعطافا ذلم على ى ا الإديق احلنيإف، ولقإد اإان ذلإ  منه إا قكيمإاذ يممر فيها 

يتعبإإد باألقكإإام الإإيت يعلمإإون أصإإا تشإإري  مسإإاوي أنزلإإو ا علإإى نإإ   -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-ألصإإم إذا رأوه 

علمإوا أن مصإدر ىإ ا التشإري   - اإذا رأوا ىإ-مق أنبيائو،اتعبده دبا يتفق م  ما يف التإوراة ادلنزلإة أو اإلصليإل،

ال ي عنده، وال ي عندىم واقد، وىو ا جل وعبل، وعلى ذل  غلع أن يراجعإوا أنفسإهم فيمإا ىإم عليإو 

مق التك يع والعناد، واجلحود، فيممنوا بو صلى ا عليو وسلم. فمق موافقاتو ذلم،ما رواه ابإق عبإاس رسإ  

َ  َرُسًَِ الن ِه َصن  ا عنهما ) ََ رُُووَساُهْ ، َأ ََ  َاْفُنقُاً انُِكً ًْ ََ الُم ُِ َشَعَنُُ، وََكا  ََ َ ْاِد ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ ، َك 

افَاَقااةَ  ًَ َْااِه َوَساان َ  ُ ِحاابُّ ُم ُِ الن ااِه َصاان ى اهللُ َعَن ََ َرُسااً ََ رُُووَسااُهْ ، وََكاا  ََ َأْهااُل الِكتَاا ِب َ ْاااِدلًُ َأْهااِل  َفَكاا 

ُِ الن ِه َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ  رَْأَسهُ  الِكَت ِب ِفََم  َل ْ  ْيٍو، ثُ   فَاَنَ  َرُسً ًَ َمْن ِفَِه ِي َْ  .(34)( ُا

اإان ػلإع موافقإة أىإل الكتإاب يف   -صإلى ا عليإو وسإلم-فف  ى ا احلديث داللة واسإحة علإى أنإو 

 افهم للد ول يف اإلسبلم.األمور اليت مل ينزل ا عليو فيها سيئا، وما ذل  إال الستمالتهم واستعط

ومق األساليع أينا سرب األمثال ألىل الكتاب، فادلقصد مإق سإرب األمثإال بيإان فنإل ىإ ه األمإة 

األمثإإال  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-علإإى سإإائر األمإإم الإإيت آمنإإت برسإإل ا السإإابقنيذ وذلإإ ا صإإام رسإإول ا 

َمثَاُل الُمْااِنِمََن عق الن  صإلى ا عليإو وسإلم: )ليبنِي ققيقة أمتو وفنلها، فمق ذل  ما رواه أبو موسى، 

ًا َِّللَاى ًِ  ََ لَاُه َعَمااًل َِّللَاى الن َْاِل، فَاَعِمنُا ًما ،  َاْعَمنُاً ًْ ًِد َوالا َص َرى، َكَمَثِل رَُجٍل اْساَتْأَجَن قَا ْصاِف الاا َها ِر َوالََاُه

ًا:  َ َح َجااَة لَاَاا  َِّللَااى َأْجااِنَ ، فَ ْسااَتْأَجَن  َماانِ  َُْ ، فَاَقاا ُل ِمُكْ  َوَلُكااُ  ال ااِ ي َشااَن ًْ ًا يَِقَ ااَة  َااا : َأْكِمنُاا َِ  َن، فَاَقاا 

                                                           
(، وصحيح 3558صحيح البخاري، اتاب ادلناقع، باب: صفة الن  صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم: ) -(34)
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ًا يَِقَ ااةَ  ًماا ، فَاَعِمنُاا ًْ ََ َماا  َعِمْناَاا ، فَ ْسااَتْأَجَن قَا ًا: لَاا ََ ِحااََن َصاااَلِة الَعْصااِن، قَاا ُل ََا َكاا  ًا َحت ااى َِّل ِمِهْ  فَاَعِمنُاا ًْ   َااا

ًا َأْجاا ااْمُل، َواْسااَتْكَمُن  ً .فتبيِإإني مإإا للمسإإلمني مإإق فنإإل، فيإإو دعإإوة ألىإإل (35)(َن الَفاانِ َقَْنِ َحت ااى َغ يَااِ  ال

 الكتاب ليد لوا يف اإلسبلم، لي دوا مثوبة ا للمسلمني.

ومإإق األسإإاليع أينإإا إ بإإار أىإإإل الكتإإاب بادلعيبإإات الإإيت ال يعرفهإإإا غإإوىم، فأىإإل الكتابيإإّدعون أصإإإم 

صإلى -اجلنإة  اصإة هبإم دون غإوىم، وقإد اإان النإ  على قإق وغإوىم علإى سإبلل، وأصإم أقبإاء ا، وأن 

ّىم بادلعيبات اليت ال يعلمهإا مإق اخللإق أقإد سإواىمذ مثإل ربريإف اتإبهم وتبإديلها، وأن  -ا عليو وسلم ؼل

مق فعل ذل  سللد يف النار، واان ب ل  ادلنهج يقيم احل  ة عليهم، ومق ذل  مإا أ إّ بإو طإاوس، أنإو مسإ  

عنهما، يقول: بَإَلَ  عمر بق اخلطاب أن فبلنا با  مخرا، فقال: قاتإل ا فبلنإا، أمل يعلإم  ابق عباس رس  ا

َمُنًَهااااا  أن رسإإإإول ا صإإإإإلى ا عليإإإإإو وسإإإإلم قإإإإإال: ) َِ ًُم، َف اااااُح ًُّ َِْهُ  ال ًَد ُحنٍَّماااااْ  َعنَااااا قَ تَاااااَل الن اااااُه الََاُهااااا

 .(36)(فَاَب ُعًَه 

ىبهم وػلإ رىم مإق عإ اب ا، فعإق أيب ىريإرة، عإق ومق األسإاليع أينإا الهغيإع والهىيإع، فكإان يإر 

ُِ اأْلُم ااِة رسإول ا صإلى ا عليإو وسإلم أنإو قإال: ) ُِ، َ  َ ْااَمُغ يِااي َأَحاٌد ِماْن َهاِ  َوال ااِ ي ًَاْفاُل ُمَحم اٍد يََِاِد

ِمْن يِ ل ِ ي ُأْرِسْنُ  يِِه، َْ ًِديٌّ، َوَ  ًَْصَناًِيٌّ، ثُ    َُمًُت َوَلْ   ُا ََ ِمْن َأْصَح ِب الا  رِ   َاُه  .(37)(َِّل   َك 

امإإا اإإان يإإرِغبهم يف اإلسإإبلم، ويبإإنِي ذلإإم زلاسإإنو ومإإا أعإإد ه ا عإإز وجإإل  ألىلإإو مإإق الن عإإيم، فعإإق أيب 

: رَُجٌل ِمْن َأْهِل الِكتَا ِب،  َماَن بردة عق أبيو، قال: قال رسول ا صلى ا عليو وسلم: ) َِ َثالَثٌَة َلُهْ  َأْجَنا

                                                                                                                                                                          

 (.2336مسلم، اتاب الفنائل، باب يف سدل الن  صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم: )
 (.558باب: مق أدرك راعة مق العصر قبل العروب، احلديث رقم: )صحيح البخاري، اتاب: مواقيت الصبلة،  -(35)
(، وصحيح 2223صحيح البخاري، اتاب البيو ، باب: ال ي اب سحم ادليتة وال يباح وداو، احلديث رقم: ) -(36)

مسلم، اتاب ادلساجد ومواس  الصبلة، باب النه  عق بناء ادلساجد، على القبور وازباذ الصور فيها..، احلديث 
 (.530قم: )ر 

صحيح مسلم، اتاب: اإلؽلان، باب وجوب اإلؽلان برسالة نبينا زلمد صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم:  -(37)
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َ  مَ  َ  الن ِه َوَح ََا َأد ى َح الَِاِه، َورَُجاٌل َك ًَاْ  يَِاِبٍِّه َو َمَن ِيُمَحم ٍد َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ ، َوالَعْبُد الَمْمُنًُ  َِّل ًَ

ُُ َأَمٌة فََأد يَاَه  فََأْحَاَن  (ِعْاَد َِ  .(38)تَْأِد بَاَه ، َوَعن َمَه  فََأْحَاَن تَاْعِنََمَه ، ثُ   َأْعتَاَقَه  فَاتَاَ و َجَه  فَاَنُه َأْجَنا

فف  ى ا احلديث منهج قكيم مق منإاىج الإدعوة، وىإو أسإلوب الهغيإع، فهإو صإلى ا عليإو وسإلم 

ّه بإإأن لإإو األجإإر مإإرتني: أجإإر إؽلانإإو بنبيِإإو، وأجإإر إؽلانإإو  قينمإإا يإإدعو الكتإإايب إىل اإلؽلإإان بإإا وبرسإإولو، وؼلإإ

دبحمد صلى ا علإيهم وسإلم أ عإني، فهإ ا شلإا يّرغإع الكتإايب يف الإد ول يف اإلسإبلم، اإ ل  يإرى أن لإو 

مزي إإة علإإإى ادلشإإإرك غإإو الكتإإإايب، قيإإإث اإإإان للمشإإرك أجإإإر واقإإإد، فإإإيعلم بإإ ل  الكتإإإايب أن اإلسإإإبلم يّقإإإدر 

   مق سأصا.األديان السماوية السابقة، ويرف

ًَ عنى يا ِ البن والقاطالمطنب الث ًي:   التع مل مغ أهل الكت ب  ك

يف عبلقتإو مإ  أىإل الكتإاب علإى التإ َقب إل، والعإدل واإلقسإان  -صلى ا عليو وسإلم-لقد قام منه و 

ُ ذل  يف النقاط ا تية:  والِرفق وقسق ادلعاملة، وؽلكق تَإبَإني 

 :ِالعد 

فالنإاس عنإده أمإام  الإدعوي العإدل بإني النإاس، -صإلى ا عليإو وسإلم-النإ  ومق أىم األسإس دلإنهج 

 القناء سواء بسواء، ال ؽليزىم إال احلق ال ي يَإْثُبُت ألي منهم، قسع اإلثباتات ادلقدمة 

عإإإق ظلإإإم أقإإإد مإإإق غإإإو  -صإإإل  ا عليإإإو وسإإإلم-ويف سإإإبيل ربقيإإإق العإإإدل بإإإني اجلميإإإ  صإإإى الرسإإإول 

َ  ََ قَتِاِه َأْو َأَماَ  ِمْااُه  عليو وسإلم: ادلسلمني فقال صلى ا ًْ  َأَ  َماْن ظَنَاَ  ُمَع ِهاًدا َأْو اًْاتَاَقَصاُه َأْو َكن َفاُه فَاا

                                                                                                                                                                          

(153.) 
مد بق (، ويف األدب ادلفرد، 97صحيح البخاري، اتاب: العلم، باب: تعليم الرجل أمتو وأىلو، احلديث رقم: ) - (38)

م، 1989ه، 1409، بووت، دار البشائر اإلسبلمية، 3عبد الباق ، ط إمساعيل البخاري، ربقيق: زلمد فماد
 (.80(،   )203احلديث رقم: )
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َم اْلِقََ َماِة( ًْ ااُه  َاا ُِ َ ِِ ََِااِب ًَاْفاٍل فَأًََا  َح َْاِن  ًََْ  يَِغ ذ أي إنإإو يكإون  صإما دلإإق يظلإم معاىإدا أو واقإإدا (39)َشا

 مق غو ادلسلمني.

ر ادلدينة اليهود، وذل  بعدم التد ل يف سموصم الدا لية، وأقإواذلم الشخصإية فيمإا وقد أنصف دستو 

صإلى  يتعلق باحلكم والقناء، ويف ادلقابل ترات ذلم قرية اال تيار يف االقتكام إىل أىإل ملإتهم أو إىل النإ 

 .ا عليو وسلم

فيمإإإا اإإإانوا يتظإإإادلون بإإإو يف  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-ونتي إإإة ذلإإإ ا التخيإإإو ربإإإاام اليهإإإود إىل الرسإإإول 

الِديَإِة، وذلإ  أن قتلإإى بإ  الننإو اإإان ذلإم الشإر  علإإى قتلإى بإ  قريظإإة، فإ ذا قتإل قرظإإ  ننإري ا دفإ  الِديَإإَة  

بإإإني قبإإإول  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-ااملإإإة، وإذا قتإإإل ننإإإري قرظي إإإا دفإإإ  نصإإإف الديإإإة، وقإإإد  إإإو  ا نبي إإإو 

ُهْ  َوَِّلَ تُاْعاِنْض بارىم، قال تعاىل:احلكم فيهم أو رِدىم إىل أق اَاُهْ  َأْو َأْعاِنْض َعاااْ ﴿فَِاَ َج ُووَ  فَ ْحُك  يَاَاْ

َ  الن اااااااااااَه ُ ِحااااااااااابُّ  ااااااااااااَاُه  يِ ْلِقْااااااااااااِط َِّل َْ َحَكْماااااااااااَ  فَااااااااااا ْحُك  يَاَاْ ًََْ  َوَِّل ُهْ  فَانَااااااااااان َ ُ ااااااااااانُّوَ  َشااااااااااا َعاااااااااااااْ

حبملهإم علإى احلإق يف ذلإ ،  -عليإو وسإلمصإلى ا –(، فحكم بيإنهم رسإول ا 42)ادلائدة:اْلُمْقِاِطََن﴾

 .(40)ف عل الِديََة سواء

يقإوم علإى أسإاس األعإرا  ادلنسإ مة مإ  العدالإة  -صإلى ا عليإو وسإلم-وال س  أن ُقْكَم الرسإول 

اَاُه  ِيَم  َأًَ َِ الن اُه..﴾ومبادئ اإلسبلم، طبقا دلا نص عليو قولو تعاىل: َِ اْحُك  يَاَاْ (، 49-48)ادلائإدة:﴿َوَأ

-بعإإإِض النظإإر عإإإق اجلنإإإس أو اللعإإإة أو ادلعإإإتقد، وقإإإد ترتإإع علإإى ذلإإ  أن اليهإإود مل يتحإإااموا إىل الرسإإول 

                                                           
سنق أيب داود، لسليمان بق األسعث الِسِ ْستاين، ربقيق: زلمد زلي  الديق عبد احلميد، صيدا بووت، ادلكتبة  -((39)

ي  السنة، أبو زلمد  ، سرح السنة(3/170(، )3052العصرية، باب يف تعشو أىل ال مة، احلديث رقم: )
 -زلمد زىو الشاويش، ادلكتع اإلسبلم  -احلسني بق مسعود بق زلمد بق الفراء البعوي، ربقيق: سعيع األرنموط

(، مرقاة ادلفاتيح سرح مشكاة ادلصابيح، للمبل اذلروي 11/180، )م1983ىإ، 1403، 2دمشق، بووت، ط
 (.6/2625(، )4047م، احلديث رقم: )2002ىإ، 1422، 1ط القاري، بووت، لبنان، دار الفكر،

، مصر، 2عبد ادلل  بق ىشام، ربقيق: مصطفى السقا وإبراىيم األبياري وعبد احلفين الشل ، طالسوة النبوية ل  -(40)
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بنإإاء علإإى مإإا نإإص  عليإإو دسإإتور ادلدينإإة يف البنإإد الإإ ي يتعلإإق بإإاألمق العإإام فحسإإع،  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم

إلها العهإإد، فيأ إإإ ون مإإق احلكإإإم مإإا وإنإإإما اإإانوا يتحاامإإإون إليإإو يف بعإإض أمإإورىم الشخصإإإية الإإيت مل يشمإإ

يروق لإهم ويهاون ما ال يتناسع م  أىوائهم وسهواهتم. فعلى سبيل ادلثال ال احلصر، رجإ  اليهإود إىل النإ  

، أَن  اْليَإُهإوَد َجإاُءوا رسإ  ا عنهمإافَعإْق َعْبإِد الل إِو بْإِق عُإإَمَر يف عقوبة الزاين اصق: -صلى ا عليو وسلم-

ُهْم َواْمرَأًَة َزنَإَيا، فَإَقاَل ذَلُإْم َرُسإإوُل الل إو صإلى ا  -صلى ا عليو وسلم-ىَل َرُسوِل الل ِو إِ  َف ََاُروا َلُو أَن  َرُجبل ِمنإْ

ََ...( عليو وسإلم:  نَاُدو ِْ ًا: ًَاْفَ اُحُهْ  َوُ  َِ الن ْجِ   فَاَقا ُل رَاِة ِفي َشْأ ًْ ََ ِفي التا  ُدو ِِ حلإديث إىل آ إر ا َم  َت

 وقد تقدم ذاره آنفا.

 :العفً والصفح ولَن الِ ًب 

م  أىإل الكتإاب بإالرفق والعفإو، وتت لّإى قكمإة وقلإم النإ   -صلى ا عليو وسلم-لقد تعامل الن  

عنإإإدما يعإإإض النظإإإر عإإإق ارتفإإإا  لعإإإة  طإإإاب اليهإإإود قإإإّد اإلىانإإإة والت إإإريح دلقإإإام  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-

باحللم وسعة الصدر وقسق الظقذومق أمثلة ذل  ما رواه عإروة بإق الإزبو، أن عائشإة الرسالة، واان يقابلهم 

ًِد َعنَاى َرُساًِِ الن اِه َصان ى زوج الن  صلى ا عليو وسلم، قالت: ) -رس  ا عنها- َدَمَل َرْهٌط ِمَن الََاُه

ًا: الا  ُم َعَنَُْكْ ، قَ َلْ  َع نِ  ُة: فَاَفِهْمتُاَه  فَاُقْنُ : َوَعَنَُْكُ  الا  ُم َوالن ْعاَاُة، قَ لَاْ : اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ ، فَاَق ُل ًَ

ََ ِفاي اأَلْمانِ  َ  الن اَه ُ ِحابُّ النٍّفْا اُة، َِّل ًَ ُِ الن ِه َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ :  َمْهااًل  َا  َع ِن َِ َرُسً ُكنٍّاِه( فَاُقْناُ :   فَاَق 

ُِ الن ِه َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ :  َقْد قُاْنُ : َوَعَنَُْكْ (( َ  َرُسًَِ الن ِه، َأَوَلْ  َتاْ  َِ َرُسً ًا  قَ   .(41)َمْغ َم  قَ ُل

                                                                                                                                                                          

 (.2/196، )م1955ىإ، 1375سراة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل  وأوالده دبصر، 
(. وصحيح مسلم، اتاب: 6024األدب، باب الرفق يف األمر الو، احلديث رقم: ) صحيح البخاري، اتاب -(41)

 (.2165السبلم، باب: النه  عق ابتداء أىل الكتاب بالسبلم وايف يرد عليهم، احلديث رقم: )
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مل يعنِإإإإف ىإإإإمالء اليهإإإإود الثبلثإإإإة الإإإإ يق تواطئإإإإوا علإإإإى ىإإإإ ه اإلسإإإإاءة  -صإإإإلى ا عليإإإإو وسإإإإلم-فإإإإالن  

مإإا يظنإإون مإإق أنإإو يفطإإق إلسإإاءهتم دبإإا  العظيمإإة، ومل يإإزد علإإى أنإإو أظهإإر ذلإإم أنإإو رد علإإيهم السإإبلم علإإى ضلإإو

 قالوا، ودلا تكلمت أم ادلممنني دبا تكلمت بو، رغبها يف الرفق. ال ى ا مق رمحتو باألمة. 

 :البن وحان المع شنة والمع منة 

يف تعاملإإو مإإ  أىإإل الكتإإاب يف اثإإو مإإق  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-وقإإد ذبلّإإى قسإإق اخللإإق عنإإد النإإ  

أبدعت الكثو مق ادلواقف الفياسة دبشاعر اإلنسإانية والرفإق، فقإد أوجإع صإلى ا عليإو  أقوالو وأفعالو، اليت

ِّىم وقسإإإق صإإإحبتهم.   امإإإا أمإإإر بإإإالرفق باجلإإإار ادلخإإإالف يف الإإإديق، وسإإإلم قسإإإق العشإإإرة معهإإإم، وأمإإإر بإإإ

خ سإإاة واإلقسإإان إليإإو وصإإلتو، ومعاملتإإو بإإالّ، فعإإق رلاىإإد قإإال: انإإت عنإإد عبإإد ا بإإق عمإإرو وغبلمإإو يسإإل

 َّلًااي فقإإال: يإإا غإإبلم إذا فرغإإت فابإإدأ وارنإإا اليهإإودي فقإإال رجإإل مإإق القإإوم: اليهإإودي أصإإلح  ا؟ قإإال: 

ًرثه(  .(42)سمع  الابي صنى اهلل عنَه وسن   ًصي ي لِ ر حتى مًَا  َأْو رُنََِا  أًه سَ

يطبق ىإ ا ادلبإدأ عمليإا مإ  سإاا  ادلدينإة مإق غإو ادلسإلمني،  -صلى ا عليو وسلم-واان رسول ا 

فكان ػلنر والئم أىل الكتاب، ويَإْعَشى رلالسهم، ويواسيهم يف مصائبهم، ويعاملهم بكل أنوا  ادلعإامبلت 

اليت يتبادذلا اجملتمعون يف  اعإة ػلكمهإا قإانون واقإد، وتشإعل مكانإا مشإهاا، فكإان يقإه  مإنهم ويإرىنهم 

 ومل يكق ذل  لنرورة أو ع ز مق أصحابو أن يقرسوه، فكان منهم ال ي ال يبخل دبالو، وال ؽلنعو متاعا، 

 بل يتلهف على أن يقرسو مق غو قيود. -صلى ا عليو وسلم-عنو 

                                                           
ّاين، احلديث ر 1/58(، )128األدب ادلفرد، احلديث رقم: ) -(42) قم: (، قال األلباين:  صحيح ، وادلع م الكبو، للط

ألمحد بق احلسني بق عل ، أبو بكر البيهق ، ربقيق: الداتور عبد (، وسعع اإلؽلان، 13/96(، )13739)
العل  عبد احلميد قامد، أسر  على ربقيقو وزبريج أقاديثو: سلتار أمحد الندوي، صاقع الدار السلفية ببومباي، 

، م2003ىإ، 1423الدار السلفية ببومباي باذلند، ، مكتبة الرسد للنشر والتوزي  بالريا  بالتعاون م  1اذلند، ط
 (.12/107(، )9116احلديث رقم: )
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اإإإان مإإإق بإإإني العنإإإائم الإإإيت غنمهإإإا ادلسإإإلمون يف غإإإزوة  يإإإّ صإإإحائف متعإإإددة مإإإق التإإإوراة، فلمإإإا جإإإاء 

بتسإليمها ذلإم، ويإدل ىإإ ا علإى مإا اإان ذلإ ه الصإحائف  -صلى ا عليو وسإلم-اليهود يطلبوصا، أمر الن  

َ  ِفااي تاَ لٍاا : عليإإو الصإإبلة والسإإبلميقإإول مإإق مكانإإة.  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-يف نفإإس الرسإإول  ًُد َأ ْعَنُ   َاُهاا

 .(43)ِد ِاَا  ُفْاَحًة، َِّلٍّي ُأْرِسْنُ  ِيَحِاَِفَ ٍة َسْمَحٍة(

ألىإإإل  -صإإإلى ا وسإإإلم-مإإإق ىإإإإ ا اجلانإإإع السإإإلوا  ومإإإا يتفإإإر  عنإإإو مإإإق أبعإإإاد تإإإرتبط بإإإدعوة النإإإ   

 الكتاب، تنبثق قكمتو ومساقتو م  أىل الكتاب.

لليهإإود،  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-ادلدينإإة  مإإق  إإبلل معاملإإة النإإ  ويت ل إإى ىإإ ا أاثإإر يف بنإإود  وثيقإإة 

و اصإإإإة إذ اسإإإإهاوا مإإإإ  ادلسإإإإلمني يف رلإإإإاالت احليإإإإاة، واتبعإإإإوا ادلإإإإممنني فإإإإ ن ادلإإإإممنني ينصإإإإروصم، وؽلإإإإدوصم 

بادلسإاعدة وادلعونإإة وبكإل مإإا ػلتإإاجون إليإو، فقإإد نإص دسإإتور ادلدينإإة علإى: )وأنإإو مإق تبعنإإا مإإق يهإود فإإ ن لإإو 

فادلتعاقإإدون ال ينبعإإ  أن يإُإإَمِدي ا إإتبلفهم يف أديإإاصم  (44)ر واألسإإوة غإإو مظلإإومني وال متناصإإر علإإيهم(النصإإ

إىل أن يقتل بعنهم بعنإا، أو يعتإدي بعنإهم علإى بعإضذ بإل غلإع أن يتعإاونوا علإى فعإل اخلإو ومكافحإة 

ًَى َوَ  تَاَع وَ الشر،قال تعاىل:  ًا َعَنى اْلِبنٍّ َوالتا ْق ﴾﴿َوتَاَع َوًُ َِ ْثِ  َواْلُعْدَوا ًا َعَنى اإْلِ  (.2)ادلائدة:ًُ

اإإان قريصإإا علإإى التواصإإل مإإ  أىإإل الكتإإاب،   -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-وىإإ ا دليإإل بإإنِيٌ علإإى أن النإإ  

والتعإإإاون معهإإإم علإإإى الإإإّ والتقإإإوى، إزاقإإإة للعقبإإإات الإإإيت ربإإإول دون ربقيإإإق انإإإدماجهم يف  اعإإإة ادلإإإممنني 

 وأَ البااان دَو عتإإإّ اال إإتبل  يف األديإإان قإإائبل دون الإإإّ والصإإلة والنإإيافة واطلإإراطهم يف سإإلكها، فلإإم ي

 .(45)اإلث (

                                                           
(، 1829(، والسلسلة الصحيحة، لؤللباين، احلديث رقم: )41/349(، )24855مسند أمحد، احلديث رقم: ) -(43)

(4/443.) 
، سلسلة تصدرىا وزارة األوقا  110اتاب األمة، وثيقة ادلدينة: ادلنمون والداللة، للشعي  أمحد قائد، العدد   –(44)

 .188ه،   1426القطرية ال سهريق، السنة اخلامسة والعشرون، ذو القعدة 
 .189نفسو،    –(45)
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واان مق منه و يف دعوتو ألىل الكتاب أن أبإاح ألمتإو ذبإائحهم دون بإاق  ملإل الكفإر، اإ ل  أبإاح 

الإدعوة ا ذل ه األمة نكاح الكتابيات دون غوىم مإق سإائر ملإل الكفإرذ ألنإو بإ ل  ربصإل األلفة،وتسإهل 

إىل اذألن ادلسلمني وأىل الكتاب إذا اانت بينهم ادلنااحة وادلبادلة يف الت إارة حبيإث اإان البعيإدون مإنهم 

غللبإإون لنإإا حلإإومهم، ونشإإهيها مإإنهم فيكثإإر اال إإتبلط بإإني ادلسإإلمني وأىإإل الكتإإاب بسإإبع االرتباطإإات الإإيت 

م يف اإلسإبلم، والسإيما إذا اإان ادلتعامإل معهإم بينهم يف الت ارة وادلنااحة، وال س  أن ىإ ا مإدعاة لإد وذل

ىو احلبيع ادلصطفى عليو الصبلة والسبلم.وشل ا ُرِوَي يف إباقإة ذبإائحهم وسإحومهم، مإا أورده البخإاري عإق 

ُكا ااا    ابإإإق عبإإإاس، قال:طعإإإامهم ذبإإإائحهم،   سإإإاق قإإإديث عإإإق عبإإإد ا بإإإق معفإإإل رسإإإ  ا عنإإإو، قإإإال:

ََا الا بِايُّ َصان ى اهللُ ُمَح ِصنِ َن َقْصَن َمَْ  ُُ، فَ ْلتَاَفا ُّ فَاِا َناٍب ِفَِه َشْحٌ ، فَااَااَ ْوُت ِآُماَ  ِِ ٌَ ِي ًَْا  بَاَن، فَاَنَمى َِّل

َُْ  ِمْاهُ   .(46)(َعَنَِْه َوَسن َ  فَ ْسَتْحََا

فف  احلديث دليل على أن ذبائح أىإل الكتإاب ِقإلن لنإا، سإواء اإان شلإا قإرم علإيهم مثإل الشإحوم، أو 

 يح ذلم، وسواء اانوا ذميني أو قربيني.ما أب

اما اان صلى ا عليو وسإلم يقبإل اذلديإة مإق أىإل الكتإاب وال يقبلهإا مإق غإوىم مإق ادلشإراني، ومإا 

ذل  إال لتقريبهم وإعطائهم  صوصية ليست لعوىم، لتتمكق الدعوة مق قلوهبم، ومإق ذلإ  مإا رواه علإ ، 

 َشااقٍّْقُه ُمُمااًنا  ثإَإإْوَب َقرِيإإٍر، فََأْعطَإإاُه َعِلي إإا، فَإَقإإاَل: -َصإإل ى اُ َعَلْيإإِو َوَسإإل مَ - الن إإِ ِ أَن  أَُاْيإإِدَر ُدوَمإإَة أَْىإإَدى ِإىَل 

ِة( ًَ ََْن الاٍّْاا َِ َأيُاً َيْكاٍن، َوَأيُاً ُكَن ْاٍب:  يَاا َِِ (، وقَ  ا ًَ ََْن اْلَف يَا
. ففإ  ىإ ا احلإديث داللإة علإى أنإو اانإت (47)

أىل الكتاب واانوا يبعثوصإا إليإو مإق بعيإد، ومل يإمثر أن أقإدا مإق ادلشإراني بعإث إليإو تأتيو اذلدايا مق عظماء 

                                                           
(، 3153صحيح البخاري، اتاب فر  اخلمس، باب: ما يصيع مق الطعام يف أر  احلرب، احلديث رقم: ) -(46)

مق طعام العنيمة يف دار احلرب، احلديث رقم: صحيح مسلم، اتاب: اجلهاد والسو، باب: جواز األال 
(1772.) 

صحيح مسلم، اتاب: اللباس والزينة، باب ربرًن استعمال إناء ال ىع والفنة على الرجال والنساء..، احلديث  -(47)
 (.1645رقم: )
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إظلإإإا اإإإان يقبإإإل اذلديإإإة مإإإق أىإإإل الكتإإإاب  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-دبثإإإل ىإإإ ه اذلإإإدايا، فإإإدل  ذلإإإ  علإإإى أنإإإو 

  صوصية ذلم وتأل فا على اإلسبلم وترغيبا ذلم فيو.

   ته :الدف ع عن أهل الكت ب المع هد ن وحم 

فقد نص دستور ادلدينة على محاية اليهإود ادلعاىإديق، واالمتنإا  عإق ظلمهإم، وىإو أمإر طب قإو صإلى ا 

عليإإو وسإإلم،ووع  بعهإإدىم، وأقسإإق معإإاملتهم، إال أنإإو مإإا اإإان مإإنهم إال اإلسإإاءة، ونكإإران اجلميإإل، والتقإإو ل 

يعتقدونو مق احلإق، وقإد صإّ علإيهم رسإول على ا ورسولو وعلى ادلممنني، وزلاولة تشكي  ادلسلمني فيما 

اثوًا، وتعاسى عق الكثإو مإق أ طإائهم، ومل يعإاقبهم عليهإا رغإم فإداقتها، إال   -صلى ا عليو وسلم-ا 

أن األمإإر بلإإ  قإإد ا ال يُطإإاق، وأصإإبح مإإق احلكمإإة دبكإإان أن يإإتم  ازبإإاذ موقإإٍف قإإازٍم إزاء مإإا يفعلإإو اليهإإود، 

نقض العهود الواقد تلو ا  ر، فقد اان بادلدينإة يهإود بإ  قينقإا  وبإ  الننإو وبإ  فلقد بدأت قبائلهم يف 

قريظة، واانوا على عهد وميثاق م  رسول ا صلى ا عليو وسلم وم  ادلسإلمني، أن يإدافعوا مإ  ادلسإلمني 

بعإإد غإإزوة بإإدر، سإإد أي عإإدوا يهإإاجم ادلدينإإة، ولكإإن هم نقنإإوا عهإإوىم  يعإإا، فبإإ  قينقإإا  نقنإإوا عهإإدىم 

ونإادوا رسإإول ا نإإداء اسإتخفا  بإإو وبأصإإحابو  يإا زلمإإد ال يعرنإإ  مإا لقيإإت مإإق قومإ  فإإ صم ال علإإم ذلإإم 

، فمإإإإا اإإإإان مإإإق رسإإإإول ا صإإإإلى ا عليإإإإو وسإإإإلم إال أن (48)بإإإاحلرب، ولإإإإو لقيتنإإإإا لإإإإتعلمق إنإإإا ضلإإإإق النإإإإاس 

وا بقتإل الرسإول صإلى ا عليإو وسإلم، فعإزاىم أجبلىم مق ادلدينة، وأينا يهود ب  الننإو نقنإوا العهإد وعل إ

، وأمإا يهإإود بإإ  قريظإإة، فقإإد  إإانوا ادلسإإلمني يف أسإإد (49)رسإول ا عليإإو وسإإلم وسبكإإق مإإق االنتصإإار علإإيهم

ادلواقإإإف قرًجإإإإا، فقإإإد راسإإإإلوا األقإإإزاب ادلت ِمعإإإإَة قإإإول ادلدينإإإإة، وا تيإإإة مإإإإق مكإإإة ومإإإإا قوذلإإإا لعإإإإزو ادلدينإإإإة 

يف -مإإق صإإحة ىإإ ا األمإإر. فعإإق سإإعيد بإإق ادلسإإيع  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-سإإول واسإإتباقتها، وتأاإإد الر 

                                                           
دار الفيحاء،  انظر نور اليقني يف سوة سيد ادلرسلني، مد بق عفيف  الباجوري، ادلعرو  بالشيخ اخلنري، -(48)

 (.119ه، )1425دمشق، 
 (.119نفسو، ) -(49)
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ىم ا ل  إذ جاءىم نعيم ابق مسعود األس ع ، واإان يأمنإو الفريقإان، اإان )فبينما سياق قصة األقزاب: 

موادًعإا ذلمإا، فقإال: إين انإت عنإد عيينإة بإق قصإق وأيب سإفيان إذ جإاءىم رسإول بإ  قريظإة: أن اثبتإوا ف نإا 

. أي أن اليهإإإإود يعِإإإإدون األقإإإإزاب إن  إإإإرج ادلسإإإإلمون إىل قتإإإإاذلم أن (50)(خالف ادلسإإإإلمني إىل بينإإإإتهمسإإإإن

 يعتدي اليهود على نساء ادلسلمني وذراريهم وأمواذلم، وىو معي سلالفة ادلسلمني إىل بينتهم.

لإإ  فهإ  إذن  يانإة عظمإى مإق ىإ ه الفئإة الإيت اانإت علإى عهإد وميثإاق مإ  ادلسإلمني،   ىإ  يف أق

 الظرو  تنقض العهد، وتتعاون م  العدو ادلهاجم مق  ارج الدولة.

يف أقلإ   -صلى ا عليإو وسإلم-فكان سبع غزوىم ىو نقنهم للعهد ال ي اان بينهم وبني الن  

صإلى ا عليإو -الظرو  وأصعبها على ادلسإلمني، فهإل يإد ع  أقإد بعإد ذلإ  أن العقإاب الإ ي أنزلإو النإ  

سإإ ء مإإق اإلجحإإا  أو الظلإإم، ومإإاذا لإإو مت  ذلإإم مإإا أرادوا مإإق غإإدر و يانإإة للمسإإلمني، إن هبإإم فيإإو  -وسإلم

ىإو القتإل والتشإريد وسإيا  ادلإال والولإد واألىإل، وإذا اإان  –مإق دون سإ –مصو ادلسلمني يف ىإ ه احلالإة 

لعهإإإد اجلإإإزاء مإإإق جإإإنس العمإإإل فإإإبل سإإإ  أن مإإإا حلإإإق ببإإإ  قريظإإإة أمإإإر يسإإإتحقونو نظإإإو غإإإدرىم و يإإإانتهم ل

 .(51)وادليثاق، رغم الوفاء الكامل مق رسول ا صلى ا عليو وسلم وادلسلمني ذلم، وذل  بشهادهتم ىم

اليهإود أظهإرت منه يإة أ إرى للإدعوة،  -صإلى ا عليإو وسإلم-وى ه ادلعإامبلت الإيت عامإل هبإا النإ  

 إ  دببادئإو، شلإا يماإد دلإق مل وىإ  إظهإار قإوة ادلسإلمني، وقإوة عإزمهم وتصإميمهم علإى التمسإ  بإدينهم واأل

                                                           
، اذلند، اجمللس العلم ، 2انظر ادلصنف لعبد الرزاق بق علام بق ناف  الصنعاين، ربقيق: قبيع الرمحق األعظم ، ط -(50)

ا أليب نعيم األصبهاين، أليب نعيم أمحد بق عبد (، ودالئل النبوة، 5/368(، )9737ه، احلديث رقم:)1403
، دار النفائس، بووت، 2بق أمحد األصبهاين، ربقيق: الداتور زلمد رواس قلعو ج ، عبد الّ عباس، ط

(، وأ رجو البيهق  يف دالئل النبوة ومعرفة أقوال صاقع الشريعة، للبيهق ، أمحد 2/504) م،1986ىإ، 1406
على (، واحلاام يف ادلستدرك 4/1008ىإ، )1405، بووت، دار الكتع العلمية، 1بق احلسني، أبو بكر، ط

، بووت، 2الصحيحني، أليب عبد ا احلاام زلمد بق عبد ا النيسابوري، ربقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط
 (، وقال: صحيح على سرط الشيخني ومل ؼلرجاه، وأقر ه ال ى .3/34) م،1990، 1411دار الكتع العلمية، 

 (. 116-4/115البداية والنهاية، )انظر  -(51)
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يعتنقإإو أنإإو ديإإق قإإق، وأن صإإاقع الرسإإالة الإإ ي جإإاء هبإإا صإإادق فيمإإا أ إإّ بإإو عإإق ربإإو مإإق رسإإالتو وإيإإاه، 

 فمق ىنا يظهر ادلنهج ويت ِنح.

مل يكإإق متشإإِوفًا أبإإًدا حلإإرب النإإاس، وال مشإإتاقًا لقإإتلهم،  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-ومإإ  ىإإ ا فإإ ن النإإ  

م مق بدايتهم للعدوان، وعداوهتم الظاىرة للمسإلمني، فقإد أ إرج البخإاري مإق قإديث َعْبإُد وذل  على الرغ

ًا اهلل الع فَاااااة، فااااااَا لقَتماااااًه  الل إإإإإِو بْإإإإإُق َأيب أَْوَع، وأيب ىريإإإإإرة مرفوعإإإإإا:  ، َوَساااااُن ًا ِلَقااااا َو اْلَعاااااُدوٍّ  َ  َتَماّااااا

 .  (52)ف صبنوا(

( قال بق بطال: قكمة النهإ  أن ادلإرء ال يعلإم مإا يإمول قال ابق ق ر:  قولو: )ال سبنوا لقاء العدو...

إليإإو األمإإر وىإإو نظإإو سإإمال العافيإإة مإإق الفإإق، وقإإد قإإال الصإإديق ألن أعإإاع فأسإإكر أقإإع إ  مإإق أن أبتلإإى 

فأصّ، وقال غوه إظلا صى عإق سبإ  لقإاء العإدو دلإا فيإو مإق صإورة اإلع إاب واالتكإال علإى النفإوس والوثإوق 

ىتمام بالعدو، وال ذل  يبايق االقتياط واأل   بإاحلزم، وقيإل: ػلمإل النهإ  علإى مإا إذا وقإ  بالقوة وقلة اال

الشإ  يف ادلصإلحة أو قصإإول النإرر، وإال فالقتإال فنإإيلة وطاعإة، ويميإد األول تعقيإإع النهإ  بقولإو وسإإلوا 

 .(53)ا العافية 

واإان مإق أظهإر الإإدالالت علإى أنإو ال يريإد احلإإرب أنإو اإان يإدعوىم إىل اإلسإإبلم قبإل القتإال. جإإاء يف 

 َّلَ لاَ م: 628ىإإ، 7عظيم القبط دبصر، سإنة  -إىل  ادلقوقس  -صلى ا عليو وسلم-رسالة رسول ا 

ًاُ وماا  لاان تدعااه َّل  لماا  هااً مَاان ماااه، وهااً اإلسااالم، الكاا في يااه ا - أي الاصااناًَة( -د اًاا  هلل ماا  ساا

                                                           
باب  ومسلم، اتاب اجلهاد والسو، (، 4/63(، )3024اتاب اجلهاد، باب، ال سبنوا لقاء العدو، احلديث رقم: ) -(52)

 (.3/1362(، )1741اراىة سب  لقاء العدو )
 (.6/156فتح الباري، مصدر سابق، ) –(53)
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ًراة  ا  لاَ َّللاى القان َ َّل  كادع نَ أهال التا يً رة مًسى يعَاى َّل  كبً رة عَاى يمحماد، وما  دع ًا

 .(54)َّللى اإلًَِل، ولاا  ًاه   عن د ن الماَح، ولكاا  ًأمن  يه(

إىل  يإإّ أوصإإاه  -رسإإ  ا عنإإو-علإإ  بإإق أيب طالإإع  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-وعنإإدما أرسإإل النإإ  

ََ قإإائبًل:  َِْهْ ل     اًْاُفااْ  َعنَااى ِرْسااِن ااُب َعنَاا ِِ ْساااَلِم َوَأْمبِااْنُهْ  ِيَماا  َ  َِ ِيَااا َحِتِهْ  ثُاا   اْدُعُهااْ  َِّللَااى اإْلِ َحت ااى تَاْاااِ 

َْ  َاْهِدَي الن   الن ِه أَلَ ًَ ََ فَا ََ َل َْ َ ُكً ََ ِمْن َأ ٌن َل ََ رَُجاًل َمَاْ  .(55)ُحْمُن الاا َعِ (  ُه ِي

وال ينبعإإ  أن يفهإإم أقإإٌد أنإإو يفعإإل ذلإإ  ابتإإداًء، فيبإإدو واأنإإو إاإإراه علإإى اعتنإإاق اإلسإإبلم، فقإإد اإإان 

ر  القتإال يفعل ذل  عنإد تعإني  القتإال فعإبًل، فإ ذا قنإر الفريقإان إىل أ -صلى ا عليو وسلم-رسول ا 

جعإإل للفريإإق ادلعإإادي فرصإإة أ إإوة لت نإإع إراقإإة الإإدماء، وىإإ ه مإإق أبلإإ  صإإور الرمحإإةذ ألن الفريإإق ادلعإإادي 

اإان يفعإل ذلإ  والقإوة   -صإلى ا عليإو وسإلم-مستباح الدم ا ن، والعفو عنو غو متوق ، اما أن الرسول 

 .(56)هم يف يده، ويستطي  بكلمة واقدة أن يبيد مق أمامو، ولكن و يرمح

واإإأن النإإ  صإإلى ا عليإإو وسإإلم يريإإد أن يكإإون ىإإم  ادلسإإلم لإإيس القتإإل وسإإف  الإإدماءذ وإظلإإا ىدايإإة 

 البشر إىل ا تعاىل قحل ينالوا ى ا األجر العظيم والثواب اجلزيل مق رب العادلني.

 

 

 

 

                                                           
 .45أقكام األسرى والسبايا مصدر سابق،   - (54)
(، ومسلم، اتاب: فنائل 5/134(، )4210البخاري، اتاب ادلعازي، باب، غزوة  يّ، احلديث رقم: )صحيح  -(55)

 (.4/1873(، )2406الصحابة، باب: فنائل عل ، احلديث رقم: )
، ادلكتبة ال ىبية، مكتبة األديع، 3مساقة اإلسبلم، لعمر بق عبد العزيز قريش ، ربقيق: مسو قسني قل ، ط -(56)

 .(148م،  )2006ىإ، 1426
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ًته صنى اهلل عنَه وسن  الز صة يأهل الكت ب   المبحث الث لث: وس نل ماهج دع

يف دعوتإإإو ألىإإإل الكتإإإاب وسإإإائل متنوعإإإة، تسإإإهم يف تقريإإإع  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-اسإإإتعمل النإإإ  

الإإإدعوة إلإإإيهم وتيسإإإوىا، وإقامإإإة احل إإإة علإإإيهم، ومإإإق أبإإإرز تلإإإ  الوسإإإائل: ادلعاىإإإدات، والرسإإإل والكتإإإع، 

 وادلناظرات واحلوارات. وؽلكق بيان ى ه الوسائل يف ادلطالع ا تية:

: عقد   المع هدات مغ أهل الكت بالمطنب األِو

ليهإإود ادلدينإإة دلإإا قإإدم علإإيهم، وعقإإد الصإإلح معهإإم، مإإنهج  -عليإإو الصإإبلة والسإإبلم-إن موادعإإة نبينإإا 

قكإإيم مإإق منإإاىج دعوتإإو عليإإو الصإإبلة والسإإبلمذ ألصإإم يف تلإإ  ادلإإدة الإإيت مكثإإوا قبإإل نقنإإهم العهإإود د إإل 

ام وأراد إ إإراجهم مإإق ادلدينإإة ردبإإا مل يإإتمكق مإإق بعنإإهم يف اإلسإإبلم، ولإإو ناصإإبهم العإإداء أول مإإرة عنإإدما قإإ

، مإإق أسإإلم دعإإوهتم، وصإإار ذلإإ  سإإببا يف نفإإرهتم مإإق اإلسإإبلم، واانإإت نتي إإة منه إإو ىإإ ا أنإإو أسإإلم مإإنهم

مإإق ادلدينإإة يف قالإإة ذل وىإإوان، ابإإ  قينقإإا  وبإإ   -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-ومإإق أو ونقإإض العهإإد أ رجإإو 

ا نقنوا العهد قتل مقإاتلهم، وسإذ ذراريهإم، وأ إّ أن ىإ ا ىإو قكإم ا مإق الننو، أما بنو قريظة ف صم دل

 فوق سب  مسوات.

 ومق أبرز تل  ادلواثيق والعهود، ن ار ا ا:

عنإدما جإاء إىل  -صلى ا عليو وسإلم-ال ي يعتّ سرعة ادلدينة اليت اتبها الرسول  عهد المد اة: (1

ادلدينة مهاجرا، وتناول ى ا العهد احلقوق والواجبات، وتنم ق ققوق الطوائف والتكوينات اليت تعيش فيهإا 

 وخباصة الديانة اليهودية.

ًد ياي عًف أمة مغ ال وقد نّص ى ا العهد على ا ا:  ًد د اه  ولنماانمَن أَ  ه َماَن. ولنَه م

ًد يااي الاِا ر  ًتاغ َّل  ًفااه وأهال يَتاه. وأَ لَها ًالَه  وأًفاه  َّل  من ظنا  وَّلثا ، فاًاه     د اه ، م

ًد ياي سا عدة مثال  ًد ياي عًف، وأَ لَه ًد ياي الح رث مثل م  لَه ًد ياي عًف، وأَ لَه مثل م  لَه
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ًد ياااي جًاا  مثاال ماا ًد ياااي عااًف، وأَ لَهاا ًد ياااي األوس مثاال ماا  ماا  لَهاا ًد ياااي عااًف، وأَ لَهاا   لَهاا

ًتاغ َّل   ًد يااي عاًف، َّل  مان ظنا  وَّلثا ، فاًاه     ًد يااي ثعنباة مثال ما  لَها ًد يااي عاًف، وأَ لَها لَه

ًد يااي عاًف. وأَ  ًفاه وأهل يَته. وأَ جفاة يطن من ثعنبة كأًفاه . وأَ لباي الًطاَبة مثل ما  لَها

ًالي ثعنبا ًد كأًفااه . وأًاه    اأث  امانا يحنَفاه وأَ البن دَو اإلث ، وأَ ما ة كأًفااه . وأَ يط ًاة  ها

ًفها  ألهال هاا ُ  ًا مح ريَن. وأَ  ثنب حنام ج َماَن م دام ًَ مغ الم ًد  افق ًم. وأَ الَه الاصن لنمظن

الصااحَفة. وأَ الِااا ر كاا لافل غَااان م اا ر و   ثااا . وأًااه   تِااا ر حنمااة َّل  يااااََ أهنهاا . وأَ يَااااه  

ًالَه  وأًفاه  عناى مثال ما  ألهال هاا ُ الصاحَفة ماغ  الاصن عنى من ًد األوس م ده   ثنب. وأَ  ه

البن المحض من أهل ها ُ الصاحَفة. وأَ البان دَو اإلثا     كااب ك ساب َّل  عناى ًفااه. وأَ اهلل 

. وأًه    حًِ ها ا الكت ب دَو ظ ل  أو  ث ، وأًه مان مانج  عنى أصد  م  في ها ُ الصحَفة وأيُن

ن قعد  من ي لمد اة، َّل  من ظن  وأث . وأَ اهلل ج ر لمان يان واتقاى، ومحماد رساًِ اهلل صانى  من وم

 .(57 اهلل عنَه وسن (

وىك ا أسس ى ا العهد لكامل ادلساواة يف ققوق ادلواطنة وواجباهتا، وسمان األمق جلميإ  الطوائإف، 

 وقد نصت وثيقة ادلدينة على مبادئ أعلها:

ادلسلمني وغو ادلسإلمني دون سبييإز أو تفرقإة بيإنهم، أي إقإرار مبإدأ ادلسإاواة وقدة سكان ادلدينة مق  -

 يف احلقوق.

 ادلساواة يف احلقوق والكرامة اإلنسانية حبيث غلو أدناىم أعبلىم والعكس. -

قاعإإإدة ادلشإإإاراة وادلسإإإمولية اجلماعيإإإة، فإإإبل يسإإإامل مإإإممق دون مإإإممق )أي أن السإإإلم إمإإإا أن يكإإإون  -

بل بد مق تنامق ادلسلم م  ادلسإلم وغإو ادلسإلم دفاعإا عإق ققوقإو( وىإ ه دعإوة للسإبلم لل مي  وإال فبل، ف

                                                           
،   1987ه، 1407دار النفائس، مد محيد ا، ، رلموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلبلفة الراسدة –(57)
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 الشامل والتام أي اجلماع .

 محاية األقلية اليت تقبل العيش بسبلم م  ادلسلمني واالمتنا  عق ظلمهم. -

ّون علإإإى اإلسإإإبلم وال تنتإإإز  أو تم إإإ  مإإإنهم  - قريإإإة العقيإإإدة وقإإإق التملإإإ  لعإإإو ادلسإإإلمني، فإإإبل غلإإإ

 .(58)أمواذلم

وىإإ ا العهإإد مثإإال علإإى أعمالإإو صإإلى ا عليإإو وسإإلم السإإامية واحلكيمإإة ادلمسسإإة لؤل إإوة اإلنسإإانية، 

 وادلفنية ال زلالة إىل قِع الن اس ذل ا الديق وى ا القائد العظيم، ونتي تها الد ول يف اإلسبلم.

 عهد رسًِ اهلل صنى اهلل عنَه وسن  مغ ًص رى ًِناَ: (2

-اتإع ذلإم رسإإول ا   -عنإدما اتسإعت دائإرة قإدود الفتوقإات اإلسإإبلمية، فشإملت نصإارى  صلإران 

عهدا وتعاقدا دسإتوريا قإن َق فيإو ىإ ه التعدديإة الدينيإة يف رعيإة الدولإة، واامإل ادلسإاواة  -صلى ا عليو وسلم

ته ، وألهال منٍّتها ، ولِمَاغ  ولاِناَ وح شَواإلنصا  يف ققوق ادلواطنة وواجباهتا، جاء يف ى ا العهإد: 

ًار اهلل  ًة الاصااناًَة فااي شاان  األرض وغنيهاا ، قن بهاا  ويعَااده ، فصااَحه  وأعِمهاا ، جاا ماان  اتحاال دعاا

ًاله ، وأًفاااه ، ومنٍّاااته ، وغاا نبه  وشااا هده ، وعًاااَنته ،  مااة محماااد الابااي رساااًِ اهلل، عنااى أمااا َو

مان أساقفَته، و  راهاب مان رهب ًَتاه، ويَعه ، وكل م  تح  أ د ه  من قنَل أو كثَن.    غَان أساقف 

ًَ العًاااان الاااا ي  دفعااااه التُِّاااا ر  ََ ي لقتاااا ِ"، و   عًاااانَو "أي    اااادفع و   حًاااانَو "أي    َُكن ُفااااً

ًمَن..  األج ًااب" و   طااأ أرضااه  جااَ . وماان سااأِ ماااه  حقاا  فبَاااه  الاصااف غَاان ظاا لمَن و  مظناا

َُب  عاه  وعان كا نااه ًاَن وأَ أحِمَي َج ًِبَاُهْ ، وأ ًاضاغ النهبا َ، وما ًاته ، وم   ويِاََِعِهْ  ويَاًت صان

ًا مان جبال أو واد أو مغا ر أو عماناَ أو ساهل أو رمال، وأَ أحانس د ااه  ومناته   الاَ ح، حَاث كا ً

                                                                                                                                                                          

22. 
 .79م،   1993، عمان، دار األرقام، 1الدولة اإلسبلمية، لكامل الدقس، ط - (58)
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ًا، من ين أو يحن، شنق  وغني ، يما  أحفاب ياه ًفااي وم صاتي وأهال اإلساالم مان منتاي... و   أ ن ك ً

 .(59)أياَة الما جد و  ما ِز المانمَن...( دمل شيو من يا نه  في شيو من 

وىإإإ ا العهإإإد أينإإإا مثإإإال علإإإى قكمتإإإو صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم، ورمحتإإإو بالنإإإاس، واىتمامإإإو بإإإا  ر غإإإو 

ادلسإإلم، فهإإو يريإإد جإإره إىل ىإإ ا الإإديق باحلكمإإة وادلعاملإإة احلسإإنة، فقإإد أعطإإاه مإإق احلقإإوق مإإا يفإإوق مإإا عليإإو 

 إلرسائو واسبو.مق الواجبات بكثو، وما ذل  إال 

 المطنب الث ًي: النس نل َّللى منً  أهل الكت ب

اإإان صإإلى ا عليإإو وسإإلم يإإدعو أىإإل الكتإإاب الن إإاِئنَي عنإإو يف الإإببلد البعيإإدة، وذلإإ  ب رسإإال الر سإإل 

إلإإيهم يإإدعوىم إىل اإلؽلإإان بإإا عإإز وجإإل، ويعإإدىم باجلنإإة والنعإإيم يف ا  إإرة إن آمنإإوا وصإإدقوا، أو بالعإإ اب 

ا  رة إن ا  بوا وَعَصوا، وقإد أرسإل صإلى ا عليإو وسإلم ُاَتبإا مإ  رسإل عديإدة إىل عظمإاء وملإوك أىإل يف 

 الكتاب مق اليهود والنصارى.

إىل ىرقل عظيم الروم، فعق عبيد ا بإق عبإد ا،  -صلى ا عليو وسلم-ومق تل  الرسائل، رسالتو 

َ  َأيَا  ُساْفََ أن ابق عبإاس  ًا َأْمبَااَنُُ َأ ًُ َْاِه ِفاي رَْكاٍب ِماْن قُااَنْ ٍ ، وََكا  َ  ِهَنقْاَل َأْرَساَل َِّلَل ََ يْاَن َحاْنٍب َأْمبَااَنُُ: َأ  

َْاِه َوَسان َ  َما د  ِفََها  َأيَا  ُساْفََ  ُِ الن اِه َصان ى اهللُ َعَن ََ َرُساً ِة ال ِتي َكا  ْأِم ِفي الُمد   ً ِ  رًا يِ ل ََ وَُكف ا َر قُااَنْ ٍ ، ُت

 ُُ ًْ ثُا   َدَعا  ِيِكتَا ِب َرُساًِِ فسأذلم عإق النإ  صإلى ا عليإو وسإلم يف قإديث طويإل. قإال:  َوُهْ  يِِا ِنََ وَ  فَأَتَا

َْاِه َوَسان َ  ال اِ ي يَاَعاَث يِاِه ِدْحََاُة َِّللَاى َعِظاَِ  ُيْصاَنى، َفَدفَاَعاُه َِّللَاى ِهَنقْاَل، فَاَقانَ  ََا ِفَاِه الن ِه َصن ى اهللُ َعَن ُُ فَاِا َأ

ًِلِه َِّللَاى ِهَنقْاَل َعِظاَِ  الانُّوِم: َسااَلٌم َعنَاى َمانِ   ِيْا ِ  اتا بَاَغ  الن ِه الن ْحَمِن الان ِحَِ ، ِماْن ُمَحم اٍد َعْباِد الن اِه َوَرُسا

                                                           
م، 1966الّ، ربقيق: الداتور سوق  سيف، طبعة القاىرة الدرر يف ا تصار ادلعازي والسو، ليوسف بق عبد  -(59)
، وبدايات الكتابة التارؼلية 77م،  2001(، وانظر اتاب اإلسبلم وا  ر، إلبراىيم الع لوين، طبعة القاىرة 1/256)

   م،1995عند العرب:  أول سوة يف اإلسبلم ، لسلوى مرس  الطاىر، ادلمسسة العربية للدراسات والنشر، بووت، 
289. 
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ََ الن ُه َأْجَنَ  َمن تاَ  ِت َْ َ  الُهَدى، َأم   يَاْعُد، فَِاٍّي َأْدُعًَ  ِيِدَع  َِة اإِلْساَلِم، َأْسِنْ  َتْاَنْ ،  ُا ل َْاَ  فَاِا ًَ َْ تَا َِْن، فَاِا

ََ َِّلْثَ  اأَلرِ ِاٍََّن( وَ  َْ َْ  َ ًَاْعبُاَد َِّل   الن اَه َو َ ﴿َعَن اَاُكْ  َأ اَااَا  َويَاَاْ اٍو يَاَاْ ًَ ا َِّللَاى َكِنَماٍة َسا ًْ  َ  َأْهَل الِكَت ِب تَاَعا َل

ِنَ  يِِه َشًََْ  َوَ   َات ِزَ  يَاْعُ َا  يَاْعً   َأْريَ يً  ِمنْ  ًْ ًُ  ََ ً   ُمْاِنُمً ًا اْشَهُدوا يَِأ ًُل ا فَاُق ل ًْ ًَ َْ تَا َِ الن ِه فَِا  .﴾ُدو

ْصإإَواُت قَإإاَل أَبُإإو ُسإإْفَياَن:فَإَلم ا قَإإاَل َمإإا قَإإاَل، َوفَإإإرََم ِمإإْق قِإإرَاَءِة الِكتَإإاِب، َاثإُإإَر ِعْنإإَدُه الص إإَخُع َواْرتَإَفَعإإِت األَ 

ْ رِْجَنا: َلَقْد أَِمَر أَْمُر اْبِق َأيب َاْبَشَة، ِإن ُو ؼَلَافُُو َملِإُ  بَإِ  اأَلْصإَفِر. َفَمإا زِلْإُت َوأُْ رِْجَنا، فَإُقْلُت أِلَْصَحايب ِقنَي أُ 

 .(60)(ُموِقًنا أَن ُو َسَيْظَهُر َقحل  أَْدَ َل الل ُو َعَل   اإِلْسبَلمَ 

 بق عتبة، عإق عبإد ا بإق ومق رسائلو أينا رسالتو إىل قيصر عظيم الفرس، فعق عبيد ا بق عبد ا

ََْصاَن  َاْدُعًُُ َِّللَاى عباس رسإ  ا عنهمإا:  َْاِه َوَسان َ ، َكتَاَب َِّللَاى قَا َ  َرُساًَِ الن اِه َصان ى اهللُ َعَن ً اُه َأْمبَااَنُُ َأ  َأ

ُِ الن اهِ  ، َوَأَماَنُُ َرُساً َْاِه َماَغ ِدْحََاَة الَكْنبِايٍّ َْ  َْدفَاَعاُه َِّللَاى  اإِلْساَلِم، َويَاَعاَث ِيِكَت يِاِه َِّلَل َْاِه َوَسان َ  َأ َصان ى اهللُ َعَن

اى ِماْن ِحْما َ  ًَ ًَد فَا ِرَس، َم اَف الن اُه َعْااُه ُجاُا ًَ ََْصُن َلم ا  َك ََ قَا ََْصَن، وََك  َِّللَاى  َعِظَِ  ُيْصَنى ِلََْدفَاَعُه َِّلَلى قَا

ََْصاَن كِ  ُُ الن ُه، فَاَنم   َج َو قَا ُُ: َِّل ِنََ َو ُشْكًنا ِلَم  َأْياَل َِ ِحاََن قَااَنَأ َْاِه َوَسان َ ، قَا  تَا ُب َرُساًِِ الن اِه َصان ى اهللُ َعَن

ِمِه، أِلَْسأََلُهْ  َعْن َرُسًِِ الن ِه َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ ( ًْ ًا ِلي َه  ُهَا  َأَحًدا ِمْن قَا الَتِمُا
(61). 

ًارات والما ظنات  المطنب الث لث: الح

ألىل الكتإاب احلإوارات وادلنإاظرات، سإواء مإ  أفإراد مإنهم،  - عليو وسلمصلى ا-مق وسائل دعوتو 

مإق بلإداصم، وىإ ه ادلنإاظرات واحلإوارات اانإت  -صإلى ا عليإو وسإلم-أو م  الوفإود الإيت اانإت تَِفإُد عليإو 

ء تسإإإإإبقها وتعقبهإإإإإا ادلعاملإإإإإة احلسإإإإإنة، والرفإإإإإق واإلاإإإإإرام، فادلعاملإإإإإة احلسإإإإإنة والنإإإإإيافة مإإإإإق موجبإإإإإات اإلصإإإإإعا

                                                           
احلديث با تصار مق رواية صحيح البخاري، اتاب: بدء الوق ، باب: ايف اان بدأ الوق ، احلديث رقم:  -(60)

 (.1773(، وصحيح مسلم، اتاب: اجلهاد والسو، باب: اتاب الن  صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم: )7)
ا عليو وسلم الناس إىل اإلسبلم والنبوة، وأن ال  صحيح البخاري، اتاب: اجلهاد والسو، باب دعاء الن  صلى -(61)

 (.2940يتخ  بعنهم بعنا أربابا مق دون ا، احلديث رقم: )
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يف دعإإوة أىإإل الكتإإاب  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-واالسإإت ابة، َواْدَعإإى لقبإإول اإلسإإبلمذل ا اإإان مإإنهج النإإ  

مرفوقإإا بتلإإ  األ إإبلق احلسإإنة، وامإإا اإإان يإإدعوىم بواسإإطة الكتإإع، اإإان غليإإع علإإى أسإإئلتهم وينإإإاظرىم 

ََ ا﴿تعإاىل: ويناظرونو،وػلاورىم وػلاورونو، وذلإ  اسإت ابة منإو لنإداء القإرآن الكإرًن، قإال  دُْع َِّللَاى َساِبَِل رَيٍّا

ِعظَِة اْلَحَاَاِة َوَج ِدْلُهْ  يِ ل ِتي ِهَي َأْحَانُ  ًْ ذارت ا ية مراتع ثبلث للإدعوةذ الهإا تعتمإد  ﴾يِ ْلِحْكَمِة َواْلَم

 على اإلقنا : احلكمة، وادلوعظة احلسنة، واجلدال باليت ى  أقسق. 

 والدعوة تكون بأقد أسلوبني:: ى  تنزيل الش ء يف موسعو. ف لحكمة

 :ًعظة وى   طاب يتسلل إىل القلوب برفق ولنيذ ل ا ال بد أن تكون ادلوعظة قسنة قإحل تبلمإس  الم

 سعا  القلوبذ وتلقى منها االست ابة.

  :ِوىو اخلطاب ال ي يقوم على ادلنطق وإقامة احل ج. وال بإد لإو يف ىإ ه احلالإة أن يكإون بإاليت الِدا

 مقبوال وأثره مفيدا.ى  أقسقذ ليكون 

وال بإإد مإإق احلكمإإة يف األمإإريق حبيإإث ؼلتإإار الداعيإإة مإإا يناسإإع مإإق أسإإاليع اخلطإإابذ أو يإإزاوج بينهإإا 

 بالقدر ادلناسعذ قحل يكون اخلطاب قكيما.

ًا َأْهاااَل ﴿وهبإإإ ا ادلإإإنهج مإإإق اخلطإإإاب اإلقنإإإاع ، أمإإإر ا عإإإز وجإإإل دب ادلإإإة أىإإإل الكتإإإاب:  ااا ِدُل َِ َوَ  ُت

 (.46)العنكبوت: ﴾   يِ ل ِتي ِهَي َأْحَانُ اْلِكَت ِب َّلِ 

وللتأايإإد علإإى أن مإإنهج الإإدعوة يف اجلإإدال ألىإإل الكتإإاب يقإإوم علإإى مبإإدأ اإلقنإإا ذ فقإإد أمإإر ا عإإز 

 وجل بأمور:

 أن يكون اجلدال باليت ى  أقسق. .1

 إعبلمهم واالستدالل عليهم بأن ادلسلمني يممنون دبا أنزل عليهم مق الكتع والرسل. .2

إ بإإإارىم بإإإأن الطإإإرفني يعبإإإدان إذلإإإا واقإإإداذ لإإإ ا وجإإإع اإلؽلإإإان دبإإإا نإإإزل علإإإى زلمإإإد صإإإلى ا عليإإإو  .3
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 .(62)وسلم

وقإإد جإإرت عإإإدة قإإوارات ومنإإإاظرات بينإإو وبإإإني أىإإل الكتإإاب، ؽلكإإإق أن نقتصإإر علإإإى بعإإض النمإإإاذج 

رسإ  ا عنإو،  منها، ومق أبرزىإا مإا اإان بينإو وبإني عبإد ا بإق سإبلم، واانإت سإببا يف إسإبلمو، فعإق أنإس

ُُ، فَاَقااقإال:  َْااِه َوَساان َ  الَمِد اَاَة فَأَتَاا  : يَانَاَغ َعْبااَد الن ااِه يْااَن َسااَلٍم َمْقااَدُم َرُسااًِِ الن اِه َصاان ى اهللُ َعَن َِ ٍّااي قَاا  : َِّل َِ  

ِِ الا ا َعِة  وَ  ُِ َأْشاَنا : َما  َأو  َِ ََ َعْن َثاَلٍث َ   َاْعَنُمُهن  َِّل   ًَبِايٌّ قَا  ا اِة  َس نُِن َِ ُِ َََعا ٍم  َْأُكنُاُه َأْهاُل ال َما  َأو 

ُِ الن اِه  َِ َرُساً الِاِه  فَاَقا  ًَ َلُد َِّلَلى َأيَِِه  َوِمْن َأيٍّ َشْيٍو  َاْا ُِع َِّللَاى َأْم ًَ َْاِه َوِمْن َأيٍّ َشْيٍو  َاْا ُِع ال َصان ى اهللُ َعَن

: فَاَقاا َِ ُِ َوَساان َ   َمبا َنًِااي ِيِهاان   ًًِفاا  ِجْبنِ ااُل( قَاا  َِ َرُسااً ًِد ِمااَن الَمالَِنَكااِة، فَاَقاا  ََاَ  َعااُدوُّ الََاُهاا َِ َعْبااُد الن ااِه   

اِنِ  َِّللَاى ًْ ًُُن الا  َس ِمَن الَم ِِ الا  َعِة فَاَا ٌر َتْح ُِ َأْشَنا الَمغْاِنِب، َوَأم ا   الن ِه َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ :  َأم   َأو 

ُِ َََعاا ٍم  َْأُكنُااُه َأْهاا ااَي الَمااْنَأَة َأو  ًِ ََا َغ َ  الن ُجااَل َِّل لَااِد: فَااِا ًَ ااَبُه ِفااي ال  ً ا ااِة َف ِ َاا َدُة َكبِااِد ُحااًٍت، َوَأم اا  ال َِ ُل ال

ُِ الن ا ََ َرُساً  ً : َأْشَهُد َأ َِ َبُه َلَه ( قَ   ً ََ ال ََ َم ُاَه  َك  ََا َسَب َبُه َلُه، َوَِّل  ً ََ ال َِ َفَابَاَقَه  َم ُاُُ َك  :  َا  ِه، ثُا   قَا 

ا  َِ َْ َتْااأََلُهْ  يَاَهتُاًًِي ِعْااَدَ ، َف ًا يِِاْسااَلِمي قَاْباَل َأ َْ َعِنُما ٌم يُاُهٌ ، َِّل ًْ ًَد قَا َ  الََاُه ًُد َرُسًَِ الن ِه َِّل َوِت الََاُها

َْاِه َوَسان َ   َأيُّ رَُجاٍل ِفاَُك ْ  ُِ الن اِه َصان ى اهللُ َعَن َِ َرُساً َْاَ ، فَاَقا  َعْباُد الن اِه يْاُن َسااَلٍم(  َوَدَمَل َعْباُد الن اِه البَا

َْاِه وَ  ُِ الن اِه َصان ى اهللُ َعَن َِ َرُساً ًا َأْعَنُمَا ، َواْيُن َأْعَنِمَا ، َوَأْمََاُنًَ ، َوايْاُن َأْمََنًَِا ، فَاَقا  َْ قَ ُل َسان َ   َأفَااَنَأ ْاُتْ  َِّل

، َفَزاانَ  ََ ََلِاا ُُ الن ااُه ِمااْن  ََ ًا: َأَعاا  َْ  َ َِّللَااَه َِّل   الن ااُه َأْسااَنَ  َعْبااُد الن ااِه( قَاا ُل : َأْشااَهُد َأ َِ َِْهْ  فَاَقاا  َج َعْبااُد الن ااِه َِّللَاا

ًا ِفَهِ  ًا: َشنًَُّ ، َواْيُن َشنًٍَّ ، َوَوقَاُع ُِ الن ِه، فَاَق ُل َ  ُمَحم ًدا َرُسً  .(63)(َوَأْشَهُد َأ

                                                           
احلوار يف القرآن الكرًن ودوره يف معاجلة التطر ، أسامة قسق، حبث يف رللة البحوث والدراسات، جامعة اجلزائر  -(62)

 (.355م،   )2011(، 7، العدد )1
(، 3329بخاري، اتاب أقاديث األنبياء، باب  لق آدم صلوات ا عليو وذريتو، احلديث رقم: )صحيح ال -(63)

 (.3/189(، )1389ومسند أمحد، احلديث رقم: )
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ومنها تل  ادلناظرة الإيت وقعإت بينإو وبإني عإدي بإق قإامت الطإائ ، واانإت أينإا سإببا يف إسإبلمو، فعإق 

َْااِه َوَساان َ  َأْو ُرُسااُل َرُسااًِِ الن ااِه َصاان ى الن ااُه عإإدي بإإق قإإامت، قإإال:  َجاا َوْت َمَْااُل َرُسااًِِ الن ااِه َصاان ى الن ااُه َعَن

َْااِه َوَساان َ  َوَأَمااُ وا َعم تِااي وَ  ًا لَااُه  قَ لَااْ :  َاا  َعَن َْااِه َوَساان َ  َفَصاافُّ ا ِيِهااُ  الا بِااي  َصاان ى الن ااُه َعَن ًْ اا  َأتَااا ًَ ًساا  فَاَنم 

َِ َصان ى ََ  قَا  َْا ًٌز َكِبََنٌة َم  ِيي ِماْن ِمْدَماٍة فُمان  َعنَاي  َماّن الن اُه َعَن ًلد ُج ًافد واًقطغ ال  َرُسًَِ اهلل ًأى ال

َْااِه َوَسان   ًِلِه ( قَ لَااْ : الن اُه َعَن :  ال ااِ ي فَاان  ِمااَن الن اِه َوَرُساا َِ َ :  َوَمااْن َواِفاُدِ  ( قَ لَااْ : َعاِديُّ يْااُن َحاا تٍِ   قَا 

: َساِنَِه ُحْماَلًًا   قَ لَاْ : فَ  َِ ً اُه َعِنايٌّ قَا  َن َااأَْلُتُه فَاَأمَ َفُمن  َعَني   قَ َلْ : فَاَنم   رََجاَغ َورَُجاٌل َِّللَاى َجْابِاِه تَااَنى َأ

ََ َأيُااًِ   َاْفَعُنَهاا  فَْأتِااِه رَاِغبًاا  َأْو رَاِهبًاا   َْتُااُه فَاُقْنااُ : َلَقااْد فَاَعْنااَ  فَاَعنَااًة َماا  َكاا  ٌَ َلَهاا  قَ لَااْ : فَأَتَا ُُ فُاااَل فَاَقااْد َأتَاا 

ٌَ أَ   ََ ُُ اْمااَنَأٌة َوِصااباْ ََا ِعْاااَد َْتُااُه فَااِا ٌَ فََأَصاا َب ِمْاااُه فَأَتَا ُُ فُاااَل َُكِااَن قُاااْنيُاُهْ  ِمااَن الا بِاايٍّ فََأَصاا َب ِمْاااُه َوَأتَاا  ْو َصااِبيٌّ 

َِ ِلي:   َ  َعِدي  ْيَن حَ  ََْصَن فَاَق  َِ ِكْاَنى َوَ  قَا ً ُه َلََْل ِيِمْن  تٍِ  َما  َأفَاان َ  َصن ى الن ُه َعَنَِْه َوَسن َ  فَاَعِنْمُ  َأ

َْ تَاُقًَِ َ  َِّلَلَه َِّل   الن ُه فَاَهْل ِمْن َِّلَلٍه َِّل    َْ تَاُقًَِ الن ُه َأْكبَاُن فَاَهْل ِمْن َشاْيٍو َأْكبَااُن ِماَن َأ الن ُه  َم  َأفَان َ  ِمْن َأ

 : َِ ااااَن، َوقَاااا  ًَ َْااااِه َوَساااان َ  قَااااْد اْسَتْب : فََأْسااااَنْمُ  َورََأ ْااااُ  َوْجااااُه َرُسااااًِِ الن ااااِه َصاااان ى الن ااااُه َعَن َِ َ  الن ااااِه ( قَاااا  َِّل

ًد، و ﴾اْلَمْغُ ًِب َعَنَِْه ْ ﴿ نَ ﴿الَه  .(64)الاص رى( ﴾ال   لٍَّ

إإة علإإيهم،فبل سإ  أن إقامإإة احل إإة علإإى  واإل ىإإ ه ادلنإإاظرات واإاورات، اإإان القصإإد منهإإا إقامإة احل  

ّاىإإني علإإى بطإإبلن مإإا عنإإده، دليإإل علإإى صإإدق  صإإمو ا  إإر، ف قامإإة احل إإة علإإى  اخلصإإم وَغَلَبتِإإِو ب قامإإة ال

يف الرسإالة دعإوة ذلإم بإبل سإ  إىل الإد ول يف اإلسإإبلم،  - عليإو وسإإلمصإلى ا-يهإود ادلدينإة بصإدق نبينإا 

اَا  َأًَا  َماَغ ومق األسئلة اليت أجاب عليها صلى ا عليو وسلم، ما روي عق عبد ا رس  ا عنو، قال:  يَاَاْ

                                                           
ه، 1414، ممسسة الرسالة، 2صحيح ابق قبان بهتيع ابق بلبان، مد بق قبان، ربقيق: سعيع األرنموط، ط -(64)

ادلصنف يف األقاديث وا ثار، أليب بكر بق أيب (، وادلصنف 16/183(، )7206م، احلديث رقم: )1993
الريا ،  –الناسر: مكتبة الرسد  1سيبة، عبد ا بق زلمد بق إبراىيم بق عثمان، ربقيق: امال يوسف احلوت، ط

 (.7/342(، )36606، احلديث رقم: )م1409
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تطبيقية نظرية دراسة  

ًَ ُمت ِكٌئ َعَنى َعِاٍَب، َّلِ  َِ يَاْعُ اُهْ  لِابَاْعٍض: الا ِبيٍّ َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسن َ  ِفي َحْنٍث، َوُه ًُد، فَاَقا  َْ َمان  الََاُها

ًًَاُه، فَاَقا اْيٍو َتْكَنُه ًَ َِ يَاْعُ اُهْ :  َ َ ْااتَاْقِبُنُكْ  ِي َْاِه  َوقَا  : َم  رَْأ ُُكاْ  َِّلَل َِ ًا: َساُنًُُ، َسُنًُُ َعِن النُّوِح، فَاَق   ُل

ََ الا ِبيُّ َصن ى اهللُ عَ  ُُ َعِن النُّوِح، فََأْمَا َْاِه، َفَاأَلًُ ًَحى َِّلَل ً اُه  ُا ًََْ ، فَاَعِنْماُ  َأ َِْهْ  َشا َنَِْه َوَسن َ  فَاَنْ   َاُند  َعنَا

 : َِ ًَْحُي، قَ  ََ َعِن النُّوِح، ُقْل: النُّوُح ِماْن َأْماِن رَيٍّاي َوَما  ُأوتَِاُتْ  ِماَن ﴿فَاُقْمُ  َمَق ِمي فَاَنم   ًَاَ َِ ال ًَ َوَ ْاأَلًُ

 .(65)(85سراء: )اإل﴾الِعْنِ  َِّل   قَِنَاًل 

ًا:  َا  ومنها أينا ما رواه ابق عباس،  ًُد َِّلَلى َرُسًِِ اهلِل َصن ى اهللُ َعَنَِْه َوَسان َ ، فَاَقا ُل : َأقْابَاَنْ   َاُه َِ قَ 

اتا   ًَ ََ ًَِبَاٌّ ً اا َْ َأًْاَبْأتَااَاا  ِيِهاان ، َعَنفْااَا  َأ ََ َعااْن َمْمَااِة َأْشااََ َو، فَااِا ً اا  ًَْاااأَُل َِْهْ  َماا  َأيَا  اْلَق ِسااِ  َِّل بَاْعاَاا َ ، فََأَمااَ  َعنَاا

ًا: َأْمِبْنًَاا  َعااْن  ًا( قَاا ُل :  َهاا ُت َِ ًا: اهللُ َعنَااى َماا  ًَاُقااًُِ وَِكَااٌل، قَاا  َْ قَاا ُل َعالَمااِة َأَمااَ  َِّلْسااَنانَُِل َعنَااى يَِاَااِه، َِّل

ًا: َأْمِبْنًَا  كَ  ُُ، َو   َاَا ُم قَاْنبُاُه( قَا ُل َا  :  تَاَا ُم َعَاْ َِ ، قَ  :   َاْنَتِقاي الا ِبيٍّ َِ ٍّاُث اْلَماْنَأُة، وََكَْاَف تُاْ ِكُن  قَا  ََ َْاَف تُا

ََا َعاَل َم ُو اْلَمْنَأِة َما َو الن ُجاِل  ًَاثَا ََْكَنْت، َوَِّل ََا َعاَل َم ُو الن ُجِل َم َو اْلَمْنَأِة َأ ، فَِا َِ ًا: َأْمِبْنًَا  اْلَم َوا ْ ( قَا ُل

ََ َكااَ ا  َماا  َحاان َم َِّلْسااَنانَُِل َعنَااى ًَاْفِاااِه  ًََْ  ُ النُِمااُه َِّل  َأْلبَاا  ااْد َشاا ِِ ااَتِكي ِعااْنَ  الا َااا ، فَانَااْ  َ  ًْ  َ ََ :  َكاا  َِ قَاا 

َِ يَاْعُ ُهْ :  -وََكَ ا  َِ َأِيي:  قَ  ِيلَ -قَ  ًا: َأْمِبْنًَ  َما  َهاَ ا  - َاْعِاي اإْلِ ًا: َصَدْقَ ، قَ ُل ًَمَه (، قَ ُل َفَحن َم ُلُح

 ٌَ :  َمنَاا َِ ااٌل يِ لا ااَح ِب يََِااِدُِ  الن ْعااُد  قَاا  ًَك  ِمْزااَناٌ  ِمااْن ًَاا ٍر،  -َأْو ِفااي  َااِدُِ  -ِمااْن َمالِنَكااِة اهلِل َعاا   َوَجاال  ُم

تُُه( قَا ًْ :  َصا َِ ُت ال اِ ي ًَْااَمُغ  قَا  ًْ ًا: َفَم  َهاَ ا الص ا ًقُُه َحَُْث َأَمَن اهللُ( قَ ُل ًا:  َاْ ُجُن يِِه الا َح َب، َ ُا  ُل

  ً ٌَ  َ َصااَدْقَ ، َِّل ً ااُه لَااََْل ِمااْن ًَبِااي  َِّل  لَااُه َمنَاا َْ َأْمبَاْنتَااَاا  ِيَهاا ، فَِا ََ َِّل ْأتَِااِه َماا  يَِقََااْ  َواِحااَدٌة َوِهااَي ال تِااي ًُاَب  ِعُاا

 ُِ ََاَ  ال ااِ ي  َاْاااِ  ًا: ِجْبنِ ااُل  َْااِه الا ااالُم(، قَاا ُل :  ِجْبنِ ااُل َعَن َِ ََ  قَاا  يِاا ْلَحْنِب  يِاا ْلَزَبِن، فََأْمِبْنًَاا  َمااْن َصاا ِحب

                                                           
(، وصحيح مسلم،  4721الروح(، احلديث رقم: )صحيح البخاري، اتاب: تفسو القرآن، باب: )ويسألون  عق  -(65)

 (.2794اتاب: صفة القيامة واجلنة والنار، باب: سمال اليهود الن  صلى ا عليو وسلم، احلديث رقم: )
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ُِ يِ لن ْحَمِة َوالا َب ِت َواْلَقطْاِن، َلَكا  ًْ قُاْنَ : ِمََك نََِل ال ِ ي  َاْاِ  ِِ َواْلَعَ اِب َعُدوًَُّ ، َل ََ فَاأًَْاَ َِ اهللُ َعا   َواْلِقَت 

ْبنِ لَ ﴿َوَجل :  ِِ ََ َعُدوًّا ِل  .(66)(ِإىَل آِ ِر اْ يَةَ 97)البقرة: ﴾َمْن َك 

 اجتمعااا  ًصااا رى ًِاااناَ   اليهإإإود و النصإإإارى رلتمعإإإني، مإإإا رواه ابإإإق عبإإإاس قإإإال: ومإإإق قواراتإإإو مإإإ

ًد ااا ، وق لااا   ًا عاااادُ فق لااا  األحبااا ر: مااا  كااا َ َّلياااناهَ  َّل   ه ًد عااااد رساااًِ اهلل فتاااا زع وأحبااا ر  هااا

ََ ِفااي  َا  َأْهااَل اْلِكتَاا ِب لِاَ  ﴿الاصا رى: ماا  كاا َ َّلياناهَ  َّل  ًصااناًَ ، فااأًِ  اهلل عا  وجاال فااَه :  ُتَحاا جًُّ

ًلااه:  ﴾َِّليْاااَناِهَ َ  ِمِاَنَ ﴿َّللااى ق َْ فقاا ِ أيااً رافااغ القنظااي حااَن  ،(68-65)آل عمإإران: ﴾ َوالن ااُه َولِاايُّ اْلُماا

اجتمااغ عااادُ الاصاا رى واألحباا ر فاادع ه  رسااًِ اهلل َّللااى اإلسااالم: أتن ااد مااا   اا  محمااد أَ ًعبااد  كماا  

لاَ تن اد  ا  تعبد الاص رى عَااى ايان مان    فقا ِ رجال مان أهال ًِانا َ ًصاناًي  قا ِ لاه الانيَل: َو

محماد وَّللَاه تادعً  أو كماا  قا ِ، فقا ِ رسااًِ اهلل: معا َ اهلل أَ أعباد غَان اهلل أو  ماان يعبا دة غَاُن ماا  

ي...(ي لَ يعثاي و    .(67 أمًن

وال ى ه احلوارات وادلناظرات، اانإت وسإيلة إلقامإة احل إة علإى اخلصإم، وإعبلمإو بإاحلق، ودعوتإو لإو، 

 .تت أالها يف أقايني اثوةوقد آ

 الز تمة:

منه إو صإلى ا عليإو وسإإلم يف الإدعوة عمومإا، ويف دعوتإو ألىإل الكتإاب  اصإإة، نإت أقسإع أين بي  

  أ إتم بإبعض النتإائج تكإون زادا معرفيإا وعلميإا معامل منه و ومنإامينو وغاياتإو ووسإائلو، ولعلِإ قيث بينت

 دلق يريد سلوك ى ا الطريق الشريف، وى :

                                                           
 (.8/242(، )13903(، رلم  الزوائد، احلديث رقم: )3484مسند أمحد، احلديث رقم: ) -(66)
(67)

البق ىشام، أليب القاسم السهيل ، ربقيق: عمر عبد السبلم السبلم ، دار الرو  األنف، يف سرح السوة النبوية -
 م.2000ىإ، 1421، 1إقياء الهاث العريب، بووت، ط
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  ادلقاصإإإإد السإإإإامية واأل إإإإبلق احلسإإإإنة يف عرسإإإإو دلنإإإإامني رسإإإإالة يراإإإإز ادلإإإإنهج النبإإإإوي يف الإإإإدعوة علإإإإى

 .وربمل مسمولية الشهادة عليهم داية الناس  يعا،اإلسبلم، وذل  ذل

  ،وبرىم واإلقسإان سبيز منهج الن  عليو الصبلة والسبلم بالبعد اإلنساينذ ال ي ينفتح على الناس  يعا

 .عليهم

 ألىإإإل الكتإإإاب بالوسإإإطية، والتبشإإإو والتيسإإإو، والإإإّ  -صإإإلى ا عليإإإو وسإإإلم-ز مإإإنهج دعإإإوة النإإإ  سبيإإإ

 وقسق اخللق، وادلعاملة احلسنة.

  يف دعإإوة أىإإل الكتإإاب قإإائم علإإى احلكمإإة وادلوعظإإة احلسإإنة، واجملادلإإة  -صإإلى ا عليإإو وسإإلم-منه إإو

 باليت ى  أقسق، وأسلوب اإلقنا  واحلوار.

   ألىل الكتاب، اإان إليصإال رسإالة اإلسإبلم إىل   -صلى ا عليو وسلم-تنو  وسائل منهج دعوة الن

 اافة مستويات أىل الكتاب، أناس عاديق وملوك، علماء وجهال..

 على االىتمام دبصاحلهم ورعايتها. ب  ادلنهج الدعوي النبوي اخلا  بأىل الكتاب 

 التًصَ ت:

 ادلناىج الفكرية ادلتطرفة ادلخالفة للمإنهج النبإوي يف الإدعوة، والإيت هتإد  إىل  التح ير مق االنسياق وراء

، ونإإز  نسإإ  القإإوة سإإأنو تشإإويو مإإنهج الإإدعوة إلعإإاء ا  إإر ادلخإإالف يف ادلإإ ىع أو الإإديق، وىإإو مإإا مإإق

 منو.

 لكتإاب التأايد على سرورة التزام الدعاة ادلسلمني للمنهج الدعوي النبوي عامة ومنه و يف دعإوة أىإل ا

  اصة، ورفض ال زلاوالت التعيو والتبديل فيو.

  مراجعة ادلناىج الدعوية ادلعاصرة، والتأاد مق التزامها وانس امها م  مقاصد ومقتنإيات ادلإنهج النبإوي

 يف الدعوة.
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  ويف اعتناء ادلنهج الدعوي بالقنايا ادلعاصرة وما تطرقو مق إسكاالت، مق قبيل أوجو الطعإق يف القإرآن

 صلى ا عليو وسلم وسنتو.الن  

   االرتقإإإاء بإإإادلنهج اإلسإإإبلم  يف الإإإدعوة، ليكإإإون امإإإا اإإإان منه إإإا إنسإإإانيا غلمإإإ  النإإإاس اافإإإة، ويتعإإإار

 معهم، ويشهدىم احلق، ويشهد عليهم.
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  الصورة الشعرية بين المرجعيات التراثية وحداثة الرؤيا دراسة في شعر فاروق شوشة

   
سوسن رجب حسن


 

 

 
 ملخص

 
النقاد عناية واسعة يف دراساهتم ، موضوع الصورة  اليت أوالىا احلديثةمن املصطلحات النقدية 

من تشبيو وكناية وجماز .. ، ليصبح مع النقد املفهوم التقليدي  والذي جتاوزا فيو، الشعرية 
ى السياق التعبًني األول ، إىل نسق من البناء يتآلف مشّكال للغة الشعرية اليت تتخطّ  احلديث

قة ، تقوم على  " تراسل الدالالت واألشياء ، وانصهار وفق انتقائية دقي فيو اللفظ واملعىن ،
العالقات البنيوية يف بوتقة التجربة الكلية اليت متتد يف كل جانب ، وتنفتح  على زخم معنوي 

 ."وشعوري غًن متوقع
ا حيويا، ما كان هلا أن ركًنا حموريّا، وجزءً  ةيف قصائد فاروق شوش الشعرية الصور لتوقد شكّ 

ضج  لوال قدرة الشاعر العالية على اختزال املرئي واملسموع من التجارب اإلنسانية، تبلغ ىذا الن
  وتطويعو ،والفين والديين مبوضوعية وعقالنيةملوروث الثقايف والفكري واألديب واستبطان ا

طاقة ختصيبية ، يسعى من خالهلا للمواءمة بٌن الرتاث واستعمالو لو مبثابة ومقتضى جتربتو 
األمر الذي أسهم يف منو صوره الشعرية وتوظيفها بآليات جديدة ، دون تكبيل أو  ،واملعاصرة

 تقييد، وىو ما أخرجها من النمطية واالجرتار ؛ لتدخل ضمن أفق جديد من حداثة الرؤيا.
أىم على وت تحاخبامتة  مبقدمة، وزُيّلتُسبقت  مباحث،وقد جاءت خطة البحث وفق ثالثة 

 .نتائج البحث وتوصياتو
 .التصويرية املفارقة ـ الرؤيا حداثة ــ الرتاثية املفردات ــ الشعرية الصورة: المفتاحية لكلماتا
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THE POETIC IMAGE BETWEEN THE TRADITIONAL REFERENCES AND 

THE MODERNITY OF THE VISION STUDY 

 IN THE POETRY OF FAROUK SHOUSHA 

Abstract 

Of modern monetary terms Which critics have paid extensive attention 

to in their studies, Theme of artistic poetic image Which exceeded the 

traditional concept of metaphor and metaphor and metaphor To become 

with the modern criticism a problem of poetic language that transcends 

the context of the first expression To a pattern of construction in which 

word and meaning are combined, according to precise selectivity  Based 

on "the correspondence of semantics and objects, and the fusion of 

structural relations in the crucible of the total experience Which extend 

on each side and open up to an unexpected emotional and emotional 

momentum. " Farouk Shousha's poetic art form was a pivotal, vital part 

It would not have reached this maturity without the ability of the high 

poet to reduce the visual and audible of human experiences, And 

cultural, intellectual, literary, artistic and religious heritage, objectively 

and rationally, adapted and required Which seeks to harmonize between 

heritage and contemporary, where reduced features of the past, present 

and future, creating a way to extrapolate modernity,  n the cultural 

structure of the heritage, which contributed to the growth of its image 

and employ new mechanisms, without restraint or restriction, Which 

drove them out of stereotyping and arrogance; to enter into a new 

horizon of modernity of vision. The research plan came in three 

directions, preceded by an introduction, and concluded with a 

conclusion containing the main findings and recommendations of the 

research. 

Key Words: Artistic Poetic Image, Farouk Shousha's Poetic, 

Arrogance. 
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FAROUK SHOUSHA ŞIIRLERINDE 

GELENEKSEL REFERANSLAR VE VİZYON ÇALIŞMASI MODERNİTESİ 

ARASINDAKİ POETİK RESİM 

Öz 

Eleştirmenlerin, araştırmalarında öncelikle ve geniş olarak 

yararlandıkları modern eleştiri terimlerinden biri de mecaz, kinaye ve 

teşbih gibi geleneksel anlamların dışında tuttukları şiirsel şeklin 

konusudur. Bu da şiirsel şeklin modern eleştiri ile birlikte önceki 

anlamından soyutlanmış ince ve dakik bir yorum ile mana ve lafzın 

içinde uyuştuğu yapısal alana geçen şiirsel dili şekillendirmek içindir. 

Bu terim deliller ile başka şeyleri kapsadığı gibi her taraftan gelen 

bütünsel deneyimleri ve yapısal alanların yok oluşunu da içermekte ve 

beklenmedik manevi duyuların mudafaasına kapı açmaktadır. 

Faruk Şoşa’nın kasidelerindeki şiirsel şekil canlı bir parça oluşturup 

önemli bir yer tutmaktadır. Şairin, akli ve konumsal olarak dinsel, 

sanatsal, edebi, fikirsel ve kültürel olarak insani deneyimlerden 

işitilmiş ve gözlemlenmiş özelliklere sahip yüksek kabiliyeti 

olmasaydı şiirleri elbette bu seviyeye ulaşmazdı. Onun bu kabiliyeti 

ve tecrübesi kendisine hayat veren bir enerji konumundadır. O bu 

özellikleri sayesinde yeni ile eskinin arasındaki farkları hızlıca 

kavaramaktadır. Yeni aletler ile şiirsel şekle katkı sunan ve onu yeni 

bir rüya kapsamına iten şey o’nun bu benzersiz tarzı ve konuları çokça 

tekrarar etmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Şiirsel şekil, Faruk Şoşa, Modern Eleştiri. 
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 ةملمقدا
مباركاً فيو، كما ينبغي جلالِؿ وجِهِو وعظيِم سلطانِو، والصَّالة والسَّالـ على ادلبعوِث رضبة  اطيبً ا كثًنً   ًدااحلمُد هلل ضب   

 وعلى آلو وصحبو، ومِن اتّبَع سنتو إىل يـو الدين.  للعادلٌن، سيدنا وشفيعنا زلمد
يف وأحباثهم اد والباحثٌن ادلعاصرين، وتداخلت  دراساهتم أنظار الكثًن من النق "الصورة الشعرية"مصطلح  لفت

د بتصّور واضح  ػلدّ  من خاللوطلرج  ، ملحينا آخرواالتساع الضيق و ، حيًنا من الغموض والتعميمجدلية ال تنتهي 
 ىذه ادلشاكل والقضايا اليت على التحديد، العصي ة ادلصطلحبسبب طبيع وذلك لنا مدلوذلا ومكوناهتا وعناصرىا،

وإف اختلفت طريقة العرض  ػ القدمي  يف الرتاث اىجذور ت جدوُ ، بل احلاضر  ةكن وليدتمل ، ادلصطلح يثًنىا 
وترابطاهتا  د مقاصدىا، وتعدّ ادلختلفة ،  صورة ال وردبا يرجع ذلك إىل دالالت ػ االىتماـودرجات والتناوؿ 
 مفهومها حيث انطوى (1)ر أو التجريدي ديد الواحد ادلنظّ ، وطبيعتها ادلرنة اليت تتأّّب على التحوعالئقهاادلتشابكة 

ادلفهـو القدمي الذي   ذباوزتتأثرت بتيارات أدبية متباينة، ، ة رؤى فنية سلتلفة يف رلاؿ الشعرية احلديثة على عدّ 
ية اليت لغة الشعر لال مشكّ  كاف يتوقف عند احلدود البالغية من تشبيو وكناية ورلاز .. ، ليصبح مع النقد احلديث

"  وفق انتقائية دقيقة ، تقـو على  ى السياؽ التعبًني األوؿ ، إىل نسق من البناء يتآلف فيو اللفظ وادلعىن ،تتخطّ 
تراسل الدالالت واألشياء ، وانصهار العالقات البنيوية يف بوتقة التجربة الكلية اليت سبتد يف كل جانب ، وتنفتح  

  (2)على زخم معنوي وشعوري غًن متوقع"
الصورة الشعرية وربديد  تباين مدلوؿيف   ؛ القدامى واحملدثٌن  والباحثٌن اختالؼ النقاد والبالغيٌنوعلى الّرغم من 

يتفقوف على جعلها السمة ادلميزة للخطاب الشعري، واحلد الفاصل بٌن لغة الشعر  إال أهنممكوناهتا وعناصرىا، 
الصوغ اللساين ادلخصوص الذي بوساطتو غلري  "فهي ،  (3)ساسيةإحدى دعامات الشعر األباعتبارىا  ولغة النثر،

دبا ػليلها إىل صور مرئية معربة ، وذلك الصوغ ادلتميز وادلنفرد ىو يف حقيقة األمر مبتكرًا سبثل ادلعاين سبثاًل جديداً 
 عدوؿ عن صيغ إحالية من القوؿ إىل صيغ إػلائية ، تأخذ ماديتها التعبًنية يف 

 .(5)يف قيمتها اجلمالية والتعبًنيةأكدوا على أف أعليتها تكمن  كما ( (4يبب األدتضاعيف اخلطا
األساسية فهي إحدى البنيات اإلبداعية ، وللصورة الشعرية دور مهم  يف عملية بناء النص الشعري وتأويالتو  

ألف ؛  خالؿ النص ادلعىنِّ بو يف عملية اخللق الشعري، وىي روح الشعر، وأنفاسو ادلتالحقة اليت يبوح هبا الشاعر من
ويصعد هبا إىل منطقة الشُّعور ، ويدجبها عرب مدارج أفكاره ، مث   ػػأحيانا  ػػالشَّاعر ينتجها من العمق الالشعوري 
بعد أف يكوف قد ضبَّلها بالطاقتٌن )الشُّعورية والشِّعرية( ، وىو واٍع  ،أوسع ىيرسلها عرب فضاء اإلبداع الفين إىل مد
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ا قد استمدت حيويتها ، وصفاهتا الإىل ح نحها بعدًا فنيِّا ؽل األمر الذيعبًنية من قلب اجملتمع اإلنساين ، تقيقة أهنَّ
 . (6)تنبض بادلتعة واإلثارة ، تشع منها حياة جديدةفودالليِّا غًن الذي تعارؼ اآلخروف عليو ، 

فيبعث  الكامنة يف اللغة ، والطاقة التعبًنية ،من أقصى منافذ اإلػلاء والتجسيد يفيدىو الذي   ادلبدعوالشاعر 
األلفاظ وتوظيفها توظيفا خاصا، يتالءـ طريق اختيار  عن،قوية تقـو على تداعيات ادلعىن دالالت ذاتصورا إػلائية 

يوفر للعمل و ، أكثر عمقًا ومشولية  لتكوف، ؿ الكثافة الدالليةينقل وػلوّ شعري الشعرية عرب تركيب  ةتجربالمع 
 ػ  ( 7 )بداعي شعرية على ادلستوى الفكري واجلمايل والتواصلياإل
يزخر  منذ بداية عصر النهضة على ماالشعراء لفت أنظار  حيثيف وجداف األمة،  للرتاث حضور حي ودائمو     

الرتاث على اخلطاب الشعري  مرجعيات، ونتيجة لذلك أضفت بو من كنوز، فارتدوا إليو يستلهمونو ويسرتفدونو
 .وعمقا إنسانيا، وبعدا تارؼليا اصر مشوال اجتماعيا،ادلع
أدرؾ الشعراء ادلعاصروف أهنم " ورثة ادلأثور اإلنساين كلو، ورثة احلضارات بال تفريق وال سبييز، مادامت ىذه  لقد 

التارؼلي  نتيجة إحساسهم باإلطار ػػػة عرب التاريخ ، وقد كاف طبيعيااحلضارات ىي  شبار التجربة اإلنسانية ادلمتدّ 
أف صلد الشاعر يُفسح اجملاؿ يف قصيدتو لألصوات اليت تتجاوب ػػػ الذي يضم صوت كل منهم إىل أصوات معاصريو 

ػ وتأكيدا من  معو، واليت مّرت ذات يـو بنفس التجربة وعانتها كما عاناىا الشاعر نفسو، وليس ىذا إال إؽلانا منو 
 .(8) وحدة التجربة اإلنسانية "على جهة أخرى ػ 
عند ذبربة أحد الشعراء ادلعاصرين الذين   يأيت ىذا البحث  الذي يتوقفمع الرتاث،  تعامل الشعراء إغلابًيا ويف إطار 

 أو ادلستوى الفين، ،يف إغناء شاعريتهم, سواء على ادلستوى الفكري افأفادوا منو كثًنً  ،كانوا على صلة وثيقة برتاثهم
 ،ووعياواسرتفادا  استنباطا؛ذوف التعامل مع الرتاث بّ القالئل ادلعاصرين الذين ػلُ فاروؽ شوشة من الشعراء  حيث ُعدّ 
، ومنحها مشوال وكلية  ادلعاصرة ذبربتو الشعرية إلثراء وتراكيبو وصياغاتو، ،وأدواتووذبديدا لعناصره  ،فنيا ورمزياوتوظيفا 
 .وأصالة

ريّا، وجزءا حيويا، ما كاف ذلا أف تبلغ ىذا النضج  لوال ركًنا زلو  ةلقد شكلت الصورة الشعرية يف قصائد فاروؽ شوش
دلوروث الثقايف ، والفكري، قدرة الشاعر العالية على اختزاؿ ادلرئي وادلسموع من التجارب اإلنسانية، واستبطاف ا

قة زبصيبية ، طادبثابة ليقرأ من زاويتها قضايا عصره ، مث يطّوعها  ،دبوضوعية وعقالنية، والديين ، والفين واألديب، 
زلققا بذلك وشائج بٌن التاريخ العاـ وما سبتلئ بو سليلتو من ، وادلعاصرةيسعى من خالذلا للمواءمة بٌن الرتاث 
، شكلت تفردا ، جعلتو منفتحا على شعرية  بصورلذا حفلت نصوصو  ،طاقات وقدرات على اخللق ادلتجدد لعادلو

قراءة  خالذلايتم ،وادلفاىيم اليت استندت إليها كمرجعية إجرائية تعددية ال تفرض أحادية ادلعىن يف ضوء األسس 
بدالالت  ذلاوتغذيتو  صوره أكثر نضجا وتوظيفا ، من خالؿ استقصائو وتكثيفو  فبدت، النص وتشخيص ظواىره

  .إػلائية منبثقة من ذبارب ومواقف متعددة

                                                           
6
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أنضج رؤاه، ومّهد للتحّوالت ادلوضوعية والفنية يف صوره إف سلزوف شوشة الرتاثي  ػ يف ظلوه واتساعو ػ عّمق ذبربتو ، و 
مالمح ادلاضي واحلاضر  والتقليد ، فاختزؿ اكاةباحملال  بالبعث والتجديدالشعرية ، حيث طوّع ادلعطيات الرتاثية 

م يف ظلو هاألمر الذي أس ،ال ينفصم يف أبنيتو الثقافية عن الرتاث احلداثة، الستقراءطريقا  منها منشًئاوادلستقبل 
؛ صوره الشعرية من النمطية واالجرتار  أخرجوىو ما  ،، دوف تكبيل أو تقييد وتوظيفو بآليات جديدة ادلوروث

 .لتدخل ضمن أفق جديد من حداثة الرؤيا
 النص عمق إىل التحليلي ، يف زلاولة للولوجادلنهج  على معطيات  تعتمدأف الدراسة طبيعة ىذه اقتضت وقد 

عما  وراء األلفاظ والسياؽ من والكشف ، ظهار رؤى الكاتب وأفكاره ، إل  ربليلو  وتأويلوومن مث، الشعري 
 مغزى ومعىن ينطوي عليو النص.

 
 ، ومتفرقة قليلةدراسات لكنها  ،تناولت جوانب من إبداع فاروؽ شوشة  ة دراساتأف ىناؾ شبّ وذبدر اإلشارة  إىل 

 ، ولعل من أعلها : دلكانة الشاعر اإلبداعيةسبثل صورة حقيقية  الػ على ندرهتا ػ   وىي
تتبع ادلؤلف خالذلا و دراسة الدكتور علي عشري زايد: " استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر" ػ 

 تعبًنرمزيّا لل وكيفية توظيفو ذلا، الرمزية منها شخصياتويستمد عالقة الشاعر ادلعاصر بادلوروث ، وادلصادر الرتاثية اليت 
وعدـ زبصيصها لشاعر ىذه الدراسة  عمـووحبكم  مالزلها يف نتاج شعرائنا ادلعاصرين ، وربديد عن علومو ادلعاصرة،

، دوف أف تفرد من الشعراء ادلعاصرينضمن رلموعة فاروؽ شوشة ل نصوص شعريةببعض االستشهاد ، فقد جاء بعينو
 مستقلة.نقدية لو دراسة 

الغين : " البنية الشعرية عند فاروؽ شوشة "، وىي عدة مقاالت ، صدرت أوال دبجلة  دراسة الدكتور مصطفى عبدػ 
لفاروؽ شوشة "  فقط فصوؿ ادلصرية، مث مت صبعها ربت العنواف السابق، وقد توقف ادلؤلف عند الديواف اخلامس

 الدائرة احملكمة" ومل يتعداه إىل الدواوين األخرى.
نصوص اإليقاع يف خالذلا  ادلؤلف درس و "  اإليقاع يف شعر فاروؽ شوشة"  : زلمد عبد اهللالدكتور  دراسة ػ 

يف زلاولٍة لرصد من عدة زوايا : الوزف الشعري  والتدوير ، القافية ، الطباؽ والسجع واجلناس،  شوشة  الشعرية
خِل بغض النظر عن الوسائل واألساليب ادلختلفة اليت استطاع الشاعُر استخدامها إلغناء نّصو موسيقيًا من الدا

فضال ، فاروؽ شوشة وكشفت الدراسة عن بعض التفاعيل اجلديدة اليت استحدثها ادلوسيقى اجلاىزة؛ أو اخلارجية، 
اإليقاعية اليت ذبلت يف ديوانيو : " لغة  ووربوالت، اتكائو على البحور الصافية  أو البسيطة ذات التفعيلة الواحدة عن 

 ادلاء".من دـ العاشقٌن " و " سيدة 
 اللغة الشعرية لفاروؽدراسة  خالذلا ادلؤلفةتناولت و "الشعر العريب ادلعاصر والرتاث"  جدوع: زلمدعزة دراسة الدكتورة ػ 

فتعددت داللتها عرب  ،واحلقوؿ اللغوية والداللية اليت يتشكل منها معجمو الشعري واليت امتاح فيها الرتاثشوشة ، 
ضال عن التشكيل ادلوسيقي يف قصائده واليت يستمدىا من  اإليقاعات ادلوروثة للشعر سياقاهتا الشعرية ادلختلفة ، ف

 . العريب
  

مل تكشف عن  ، وادلواقع االلكرتونية بعض اجلرائد واجملالت جدت يفوُ مبثوثة مراجعات و  مقاالت شبّةفضال عن ىذا 
كاف لذلك   إضاءات لبعض قصائده، دراسة نقدية واعية لنصوصو الشعرية ، بل اقتصرت على رلرد شروحات أو 

ىذا موضوع الختيار  األوؿ احلافز فاروؽ شوشة ، عند الشعرية للصورةاجملاؿ من دراسة نقدية متخصصة  خلو
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 يفو رتاث لل وتُلتمس يف توظيف  ،رؤيا حداثيةصاحب  فهويُعد من الرواد يف عصره ،  وخباصة أف الشاعر، البحث 
ركًنا زلوريّا، وجزءا حيويا، فبدت أكثر نضجا وتوظيفا ، من خالؿ  هيف قصائدشكلت الشعرية اليت زبصيب صوره 

وىو ما أخرج صوره ، استقصائو وتكثيفو  وتغذيتو ذلا بدالالت تراثية إػلائية منبثقة من ذبارب ومواقف متعددة
 الشعرية من النمطية واالجرتار ؛ لتدخل ضمن أفق جديد من حداثة الرؤيا.

وفقا ، وحداثة الرؤيا ادلرجعيات الرتاثيةبٌن اليت ذبّلت يف شعر فاروؽ شوشة ، الشعرية ر الصو  ةوقد تناولت الدراس
 لثالثة مباحث كالتايل:

 :يف زلورين  وقد جاء ؛احلداثة وادلوقف من الرتاث  :  المبحث األول
       عالقة احلداثة بالرتاث عند فاروؽ شوشة  أػ
 مساهتا الفنيةشوشة الشعرية و فاروؽ ب ػ لغة      

 يف زلورين:  وقد جاء ؛الشعرية ةصور المصادر  :المبحث الثاني 
  أػ ادلفردات الرتاثية
 ب ػ الرموز الرتاثية

 ادلفارقة التصويرية : المبحث الثالث 
 لمصادر وادلراجع مرتبة ترتيبا ىجائيا.لقائمة ب وُذيّل البحث، وتوصياتونتائج البحث أىم مث خاسبة اشتملت على 

 
ادلعطيات الرتاثية لصوره النصوص الشعرية اليت ذبلت فيها تناولت الدراسة  فقد ؛منطلقنا األساسي  النص ىو دلا كافو 

،  وألف البحث ال يهدؼ إىل االستقصاء واحلصر، ويكفيو إثبات الغاية أكثر عمقا ومشوليةاحلداثية بكثافة داللية، الشعرية 
 اليت زبدـ فكرتو وربقق غايتو. ،فسيقتصر على إيراد أىم وأبرز النماذج

 
 أ نِيب َوِإلَْيهِ  تَ وَكاْلت   َعَلْيهِ  ۚ  َما تَ ْوِفيِقي ِإَّلا بِاللاِه و 

 
 المبحث األول

 الحداثة والموقف من التراث
مل يُطرح مصطلح الرتاث يف ساحة النقاش الفكري واإلبداعي إال مع صدمة احلداثة، وبروز ظاىرة االستالب   
وقد تضاربت مواقف احلداثة ضلو ادلاضي (،9)غريب، وتفاقم ادلسخ الثقايف، وظهور إشكالية األنا واآلخروالت

،شلتدة ومرتابطة، إذ تستكشف احلداثة الرتاث، دبا ىو موئل (10) "انبثاقية"أف العالقة موقف يرى من "الرتاث"،
واستنطاقا وتساؤال وتوظيفا، بُغية تأسيس عالئق للخربات والتجارب وادلعارؼ اإلنسانية، عرب انفتاحها عليو قراءة 

                                                           
9
  .51،ص م 2002  ينظر:ـ  عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة ـ  سمسمة عالم المعرفة، الكويت ـ ـ  
 .48م ـ ص 1993ـ مجمة عالم الفكرـ  الكويت ـ 21، مج 2عبد العزيز حمودة: الحداثة والمسرح العربي، ع ـ  

ـ  سمسمة عالم  279ثة، "العوامل والمظاهر واليات التأويل" ع ـ عبد الرحمن محمد القعود: اإلبهام في شعر الحدا
 .27ـ ص م 2002  المعرفة، الكويت ـ 

 6م ـ  ص1991ـ مطبعة الجمهورية ـ  دمشق ـ   1ـ ـ خميل الموسى : الحداثة في حركة الشعر المعاصر ـ ط 10
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الطاقة اإلبداعية "وإظلا ،  (11)ن التواصل بٌن ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، وال يكوف الرتاث ما مضى فحسب،تؤمّ 
ىل موقف يرى أف إ،(12) "ل جزءا من حركة التاريخجة وسبثّ الة، متوىّ اليت ذبسدت يف منجزات ال ُتستنفد، بل تظل فعّ 

وىذا يُعين أف  (،13) "ال تنظر إليو إال بعٌن احلاضر احلامل شرط التحوؿ"اثة قد تقبل ادلاضي وتنظر إليو بَػْيَد أهنااحلد
احلداثة تقـو بعملية إعادة قراءة ادلاضي حاملة معها آليات التأويل والتحديث، فتقلب ادلاضي وربوِّلو إىل حداثة 

ح ما يصمد منو مزغلًا ودلياًل على مشروعية احلداثة نفسها، وما مل ؼلتلط فيها فكر احلاضر مع فكر ادلاضي، فيصب
يصمد منو ال ترتدد احلداثة يف برته، ووضعو يف سلة التقليدي واألحادي ادلخالف للتعددية اليت ىي أبرز مسة من 

دلاضي خانق وال بد بأف ا"مسات احلداثة،إىل موقف ثالث رافض سباـ الرفض، وؽلثلو ادلستقبليوف اإليطاليوف، القائلوف 
  (14) "من قذفو من فوؽ سفينة احلداثة، والدعوة إىل قطيعة معرفية مع ىذا الرتاث

  ؟ نتاجو الشعريمع ذلا وكيف اتسق فهمو  ؟احلداثة من  فاروؽ شوشة ما موقف ؛ـ نتساءؿويف ضوء ما تقدّ 
 روؽ شوشةة احلداثة بالرتاث عند فاعالق   أ 

واستلهاـ وبعث قادرة على انتقاء ،اقة زه حاسة نقدية ذوّ من وعي تعزّ  الشعريقفو شوشة يف مو فاروؽ لقد انطلق 
توصل  إىل نقطة انسجاـ  حٌنـ على األخذ والعطاء من اجلانبٌن، تقو  ،وتوظيفها يف التجربة الشعرية ،عناصر تراثية

ذلا ألق  ويعيد ،ادلبالغةخرؼ و ز اليها من شوائب ستطاع أف ؽلتص البىن القدؽلة ويصفّ فابٌن القدمي واحلديث، 
، عمق صلتو بالرتاث الشعري العريب، وموضوعيا فنيا من اإلبداع ففي سعيو الدائم لتحقيق مستوى عاؿ، البساطة

، والدينية ، والفكرية  ،الثقافية منطلقاتو، و مرجعياتو الثرّة من  ، وانتهلاإلنسانية  ، وسبثل بتجاربو فقرأ دواوينو
صوره أسهم يف نضوج  أفق من الرؤيا احلداثية ، وىو ما يف ظلصياغتو الشعرية  خاللو مث شّكل منوالفلسفية، 
 .(15)الشعرية 

 الرؤيا سبس الشكل وادلضموف معا،  عين اجلمع بٌن القدمي واحلديث معا،، تُ  فاروؽ شوشةعند  يةاحلداثالرؤيا إف 
جاءت وهبذا الوعي الناضج ف أخرى،  هتتم بسطحيات األشياء،وليست وقفا على زمن دوف زمن ، أو بيئة دو 

ت حداثة الرؤيا وقد تبدّ ،  والداليل البنائي تطورىا رلاؿ يف العربية الشعرية التجربة  جململ نوعية إضافةذبربتو الشعرية 
اليت امتدت على بساط زمين  الشعريةعرب نتاجاتو  من خالؿ لغتو اليت كاف يعمل دوما على ذبديد شباهبا  هعند

أف يتخًّن لغة " وسطية يوائم فيها بٌن الرتاث وادلعاصرة، وغلمع بٌن حرص على ، لذا اخلمسٌن عامً يتجاوز ا
اإلحكاـ والسالسة يف بوتقة واحدة، وقد صرح بالنموذج الشعري الذي كاف يستهويو من بٌن رّواد الشعر اجلديد، 

 (16) "عبد الصبور يف آف واحد  ؽلّثل قربا من ظلوذج السياب ، وظلوذج، وىو ظلوذج قائم على الوسطية 
عالقة جدلية من التواصل واالنقطاع ، فالرتاث   ،فاروؽ شوشة  العالقة بٌن اإلبداع احلديث والرتاث يف رأي إف  

أحداث، واحلاضر  ادلاضي دبا ػلملو من ؛يربط بٌن زمنٌن  أفالشاعر  وعلى ،جزء ال يتجزأ من احلاضر همن منظور 
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 حسن رجب سوسن

فقد نظر إىل الرتاث من بُعد مناسب ، وسبثّلو يف جوىره ، وروحو ، ومواقفو ، مدرًكا مستجدات، دبا يطرحو من 
وليست عالقة  فعالقتهما عالقة استيعاب وإدراؾ،، احلداثة  و وبٌنضبيمية العالقة بينعلى ا مؤكدً ألبعاده ادلعنوية ، 

 .(17)زلاكاة، أو تقليد، أو صور، أو أشكاؿ وقوالب
لن يتم إال  حلاضرا فهم فهو يرى أفوفق منظور قراءتو للموروث ، للحداثة  فاروؽ شوشة ذبّلت رؤياوهبذا الفهم 
،  ادلعطاءة مسًنتوشعره على امتداد  يف وىذا ما تبّدى، ال ادلاضي احلاضر ضوء يف الرتاث قراءة إعادة من خالؿ

عن الصراعات  ذاتويف الوقت  بتعديمن خالؿ ربطو بٌن احلداثة والرتاث، ربطًا يتناغم مع روح الرتاث ويتمثّلو، و 
 (18)والبدع ادلستوردة

  شوشة الشعرية ومساهتا الفنيةفاروؽ لغة ب ػ 
 لغتها ذبربة شعرية  اخلاصة اليت ذبسد التجربة، وتأيت بالتصورات الذىنية إىل حيز اإلدراؾ، ولكل لغتو للشعر
واأللفاظ  ،ادلتغًن احلياة وواقع يتناسب تتشكل دبا وقضايا وتصورات وأفكار بظروؼ عالقتها حيث من اخلاصة

دلا يبثو الشاعر فيها من عاطفة وخياؿ وانسجاـ، يتناسب   ،ىي اليت تصوغ التجربة من خالؿ العمل الشعري
والصورة اليت ػلاوؿ إقامتها بواسطة تلك اللغة ؛ "فاأللفاظ  مهما كاف قدرىا ، ليست ىي احملك، ولكن ما 

 .(19)طفة  ىو ػ غالباػ  ما  يستحق االىتماـ"ينبعث منها من طاقة أو عا
ولكنها تتجاوز  إف لغة الشعر ليست لغة تعبًن بقدر ما ىي لغة خلق، وعادة ما يكوف للكلمة معىن مباشر،  

وقد سلكت اللغة يف الشعر ،  (20) ا تقولوإىل أكثر شلّ  تشًن من خاللو ،يف الشعر ىذا ادلعىن إىل معىن أعمق
ى اليت تتخطّ  ،" اللغة الشعرية" بػ  التربز خصوصية تعبًنية اتفق على وصفه ؛فيو صياغتها تناسقتجديدا مسلكا 

على ضلو شلتلئ بدفقات من اإليقاع الصويت  اللفظ وادلعىنلف فيو يتآالسياؽ التعبًني األوؿ إىل  نسق من البناء 
يقوؿ جاف كوىن" إف استخداـ  ذلك ويف،  (21)ىي التجربة اللغوية ذاهتاالشعرية  لتصبح التجربة ؛ادلنسجم

الكلمات بأوضاعها القاموسية ال ينتج الشعرية، بل ينتجها اخلروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إىل طبيعة 
ويؤكد الدكتور سعيد الورقي على ىذا ادلعىن يف قولو "إف األثر الفين ليس نتيجة التجربة العملية ، (22)جديدة"
 .(23)"فناف من تباين وفردية وذاتية خاصة بونتيجة ما يف ال ووإظلا ى فقط،

 بلغة يتحدث أف ػلاوؿ الشاعر إف"ىالؿ: غنيمي ؿ الدكتوريقو  كما وأ ،لغة ذبربة نفسها الشعرية والتجربة 
وسيلتو  اوإذا كاف األدب "علمً  ، (24)"األوىل التصويرية هااللتد اللغة إىل يعيد نوأي إ ، وصبلو مفرداتو يف تصويرية
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18
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روج هبا عن ومن مث اخل الرتكيب،يف الشعر توحي خبصوصية  ىيئة اللغةفإف ،طبقًا لرأي ابن خلدوف   (25)اللغة"
 إىل رلاؿ داليل جديد. صيغها العقالنية

كيف ادلتمّيز ،   وبنائها، عن سهولتها فضال ،وّىج ادلتواجلماؿ  ،بالدقة ادلوحيةالشعرية سبيزت لغة فاروؽ شوشة  لقد
،  من العطاء واليت امتدت ألكثر من نصف قرف ،مسًنتو الشعرية ماؿ يف اللغة واحلياة طواؿال وىو الباحث عن اجل

وولع  ،ت التاريخ الثقايفونظرات متبصرة يف سياقا، واللغة والنقد  الشعرعن رؤى مهمة يف قضايا  كشف خالذلا
ا ،  ا، وأعمق نضجً ز  بثروة لغوية أشد اتساعً سبيّ  ػ بعناية فائقة ػ  كما أف معجمو الشعري الذي بناه،  باجلماؿ 

دلعجمو الشعري ذاتيتو  فأضحى ا اكتسبو من سعة اطالعو ،غويً ا لُ كامً ُر  استمدىا من سلزونو الثقايف الذي منحو
قادرة على  تفجًن وظف من خاللو ادلخزوف الرتاثي عرب لغة شعرية ، وبنية تعبًنية ، حيث  اخلاصة واستقالليتو
عن علـو الذات واجلماعة والوطن واإلنسانية، دواويين يف كل مراحلها تعبًن : "يقوؿ  الكامنة يف اللفظة، الطاقات

 26)    )"واضلزت لتجسيد عبقرية اللغة العربية يف التعبًن والتصوير
 وشة صورة حلداثة اللغة العربية يف سبكنها من األداء ادلكثف، ويف توظيفها اجليد، ويف استخدامها الفينمّثل فاروؽ ش
ا بٌن اإلحكاـ ياهتا اجلمالية، جامعً طاقاهتا اإلبداعية ، وذبلّ ل ارً فجّ مُ عمل على ذبديد اللغة وتطويرىا و  ،العايل الرتكيز

اليت اجتمع فيها ػ ف من تلك ادلادة عرؼ كيف يؤلّ ف ادتو اللغوية،كاف على علم كاؼ دبوالسالسة يف بوتقة واحدة،  
، فأضحت وعاء ػلمل الكثًن من اإلشارات وادلدلوالت والرموز شبكة من العالقات القائمة بينهما ، ػ القدمي واحلديث 

ياغتو القوية ، كاف ظلوذج السياب يستهويين ببنائو احملكم، وص  يقوؿ:في معرض حديثو عن " قضية الشعر اجلديد" ف
ووضوح ىويتو يف انتمائو للشجرة الشعرية العربية دوف إغراب أو اقتالع، وكاف ظلوذج صالح عبد الصبور أيضا يستهويين 
بقدرتو على استدعاء لغة احلياة العادية؛ لتصبح لغة سرد شعري، وعلى صلاحو يف خلق نقاط سباس عديدة بٌن وجدانو 

وخّيل يل ػ لفرتة األفوؿ، عٌن مثلي إىل شهوة البدايات، دوف أف تصدىم عنها ترانيم القاىري العدمي، ووجداف ادلتطل
طويلة ػ أف النموذج الذي أحبث عنو ، ويضنيين، ظلوذج ؽلثل قربا من السياب وعبد الصبور معا، ػلقق ػ فيما ػلقق ػ 

أفق الغواية، وشطحات الربجوازي  عروبة لغة السياب، وإحكاـ بنائو، ومسو قامتو، وانكسار صالح عبد الصبور أماـ
 .(27")اجلديد
 نكهة قصيدتو إعطاء ساعدت على اليت األساليب من لعدد استخدامو يالحظ شوشة لقصائد الدارس إف     

 للعامل، خاصة رؤية خالؿ من فنيا تعيد تشكيلو وإظلا الواقع، تنسخ ال فلغتو الشعرية غًنه، عن سبيزه خاصة حداثية
 واألسطورة السحر عامل ادلعجم إىل عامل من ادلفردات تنقل بل لو، وضعت دلا اللغة ستخدـ مفرداتت اللغة مبتكرة 

ا من احلداثية ، متخذً شعرية صوره ال والفضاء الذي بىن علي اللغة ادلبتكرةوقد شكلت ىذه ، الشامل العميق بادلعىن
، مسقطا عليها  بنائهاأداة أساسية من أدوات  ،ةواألفكار الرتاثي ،والرموز الشعرية ،والصور ،وادلفردات ،العناصر

، ، فتتمفصل الصورة بٌن ادلستوى الداليل للنص، وادلستوى اللغوي تتفتق من  ذبربتو العصرية، دالالت جديدة 
يف تنافس مع  فتدخلبالغية من قبيل اخلرؽ واإلنتاج،  ومدى تفاعلها فيو، مث ادلستوى النفسي ادلرتبط بأوجو

  .ؽ عليهاوقد تتفوّ  ،ثيةالرتا جذورىا
 المبحث الثاني                                       
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  الشعرية ةصور مصادر ال
 

 ،الشكل الفين الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أف ينظمها الشاعر يف سياؽ بياين خاص "الصورة الشعرية ىي   
ا طاقات اللغة ، وإمكاناهتا يف الداللة قصيدة، مستخدمً  عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة يف الليعرّب 

واأللفاظ  ،والرتكيب واإليقاع، واحلقيقة واجملاز والرتادؼ والتضاد، وادلقابلة والتجانس وغًنىا من وسائل التعبًن الفين
لذلك يتصل  يصوغ منها ذلك الشكل الفين، أو يرسم هبا صوره الشعرية، اليتوالعبارات علا مادة الشاعر األوىل 

عالمة من و أساس كل عمل فين ، الصورة الشعريػّة وهبذا ادلعىن تعد ، (28) "احلديث عن الصورة الشعرية ببناء العبارة
"فبها يُقاس  صلاح الشاعر يف إقامة  العالئق ادلتفردة اليت تتجاوز ادلألوؼ ، بتقدمي غًن  عالمات اإلبداع الشعري،

 نصو الشعري اإلػلاء يف الداللة أو من خالذلا فينتج ،سبتزج بفكر الفنافحيث  (29)ادلألوؼ من  الصالت والرتابطات" 
 .فيها معامل موحية يقبُ يل
، فالشاعر يعمد إىل  وفال يصح دراستها دبعزؿ عن وذبدر اإلشارة إىل أف اخلياؿ أساس كل صورة ورافدىا القوي ، 

على التأمل والتفكًن، واجمليء دبعاف جديدة مبتكرة، تشكل  اخلياؿ " وينتقل من تصوير ادلألوؼ إىل تصوير فين يعتمد
جزءا من أحاسيس الشاعر، وتكشف عن عادلو الداخلي، وتعايش النص معايشة صبالية وواقعية، تعرّب عن إحساسو 

رة الشعرية ودبا أف الصو  ،(30)إذ ذبعلو يُعمل فكره وخيالو إلبداع صورة فنية صبالية، يفّجر هبا طاقتو اللغوية"  وأفكاره،
تعتمد على اخلياؿ، فإهنا ذبمع بٌن أشياء ال ذُبمع يف الواقع، وتوّحد بٌن أشياء متناقضة، وتقرب بٌن أشياء 

 .(31)متباعدة
إىل االستعانة ببعض  ػ أحياناػ يلجأ قد إال أنو  ػػ يف الغالب األعمػػ ويستمد الشاعر مفردات صوره وعناصرىا من الواقع 

ومكّوناهتا لتتفق وذبربتو  يف بعض عناصرىا بّدؿ أو يغًّن يُ ، وقد  الشعريةلرتاثية لتشكيل صوره العناصر وادلكونات ا
 .ورؤيتو ادلعاصرة ،العصرية

ولكنو حياة متجددة، وادلاضي ال ػليا إال يف احلاضر، وكل قصيدة ال تستطيع أف سبد  لرتاث " ليس حركة جامدة،فا
ىذا ادلعىن يف قولو: " خًن أجزاء القصيدة، بل على إليوت  ويؤكد، (32)راثا" عمرىا إىل ادلستقبل ال تستحق أف تكوف ت

 (33)ىي تلك اليت تؤكد فيها آثار أسالفو ادلوتى من الشعراء خلدوىا يف أقوى صورة"، زا وأكثرىا سبيّ 
امنو التعبًنية القادرة واحلداثة الشعرية الفاعلة  ىي اليت  ترتبط بالنظرة إىل العصر ومستجداتو من جهة، وإىل الرتاث وكو 

 على االستمرار من جهة أخرى.
كاف   وأبعاده وروافده ادلتنوعة هالرتاث دبصادر ومن خالؿ رصد اخلطوط الرتاثية الواردة يف شعر فاروؽ شوشة، صلد أف 

تو تعميق ذبربتو الشعورية، وإرىاؼ أدوااألمر الذي أسهم يف  جديد،الذي ساقو إىل إبداع  اخلصب، ومنبعوه دمور 
  .اأصالة وتفردً  كسب قصائدهفأ، التعبًنية
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 يف تربة جذور احلاضرادلاضي يف احلاضر، وغرس  مدّ حيث  ،معاصرةعلى مراجعة الرتاث مراجعة فاروؽ شوشة عمل 
ؼلرجو إىل ساحة التجربة منهجي وموضوعي وتفاعلي من خالؿ منظور  ما،هبينموطّدا للرتابط  ادلاضي اخلصبة،

شع باإلػلاء جعلها ت،  واستشرافامشوال الشعرية ومنح صوره ،ق ذبربتو الشعورية، وأثرى أدواتو التعبًنيةا عمّ شلّ  الواسعة،
 والظالؿ.

ورموزه من  مفرداتو،وانتقاء  ،اختيار لبنات موضوعاتو يفذبلى ذلك  عالية،شوشة صوره الشعرية بفنية  أدارلقد     
موحدا بينها وبٌن اخلياؿ، معربا  ، بانفعالو وإحساسو وذبربتو الشعرية شلزوجة ليضعها يف الفن الرتاث بعناية متناىية،

 .وحدة وكيانا مستقال لق من صورهاألمر الذي جعلو ؼل خالذلا عن موقفو الثقايف والفكري، 
 أ  المفردات التراثية

، وفق رؤية ادلعاصر يف تشكيل صوره انطالقا من أفق الرتاث إىل رحابة ادلتخيل اإلنساينت براعة فاروؽ شوشة تبدّ 
 الرتاثي،هبا األفق البالغي  ىزبطّ الرتاثية اتكأ على صبلة من ادلفردات حيث  ،أبعادهتتسق مع احلاضر وتستحضر 

 الصوري.تعبًنه آثارا مشعة يف  األمر الذي وّلد
العريب سرت يف أوصاذلا روح الرتاث صبلة من ادلفردات قصيدتو " الرحلة اكتملت"  الشاعر يفلقد استدعى  

،   دبا يتالءـ ورؤيتو ادلعاصرة مطوعا إياىا، خالذلا بنية النص من  شكل جديدة،دالالت  عليها القدمي، فأضفى
 :ونتاجا لصوره رافدا ، ومكونا،فغدت 

 رسػػػػػا دوف درع وتُ ػػفارس فيا
 العػػػر قػػػػػدبادا بغيػػوياسن

 وياملكا عرشو الليل والشعر واألصفياء
 و األذكياءػػػػورواد ساحت

 سػػػػتطّفأ صلم وأخلف أن
 اءػػػػػػػػوعّشش يف الساحة األدعي

 فمن للسقاة ومن للندامى ومن للمريدين واألصدقاء
 من ودادؾ اهمو تسقيػػ وقد كنت

 ػػػراـ احلياةوسبلؤىم باضط
 ػػػػػػث أنتوترفعهم حيػ
 (34) ػػػػػراء!بال نُظوتبقى بعيدا، فريدا، 
 

خالذلا الشاعر ، حاملة للرؤية ادلعاصرة، انتقل ىذه القصيدة متكئة على اخلياؿ اخلالؽبدت  الصورة الشعرية يف 
مشحونة باحلزف العميق أتى بصور متتالية متدفقة ،حيث إىل حالة التجسيد، بادلعاين وادلفاىيم من حالة التجريد 

شّكل هبا مأسبا كونيا ، اثية قصيدتو دبجموعة من ادلفردات الرت  فأشبع لفراؽ صديقو الشاعر صالح عبد الصبور 
بدالالت  مستخدما إياىا " فارسا ػػ درع ػػػ ترس ػػ سندباد ػػ قالع ػػ السقاة ػػ الندامى ػػ ادلريدين "  ،يليق بادلرثي

عن كل ما   هبافارتفع  ،صديقو غياب  خلفها احلزف اليتن حالة م خرجادل، فكانت دبثابة جديدة ضمن السياؽ 
 .الروحي الباطين إىل ليصل ،حسي مادي ىو
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استمدىا من العامل  مزيج من احلزف الذي وصل إىل حد النواح، وادلفاخرة، والتعداد دلناقب الفقيد، وذكر زلاسنو، 
تاركا هبا صورا قريبة من صور احلياة القدؽلة انعكست معها نفسيتو احلزينة ادلتأججة، مستلهما  القدمي،احلسي 

 خر:صورة اخلنساء يف رثاء أخيها ص
 اخليل إذا وزعت       وللمطايا إذا يشػػػػػػػػػػددف بالبكور من لطرادصخر  يا

 ولليتامى ولألضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ إف طرقػػػػػػػػػػوا      أبياتا لفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ منك زلبور         
 (35) وميسورػػػػػػػػػػػػاؽ ومن     بعض اجلزيل على عسًن ومن لكربػػػػػػػػػػػػػػة كاف يف الوثػػػػػػػػػػ      

" فذىب إىل مثاقفتو ومقاربتو ومراجعتو،  اخلاص،جزءا من تكوينو فاروؽ شوشة  أضحى الرتاث عندلقد     
وكوامنو  كنوزه وقيمو استثمار ساعيا إىل (36)الشعرية " بناء العمليةحضاريا وشكال فنيا يف  بوصفو معطى

الذي انصهر  فأصبح منبعو احلديث،بٌن قوة القدمي وفاعلية  مازجا ادلعاصرة،موظفا إياه دبا ؼلدـ ذبربتو  التعبًنية،
، أضفت على ذبربتو الشعرية بُعدا فنيا فاعلة وحداثية ؛ واعية رؤية معرفية عميقةدبثابة  يف قصائده ، فقفز فيو

 وإنسانيا شفيفا.
فيأيت دبفردات تعرب  عن االنغماس يف علـو األمة،  مًعا ، ومهزـو ل صوره من واقع مأزـووينطلق الشاعر يف جُ 

؛ منطلقا يف قصيدة " ىئت لك"، من ادلفردات الرتاثية لقد ازبذ زلمال إياىا دالالت تتمرد على الوضع ادلألوؼ ،
بٌن  فنيةيف براعة  ليمزج، وادلنظور العصري ادلوروث الشعري بٌنمنهجيا وموضوعيا واعيا، أقاـ خاللو حوارا 

 :يلم بالصورة إدلاًما تامِّا، مث يدقق يف أجزائها، وػلصر أطرافها ويستقصي جوانبها  احلداثة الشعرية والرتاث، إنو
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاتػػػػػػػػػػأ فػػػأتػػػدفّ 

 أمسع قعقعة، وأزيز رياح زلمومة
 ت مينػػػػػػػػػػػػػامي عريػػػػػػعظ أدرؾ أفّ 

 اػػػػػومػػػػػػػاقط مسمػػػػػػػػدي يّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل
 ويلػػػػن حػػػػػاثر مػػػػػػػػػػي يتنػػػػػػػػػػػػحلم

 ارحػػػػػػر جػػػػػػػو طيػػػػػػػػػػػػػػػػػيتخطّف
 هاػػػػػػػػػػب يّف سلالبػػػػػػػػػػػػوف تنشػػػػػػػػػػػػوعي

 ػػػػػػػػػػػػاءيوالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تنهػػػػػػػػػػػػػػش أحشػػػػ
 ػػاقطالليػػػػػػػػػػػػػػػل ادلنهمػػػػر السػػ

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػا بومػعينػ
 رورمغػػػػػ اوأنػػ
 أيتراقا ال يػػػػر بُػػػػػأنتظػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (37) ػػػػػػػازح!تػػػأوب ضليػػػل ن
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مث توظيفها خلدمة  ،الرتاثيتوليد المن خالؿ التداعي و  القصيدةيف تكوين بنية  ادلتتابعة لقد أسهمت ىذه الصور
اجملاؿ إنو يفسح ىتم باالنفعاؿ الذي ربدثو يف ادلتلقي، امل يهتم شوشة بالصورة نفسها بقدر ما ادلضموف، 
على التقاط اإلشارات وربويلها إىل دالالت قد تضيق أو تتسع حسب طبيعة مرجعية  اليجعلو قادرً  ؛للمتلقي

  .ادلتلقي، وقدراتو على التأويل
فخلق سياقات ، ادلتتالية أبعاد التعقيد النفسي يف صوره عن  ػػ بفنية عالية يف بنية خطابو الشعريػػ كشف الشاعر 

فبدت الصور تنطق بصوت  ،ادلرىفةالنفسية  ووحساسيت، ومنابع ثقافتو الرتاثية  ،خاصة صنعها خبيوط خيالو
، فنستمع ألزيزىا ونراىاوضلسها نكاد نسمعها  تتحدث بلغة مرئية مشخصة،الشاعر ال بصوهتا ىي، وكأهنا 

قعقعة ، وأزيز رياح "  ، ادلدوي وىي تقعقع، ونستشعر برودهتا القارصة احملمومة، ونرى ظالمها ادلعتم ادلوحش
زلمومة ػػ جلدي يساقط مسموما ػػ يتخطفو طًن جارح  ػػ عيوف تنشب يّف سلالبها ػػ  الليل ادلنهمر الساقط عينا 

 "براقا ال يأيت ػػ تأوب ضليل نازح ػػ صهيل حصاف يركض يف أورديت بومة ػػ  
 خاصة،تراثية مغلفة بأجواء نفسية إف الصور الشعرية اليت امتألت هبا أسطر ىذه القصيدة، جاءت دبفردات 

 ، من الواقع األليم الذي أوشك أف يعصف بومزجها الشاعر بذاتو اليت سبلكتها مشاعر اخلوؼ والفزع والعجز، 
 .، بعد أف ُجّرد من حلمو وعظمو ىامشا للخالصفلم غلد إال حصن ذاتو ػلتمي بداخلو، علو غلد فيو 

نزعة  مل تكن الالمتناىي،ماـ أ زلدوديتهابسبب ، تغيًنهلك تأماـ اخلارج الذي ال سبمهزومة  ،رافضةذات  إف ذاتو   
 ، بقدر ما كانت رفضا إغلابيا يسعى للتوليد واإلنتاجىذه الصور رفضا سلبيا زلضا،  رفض الواقع األليم ادلتسربلة يف

 لغتوعكست ف،  تعاين من غربة ادلكاف، ووحشة الزمافذاتو تعربِّ عن إحساسها باالغرتاب، الروحي يف عامل رتيب، ف
ػػػػػػهاػػ ػػػػػب يّف سلالبوعيػػػػػػػػػػػػوف تنشػػػػػػػعرب عن ذلك يف قولو: " ، ىذا االحتداـ الشعوري عرب رلموعة من الصيغ ادلتدفقة 

لذا نراه غلمع يف قصيدتو صورا لألصوات اليت  " ػأيت..يػػػػػػػػػراقا ال ػػػػر بُػػػػػػة ػػ أنتظػػػػػبومػػا ػ عينػػػػػػػػػػػاقط ػالسػػ الليػػػػػل ادلنهمػػػػر
فيتجو شمت  أحالمها، مرت ذات يـو  بنفس التجربة ، أصوات اغرتبت زمانيا ومكانيا وعانت،  وظُلمت،   وهت

بعدما ، يرتاسل معو يف  صوره جوىري من أبعاد أزمة الذات ، ف ا من خاللو عن بعدمعربً امريء القيس ، صوب 
 
ً
، والداللة ىي اىي سبامً  يتفق معو وؼلتلف عنو ؛ فالصورة ىي الصورة, وليستا معاصرً  اجديدً  اؼللق منها عادل

جلػػدي يّسػػػاقط مسمػػػومػػا ػػػ وتػػػأوب ضليػػػل "  : اي الدواؿ وليست ىي سبامً ، والدواؿ ىاالداللة، وليست ىي سبامً 
ادلفجوع  ،ادللك الضليل النازح   ،لقد مات امرؤ القيس"  " ، نػػػػازح ػػػ  يتخطفو طًن جارح ػ تنشب يّف سلالبها

ة مسمومة أسقطت جلده بسبب غريبا وحيدا يف أنقره، بعدما أىداه القيصر" جوستنياف" حل، اليائس ادلهزـو 
لقد  (38) "اسرتداد ملك أبيو، مات قبل ربقيق أحالمو  وشاية كاذبة ىو منها بريء، مات قبل أف يتمكن من
وعدـ نصرهتا لو، فمات ، القيس بتقاعس القبائل العربية  ئخاب أمل الشاعر يف أمتو العربية، مثلما خاب أمل امر 

لتكسر حاجز مألوفية األشياء اليت اعتدناىا، مكتسبة خصوصيتها من  ةا، لقد جاءت الصور وحيدا غريبا شريد
 خالؿ السياؽ. 

فيختار من مالمح شخصيتو ما يتوافق  معاصرة،دالالت  ى شخصيتوا علمضفيً  ،امريء القيس ثانية معويرتاسل 
ثًن من ألواف التصوير على رلموعة من ادلفردات الرتاثية اليت ربمل الك اتكأ قضاياه، حيثمع ذبربتو ويتداخل مع 

 يف ضوء التجربة احلديثة: وانعكست على نسيج النص  صوره،يف بناء تلك ادلفردات فتواشجت ، النفسي
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 يا أيها الليل ادلطل، قادما، معّجال
 مقطب اجلبٌن
 غائر العيوف

 أشعث الرؤى كفورة الغبار
 قد آف أف نغادر الرواية

 وننزؿ الستار
 اشهر زاد اليـو يف مكاهن ال

 ىناؾ شهريار وال
 

الػػذات عػػاجزة عػػن إحػػداث تغيػػًن يف ىػػذا و  ) مقطػػب اجلبػػٌن ػػػػ غػػائر العيػػوف ػػػػ أشػػعث الػػرؤى(قػػامت  القػػادـ،ادلطػػل الليػػل 
 احلاضر الرتيب، فقد:

 ارتفرؽ السمّ 
 وارربل اجلمع الذي ىنا
 إىل ينابيع الصفا

 وساحة الوجد الذي انطفا
الفقػد  ، وزمػن حاضػر حيػثوالبهجػة والسػعادة ار والرفقػاء واألصػدقاءزمن ماض حيث السمّ  زمانٌن؛يصارع  اعرالشف

امث فمػػ  اجلػػ كػػالبعًن  ليػػل مقػػيم طويػػل،  تفػػرؽ اجلمػػع برحيػػل الصػػديق " طػػاىر أبػػو فاشػػا" فقػػد واألمل،واحلػػزف  والرحيػػل
 ينحسر؟ فلّما :

 آذف الليل ادلقيم باضلسار
 ألف: اضلساره، لن يفيد

 ال شهر زاد اليـو يف مكاهنا
 (39) ىناؾ شهرياروال

وىل زمن  " فقد" وما اإلصباح منك بأمثلوىل سيأيت الصباح جبديد؟  صباحا؟تظر ينإف اضلسار الليل لن يغًن شيئا، أ
لقد برزت ،  يهتدي " دبوت شهريار"، مث يتبصر و يستمع ينصت ف" شهر زاد " ، ومل يعد ىناؾ من برحيلاحلكمة 

غم من خصوصيتهاػػ  مشدودة إىل جذرىا يف النص القدمي، بل إىل اجلذر صورة الليل عند فاروؽ شوشة ػػ على الر 
 : امرئ القيس  عندمنو صورة الليل قت ثانباألساس الذي الرتاثي 

عليَّ بأنواع اذلمـو ليبتلي         كموج البحر أرخى سدولوُ   وليل  

وأرَدؼ أعجازاً وناَء بكْلكلِ         فَػُقْلُت َلُو دلا سَبَّطى بصلبو   

بُصْبٍح وما اإلْصباَح ِمنك بأمَثلِ        أال أيّها اللّيُل الطّويُل أال اصْلَلي   
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40) بكل مغار الفتل شدت بيذبلِ        فيا لَك من ليْل كأفَّ صلومُو   

ملتحفة باخلوؼ والفزع يف قصيدتو " الليل وادلشانق" مشدودة إىل جذرىا القدمي ،  ػ وىيأيضا ػ وقد برزت صورة الليل 
 بصورة فريدة ، ظلت زلفورة يف وجداف الشعر العريب على واليت أتت" النابغة الذبياين"، عند صورة الليل  إليناعادت فأ

بدت عند فاروؽ شوشة أكثر ثراء ومشوال، حيث حطم الفهم ادلاضوي لليل، وبىن على حطامو  ولكنها، مر األجياؿ
، فابتكر داللتها، مشبعة برؤية معاصرة صورة حداثية، القدؽلةعن النظرة األحادية  ةة بعيدبصور  رؤية جديدة، فخرج 

 :والسياؽ ادلالئم لطبيعتها

 وكيف تناـ؟
 وكل اذلمـو وساد
 وكل احلشايا سهاد
 وكفك فوؽ الزناد
  (41) مصوبة وحدىا للمضيق؟

 
أما ليل النابغة فقد كاف خوفا من توعد النعماف ولومو لو:   

وتلك اليت أىتم منها وأنصبأتاين ػ أبيت اللعن أنك دلتين     
 (42)فبت كأف العائدات فرشن يل     ىراسا بو يُعلى فراشي ويقشب

لقراءة القصيدة وإضاءة مدخال فكانت دبثابة  العنواف،منذ ادلفردات الرتاثية داال  شكّلت ويف " أصوات من تاريخ قدمي"
،قبل الولوج إىل أعماؽ النص ادلغاليقه العادلها الداخلي، وفتحً   

 " الذي لتصبح صوتا واحدا ىو صوت الشاعر ،فتالضبت وامتزجت احلاضر،لقد التقت أصوات ادلاضي بأصوات  
 ،والشجاعة والفروسية، ،والكرامة ،والنقاء ،لة الرجوع إىل الصفاءو دبحا ،إىل إثارة وقد اذلمة اخلايب من خاللو يرمي

األمور كلها ذبعل ىذه القصيدة من قصائد التبشًن  الذي يستلـز التضحية والبذؿ والفداء، وىذه ،وعشق احلرية
والرؤية على البعد، وليست ىذه األصوات من التاريخ القدمي حقيقة، بل ىي صبيعا صوت الشاعر ادلعاصر يبكي 

 : (43)"عصره، ويستنهض األصوات الغابرة من خالؿ القروف
 أدخل يف حلب الشهباء طليقا أو مأسورا

 أغزو
 ك درع الرـوأطعن صدر الرـو وأىت

 وأصبع أسالب اذللكى وادلذعورين
 أربّوؿ يف يـو النصر بيارؽ وفيالق

 وُنسورا مشّا وميامٌن
 أدخل حلب الشهباء طعينا أو منصورا
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 الفتح أدخل يف ركبك ياسيف الدولة خلف ُغبار
 وربت لوائك ياسيف الدين

 تثقلين باقات النصر وربملين أعناؽ ادلنصورين
 (44)زفها أرض بالدي منذ سنٌنتدفعين موسيقى مل تع

 
 من خالؿبنيتها جلأ الشاعر إىل ربديث  ،لقد نقلتنا تلك ادلفردات إىل مناخ القصيدة العربية يف عصورىا الزاىرة      

بشموخو وجاللو ، واحلاضر بوىنو وضعفو مقارنة بٌن ماضي األمة التليد  عقد هبا اليت رؤياه ادلعاصرة، التعبًن عن 
 . رهوحاالت انكسا

وغلمع أسالب اذللكى وادلذعورين، ،ويطعن  ،ح فردا يف جيشها ، فيغزوصبلي ،يلتحم الشاعر مع شخصيتو الرتاثية
 .رايات ،وتعزؼ ادلوسيقى حلن النصرفرتتفع ال

 من ادلفردات بالعديد" اعرتافات الزمن اخلائب" من ديوانو " يف انتظار  ماال غليء" ظلوذجا حافال  وتُعد قصيدة 
مادة أساسية   لهاحيث ضبّ ، بداخلها جوىر رؤية الشاعر وأبعادىا ضمتاليت  ،ذات الصبغة الرتاثية  اكيبوالرت 

التعبًنية يف الكشف عن الصراع احملتدـ بينو وبٌن  أدواتو، مستمدا منها صوره  عليها بىن ، مكتنزة بدالالت جديدة 
د ُسكبت أحالمو ، وتبددت أمانيو، وخاب مسعاه، ، فق خيبات وانكسارات ويأس وقنوط والذي أسفر عن ،  ذاتو

 وربوؿ واقعو إىل زيف ووىم وخداع:
 

 يف اجلداِر األْسوِد الشَّاخِص نرتدُّ، ويف قاِع العيوِف اجُلوِؼ نَػْهِوى، 
 َنْكَتِوي ِمْن لذعِة الذكرى، ومن وْحِدتَػْنا يف ليلنا العارِي،

 ة وِمْن َىْوِؿ انسحاِؽ القْلِب من طَْعِم اذلزؽل
 ىا أنا يف َدْوَرٍة اإلعصاِر أرَتدُّ عنيفا 

ْسَعى أسيفا 
َ
 خائَب ادل

 واهنماُر الُعمِر من حويل ُخّطى َمبػُْهَورُة األنِفاس، 
 فُػقَّاَعاُت َلْغٍو زائٍف، صارت على اْلَوْجِو أخاديَد، 

 ويف القلِب حروفا 
 َسَكَنْت علَُّتِك الشَّْمطاُء يا نفُس، َعَرْفِت األمَر، 

 رَّْبِت الذي كاف، زَبَطَّْيِت الزَّوايا والصُّفوفا جَ 
 و ادلَصلٌِّن _ وراء اذليكِل الِبايل _ ُوُقوفا 

 ىا أواُف اْلَفْصِل، بوِحي، اْعرَتِيف، ال َتدَِّعي بَػْعُد ُعُزوفا 
 واْىِتِكي عنك ستار الرَّْغَبِة احْلُْبلَى، 

 ، ِقَناَع األسِف الكاذِب، ذاؾ ادلضحُك اْلُمْبِكي
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 فما عاَد يفيُد الصَّْمُت، ُكوِشْفِت، وأتُرِْعِت من اليأِس ُصُنوفا
 كم تطامنِت، وأسرعِت اخلطى َعْدًوا، وجاوزِت حدوَد الوْىِم، 

 شارفِت على األفِق ظالال قابعاٍت، وطيوفا 
 كم تبدَّْلِت ِقَناًعا، وتلبَّْسِت ِخداًعا، 
ًفا ورغِ   يفا وتوارْيِت وراء األمِل اخلُلَِّب َسيػْ

 عمُر، نْقتاُت احلصاَد اْلُمرَّ،وصحْونا حٌن طار ال
  (45)هنتزُّ دلرأى اْلَغِد إذ يْفَجُؤنا عارِيَن، ننهاُر ِجرَاًحا ونَػَزيِفا

 
حيث بدت روح القصيدة العربية وطيدة الصلة بالرتاث، عالية التداخل عمد الشاعر إىل استخداـ تعبًنات وتراكيب 

يف منطقة الذات  الشاعرتوغل السبك،   ومتانة ،وقوة العبارة ،جزالة اللفظة دى ىذا يف تبّ  ،عليهايطرة القدؽلة مس
: )  يف اجلداِر األْسوِد الشَّاخِص نرتدُّ ػػػ  ػ أحياناػ غامضة  برؤيا اه بدت ولكن شكو ، ليشرع من خالذلا الشكوى 

ي ػػ كم تطامنِت، وأسرعِت اخلطى َعْدًوا ػػ شارفِت على الرغبة احلبلى ػػ ِقَناَع األسِف الكاذِب ػػ ذاؾ ادلضحُك اْلُمْبكِ 
أضحت بقدر ما  تعبًنية،اليت مل تعد ذات وظيفة الشعرية  برؤياه لغتولقد ذباوز  األفِق ظالال قابعاٍت، وطيوفاػػ ..(

، أقاـ خالذلا الموإهنا رؤيا "سيزيفية" لواقعو اجلامث على أححاملة  لشكل التجربة ومضموهنا ، ، للمعىن اإرجاًء مستمرً 
حقق  يتاللشعرية اشبكة من العالقات على مستوى البنية الداخلية للقصيدة ، موظفا الكلمة والرتكيب إلبراز صوره 

 خرجت من أحادية النظرة إىل مشوليتها. انزياحات تركيبية هبا
 

، ادلعاصرةتناسب مع أبعاد ذبربتو يل  ؛نوعا من التغيًن ادلوروث على  غُلرينراه " بيين وبٌن البحر" ،  ويف قصيدتو
يوط متشابكة خب باعثا خالذلافيستلهم مفرداتو من النص القدمي، مث يضفي عليها دالالت إػلائية زبدـ رؤياه ، 

، ففي فتزداد مفرداتو نضجا وأصالة ، يؤلف منها نسيجا لرؤيتو التصويريةمث   ،معقدة من األمل واحلزف واإلحباط و 
ـ مع إسرائيل، ينتقد احلمقى وادلهرولٌن من العرب الذين يعقدوف اتفاقيات سالـ مع الكياف موقفو الرافض للسال

 ، وشرفها الرفيع: العريقةالصهيوين ادلراوغ ، الذي يهدد أمة العرب بأرلادىا 
 ويُدلف الوعد ادلراوغ للسالـ

 ليسحر احلمقى
 يهروؿ ضلوه اجلمع الشتيت
 وقد سبرغ يف الرغاـ
 فيعويسقط الشرؼ الر 

 (46) وال مناص
ادلتنيب:لقد اسرتفد الشاعر الصورة الرتاثية اليت حفلت هبا قصيدة   

ـُ   (47)ال َيسَلُم الّشَرُؼ الرّفيُع مَن األذى   ح  يُػرَاَؽ َعلى َجَوانِِبِو الّد
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نو يريد إا، جديدً  اأبياتو بعدً  فمنحت رؤيتو،حوذلا فنيا إىل ما يتوافق وأبعاد  معاصرا،فيضفي عليها بعدا    
ويستثًن طلوهتم العربية كي يثأروا لكرامتهم من ىذا الواقع ادلفعم باخلزي والعار ،  العرب،أف يستنهض عزؽلة 

" وَّل مناصلتفريط بعض العرب يف حقوقهم، وؼلتتم نصو هبذه اجلملة الرتاثية " "، ويسقط الشرف الرفيع" 
 إىل ذروة ادلأساة. يصل، ليشكل من خالذلا تكثيفا للناتج الداليل ، الذي 

 تعبًنية،طاقات  خالذلا رفجّ  وإنسانيا من خالؿ صوره احلداثية،لقد مثل فاروؽ شوشة دبفرداتو الرتاثية بعدا قوميا 
يف تكوين رؤية  أسهمجاءت مشحونة بدرامية عالية، شديدة اخلصوبة والثراء، األمر الذي ، ودالالت إػلائية 

والصورة  ،تستنهض اذلمم اليتفالواقع مفلس من الدالالت  ،وعي عميقٌن، منبثقة من فهم و معاصرةاستشرافية 
 واستشراؼ ادلستقبل .،ومصارعة الواقع  ،وبعث التاريخ ،حائرة بٌن مناجاة احللم

 ب   الرموز التراثية
 أي أنو (48)الرمز دبعناه العاـ ىو " الداللة على ما وراء ادلعىن الظاىري، مع اعتبار ادلعىن الظاىري مقصود أيضا" 

كما يقوؿ  يونج " وسيلة إدراؾ ماال يستطيع التعبًن عنو  وأ، (49)يقع ربت احلواس" "إشارة حسية رلازية لشيء ال
بغًنه، فهو أفضل طريقة شلكنة للتعبًن عن شيء ال يوجد لو أي معادؿ لفظي، وىو بديل من شيء يصعب أو  

من أكثر الظواىر الفنية حضورا ، ولفتا  ادلعاصر طاب الشعريوتوظيف الرمز يف اخل،  (50)يستحيل  تناولو يف ذاتو " 
ومع "بروز نزعة احلداثة، وسعي  الفكر اإلنساين يف البحث عن وسائل جديدة للتعبًن، دأبت اللغة  ،(51)لالنتباه

الشعرية، تبحث لذاهتا عن طرائق ومفردات وتشكيالت جديدة، وأصبحت اللغة الرامزة، شرطا حضاريا..، وأضحى 
شاعر عميق وتوظيف الرمز يتطلب  ، (52)عن مقاصد التجربة الشعرية وزلموالهتا" ئل التعبًن الرمز الشعري أحد وسا

" الرمز احلي لن يولد يف ذىن خامل، أو قليل النمو، ألف صاحب مثل ىذا الذىن الثقافة، ناضج الفكر، ذلك ألف 
ستطيع إغلاد رمز جديد إال من كاف ذا ذىن شديد الطوؽ  سيلتقي بالرموز ادلوجودة سلفا يف الرتاث الثابت، ولن ي

كل االرتباط بالتجربة الشعورية اليت يعانيها الشاعر، واليت سبنح األشياء مغزى ويرتبط الرمز الشعري  ،  (53)والتحرؽ" 
كاف، " ؽلنح الرؤية الشعرية نوعا من الشموؿ والكلية، إذ غلعلها تتخطى حدود الزماف وادل وىو ما،  (54) خاص

واستدعاء الرمز الرتاثي يف الصورة الشعرية ادلعاصرة يضفي على القصيدة ، ..ويتعانق يف إطارىا ادلاضي مع احلاضر
 ، (55)اخلصبة ادلعطاء" عراقة وأصالة، وؽلثل نوعا من امتداد ادلاضي يف احلاضر، وتغلغل احلاضر جبذوره يف تربة ادلاضي

ي للنص دالالت خصبة، وػليلو على موروث حضاري زاخر، واستدعاء إف توظيف الرموز يف اخلطاب الشعري يعط
ؽلثل التمسك بادلاضي ادلليء بالصور ادلشرقة ألمتنا، من أجل معاجلة احلاضر وانكساراتو،  ،الرمز يف اللحظة الراىنة

 وزلاولة إقناع ادلتلقي بداللة ىذه الرموز واليت عرفت دبواقفها عرب احلقب الزمانية ادلتعاقبة.
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ويدؿ على  ،فنية متعددة ادلصادر        واألبعادرؤية ثقافية و  ينبع منرمز الرتاثي فاروؽ شوشة لل استخداـو      
 اواسعً ا ، وىو ما منح القصيدة فضاء شعريً ومرجعياتوعميق قراءتو للرتاث، وقدرتو على استغالؿ عناصره ومعطياتو 

األمر ،  ، فكاف مدعاة لتوليد معانيو وصوره الشعريةالرمز الرتاثي أعماؽ وًف إىلحيث باإلشارات والدالالت،  يِّاغن
، ففي كشف عن مقدرة فائقة يف إظهار ما وراء ىذا التوظيف من إسقاطات نفسية وسياسية واجتماعية وفنية  الذي

ملبسا إياه د إىل الرمز عمادلسرح السياسي بالعراؽ ،  يفواليت نظمها إباف الثغرات العنيفة ، بغداد يابغداد" قصيدتو "
 ذلا دغل ريثما طرح خالذلا تساؤالت استنكارية عديدة، ال يتجزأ من نسيج القصيدة ، ارؤيا جديدة، وجعلو جزء

 إجابات:
 بغداد

 يا بغداد
 يا بغداد

يستعاد؟يا روعة احللم الذى .. ىل   
 ترى يصيح الديك فيك من جديد

واألذافويصدح الناقوس  ! 
على دروبك السجينةوتشرؽ الشمس   

؟وىل ترى ينداح فيك من جديد  
 صوت أّب سباـ

 مبددا كآبة األحزاف
ة!من قبل أف تضيع عمورية احملاصر   

  ملء دفاتر اذلواف
 ىذا يهوذا قادـ ىف مشلة ادلسيح
 ولص بغداد اجلديد طائش غرير

 ػللم باجملد ؟ وبالفتوح
 أـ أف ىوالكو يعود ىف زماننا الكسيح

والتلميح كعهده؟ بالغمزمراوغا ؟    
 أمامو األعالـ واألوىاـ والبيارؽ
 وخلفو احلشود والرعود والصواعق

 ... تسد عٌن الشمس
 ..يظنها
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 )! 56)  حيتسرت وجهو القب
 " ػ ادلسيح ػ لص بغدادأبو سباـ ػػ يهوذا ػػ ىوالكو "لقد استلهم فاروؽ شوشة بعض الشخصيات الرتاثية ، ادلتمثلة يف:

، موّلدا ا كانت عليو يف إطارىا الشخصيشلّ  وجعلها ذات منحى جديد، وإشارات أكثر عمقا، وأوسع تأويال ،
  ، نقل خالذلا التجربة من مستواىا الذايت إىل مستوى إنساين جوىري. ومدلوذلا ادلعاصر مدلوذلا الرتاثيتفاعال بٌن 

عن مأساوية ادلوقف  من خالذلا ليكشفبكامل أبعادىا   ػػ سلبية كانت أو إغلابيةػ لقد استدعى ىذه الشخصيات 
 امنهجً ببعضها  رسم، ا صبالية وتأثًنية، فأعطى صوره أبعادً  اعميقً  ازبيليً ا حيث مزج رؤيتو بالواقع مزجً  وتناقضاتو،

زماف ومكاف لقوى الشر ادلتجددة يف أكثر من  اصورً ورسم ببعضها اآلخر ، لقانوف القيم الدينية واألخالقية  اواضحً 
 العريب.ىذا العامل يف 
 

من فاستمدت الصورة صباليتها  على الواقع ادلعيش يضفيومث كل شخصية ، امتصاص الدور الذي قامت بو  إنو ػلاوؿ 
ينسجم مع طبيعة السياؽ الذي يتأسس  ا، ويف الوقت نفسو شكلت أمرً  ادلستدعاةالتضاد وادلقابلة بٌن شخصياتو 

 ذو واآلخر ،ؽلثل العروبة والنقاء والتضحية ،إغلايب مضموف ذوا أحدى :دي القائم بٌن رموزبنية الصراع الوجو  على
للثنائيات الضدية  صورة مأساويةمن خالذلما ؛ لًنسم  امعً  حيث وظفهما ، ؽلثل العدواف والظلم واخليانةسليب بعد

وعاصمة ، الفة ا للخكانت دارً   اليتة العريقة ادلدينة العربي بغداد خباصةعن الصراع القائم يف واقع األمة العربية ، و 
 .مسلمٌنلل

مالزلها ما يتماىى مع طبيعة التجربة  من ليوظف  هبا ، ويتلّبس ،عنرتة بن شداد" " شخصيةمث نراه يتقنع ب     
لضياع اباالستعباد و وإحساسو معاناة اإلنساف العريب ادلعاصر  امن خالذل فيصور، يريد التعبًن عنهااليت ادلعاصرة 
 :والقهر واحلزف 

  
 ياعبل . ياحرييت

 يا أمال رّؼ ودار واستدار يف خفوؽ مهجيت
 ىدىدتو طفال على مدارج الثرى

 وحٌن شّب، وشّبت احلياة يف عروؽ صبويت
... 

 من أجلهم، من أجل عينيك اجلميلتٌن
 لبست ثوب ادلوت، وأّدرعتو مسربال بال دـ

 ىصرت عيداف الغضب
 السباع العاويةأنست غيالف الفالة و 

 وأنت.. حيث كنت غاييت وراييت
 ين قسوة الوحشة والظالـدتبدّ 

 (57)وتكشفٌن اجلوىر اخليبء يف قتامة األياـ
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بتحديو  دفاعو عن نساء قبيلتو، ب، بعشقو لعبلة، نتمائوبا، بروحو الثورية ادلتمردة، تبدأ القصيدة بصوت عنرتة 
وشخصية عنرتة هبذا التكثيف سبتلك القدرة على إثارة أجل اإلنسانية ، سًنتو النِّضالية من  على امتكئوإصراره ، 
 .يف األذىاف  ية عنرتةتتجدد شخصوكلما ادذلّمت اخلطوب، ودعت احلاجة إىل بروز فارس مغوار ادلشاعر ، 

 ،رتاثيال قناعو مع يتجاذب دالليادفعت أحداث الواقع العريب األليمة الشاعر ألف يستلهم شخصية عنرتة ، ف لقد 
 .اإلبداعية من وعيو دبأسوية الواقع اطاقته ستمدي ولًنسم بو  صورة تنبؤية  ػلاكم العصر ونقائصو من خاللو ،ح  
مث  ،فطفق ينهل من معٌن الرتاث على اختالؼ منابعو ،من الواقعومنطقية ػ  ػ بوعي إف فاروؽ شوشة ينطلق   
 لقد شعرعرب وسائل متعددة وأساليب متنوعة، ، ي للتعزي هبا وقائع وأحداث ادلاض واستلهامب على احلاضرسقطو أ
من الذاكرة  مستحضرا، ويتأسف عليو  ،راح يتذكر ماضيو اجمليدف،  العريب اقعالو  مأساة يف خضم  اهنزاميتو وضياعوب

عن طريق  ر،ما اندث بذكره حيافأ ،عبق الذكريات باستلهامو وأثارمن خاللو أصالة ادلاضي، دشعبيا جسّ رمزا تراثيا 
لقد اختار ، عد من أبرز ذبليات الرتاث الشعيب احلي الذي يُ  "،" شاعر الربابةإنو  ادلاضية، إثارة تلك األجواء التارؼلية

بىن عليها فكرتو يمادة أساسية  وصوت ربابتو صوتويشكل من  فانربىصورتو اليت يشكلها ، و اسب تنما ي منو الشاعر
 اللغة ادلألوفة:  كل مفردات  اادلعاين والدالالت اليت تعجز عنهمن خاللو كل ساردا ادلعاصرة، 

 ويقتلك السهم
 تقتلك اللحظة القاسية..
 وقد ىرمت يف يديك الربابة

 وشاخت حكاياهتا
 وتفّرؽ أبطالك الفاربوف
 وأطرقت وحدؾ:
 أين البطولة؟

 معارؾ كانت تدير الرؤوس، أين
 عنيفا ، وجذبا إهباراوسبأل كل العيوف 

 .. وأبطالك الراحلوف..وأنت!
 صنعتهمو بيديك

 خلقتهمو من عناء الليايل وكد السنٌن الشحيحة
 وأطعمتهم جوعك العبقري
 (58)وصنتهمو من مباذؿ كل البشر

 
وجد ، تلك اليت الشاعر شخصية سيف الدولة  يستدعياحلقيقة والرمز ، بٌن ، عرب تداخل زماين بٌن ادلاضي واحلاضر و 

دبا ربملو من ثنائية ادلاضي واحلاضر ، أي و وض بواقعو ، دلا ُعرؼ عن تارؼلها يف الفكر العريب، فيها القدرة على النه
 :د من وجود أمثاذلارّ جُ  ، الذي، واحلاضر ادلرتبط بواقع الشاعر التارؼليةادلاضي ادلرتبط بالشخصية 

 ةياسيف الدول
 كل سيوؼ العرب تصلصل يف األغماد
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 هتسهس يف صدأ األقفاؿ
 لدولةياسيف ا

 كل خيوؿ الُعرب رُبمحم يف األوتاد
 وتصهل يف نوبات التذكار
 ربمل تارؼلا مذعورا

 فلعل الفارس يصحو، ينهض من كبوتو
 ؽلسح صدأ احلزف

 (59)األشعارويغسل عار 
 أصبحت، يف ادلاضي فسيوؼ العرب اليت كانت ذبلجل  أسفا وأدلا، الشاعر ؽلتلئ قلباحلزف ب هبذه اللغة ادلليئة 

إىل ضبحمة مربوطة يف األوتاد، صهيل الو ، الصلصلة إىل ىسهسة استحالت حيثيف األغماد يعلوىا الصدأ، اآلف 
 باحثا من خاللو عن" سيف الدولة"  رمزهاستدعاء  إىل األمر الذي دعا الشاعر ا مذعورا ، حاضر أضحت ربمل ف
يف فارس يصحو ادلرتقب األمل صورة  بوجوده باعثا، رمزية مشبعة باحللم والعزؽلة واإلرادة  صورة  بورلسدا ج، سلر 

 وؽلحو عار التخاذؿ. احلزف وينهض من كبوتو ؽلسح صدأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ادلبحث الثالث                                      
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 ادلفارقة التصويرية 
 

امي دورىا يف إبراز الوجو تن بسببوذلك ، الدراسات النقدية احلديثة رلاؿ ااجلدؿ حوؿ ادلفارقة منذ دخوذلر كث
 وتناولوه،  والباحثوف بالتصدي ذلذا ادلصطلحوالسيما الشعر، لذا اعتىن الدارسوف ، اجلمايل والداليل للنصوص األدبية 

،األمر الذي دفع بػػ" (60)وزاويتو اخلاصة تبعا دلنظور كل باحث تعريفاتو وتباينت ،وأشكال فتعددت،من وجوه متباينة 
بالتعبًن  وربطقد ، وإف كاف ىذا ادلصطلح  ليس بالظاىرة  البسيطة ،فهناؾ عقبة يف تعريفو أف   مويك" ألف يؤكد
 (.61)مزغلا من فن اذلجاء وفن السخرية  األديب، حيث عّده

عتمد على العالقة تأكثر شلا ، ربقيق العالقة الذىنية بٌن األلفاظ "تكز أساسا على تر  ادلفارقة  ترى نبيلة إبراىيم أفو 
نغمية  أو التشكيلية، وىي ال تنبع من تأمالت راسخة ومستقرة داخل الذات، فتكوف بذلك ذات طابع غنائي أو ال

بأهنا " رفض للمعىن   كما تصفها  (62)عاطفي، ولكنها تصدر أساسا عن ذىن متوقد، ووعي شديد للذات دبا حوذلا
ؽلىن العيد أف ذلا ارتباطا تؤكد و ، (63) د الذي مل يعرب عنو"احلريف للكالـ لصاٌف ادلعىن اآلخر، أو  ػ باألحرى ػ ادلعىن الض

تبدو   إىل أهنازلمد العبد  يذىبو  (،64)وثيقا بالتأويل، وليس ذلا حدود، فادلعىن مفتوح على التعدد، أي على الالمعىن
يف  العيد يف أف ادلعىن  مع ؽلىن شبانوناصر  يتفقو  ،(65)كنوع من التضاد بٌن ادلعىن  ادلباشر للمنطوؽ وادلعىن غًن ادلباشر

"اضلراؼ لغوي غًن مستقر ومتعدد الدالالت، وىي هبذا ادلعىن سبنح القارئ  مفتوح على التعدد ، فهيادلفارقة 
اع الرقابة ، فهي شكل من األشكاؿ البالغية اليت تشبو وترى سيزا قاسم أهنا طريقة خلد، (66)"صالحيات أوسع

 (67) االستعارة يف ثنائية الداللة

 ،وىوأال يف عنصر واحد  تتفقإال أهنا وتباينت أسيسا على ما سبق ؽلكن القوؿ إف ادلفارقة مهما تعددت تعريفاهتا وت
نستطيع من بالغيا،  أسلوبافلسفية للحياة، قبل أف تكوف  رةفهي نظ، ادلتناقضات، والتوفيق بٌن االلتقاء بٌن األضداد

 .يف الكوف والوجود التناقضات سر إدراؾ خالذلا 
ىذه الدراسات،إال تباين ادلفاىيم اليت تقـو عليها  ودالالهتا ، بسبب ادلفارقة أشكاؿتباينت الدراسات من حيث  وقد
إىل  من خالذلا تشكل آلية من آليات بناء النص األديب عموما،حيث يهدؼ ادلبدع أهناعلى  يف النهاية أصبعتأهنا 

أو " معىن  (68)نبيلة إبراىيم  الـ لصاٌف ادلعىن اآلخر، على حد تعبًنأي رفض للمعىن احلريف للك، الثورة على ادلعىن 
 لو، بالشكل الذي يتيح شفراتوعلى القارئ أف يصل إليو بفك  وحريّ ، ( 69)ادلعىن" كما يسميو عبد القاىر اجلرجاين

 .ُمستَوَيْي اللغة والفكر علىواالستنتاج  الفهم
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عرض ادلتناقضات ووصفها، بل تتجلى قدرتو يف استغراقو وتفاعلو مع  وإحساس الشاعر بادلفارقة ال يقتصر على رلرد
فتأيت يف شعره على ىيئة سلوؾ وفلسفة ونظرة جوىرية للواقع من حولو، شلا يتطلب مبدعا لو إمكانيات  ،األحداث

األنساؽ  واالختالؼ بٌنعالية وقدرة على ذبسيدىا يف النص؛ لغة وموقفا ورؤية وسياقا، يفصح خالذلا عن التضاد 
سَتقِبل ادلرسلاليت يلتقي عند أعتاهبا كل من ، الظاىرة وادلضمرة 

ُ
 .وادل

ادلفارقة التصويرية إلبراز التناقض بٌن طرفٌن  متقابلٌن، فيستخدمها دبثابة آلة يلجأ الشاعر ادلعاصر إىل استعماؿ و 
سائل الفنية التصويرية الغنية باإلػلاءات  الو وتعد ادلفارقة التصويرية إحدى ، نّصوومفتاح جوىري من مفاتيح  ،فعالة 

بعاد رؤيتو ادلركبة أل اجملسدببعدىا الفكري العميق  شعر فاروؽ شوشة ، حيث اتسمت  اليت ذبلت يفوادلعاين الضمنية 
وحضور بارز، ففي بعض  ،حضور ادلفارقة يف نصوصو الشعرية ما بٌن حضور باىت تفاوتقد و  عيش،واقعو ادليف 

حبضور غًن مؤثر يف  جزءا أساسيا من رؤيتو وتشكيلو للنص، ويف نصوص أخرى بدت التصويريةفارقة نصوصو بدت ادل
ازبذ فاروؽ وقد مضموف النص، إىل  ومل تتخطاه، حيث اقتصرت ػ يف الغالب األعم ػ على العنواف فقط   رؤيتوتشكيل 
و صّور هبا واقعو الفردي و اجلمعي ، ، ولو أداة كشف من خالذلا رؤيتو للعامل من حادلفارقة التصويرية   شوشة من

 . ةاألوضاع ادلعاصر و بٌن معطيات الرتاث،  التنافرالقائم على الّتناقض و 
شلتدا جبذوره األسطورية إىل معبد طيبة وحارسو ادلعتم, تًنيزياس, الذي يظهر يف " العراؼ األعمى"  لبس الشاعر قناعَ 

رامسا من خاللو  مفارقة ،  ادلبدع مع قناعوسباىى بوءة العراؼ األعمى"  ففي " ن ،(70)تراجيديات سوفوكليس كعرّاؼ 
من خاللو األمَلَ ، ؼلتزؿ يتكلم بلسانو ، و مع صوت قناعو ، يتفاعل معو يتجاوب صوتُ  ا،يَنطق من خالذلتصويرية 

يف ادلاضي من عزة  حلاكمبٌن ما كاف عليو افيقارف  ،مقارنة بالزمن ادلاضي ،زمن ادلعاصرحلكاـ الّي عالفردّي واجلم
 ، عروشهم من ىواء، وأيامهم حزمة من دماء:فحكاـ ىذا العصر " سوقة" ،  وشهامة ، وما أصبح عليو من ىواف

 أرى سوقة يف لباس ملوؾ
 ملوكا عروشهم من ىواء
 وأيامهم ُحزمة من دماء
 وتارؼلهم بُقعة من ىواف
 وأحالمهم من حلـو اجلواري
 وركضوا القتناص ادلزيد!

 
، الدماء ، فالزماف عقيم مظلم ، والليل يقتل كل ضياء، والشجن ينزؼزلاكما خالذلا نقائص العصر وتستمر نبوءاتو

 : شوكا ورمالوالعيوف ال تذرؼ إال 
 أرى األفق ؽلطر ىطال 

 أرى األرض تقذؼ عارا وذال 
 أرى العٌن تذرؼ شوكا ورمال

 أرى ىاتفٌن بروعة ىذا ادلصًن البليد
 ائدة من حلـو العبيدومنطلقٌن دل

 اإللو اجلديد وشلتثلٌن إلمرة ىذا
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الشاعر اليت ترى  فهو عٌن ،إنو قارئ الغد ،وفويرى ماال يراه ادلبصر  , اآلخروفيعرفو يعرؼ ما ال  "األعمى " العراؼإف 

يف األعمى ، إف مايراه  العراؼ يطلب ادلوعظة صوت ػلذر دلن  دلن يريد أف يتعلم،يف الظالـ الدامس، عٌن تقرأ 
 .بالتوّحش والّدـ إالغيباً مكفهراً ال ينذُر إال  استشرافو وما كاف ، وجوىر ادلفارقة  احلقيقة, ىو جوىر القصيدة

قابل اليت  من خالؿ ادلفارقة التصويريةلقد قدـ الشاعر برمزه الذي استمده من الرتاث رؤية خاصة لواقعو ادلعاصر ، 
بلغت ادلفارقة  قدو ،  مستفيدا من عطاءات ذلك الرمز وادلوروث ،دلاضي واحلاضر بٌن زمنٌن؛ اصورة احلاكم  خالذلا

 :هناية القصيدة  التصويرية قمتها يف
  فويل دلن ال يروف 
 (71)وويل دلن يبصروف

ادلاضي واحلاضر؛ ادلاضي الذي ؽلثلو " سيف الدولة" ويلجأ الشاعر إىل ادلفارقة التصويرية إلبراز التناقض بٌن 
 اتو وأرلاده، واحلاضر الذي ؽلثلو واقع العرب األليم.بانتصار 

 ،وعجزت عن ترويض نفسها للتعايش معو ، إف إحساس الذات هبزؽلتها أماـ اخلارج الذي عجزت عن تغيًنه    
من جيش  سيف الدولة  زلارب"  ةبشخصي تقّنعلل الشاعر لجأ، في التوازف بٌن الداخل واخلارج سلتال تجعل

فيدخل حلب ويغزو، ويطعن ، وغلمع أسالب اذللكى والفارين، فرتتفع الرايات ، ،رؾ يف األحداثيشا،  احلمداين
 رمز اجملد العريب الغابر، يف فلك ادلوروث التارؼلي الرمز " سيف الدولة "،تدور القصيدة  إف  وتدؽ طبوؿ النصر..،

 اقعوأزمات و على  اليت يسقطها التصويرية رقةيف صناعة ادلفا ومن عطاءات وقد اتكأ على ىذا الرمز الرتاثي مستفيدا
األمر الذي منح القصيدة قوة يف األداء ، وتأثًنا يف  مستخدما البناء الدرامي القائم على السرد القصصي ،األليم
 ادلتلقي:

 أدخل حلب الشهباء طليقا أو مأسورا
 أغزو

، وأىتك درع الرـو  أطعن صدر الرـو
 وأصبع أسالب اذللكى وادلذعورين
 أربّوؿ يف يـو النصر بيارؽ وفيالق

 ونسورا مشّا وميامٌن
 أدخل حلب الشهباء طعينا أو منصورا

 أدخل يف ركبك ياسيف الدولة خلف غبار الفتح
 وربت لوائك ياسيف الدين

 تُثقلين باقات النصر، وربملين أعناؽ ادلنصورين
 تدفعين موسيقى مل تعزفها أرض بالدي منذ سنٌن

 
أسلوب الرتاكم الداليل للتضادات الفرعية داخل نسيج القصيدة، للوصوؿ إىل قمة ادلفارقة لقد اعتمد الشاعر 

تدفعني موسيقى السياقية اليت تنتجها القصيدة ككل، ليقف عند مفارقتو اليت يضيء طرفها سطر القصيدة األخًن " 
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إال  وتنشر أناشيدىا ،امها تعزؼ أنغمل يكن صوت موسيقى النصر اليت كانت  لم تعزفها أرض بالدي منذ سنين"
عن التناقض الذي أصاب  ، معرباكمل الشاعر صور مفارقتو  يُ مث ، كبوتو ادلنكسرتنبيها أيقظ الشاعر على واقعو 
ت مضبحصدأت سيوفهم ، و  حيث شارحا لو حاؿ العرب يف العصر احلاضر، ، العرب ، فينادي سيف الدولة
 خيوذلم، وقُػّيدت يف األوتاد:

 وأنادي
 اع احلزف أناديمن ق

 فأنا ياسيف الدولة دمع يف عٌن بالدي
 ياسيف الدولة

 كل سيوؼ الُعرب تصلصل يف األغماد
 هُتسهس يف صدأ األقفاؿ

 ياسيف الدولة
 كل خيوؿ العرب ربمحم يف األوتاد

 وتصهل يف نوبات التذكار
 ربمل تارؼلا مذعور

ىو فضح  ما " بقدرسيف الدولةغلسده " الذيريق الع العريبالنضاؿ  دلاضيرثاء إف مفارقة فاروؽ شوشة ليست 
وقد وظف الشاعر ، وانكسارات ىزائمإىل  االنتصارات والفتوحات تاريخحّوؿ فيو العرب  الذيللواقع األليم 

، فعمد إىل ألفاظ  تعرب  "طرؼ اذلزؽلة واالنكسار "    اإلمكانات اللغوية ادلوروثة يف تشكيل مالمح الطرؼ اآلخر
فتصدر السيوؼ  " ،ػ مذعورا ػ األوتاد ػ صدأ األقفاؿ  قاع احلزف ػ تصلصل يف األغماد ػ : "كسار عن ىذا االن

صلصلة يف أثناء اصطكاكها بالغمد،  وهتسهس عند ارتطامها بصدأ األقفاؿ، وتصدر اخليوؿ ضبحمة تعرب عن 
" يف صدأ  هتسهس"         ادلنكسرة فضال عن األفعاؿ الرباعية " بأصواهتا اخلافتة  ،ذلذا الوضع ادلهٌن استيائها
، الذؿ واالنكسار واذلزائم  لىواليت تدؿ يف سياقها ع ، تصلصل " يف األغماد" "ػ  " يف األوتاد" ػ ربمحم األقفاؿ" 

لالنتقاؿ إىل  ،مستثمرا طاقة التساؤؿ دبا فيها من حًنة واستنكار،  يتساءؿفال ؽللك أماـ ىذا الواقع الذليل إال أف 
  : واحلسرة من خالؿ ندائو ادلشبع باألمل يف بناء مفارقة نامية، نجح يفمشحوف  دبفارقات جزئية واقع 

 أتساءؿ ياسيف الدولة
 ىل ضاعت من أيدينا كل مفاتيح احلكمة؟

 فسقطنا يف حبر النسياف..
.. 

 أتساءؿ ياسيف الدولة
 ىل فقدت نار جواضلنا وقد اذلمة؟
 نقرؤؾ اآلف، فال نرتاع وال هنتز

 ولسنا موتى، مقبورينأ
  وادلوتى ، ىل يدميهم وخز؟
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وبٌن القدؽلة دبجدىا وعزىا ومنعتها ، بٌن ادلاضي واحلاضر ؛ بٌن األمة العربية  تضادية مفارقات إف استفهاماتو تثًن
 ٌن ادلاضييوضح بنية ادلفارقة بو  ،يعمق من مأساة الشاعر  ، شلاا اهتاألمة العربية ادلعاصرة  بضعفها وىواهنا وانكسار 

 .ربت وطأة اذلزائم والفجائعوىو ادلذعور الذي ينوء فيو كياف األمة كلو  واحلاضر اجمليد 
، مل ادلرتقب يف فارس ينهض من كبوتو لألصورة  فيبعثذباوز ىذا الواقع األليم، يف  يأمل وال ؽللك الشاعر إال أف
 األشعار:عار يغسل ؽلسح صدأ الصمت و 

 من كبوتوفلعل الفارس يصحو، ينهض 
 ؽلسح صدأ احلزف
 (72)ويغسل عار األشعار

 
تبدأ بداية موحية من خالؿ العنواف الذي  للواقع ادلعيش ، تصويرية يف قصيدتو " شلعن يف اليقٌن" يقدـ الشاعر مفارقة و 

واخلصوبة وادلنح  الذكورةو األنوثة  رمزي ،" الثريا وسهيل"       : تراثيٌن مزينر  فيستدعي يتداعى عرب األسطر التالية لو، 
أبعاد رؤيتو ادلركبة  لواقعو  يجسد من خالذلماف ليتجاوز هبما الواقع، ،يف الذاكرة القدؽلة ، يرتد هبما ضلو ادلاضي والعطاء 
 ادلعيش :

 رحم األرض مائج
 والذي يسكن فيو 

 مشّوه
 وانتساب ادلاء ماعاد غلديو

 " الثريا" تناثرت
 و" سهيل" يف ساعة الرتع سلنوؽ

 األفق ىاجس ويف
 وشظايا

 يف عروؽ الشتاء تنتفض الرغبة
 ُحبلى

 (73)وتستفيق أساطًن عجاؼ
ىػػذا  لقػػد تنػػاثرت أنوثػػة الثريػػا يف إف " الثريػػا وسػػهيل " قػػد ضبػػال عػػن الشػػاعر عنػػاء التوصػػيل ، ومهػػاـ األداء التعبػػًني ،   

صبػود  إنػو، نح والعطػاء عػاجزا عػن ادلػى أضحفُخنقت ذكورتو ، تشظى بعدما أما سهيل  فقد  فأصاهبا العقم ،  ف االزم
رلدب حاضر ، لتغدو القصيدة كلها انعكاسا لواقع " عجاؼ" حت سنواتوواخلواء الذي طاؿ اجملتمع فأصب احلالية احلياة
  ه ، متشظي. ، مشوّ 
 وىو يتكئ،  يقدـ رؤياه من خالذلافذاتو يتدفأ هبا ،  سوىغلد  ال، ىػليط بالشاعر  ومأزـو  واقع مهزـوويف خضم    
 زمنٌن.مفارقة زبتزذلا بنية الصراع الوجودي القائم بٌن  على
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ػليط هبذه التجربة من بكل ما النص يدلل بوضوح على أف الشاعر يعيش ذبربة حقيقية، ىذا إف حضور الذات يف 
 : ، لقد جّرده واقعو من حلمو، فتعريت عظامو، ونثرتو الرياح احملمومةأفعاؿ وشلارسات سلبية 

 أتػػدفّػػأ يف ذايت                                     
 أمسع قعقعة، وأزيز رياح زلمومة
 أدرؾ أّف عظػػػػػػامي عريػػػػت مين
 جلػػػدي يّسػػاقط مسمػػػػػػػومػا
 حلمػػي يتنػاثر مػن حػػػػويل
 يتخطّفػػو طيػػػر جػػارح

 وعيػػػػوف تنشػػػػب يّف سلالبػها
 ػاءيوالغػػة تنهػػػػش أحشػػ

 الليػػل ادلنهمػػػر السػاقط
 عينػػػا بومػػة
 وأنػا مغػػػرور

 (74) أنتظػػػػر بُػػراقا ال يػػػػأيت!
 

إف الشاعر يعرب عن ذاتٌن متضادين، سبثلت األوىل بذاتو، والثانية بالسلطة " احلاكم" وىنا تتكشف ادلفارقة 
،و بٌن ما ىو كائن وما كاف ، بٌن األمس  التصويرية  تقوقع داخل يؽلتلك الشاعر أدوات دلواجهة الظلم، فمل  اليـو

بدمامتو وقبحو،إنو يسعى للبحث عن واقع آخر أكثر صفاء ونقاء، فلم غلد إال ذاتو  ذاتو ىروبا من الواقع األليم
 ، فيهتف ذلا ويناديها:

 ىئت لك
 اآلف أمنت
 اآلف تدفأت

 ،؛بٌن رغبتها يف  التغيًن عديدة متناقضاتبٌن  تعيشاليت يف أحضاف ذاتو، والدؼء األماف والسكينة لقد التمس
فيتحصن هبا متناصا مع القراف الكرمي يف سورة يوسف وعلى لساف زليخة ، وبنفس الصيغة ، وعدـ قدرهتا عليو 

 الداللة لصاٌف  الداللة القرآنيةاليت نادت هبا النيب يوسف عليو السالـ " "ىئت لك"، ولكن الشاعر يبتعد عن 
 :ادلعاصرة 

 كنت أقوؿ لنفسي حٌن تُراجعين نفسي
 لست رلّرد وجو امرأة

 أتأمل فيو جربوت احلسن وزخوه
 لست رلّرد عش ليلي، أو مأوى

 يقذفين ضلوؿ جوع، أو برد، أو شهوة
 لست صحيفة يـو فارغ
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 أقرؤىا وأنا أرشف قطرة سّم يف قهوة
 لكنك وجهي الغائب
 لغيت حٌن تفوح
 ونزيف حٌن يبوح
 وبعثي حٌن يلوح

 (75)يصبح نشوةف
فيوظفو توظيفا جديدا ؼلدـ أبعاد ذبربتو ادلعاصرة   ،ادلقفرالواقع عن وسيلة للكشف  عنرتة  الشخصية الرتاثيةيتخذ من و 

" الفروسية ػ احملبة ػ  قيممن غياب وهتكم  مفارقات  كلها سخرية   ومن خالل مفرزاادلعربة عن معاناة اإلنساف ، 
 : القدوة ، بسبب غيابريف عادلنا ادلعاص اإلنسانية"

 عنرتة الفارس كاف ىا ىنا وغاب
 عنرتة العاشق عاش ىاىنا وغاب
 (76) عنرتة اإلنساف كاف واحد منكم وغاب

على  وبعدا، وىو ما أضفى ثراء ثالث مرات متبوعا بثالث صفات " الفارس ػػ العاشق ػػ اإلنساف" عنرتة اسم جاء
 من أجل احلرية يف عادلنا ادلعاصرعلى ضياع البطولة والسعي  شخصيتو ؿالرتاثية ادلستدعاة، مؤكدا من خالالشخصية 

ل شخصيتو الرتاثية معاناتو ومعاناة كل عريب من حاضره اجملدب العاجز عن ذبديد الذي يفتقد لنموذج عنرتة ، لقد ضبّ 
تعميق للحزف وادلرارة بسبب ، ويف تكراره لكلمات " عنرتة ػػ ىاىنا ػ  غاب" ثالث مرات تكثيف للداللة ، و ظلوذج عنرتة

 .افتقادنا يف مثل ىذه الفرتة ادلظلمة دلن يغرس البطولة يف أمتنا العربية ويرويها
إف التقابل بٌن احلضور والغياب أسهم يف إنتاج ادلعىن ادلفارقي، وشحن  للنص بقيمة  داللية صادمة  وظفها  الشاعر 

لقد انفصل ادلاضي عن احلاضر، لذا تولد التناقض والتضاد وادلفارقة  ،حداث داللة قائمة على ادلغايرة عرب السياؽ،  إل
 بٌن ادلاضي العريب يف عصوره الزاىرة، واحلاضر العريب يف ضعفو وانكساره.

من  "" الشعر يف ىذا الزماف    ، يف قصيدتورلتمعو السليبو عن طريق التضاد بٌن ذاتو اإلغلابية  التصويرية يقدـ مفارقتوو 
.." " إين ألرى رؤوسا قد أينعت وحاف قطافها يف العراؽ  الرتاثية يوسف الثقفياحلجاج بن   خلطبةعائو خالؿ استد

  :صراع التحمت بنسيج القصيدة الداليلللدائرة  ػ دبهارة وحرفية ػ  حيث فتح من خالذلا
 ياحّد السيف ادلرىف والقاطع
 ىا، خذ يف القـو براحك ال ترتّدد

 ذوائبهاواقذؼ برؤوس حاف قطاؼ 
 وتعري وجو دمامتها وغرائبها
 يف وحل الليل ادلرصود الساطع
 ىذا  عصر الوالغ يف كأس أخيو

 ال تنفذ أبدايف سوؽ  العارض سوءتو
 ىذا عصر ادلتوـر جهال
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 (77) من يوقظو؟ من يثنيو؟

ازدحم  إذية فنتازية ، مشهديف وسبظهراهتا  ارتبطت بتداعي الصور ، فأفرزت أبعاداألفاظ الشاعر اختزنتها شحنة نفسية 
تراخى وتوارى، ح   ، وصوتو بقوة الشعر  ىذا الواقع البغيض حاوؿ تغيًن ودلا والزيف،عصر الشاعر بكثرة ادلتناقضات 

سعيا ػ والتناقض الذي يغلف اجملتمع، فكانت النتيجة احلتمية اليت البد منها أصبح ىو اآلخر جزءا من ىذا الزيف 
إف األزمة أزمة فتأيت ادلفارقة التصويرية اليت زبفي وراءىا صورة الواقع األليم ، س الفساد ، ىي قطف رؤو  ػػ لإلصالح 

الشاعر  صار، ح  الكلمة، أزمة شعرنا ادلعاصر الذي غاب دوره الفاعل، فأضحى مغرتبا عن واقعو الذي يعيش فيو
 .اجملتمع بسلبيتو وتناقضو جزءا من أزمة

فتبلغ ادلفارقة قمتها ليصبح ، القاسية ، حبقيقة اخليبة واإلحباط اليت ُمنيت هبا نفسو  ويكاشف الشاعر نفسو  باحلقيقة
ىي   عنوافالاحملورية يف  غلعل اللفظةحيث  "اعرتافات العمر اخلائب" في قصيدتو ىذا الزيف " مضحكا مبكيا " معا،  ف

اإلحباط  فبداعل " اخليبة" وصفا للعمر، ، لقد ج مفارقتو التصويريةكلمة اخلائب ، واليت دارت حوذلا كل مكونات 
 :منذ البداية يقوؿ مايرمساف مفارقتهواخليبة 

ندما غلتاحنا احلزف الرماديع  
 ونقعي يف زوايا القلب، مكسورين

 صلرت احلكايات القدؽلة
 األسى الفارغ يستيقظ من بٌن الدىاليز

 ويصحو وتر الشجو
 الكتابات اليت جفت على األوراؽ

صوتنا العايلكانت ذات يـو   
 لفح الشوؽ
 والرؤيا احلميمة

 خرجت منها وجوه، لفعتها دورة األياـ،
 شاخت يف كوى النسياف

 ربكي وجو بومة
 يف اجلدار األسود الشاخص، نرتدُّ 
 ويف قاع العيوف اجلوؼ، هنوي
 نكتوي من لذعة الذكرى
 ومن وحدتنا يف ليلنا العاري،
 ومن ىوؿ انسحاؽ القلب

 (78) من طعم اذلزؽلة
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اليت  دلفارقتو،خيوط متشابكة معقدة من األمل واحلزف واإلحباط مدىا الشاعر بامتداد القصيدة  ليؤلف منها نسيجا 
نقعي يف بٌن ذاتو وبٌن احلزف الذي اجتاحو ، إف ذاتو سلبية خاملو، أماـ احلزف الذي اجتاحها ال سبلك سوى "  ذبلت

 سيزيدىاذبرت احلكايات القدؽلة" ، لذا فلن تنفعها العودة للماضي ،  وكل ما تفعلو ىو أهنا" زوايا القلب، مكسورين" 
على إحباط ، ألهنا لن تأخذ من ادلاضي إال " االجرتار للحكايات القدؽلة" ، يف حٌن أف احلزف " غلتاح  اادلاضي إحباط

 ،ط الذي الزمو ومازاؿاحلاضر خبيبتو على عمر الشاعر كلو فال مهرب من اإلحبا لقد ألقىويستيقظ ويصحو ويلفح"، 
" " ربكي وجو بومو" ، وقد استخدـ  شاخت يف كوى النسياف فػ " األسى الفارغ استيقظ ، والكتابات جفت " بل و"

، إف السياؽ الشاعر ضمًن صباعة ادلتكلمٌن بديال للمتكلم  كي يتسرت وراءه فرارا من االعرتاؼ احلاسم بإحباطو اخلاص
منها صورتو احلداثية  فكوّ جعلها تنزاح  عن معانيها الوضعية وهتجرىا إىل دالالت جديدة  الذي وردت فيو تلك األلفاظ 

 واقع الذي تعطل فيو منطق األشياء.التناقض بسبب انزياح ال القائمة على مفارقة
 

 مةػاخلات
شوشة فاروؽ ور كشفت الدراسة عن التفاعل الكبًن بٌن عطاءات ادلد الرتاثي القدمي، وادلد احلداثي اجلديد يف صػ  
متعددة، زلققا بذلك غايتٌن نفعيتٌن و استخدامو الدقيق للموروث بآليات ناجحة  ، تبّدى ذلك يف شعريةال

وهبذا  فهمو العميق دلا ؼلتزلو الرتاث، عارضا وزللال وناقدا؛ من خالؿ ؛ أصالة االنتماء، وابتكار الذاتمتداخلتٌن
 .والداليل  البنائي تطورىا رلاؿ يف العربية الشعرية جململ  التجربة وعيةن الوعي الناضج جاءت ذبربتو الشعرية إضافة

 والرتاثية، ومنطلقات مرجعياتو، وانتهل من  ل بتجاربوتمثّ ، فعلى الرتاث القومي واإلنساين  انفتح فاروؽ شوشةػ 
والفنية يف صوره الشعرية ،  فأنضج رؤاه، ومّهد للتحّوالت ادلوضوعيةوالفلسفية ، ، والدينية ، والفكرية  ،الثقافية

 ال باحملاكاة والتقليد ، سلتزال مالمح ادلاضي واحلاضر وادلستقبل،، حيث طوّع ادلعطيات الرتاثية بالبعث والتجديد 
 . أصالة وتفردا صورهكسب فأ، تعميق ذبربتو الشعورية، وإرىاؼ أدواتو التعبًنيةاألمر الذي أسهم يف 

مضفيا عليها   وإػلاءاهتا،إغلابية ػػ بكامل أبعادىا أـ ػ سلبية كانت الشخصية الرتاثية  جلأ فاروؽ شوشة إىل استلهاـ ػ
واضحًا لقانوف القيم الدينية  امنهجً رسم ببعضها ، وتتداخل مع قضاياه،  تتماىى مع ذبربتودالالت معاصرة 

 جاءت شخصياتوف، كاف لقوى الشر ادلتجددة يف أكثر من زماف وم اصورً ، ورسم ببعضها اآلخر واألخالقية 
نقل حيث ، الرتاثي إشارات أكثر عمقا، وأوسع تأويال ، شلّا كانت عليو يف إطارىابذات منحى جديد، و الرتاثية 

وىو  خالذلا عن مأساوية ادلوقف وتناقضاتو، ،  فكشف منالتجربة من مستواىا الذايت إىل مستوى إنساين جوىري
 .أعطى صوره أبعادا صبالية وتأثًنيةما 
وقد  وبنائها ادلتمّيز ، ، ، فضال عن سهولتهاوّىج ادلتواجلماؿ  ،بالدقة ادلوحيةالشعرية سبيزت لغة فاروؽ شوشة  ػ

كما أف معجمو الشعري الذي بناه ػ بعناية فائقة ػ  ،   واللغة والنقد الشعرعن رؤى مهمة يف قضايا  كشف خالذلا
سبيز  بثروة لغوية أشد اتساعا، وأعمق نضجا ،  استمدىا من سلزونو الثقايف الذي منحو ركاما لغويا اكتسبو من سعة 
نية اطالعو ، فأضحى دلعجمو الشعري ذاتيتو واستقالليتو اخلاصة ، حيث وظف ادلخزوف الرتاثي عرب لغة شعرية ، وب

صوره  منح ، فق ذبربتو الشعورية، وأثرى أدواتو التعبًنيةشلا عمّ  تعبًنية قادرة على  تفجًن الطاقات الكامنة يف اللفظة
  واستشرافا، تشع باإلػلاء والظالؿ.مشوال الشعرية

رموزه من أدار شوشة صوره الشعرية بفنية عالية ، ذبلى ذلك يف اختيار لبنات موضوعاتو، وانتقاء مفرداتو ، و  ػ
الرتاث بعناية متناىية، ليضعها يف الفن ،شلزوجة بانفعالو وإحساسو وذبربتو الشعرية ، موحدا بينها وبٌن اخلياؿ، معربا 
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  بو األمر الذي جعلو ؼللق من صوره وحدة وكيانا مستقال زبطى،  خالذلا عن موقفو الثقايف والفكري والسياسي
بأوجو بالغية من قبيل اخلرؽ ارتبط  ونفسي داليل ولغوي مستوىوره صأكسب شلا ، األفق البالغي  الرتاثي 

  آثارا مشعة يف التعبًن الصوري.  ، وخلفالبعد ادلتخيل حيوية ملحوظة   منحوىو ما  واإلنتاج، 
ات فخلق سياق، ادلتتالية أبعاد التعقيد النفسي يف صوره إىل  ػػ بفنية عالية يف بنية خطابو الشعريػػ الشاعر  وصلػ 

فبدت الصور تنطق بصوت  ،وحساسيتو النفسية ادلرىفة، ومنابع ثقافتو الرتاثية  ،خاصة صنعها خبيوط خيالو
وىو ما انعكس على  ،ونراىاوضلسها الشاعر ال بصوهتا ىي، وكأهنا تتحدث بلغة مرئية مشخصة، نكاد نسمعها 

 نسيج النص يف ضوء التجربة احلديثة.
مقدرة فائقة يف  عنكشف ؛ بعناصره ومعطياتو، ووًف بو إىل األعماؽ  ،فالرتاثيلرمز افاروؽ شوشة استخدـ   ػ

األمر  ،معانيو وصوره الشعرية، مولدا من خاللو  من إسقاطات نفسية وسياسية واجتماعية وفنيةئو إظهار ما ورا
  .فضاء واسعاً غنياً باإلشارات والدالالتصوره منح  الذي
فتواشجت تلك وطيدة الصلة بالرتاث، ، تعبًنات وتراكيب عالية التداخل إىل استخداـ  فاروؽ شوشةعمد ػ 

، تّبدى ىذا يف  جزالة اللفظة،  يهاحيث بدت روح القصيدة العربية القدؽلة مسيطرة علالرتاكيب يف بناء صوره ،
شكواه  يف منطقة الذات ليشرع من خالذلا الشكوى ، ولكن الشاعرتوغل وقوة العبارة، ومتانة  السبك، وقد 

ػ ، كما نراه غُلري على بعض ادلوروثات  نوعا من التغيًن؛  ليجعلها تتناسب مع أبعاد أحياناػ بدت برؤيا غامضة  
، باعثا احلداثية ذبربتو ادلعاصرة، فيستلهم مفرداتو من النص القدمي، مث يضفي عليها دالالت إػلائية زبدـ رؤاه 

، فتزداد  يؤلف منها نسيجا لرؤيتو التصويريةمث   ،حلزف واإلحباط معقدة من األمل واو يوط متشابكة خالذلا خب
 صوره الشعرية  نضجا وأصالة.

شعر فاروؽ  اليت ذبلت يفتعد ادلفارقة التصويرية إحدى الوسائل الفنية التصويرية الغنية باإلػلاءات  وادلعاين الضمنية  ػ
دبثابة ، فقد أتت يف شعره واقعو ادلعيش يف رؤيتو ادلركبة بعاد أل اجملسدشوشة ، حيث اتسمت  ببعدىا الفكري العميق 

التنافر بٌن على الّتناقض و  قائمٌن إلبراز التناقض بٌن طرفٌن  متقابلٌن، نّصوومفتاح جوىري من مفاتيح  ،الة آلة فعّ 
وحضور  ،تتفاوت حضور ادلفارقة يف نصوصو الشعرية ما بٌن حضور باىقد و ، معطيات الرتاث، واألوضاع ادلعاصرة 

جزءا أساسيا من رؤيتو وتشكيلو للنص، ويف نصوص أخرى بدت  التصويريةبارز، ففي بعض نصوصو بدت ادلفارقة 
مضموف إىل  ومل تتخطاه، حيث اقتصرت ػ يف الغالب األعم ػ على العنواف فقط   رؤيتوحبضور غًن مؤثر يف تشكيل 

و صّور هبا واقعو الفردي و ، خالذلا رؤيتو للعامل من حولو أداة كشف من النص، وقد ازبذ من ادلفارقة التصويرية  
 .اجلمعي

 التوصيات: 
من اجلوانب الثرية ادلعطاءة  فهناؾ العديد ، ومتنوعة تتناوؿ شعر فاروؽ شوشة  جادة؛نقدية ات بدارس توصي الباحثةػ 

 ، ومنها على سبيل ادلثاؿ :الياهتاوصبالستخراج كوامنها وربتاج إىل باحثٌن جادين   ىذا ادلبدع الذي يفيض هبا شعر
، فتعد عناوين قصائده دبثابة الفتة داللية ذات طاقات مكتنزة ، فاروؽ شوشة  قصائد" العتبات النصية " يف  دراسة ػػ 

هبا مداخل لقراءة قصائده، وإضاءة لعادلها الداخلي ليشّكل  ،من خالذلا روح الرتاث العريب يف عصوره الزاىرة يستدعي
 دلغاليقو قبل الولوج إىل أعماؽ النص. احوفت، 
 األساليبوصور متعددة  ،يف شعره أشكاؿ تناصية تدراسة " مظاىر التناص الديين يف شعر فاروؽ شوشة" حيث تبدّ  ػ

 مع القراف الكرمي واحلديث الشريف كشفت عن أبعاد داللية متنوعة.
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سمات األسلوبية اليت شكلت يف شعره قانونا فنيا عاما دراسة " التنويع الصياغي يف شعر فاروؽ شوشة" وىي من ال ػ
 حيوية احلركة والنماء. ،جعلت صبلو وتراكيبو متينة السبك قوية الداللة

  وبعد،،،
جاءت مشحونة بدرامية عالية،  ،طاقات تعبًنية ودالالت إػلائيةفاروؽ شوشو يف نصوصو الشعرية لقد فجر 

فالواقع ، منبثقة من فهم ووعي عميقٌن لديو ،  تكوين رؤية استشرافيةيف  همأسشديدة اخلصوبة والثراء، األمر الذي 
والصورة حائرة بٌن مناجاة احللم وبعث التاريخ ومصارعة الواقع ، مفلس من الدالالت ال  تستنهض اذلمم 

ثمرة دبقدار إذا كانت ىذه الدراسة قد عرضت وجهة نظرىا، فإهنا تعترب وجهة النظر ىذه م، و  واستشراؼ ادلستقبل
ػػ ادلثمر باحلوار فما ربققو من استجابة، سواء بالرفض أو القبوؿ ، أو باإلضافة أو التعديل..، و ما تثًنه من حوار، 

 .ودعائم قويةعلى أسس واضحة  تقفينضج  البحث العلمي، وتتبلور الظواىر األدبية، و ػػ وحده 
 

 ل.واهلل سبحانو وتعاىل من وراء القصد، وىو يهدي السبي
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إمالء ما منَّ بو الرحمن من وجوه اإلعراب »منهج اإلمام الُعكبري في كتابو 
 «والقراءات في جميع القرآن

 سناء سليمان أبو صعيليك

 

 ملخص
 

إمالء ما من بو الرمحن من وجوه »اإلمام العكربي يف كتابو  التعريف مبنهجيتناول ىذا البحث 

األسس  على الغايات اليت ألجلها صنف كتابو و وفوالوق «إلعراب والقراءات يف مجيع القرآنا

ُعين األول بدراسة األسلوب العلمي والرتبوي فيو، يف  ؛اليت سار عليها من خالل ثالثة مباحث

حني اختص املبحث الثاين باالجتاه النحوي واللغوي يف الكتاب ومعامل ىذا االجتاه، أما املبحث 

 رآنية.بالقراءات الق فقد خصصو للعنايةالثالث 

 :املنهج، اإلمام العكربي، اإلعراب، القراءات، القرآن.الكلمات الدالة
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METHOD OF IMAM UKBERI'S BOOK “İMLÂU MA MENNE BIHI’R-

RAHMANU MIN VUCÛHI’L-İ’RÂBI VE’L-KIRAÂTI FÎ CEMÎI’L-KUR'ÂN” 

 

Abstract 

 

This research deals with the definition of Imam al-Akbari in his book: 

((Emla’a ma manna  behe Al-Rahman men wogoh Alea’rab wa 

Alkrera’at fe jameea’ Al Koran)) Stand on the goals for which class 

of his book and the foundations on which it marched through three 

detectives first meant the study of the scientific method and 

educational, while the second trend singled out tells us that the 

grammar and linguistic diversity in the book and features of this 

trend, the third tells us that the Qur'anic reading twisting and attention 

readings. 

Key words: curriculum, Imam al-Akbari, expression, the, Koran. 
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İMAM UKBERI’NIN “İMLÂU MA MENNE BIHI’R-RAHMANU MIN 

VUCÛHI’L-İ’RÂBI VE’L-KIRAÂTI FÎ CEMÎI’L-KUR'ÂN” ADLI 

KITABININ METODU 

 

 

 

Öz 

 

Bu çalışmadaki üç başlıkta, İmam Ukberi’nin “İmlâu ma Menne 

bihi’r-Rahmanu min Vucûhi’l-İ’râbi ve’l-Kiraâti fî Cemîi’l-Kur'ân” 

adlı kitabındaki metodunun tanıtımı, kitabın derleme maksatları ve 

kitabın bağlı olduğu esaslar ele alınmıştır. İlk olarak kitaptaki eğitsel 

ve bilimsel metod çalışmalarına önem verildi. İkinci başlıkta dil ve 

dilbilgisine yönelme ve bu yönelişteki işaretler özetlendi. Üçüncü 

başlık ise Kur'ân okumalarının önemine tahsis edildi.  

Anahtar Kelimeler: Metod, İmam Ukberi, İrab, Okumalar, Kur'ân.   



 سناء سليمان أبى صعيليك

 
 

 المقدمة
نا زلمددهلل اهاددال   اا طدد  قْ دده       ددا احلمددهلل  اددهللاي ُ جبدده   واددال   اااالددول ااادددو    دد   ددجبهلل

 من   ااال   اارزق ا احلكمة ااابجبان افالل م ااال .
 دد  م بددا اذلهللاُددة ام   ] 105اإل ددءا: :[ ﴿َوبِااْْلَق ن ََاااَ﴾َ  احلمددهلل   ااددنز قنددبه بااقددال قدداحله 

ة  اخلاادددهللل   ي ع  ئددد   جالبدددال  اي   ددده   ددد  ب دددءل اادددء   م جدددبل ااب ااءشدددا  ا ددداي   فكدددان ن  شدددُء
ا دددهلل مدددل م دددال اا  مدددا:   ددد  ااددداو   الالدددا   اا ا دددا     مدددة اندددشراي ارشدددهللاي ين ُدددش  اادددهللُناؤل

  امد ط  مدن قدءع ُب ا ادال افالداباال اقوحنادال اضلدشه اي ءاقدال   َتهامشارهب    فم ط  مدن قدءع ُب ع دد
كامال اِبك ِمال ... ا دنه بكمدة ا ام ط  من ارع   ُب   الهلله اقءا جب ال ام ط  من ق غ شأااي ُب قب 

ٍَ َوُىاااًدى َورَْ َماااًة َوُبْ اااَ ى ادلام  دددة ُب قشادددال ع دددان :  ْْ ًن َوااا ااا َُ ًَََْاااْ ِل َِتَاااَْب ًِ اْ ََْْاااَك اْل ََ ﴿َوََا﴾َّْلنَاااْ 
ُْْمْسِِْمََن   اااح ده  أ؛؛ ألجل قن ُأادن بدل   دلإ اي راوإ ِافده مدا قدد  ا ا جبد] 89اا حدل :[  ِل

 ن قن ع ش  اادا ة .ادل جبل اا   جبة ي بكمة ا ُب بشنال
  متجبددب ق  ددش  اابددارُزن ُب   ددش  اا  ددة ااا ددءهن ا ددنا شددجبأ ا ققددش ااب ددا: اا  كدد ز   قبددهلل اا  مددا:

ااا  ددال ااحلددهللُ    اعا مددن   دد  ببددار   مددا: اا ددءا:ا  اا  ددة ااا حددش ام ءفددة قشدد ار اا ددء ب بددال ُب 
هللرا ددة اددا ه  ددنا اابحدد  قا ااددنز «يمددو: مددا مددن قددال ااددءان»   فجددا: مالدد   ال اااا دددَت ُب  الددءه

م طجدددال فجبدددال ُ عددده  قدددد ة   مدددال احندددبارل بالدددجب اال   ددد  اادددءحن  مدددن يغلدددازه ي ا مدددا قدددجب   ق  دددالءه مدددن 
 ادلال  ا  اايت ا ا ت قكاا  ا .

قيب ااب دا: اا كد ز مدن ادوه  ااشدجب اقهلل  مهلل   ُب  نا اابح  ين ااكشد   دن م طججبدة 
ة ااااعبجبه ااي ا ءا: اادلوب ة . ااام ن ُب بااقال ا  را اال   را ةي  ما قُت   اا  ُء

دددلإ  شلدددل قا اااالدددارإ سلدددل   فددد ن قبدددد ت    دددنا اب ددد  قمدددلمل قن قُب ادلشددددشع ب دددال قدددهللان ععُش
اققددءق  ياجبددال  ددبحانال مددن اادد    ااا الددشر فددبحك  قشددُءيت    اين بانددت األاددء  فطددنا ااددنز قر  

 اق أاال جل  شأنال ب دن  اا بشه احت جبه ادل الهلل .
متطجبهللز اثوثة ادلشدشع ع دجبمال ين م هللمة امبح إ  ت ْبجب ة اابح  ُب  ناا هلل اقائا 
 ااامتة     اا حش اااايل : مباب 

ئة دلشدشع اابح  قاإلدافة ين قعلجباال ا بب ااكااقة فجبال: دل هللمةا  .اعائمن عْش

  َْة الُعَ  ي والتع يف بَتْبو ، وفَو مطْ ْن : التمهَدي :  سَ ة الم قث
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 بجباعال انشأعال اا  مجبة  .األاه:  ع بادل

 .  «إمالَ مْ من بو ال  من»اا اين : ااا ُء  قكااقال  ع بادل

 «إمالَ مْ من بو ال  من»األو  : أسْوب الُعَ  ي فْ كتْبو  الم قث

 ْن :مطْ وفَو 

 األاه: األ  ش  اا  م  األبا ؽل  . ع بادل

 اا اين : األ  ش  ااًتقشز  . ادلع ب

 ْه النقوي و الْغوي فْ كتْب الُعَ  ي  ، الثَْْ : االًج الم قث

 : معااب افجبال مخدة

ة . ع بادل  األاه : ااا ءض ا  ئاُا اا حُش

 اا اين : اناالاره ا من ب اابالءز اااء      ادلن ب ااكشُب  . ع بادل

 اا اا  : رقط ادل ٌت قاإل ءا  . ع بادل

ة . ادلع ب ااءاقا  : ااا بجبال     اجلنار اا  ُش

 ام : اي اشطا  قااش ء.اخل ع بادل 

 : اًجْه الُعَ  ي فْ العنْية بْلق اَات . الم قث الثْلث

 : ع بانافجبال م

 : عشججبال اا ءا:ا   . ادلع ب األاه

 اا اين : ااا بجبال     اا ءا:ا  اائ جب ة اااشا ل  . ع بادل

تضمن أىم َتْئج ال قث اخلامتة :   ًو
  ا: اا ك ز اااا ُء  قكااقال َتل بجبال اإلما  ققش ااب :ادلبح  ااامطجبهللز

د  هبد نا قبل ااشقش      م امل م طج اإلما  اا ك ز ُب بااقال ي قدهلل مدن  دءضإ مدشجب ا ا ُء
  ا دأقش  قدااا ُء  قكااقال اانز  ش مشدشع  نا اابحد    ٍب ااا ُء اإلما  انشأعال اهثاره اا  مجبة
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دد  بحدد ة بجباعددال انشددأعال اا  مجبددة ُب ادلع ددب األاه مددن  ددنا ادلقددال ا را دد قكااقددال اااددهللافا   ٍب ااا ُء
 اا اين ين شا: ا . ااأاجب ال ُب ادلع ب

 األو  :  ًَْو َو أًو العْمَة  طْبالم
ااب دهللا ز دلشادهلله انشدأعال     ِء  قدأيب ااب دا: ازلدب اادهللُن  بهلل ا قن احلدُت قن  بهلل ا  ش
ن ققجبال ُب ق هللا  ا»  ااا  ك ز ندبةي دلْش ء ا  شز؛ ا  دش قا دال ُب اا حدش قداا ءا  اقداا ح «  ك    قاائدُء

 . (1)؛ دلن بال اانز ع  ال فجبالاك  قالءه ا ش ص َت  ااحل ب  

  :ا      شجبأال قىب احلدن اابعالح   ف هلل ع    اا ءامجا اا ك ز قُت قْءا  اا   
  بما قان بىت ق غ اا اُة ُب اا  ال اقصشاال   ايزمال ب  الاا  ال     اا اد  قيب     اا ءا:ا 

جب الاا ءقجب ا اح قن اابع    امسا احلهللُ  من قيب ا: زلمهلل قن صلاح ازلمهلل قن اخلشا  ة من شجب أ 
  .ماماي ُب اا  ال ااااحهللُ   ابوعلا بان ياقيب زر ة ادل هلل  

ع ددهلل  بددان اا كدد ز ث ددةي  ا انددب مددا  جبددأ اددال مددن ع ددهأل   دد   ددغي: األ دداعنل اا ب ددا: ُب بددل مددا
بهللُطددددة ااحل ددددح  ااإلحلدددداح ُب ْ ددددب اا  دددد  ااجل ددددشس ُب   مجددددا بدددددن اخلددددو  ا ددددء ة ااماشاددددد اي 

 ب  ا  اا  ما: ااحلءص     اادماع شلن ُشث ه  هب  .

                                                 

ُت ااا حال ج«:  د 911 : » ع   ء عءمجاال ُب  اادجبْش ( 1)     40-38/ص2ق جبة ااش ال ُب قابار اا  ُش

  ااقن  85/ص13    اعاُر  قن ب َت   ج1996  1حت جبه اع  جبه   جبهلل ادل هللال    ار اا كء /قَتا    ط

  حت جبه: يبدان 266-262/ص1مان جا كان  قاهلل قن زلمهلل قن قكء   افجبا  األ جبان اقنبا: قق ا: ااب 

  اا جش  اابا ءل ُب م شو 246/ص6 باس   ار اا  افة  قَتا   اققش اا ن  مجاه ااهللُن  اا جش  اابا ءل: ج

مالء ااا ا ءل   ادلغ دة ادلالُءة ا اأاجب  ااا شء .اااِ  ع   مجاه ااهللُن ققش احلدن  ينباه ااءاال     قنباه 

اقش  قن  بهلل    حت جبه 116/ص2اا حال   ج : زلمهلل ققش اا ئل يقءا جب     ار ااكاب ادلالُءة   اا ا ءل  ُا

  م ج  ااب هللان    ار صاقء    ار قَتا  ا عبا ة ااا شء    203/ص6ا احلمشز  : م ج  ااب هللان   ج

  . 1965قَتا    
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ااكد   قالدءه ا دش صد َت يثددء يصداقاال قاجلدهللرز بدان شدهللُهلل اي امددا  قااددماع ايمدو: مدا مسددا 
ل   فكد قن غل دل بدل اقادال ا   د  ايمولدال    من ُهللان ادال  اقدهلل صدءفال مدا قصدجبب قدال مدن  مد  ين

ن امجامل   . (2)اشىت ف شن اا ءقجبة اعال جب طا  ا ا  صحشه    مل اعهللُا

جبددا ق دداع   اا  دد  مددن مج  ف الددهلله ْددوجبددةي ُب  الددءه ددنا اقددهلل ق ددغ اا كدد ز م باددةي   مجبددةي  اا
اا دءهن اي دءا    اي دءا  اا حدش ااا  دال ااحلدهللُ  ااا دءا:ا    اجبأادناا   دالاا امل اا ءيب ااإل دوم 
اهرالطدددد  ار     دددد   قالددددءز ادلددددن ب  افددددا ُب بااقددددال  ددددن اابالددددُءُت   ابدددداناحلددددهللُ  اشددددءح ااشدددد ء

 .(3) ااكشفجبُت

مدن ادلالد  ا  ُب شدىت ف دشن ب دَتاي ف هلل رصدهلل  ادال بادب اادًتاج  اااعب دا    مصنفًْوَن قما 
 :   بء م طا جبة  انب   ش  اا ءهن ااحلهللُ   قاا ءق

 .-ا: ا ع ان نا اابح  ين ش  را ةا ش مشدشع -ي ءا  اا ءهن ااا ءا:ا    -1

 شءح اإلُئاح .-2

 شءح اا ما .-3

 اا با  ُب   ل اا حش .-4

 شءح ادل الل . -5

 ي ءا  شءح احلما ة .-6

 شءح ادلا يب . -7

 ي ءا  احلهللُ  .-8

 . (4)«ي ءا  ااششا  من اا ءا:ا -9
                                                 

ُت ااا حال   ج2)  ع  : ينباه ااءاال     ااا ِ   40-38/ص2( ُ   ء اادجبْش  : ق جبة ااش ال ُب قابار اا  ُش
 . 116/ص2قنباه اا حال    ج

ت  ص(3) ة  اا اشء  جام ة ااكُش  . 291 بهلل اا اه  امل  اا ءهن ااكءمي اقثءه ُب ااهللرا ا  اا حُش
اقن ااقان : قولهلل اا  جبان قولدهلل اا  دبان ُب زلا ن األ جبان    ار ااا هلل  اا  دمجبة   مالء   ااعب دة األان (4)
 .217ص  د  1320  



 سناء سليمان أبى صعيليك

إمااالَ مااْ ماانَّ بااو الاا  من ماان و ااوه »الثااَْْ  : التع يااف بَتااْب العَ اا ي طْاابالم
 :« لق اَات فْ  مَع الق آناإلَ اب وا

يمددو: مددا مددن  قددال »:  ددش ادل ددءا  بااجبدداي قكاددا اباددا  اا  كدد ز ااددنز ضلددن قالددهلل   را دداال 
  امل ُددددنبء قبددددهللمل مددددن ُا ددددا ُب جددددبقُن «ااددددءان مددددن اجددددشه اإل ددددءا  ااا ددددءا:ا  ُب مججبددددا اا ددددءهن

ل ياجب دا  ددنا عدشط  دش اادنز ادقصدحا  اادًتاج  اااعب دا  اا  دشان   د   دنه ااعُء ددة  ااكدن ادلأ
 بددء ااكاددا    قجب مددا صلددهلل بددل مددن  بددء مالدد  اعال مددن قصددحا  ااعب ددا  ااألابددار اااددًتاج  اي دد 

 « . ي ءا  اا ءهن ااا ءا:ا »  اق ئط   بءه حتت   شان «ي ءا  اا ءهن»حتت   شان 

ددشه قا ددال ُب –اا  كدد ز اكااقددال  أمااْ َاان ساا ب ًااألَف ددة ْا ددة ااا حُش فئددوي  ددن مجبشاددال اا  ُش
    فطدددش رحنبادددال ُب عالددد جب  بادددا إ ؼلدددا   قددد  ءا بمدددا  ءف دددا  ادددس مدددن ادددوه  دددَتعال-  دددة  دددش  اا

ث  ا  ددن حنءدددال مددن عددأاجب  بااقددال ُب م هللماددال اا ددءهن سلاالددء احلجدد  ب ددَت اا  دد    اا   ددهلل ع اا  كدد ز ُددد حهلل 
 :  َث يقو 

اشصدددل قدددال ين عبجبدددُت قحنءاددددال ام دددباه  ».... دددهإ ُدددد س ُب ااشقدددش    ددد  م  ددداه  ُا  اققدددش  ُْء
م ءفدددة ي ءاقدددال ااشدددا ا  م اصدددهلله مدددن قضلدددا: اعاقدددال  ااا  دددء ُب اجدددشه اا دددءهن ادل  شادددة  دددن األلمدددة 

  اااكادددب ادلغا دددة ُب  دددنا اا  ددد  ب دددَتلمل جدددهللاي سلا  دددة عءعجببدددا ابدددهللا  فم طدددا ادلأاالدددء بجمدددا اإلثبدددا 
الدددء ا  مدددا  ام طدددا ادلعدددشه قك دددءل ي دددءا  اا دددشا ء  اا دددط اإل دددءا  قادل ددداين  اق مدددا  دددهلل فجبطدددا سلا

 جمااو ويَثاا   أ   ااأ أن أمْااا كتْبااْ يصااغ احلجدد  ب ددَت اا  دد   ف مددا اجددهلل ا   دد  مددا اصدد ت؛ 
  ققاالء فجبال      بء اإل ءا  ااجشه اا ءا:ا   فأعجبت قال      اس  اا ق دأه قن ُدشف ٍت َْمو

 . (5)«فجبال إلصاقة ااالشا   ابدن اا الهلل قال مب ال ابءمال

ااا ددءا:ا  قشددكلإ اإل ددءا  اددب  م طجددال ُب ايقاالددار   دد   ددنا امددن اجلددهللُء قااددنبء قن مغا    ددا اا
ة ادلا   ددة قدداإل ءا  ااا ددءا:ا  شلددا ي قددهلل  م ددال  ن  قنددال   ددٍت  اددوه  اددس قادلبابدد  اائددءاُر رلجبددد    قجب ددهلل 
اي حندٌت   دال اعاادب اا  د    امددن  ادس عشججبدال ادل داين ارقعطدا قدداإل ءا  اعشججبدال ادل داين   د  اا ددءا:ا  

                                                                                                                                            

من اجشه اإل ءا  ااا ءا:ا  ُب مججبا اا ءهن    ار ااكاب اا  مجبة قَتا     إمالَ مْ من بو ال  من اا  ك ز :(5) 
 (.3/ص1  م هللمة بااقال يمو: ما من  قال ااءان    )ج 1979ااعب ة األان   
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ددة   ااي اشدددطا  قااشدد ء   اااا بجبدددال   دد  اا دددءا:ا  ااشددا ل ااائددد جب ة   شلدددا   اااا بجبددال ين اجلددد نار اا  ُش
 يب اي.  جبأٌب ع الجب ال ا را اال

 ق  ش  اا ك ز ُب بااقال ادلبح  األاه:
؛ ألن ُ  الهلل قاأل د ش  ااش دجب ة ااديت عدا  هبدا  م جبدة يُالداه ادل  شمدا    ا دش ؼلا د   دن ادلد طج

أل دد ش   ددش ا ددجب ة ن ددل   ا  دد   ددنا فدد ن   ادلددا ل اا  مجبددةع ددش    دد ادلدد طج  ددش اخلعددة اا امددة اادديت
َهًْ اْ ادلد طج اادنز ُ  حددح فجبدال جانددب اااعبجبده ًََة َوِمناْ َُْم ِوااْ  ْْنَااْ ِماْن ًج َ َع اا َُ  ] 4 ادلالددهللل :هُدة[﴿ ِل

 .(6)افه اعةإ مهللرا ة زلكمة 

  ٍب قنا ددددل ااا دددددَتقايي ين ق دددد شقال ُب  اا كدددد ز  ددددأععء اُب جشاا ددددا مددددا اإلمددددا  قيب ااب ددددا: 
امشدددش اعال اادديت قددا  قاااددايل ين احلددهللُ   ددن م طجددال ااددنز ُشددامل   دد  اعاددال اا امددة اعشج طاعددال 

 ع ان .اا ا مة من  نا اابح  ين شا: ا    جبطا ُب ادلباب 

قن ق د شقال  قر -يمو: ما مدن قدال اادءان –اا ك ز اق هلل اا  ء اااهللرا ة ُب باا  قيب ااب ا: 
 م طما.اياجبس قجبان بل  اااًتقشز اا  م  األبا ؽل    ق ا ُت:اا  ُ ش      ُب  نا ااك

 األكْديمْ:األو : األسْوب العْمْ  طْبالم
قن  قر -يمدددو: مدددا مدددن قدددال اادددءان –اا كددد ز ادددهلل  ايْدددوع ااابحددد  ُب بادددا  قيب ااب دددا: 

  دددبجبل حت ددده حنءددددال ق ددد شقال ُب  دددنا ااكادددا  اادددنز ُ  بهددددِء  قدددال  دددن ُْء ادددال اا دددجب اال ااددديت  ددد كطا ُب
قاإلدددددافة ين اا ددددءض األ ا ددد  ا ددددش ي دددءا  اا ددددءهن ايثبددددا  -ا هللفدددال مددددن بااقدددال ااددددنز ُائدددمن 

 ءددال ررالددال ُب اا  دة ااا حددش ايثبدا  اا ددءا:ا  ايقامدة ااددهللاجبل ااا  دان   دد  صدحة مددا  -اا دءا:ا  
دشه قا دال ُب   شمطدا   ب ياجبال اااء        سلاا جبال مدن ادوه األ ادة ااهللاادة   د  عبحدءه ُب اا ءقجبد ة ْا

 اف شما .

 را ة  اك  اع دَته قبكا  اا ءهنُ  ء ُب ااا ُءه قُت األ  ش  اادل طج : .مالع   ادلشٍت : اقن اا ءيب ادلا(6)                                                 
   .1991 ار  مار    مان   ااعب ة األان      88  صاحت جبل
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ااا دددايفء ُب ااكادددا  غلدددهلل قن اا كددد ز ُب بااقدددال قدددهلل ع دددااه اا دددءهن ااكدددءمي ب دددال مدددن قاه  دددشرل 
  بما ااادب  قًتعجبدب ارُدا  ُب  اادل بدل  دشرل ف د  ُ  دهلل  اهلللاي قاي ا ا ل ين  شرل اا اساا احتة مب

 اااا دَت .هُةي      اق اطا يي ما اقائاه اي اشطا  ااااح جبل 

 الثَْْ : األسْوب الت بوي :  بطْالم
ددة ع ددش     دد  ق ا ددطا  ددنا اا ددهلل قددُت ا ددا اإلمددا  اا كدد ز ُب بااقددال قشا ددهلل  امددة امبددا   عءقُش

   اا    ق اعجبا  يمجاذلا قاا  اط اااااجبة: م جبة ااا  جب  اااا   

ال جبطدا األقدشاه ين ق   ا ادس مدن ادوه نددبةاااحدءز ا اا  دلاااهللقدة ُب  : األماندة اا  مجبدةأوالً 
قدداه اا ددءا: .....  ا  ددهلل األا دد. ....... اقدداه  »  فك ددَتاي مددا ُ ددشه: ايرجدداع اا  ددشه ين م امددا

 .(7) «اا ءز  ......

اج ددد   ادددس مدددن جبدددل ياجبدددال مدددن هرا: اعءججبحدددال قاادددهللاجبلاي ددداهلليه اا دددشمي   ددد  مدددا ؽل :ثََْاااًْ    ُا
قدهلل جدا: ااام جبدل   د   ادس مدن مدشاْن   ا ا من ب اابالءز   د  ادلدن ب اا حدشزاوه عءججبحال 
 .ادلباب  اا ا مةُب بااقال ُب 

  ا اس من اوه اااالهللز انبء اخلو  قُت من   ة اا    اب ءل ايْوع : اا  ة قاا    اايت ع باثْلثًْ 
ُت انالءعال دلن بال اابالءز اابالُءُت   ارقط ادل ٌت قاإل ءا  اب ءل اااأءغلا  ا  ءا:ا  اا ءهنجبة اما ااا حُش

 .حتم ال من م ٌت اي ءا  بما  جبأٌب قجبانال ين شا: ا ع ان

 
شز ااا   شز ُب باا  اا  ك ز اا اين  ادلبح   اي اه اا  ح 

قل   –بما قشار ُب م هللماال -مل ُ الء اا ك ز  عال جب   بااقال     رلء  ي ءا  ااك ما  
ة اايت قفءز   نا اإل ءا   ُا االء ين بان ُا ءض ا  ئاُا ة اا حُش   بما قنال ُءقط هرالال اا حُش

ُ  بال     دل ٌت بجب  قن اإل ءا  فءع ادل ٌتاإل ءا  قا    امبا قنال ابَتمل ُب اا  ة ف نال بناس بان 
ة ا ك ما  اا ءهنجبة داشطهلل قااش ء اا ءيب     ب َتإ شلااجلنار اا  ُش ة    ُا ُ ءض ياجبال من قرا: ا ُش

ة  اااااجبة : من اوه ادلعااب اا ئاُا ع الجبوي    ا أق       نه  را ةاضلُش
 األو  : التع ض لْقضْيْ النقوية : طْبالم

 .  40   38/ص1ُ  ء م وي : يمو: ما من قال اا ءهن    ج(7)                                                 
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ة ا أقش  قبجبان  ع ءض ااشجب  اا ك ز قث ا: ي ءاقال اآلُا   اس ين ب َتإ من اا ئاُا اا حُش
 :اوه األم  ة اااعبجب جبة من بااقالمن 

ُا ءض ا هللل قئاُا  [6: اا دا:  ]وََكَفا بِْلَِّو َ ِسًَ ْ  ﴿: ُب قشاال ع ان :ال ْىد األو 
ة :  ضلُش

 ااهللاا ة     ا ح اجلواة   ق   زالهللل ق  قص جبة ؟ « اابا:: »أوالً 
: قِ    ف لمل يز  ق  ما هللأل ؟ «ب  » ؟ راق اي ما مشق طا ق   باهمل ق  متجبجبب «بدجبباي » :ثًََْْ 

 اابهلل ق  م  شاُت ؟  اي ا بان ما هللأل فطل ع هلل  دل  شهإ 
 ﴿ اب   قا﴾ ُب فا ل ﴿ب  ﴾: اجطان: » :قجبان  اسُب  يقو  ال َخ العَ  ي

  ش ا   ا  ااابا: زالهللل  ا ت ااهلله     م ٌت األمء  ي  ااا هللُء: ابا  قا.أ دىمْ 
قن اا ا ل مئمء  اااا هللُء: ب   ايبا ا: قا  فبا      نا ُب مشدا نالب  والثَْْ:
 م  شه قال.

  ُا هلل  ين م  شاُت اقهلل بنفا   ا: اااا هللُء: ب او باه  اقجبل متجبجبب  اب  و﴿َ ِسَ ًْ :
ُهُم الَُّو   ﴿ا شء    اضلش  اس  اااهللاجبل      اس قشاال ََ ِفَ َْ  .(8)« [137ااب ءل : ]َفَسََ

ْم ِمننْ ُىًدى َفَمْن ًَِ َع ُىَداَي َفاَل َخْوٌف ُب قشاال ع ان :   ال ْىد الثَْْ : َُ ﴿َفِإمَّْ يَْأًََِانَّ
ََِْْهمْ  ة بشه  [38ااب ءل : ]َواَل ُىْم َيْقَ﴾َُوَن  ََ ااا  ل اانز ق هلل ا  «إمْ»ُ  َت اا ك ز قئجبة ضلُش

 : ادلغبهلل قاا شن  فجب شه
ف ل ااشءط مغبهلل  ﴿يأًَنَم بء  مغبهلل اال  ا« ما»  ابء  شءط «ين  : »فَِإمَّْ  ﴿»

 قاا شن اا  جب ة  ااا  ل ُالَت هبا مب جبا ققهللاي .
بهلل قاا شن ا ش اا جباس  ألن ب ال مغ   «إمَّْ»قف اه ااشءط     جب ب  اما جا: ُب اا ءهن من 
ا ل مغبهلل قاا شن  اجشا  ااشءط :  «حنَت»عغ ن ق را ل شهللل اااشبجبهلل  اقهلل جا: ُب ااش ء « مْ» ُز
 .(9)«﴾ اجشاقال َفَمْن ًَِ َع ﴿ 

هه ]ب ِلِن ق ن  عد     ش ه ﴾ ا ا   هلل  ب   ا    مت   د ش ن  اا م ش    ِمن  قد   : ﴿: ُب قشاال ع انال ْىد الثْلث

ة    ي ءا   [143 مءان : ُُ ﴿ِمْن اق اؤ ا   فمن قءق « قبل » ف هلل قثار قئجبة ضلُش ًِ َأْن  قَاْ 

                                                 

 (168/ ص  1)ج  -يمو: ما من قال ااءان (8)
 .(32/ ص  1يمو: ما من قال ااءان    )ج  (9)
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َْْقْوُه    اقشار ين اا ءا:عُت ارعب   جبطما اإل ءاقُت  ع طا  ن اإلدافة اق ا ا     اائ ف هلل ق ًَا
. 

ًِ َأْن ًَاْْ قشاال ع ان : »ييقو  العَ    اجلمطشر:     اجلء  مبن ايدافاال ين  َقْوُه ﴿ِمْن قَاْ 
اجلم ة  اقء  قئ  ااو  اااا هللُء: اا هلل ب ا  مت شن ادلش  قن ع  شه من قبل  فأن ع  شه قهلله من 

هه ]فَاَقْد رََأيْاُتُموُه َوَأَْاُتْم ًَاْنظُُ وَن   ﴿ادلش  قهلله ايشاماه اادلءا  ا ا: ق با  ادلش  ألنال قاه :

  .(10)«رق  ادلش  مل عبه ق هلله بجبال اي ا  [143 مءان :
ة    نه قم  ةمل قار  ا ا اهللييي      نه ادل طججبة  اس قن يفا ءل ااا ءض ا  ئاُا اا حُش

ين اا ا ءل قا ااءقز رلء    فأبجبانا ُ شَت  حنَت قما  ا   اااالاراي اعش  اي ب َتل م اشءلمل ُب بااقال 
   شىت جشانبطا.يشارل  اقبجباناي ُاش ا ُب  بء ا  ُا هلل  ا  ار 

 : اَتصْره لْمذىب ال ص ي وال د َْا المذىب الَوفْ  الثَْْ :  طْبالم
   فم ن نشأعال اعششقال ين ادل ءفة اص ش  اا    اااب اي شس ُب  اس  فطش قالءز ادلن ب

  ياجبطا مالشرل دلا   جبال من بط  َت  اجا:  مال  اعال اايت قشب  ا  اابالُءُت ُب اا حش ااا  ة
  فو  جب ي ن قن  ع ط   مشجبهللل ق   جباط  ام اُجبدط  امدحةي ق ااط  اقءا جب ط شاربةي امش 

من ث ا: ي ءاقال رُا  اا ءهن ااكءمي  اؽلكن ااشقش       اس ُ االء ررا: من بال اا حشز ق
 وه األم  ة اااعبجب جبة ُب بااقال:ا

ََِتُْب اَل رَْيَب ﴿: : ما  بءه   هلل قشاال ع انال ْىد األو  ُْْمتَِّقََن َذِلَك اْل ]  ِفَِو ُىًدى ِل
 «َذا»بجب  ُ شَت ين قئجبة اخلو  قُت اابالُءُت ا ااكشفجبُت بشه ا   اإلشارل [ 2ااب ءل :

  قما ااكشفجبشن    ا   اإلشارل «الذا  واأللف»ب طا ادلكشنة من « َذا»فاابالُءشن ُءا ن قن 
ا ن قن   ُهلل  اجبُبهلل هبا ق ا: ااك مة .  اقما األا  ف هلل ز ابهلل ا    ا   اإلشارل «ااناه»فد َت 

ااناه ابهلل ا    اي    ااألا  ُزهلل   وقْ  الَوفَون: »وفْ ذلك يقو  الُعَ  ي
 .(11)«  ه  ق م ة  ا »ااك َت ااك مة  اا اهللاشا      اس ق شذل :

اشن ااءه        يفا ء   : ا  مل ألن  نا اي   ولَس ذلك ب َْ»فجب ااقا قالوي :  الَوفََنُا
هلله      اس قشذل  ُب  ااجب  ُب ااكو  ا   يفا ء     بء  اابهلل بىت ػلمل  نا   جبال  ُا

 .(10/ ص  1يمو: ما من قال ااءان  )ج (11) . (151/ ص  1ادلءجا ااداقه )ج  (10)                                                 
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هلل  « ز»قهلله من ااجبا: ُب  « ه»فء اه ين اا وث  ااذلا: ُب  « ُ ا»اااال َت:  اقما ااو  فحء  ُز
  .(12)«اجبهلله     قد   هلِل ادلشاِر ياجبال

َِ ًَاقْ : ُب قشاال ع ان :ال ْىد الثَْْ َُْم ﴿ثُمَّ َأَْاُتْم َىُؤاَل ُْوَن َأَْاُفَس قع    [85ااب ءل : ]تُا
نبء اوه  ءغلاعال رقز ااكشفجبُت  ااك ال ُ ئ  ال ء ه  قاأءغلا  اابالُءُت إل ءا   نه ارُة ُا ُا

مباهللق   اَب ا ه : قنا  ﴿ثم أَتم ىؤالَ قشاال ع ان : »فَقو   ق ا هللل من قشا هلل اابالُءُت
: قبهللعلا ُب مشدا نالب ق دمار : اجطان: ع ا شن  ف     نا ُب  غيأ دىْ ثالثة أو و:

ال  ألن قاي: مبط   اي ق ٍت   ااا اين  ش م ا  : قز ُا  غي:  يي قن  نا ي غلشز   هلل  جببُش
 ػلن  بء  اا هللا: ما ادلبط .

قتْون  ﴿الذين ،    قن ُكشن مب ٌت  ﴿ىؤالَ : قن اخل  والو و الثَْْ  ص اال   ﴿ًو
  اقجازه «اانُن» نا ي ُكشن مب باة « قاي:»قن  يَنمذىب ال ص  قُئا؛ ألن  وىذا ضعَف

 .الَوفَون
ٍب قنا  م ل »    ع هللُء بن  مئا  ع هللُءه:  ﴿ىؤالَ : قن اخل  والو و الثْلث

باه ُ مل فجبطا م ٌت اااشبجبال « ع ا شن» غي: ب شاس: ققش ُش   ققش ب جب ة  ف     نا 
»(13). 

َْا َمنْ : : ُب قشاال ع انال ْىد الثْلث ااب ءل  ]َكَسَب َسَنَئًة َوَأَ َْطْأ بِِو َخِطََئُتُو   ﴿بَا

اُ ئ    رقز  اُ  ش ز رقز اابالُءُت« ق  »ُاحهللث قُئاي  ن رقز اابالُءُت اااكشفجبُت ُب  [81:
بء  ُ بت قال اجملجبب ادل    قب ال ع شه: ما جا:  ﴿ بْا  قشاال ع ان: : » ااكشفجبُت بجب  ُ شه

 بت ق هلل ق    فا شه: ق   قهلل هلل جا: اذلنا ُالح قن عأع  قاخل  ادلُزهلل  فجب شه اجملجبب ق  : قز ق
ف ن ق ت ُب جشا  اا    ن   بان ا ًتافا قاا     اصح قن عأع  قاا    ق هلله ب شاال: ما  جا: 

 جا: ُزهلل  ف  شه ن   ما جا:  اااجبا: من ن   احلء . 
 . (14) « وىو ضعَف :    قل ُزهلل    جبطا ااجبا:  وقْ  الَوفَون

 (.46/ ص  1ادلءجا ااداقه   )ج (14) . (48/ ص  1يمو: ما من قال ااءان  )ج (13) .(10/ ص  1ادلءجا ااداقه )ج (12)                                                 
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ال اا حشز ار ه     ع هلل  من ششا هلل عأبجبهللمل     اناالار اا ك ز دلن ب ضَو مْوفْ 
وعال ادلن ب ااكشُب   اب جب ة األمء قن ابا ا:ه قادلن ب اابالءز امتدكال قاأءغلاعال اعأُا

 ام اُجبدال ااألان حبججال ب َتمل شالامل ُب بااقال .
 الثْلث : ربط المعنا بْإلَ اب: طْبالم

     اي قهلل من قجبان ااال ة قجب طما ألما قهلل     قبجباناي   ُرب قن اإل ءا  فءعمل  ن ادل ٌتي
قجبان    اقهلل عا هلل  اجشه اإل ءا  ُب ااك مة ااشابهللل فجبدا ب   اسحنَت اا  شز اادلابحء ُب اا  ة
ُب ط اإل ءا  قادل ٌت   اقهلل ْبه ااشجب  اا ك ز  نه اا ئجبة ارقادل ٌت ادلًتعب     بل اجال

  قجب هلل  قنٍت  أع ءض ااداق ة ع عه هبنه احل جب ة   ااألم  ة اايت ًب  ءدطا ُب ادلباب م    بااقال
 . ا ما ج من  اس ُب  نا ادلبح  ا مُبهلل من اإلُئاح عامجبماي ا  الهللل 

ا ءض   ُ [5اا ءقان :] ﴿ َوقَُْلوا َأَسِْطَُ  اأْلَوَّلََِن اْكَتَت َاَهْ : ُب قشاال ع ان : ال ْىد األو 
بُت ادل ٌت   جبالاحلين ي ءا  ﴿اباابطا﴾     قما م الشقة     ا : اا  ك ز ُب  اس  ُ شه اجبة ُا

 .(15)  « مَتت ةً : ُب مشدا احلاه من األ اَْت: قز قااشا  نه ق اَْت األااُت ﴿اكتت هْ »
َْا اْلَقْ يَِة الَِّتْ ُأْمِطَ تْ قشاال ع ان  :ال ْىد الثَْْ ََ اا ءقان ]َمَطَ  السَّْوَِ   ﴿َوَلَقْد َأًَاْوا 

  فَتقط قُت ادل ٌت ادلًتعب     اايت حتامل قب ء من اجال ﴿ َمَطَ  السَّْوَِ  ُ ش  ق  ءا    [40:
 بل اجال مشدحاي ااال ة قُت اإل ءا  اادل ٌت ُب بل اجال .

 : فجبال ثوثة قاجال ﴿ َمَطَ  السَّْوَِ  قشاال ع ان:» : يقو  الُعَ  ياُب  اس 
ة معءا: قز قااجباطا قا ق عجباطا.قن  أ دىْ  ُكشن م  شي قال ثانجبا  ااألصل قمعء  اا ُء
 .إمطْر السَو: قن ُكشن مالهللرا زلنا  ااباالهلل: قزوالثَْا 
 . (16) «اادش:  إمطْراً مثً مط قن ُكشن ن اا نا : قز :  والثْلث
ءمي بجب  بان اك  فطنه ششا هلل من باا  اا  ك ز     م طججباال ُب ي ءاقال ا  ءهن ااق هلل  

از  اس ُب ق ض   اي ا بان ُاجاءا  اال  ا نا شالامل ب َتمل ُب بااقالادل ٌت ادلُءقط قُت اإل ءا  ق
ءا  اادل ٌت ا هلل  احلاجة ين ؛ ف ظلا ألجل ادشح ااال ة ايفطشر ا قُت اإل ادلشادا من ارُا 

 . اس

 ( .163/ ص  2ادلءجا ااداقه )ج (15)                                                 
 . (163/ ص  2ادلءجا ااداقه )ج (16)
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 ال ابع : التن َو َْا الجذور الْغوية : طْبالم
ة ا ك مة شاامل قنبءااا ك ز م   اقجبان ق جباطا ب ما   حت اال اا ءصة من األصشه اا  ُش

   امن  اس :امل بااقالاوه اإل ءا  اانز ُ هللمال   اع حح   اس ُب ب
ُغوِت َويُاْؤِمْن بِْلَِّو فَاَقِد اْسَتْمَسَك : : ُب قشاال ع انال ْىد األو  ُفْ  بِْلطَّْ َْ ﴿َفَمْن َي
بجب  ُ ب ال ين اجلنر اا  شز اقصل ايشا ا  اك مة   [256: ااب ءل ] بِْْلُعْ َوِة اْلُوثْاَقا 

دا مل ق  ح اابهلل ُب اجلما  «الطْغوت» »: وفْ ذلك يقو « ْاحنش » غن   ُا ُنبء ُا
ُغوَت َأْن يَاْعُ ُدوَىْ ااااشبجبهلل اااانبَت ااااأنجب   ام ال قشاال   [17اابمء :]﴿َوالَِّذيَن اْ تَاَنُ وا الطَّْ

  ألنال ُ اه فجبال «ااشاا» اغلشز قن ُكشن من «ْ جبت عع  » ؛ ألنال من«طغَوت»وأصْو 
  ٍب قهللمت ااو  فج  ت قبل اا ُت فالار «ااع جبان»ا  جبال جا:: قُئا  اااجبا: قب ء «ُع ش»
  ا ش «ف  ش »  ف ما حتءو احلء  اان اح ما قب ال ق ب قا ا  فشزنال ارن «ْشحنشنا»قا « ْجب شناي »

   كش  اااء  
ب ش مالهللر ُب األصل م ل ادل   »(17) . 
ُ  بال ين جنر   [132األ ءا  :]﴿َوقَُْلوا َمْهَمْ ًَْأًَِنْ بِِو ِمْن َآيٍَة لَِتْسَقَ ََْ  ال ْىد الثَْْ :

مب ٌت « مال»قن  أ دىْ فجبطا ثوثة ققشاه: ﴿مهمْ قشاال ع ان »وفْ ذلك يقو : «مهمْ»
نَّْسِ ا   ا شءط ب شاال : « اب    اما  .ِمْن َرْ َمٍة   ﴿َمْ يَاْفَتِح الَُّو لِْ

جبة ُزهلل    جبطا « ما«: »مال»قن قصل والثَْْ:  بما ُزهلل  ُب قشاال : ﴿يما « ما»ااشْء
 ُأعجب ك ﴾ ٍب ققهللات األا  األان  ا: ائو عاشان ب ماان ق  ح اابهلل.

: قما قأ ء ا ب مة اابهللل حنَت مءببة  امشدا اي       األقشاه ب طا نالب قد  والثْلث
  . (18)« ع ش       اس اي  « قال »ااذلا: ُب  ﴿ًأًنْ 

  شلا ُ    ا ااك َت ادل اشء من  نه اا ا ءل نا ااش  ءنا ما ادلال   ُب بااقال  نا اشجهللن
بطا اما      قن اا ك ز بان  ادلاي قأصشه اا  ة اق جباطا ااشا اقطا ايفءا  ا اعءبجببطا ام اين حنُء

 ن ااكاا  .قار عال بان جملء  ااام جبل   اا م داُبهلل قن ُ ش  ي
 الخْمس : االست هْد بْل ع  الع بْ : طْبالم

 . (283/ ص  1ادلءجا ااداقه )ج (18) .(107/ ص  1يمو: ما من قال ااءان   )ج (17)                                                 
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ء م طجال     اي اشطا  قااش  ُب ؛ اانا رقُ اه قهلل بافحااا ك ز رجل ي ءا إ اقءا:ا 
 : اا ءيب شلا ا اشطهلل قال من  ب شه  اااكاا  ُ جبض  هبنا  امن قم  ة  اس

﴿ثُمَّ االل ُب قشاال ع ان ق هلل اي ا  ا: ادل« ااءفا»: ما ا اشطهلل قال     ال ْىد األو 
َُْم َوَأَْاُتْم ُمْعِ ُضوَن  قنال     « يي ق جبلمل »: ف هلل ق ءِ  شا اي   [83ااب ءل :]ًَاَولََُّْتْم ِإالَّ َقَِْاًل ِمْن

قا مباهللق ااخل  زلنا  اااا هللُء: يي ق جبلمل م ك    فا ل ا  ل زلنا  ع هللُءه: اما ا  ق جبلمل م ك 
 :ادل ا  ا ش قشه ااشا ءشز ُب  نا   ا بء ااشا هلل اا حمل ُاشه  

 .(19)وبْلصَّ يَماِة مناهم َمْنِ﴾ٌ  َخٌِْ            ٍَْف ًَاَغَّ  إال النُّاؤَي والَوًَااِد 
َِّة ِإبْاَ اِىََم ِإالَّ َمْن َسِفَو ََاْفَسُو َوَلَقِد : ُب قشاال ع ان : ال ْىد الثَْْ  ََْن ِم ﴿َوَمْن يَاْ َغُب 

َنُْه ِفْ  َُّو ِفْ اْْلَِخَ ِة َلِمَن الصَِّْلِقََن اْصطََفَاْ َْاََْ َوِإ ن اجلار بجب  ا اشطهلل     ق الدُّ
ق هلله   ايظلا ق  ل قا قا   ُهلله   جبال  ااجملءار﴿ُب اراءل﴾ ا جب   م ا     اي قك مة ﴿ ااالاحلُت﴾

   ُ شه ااشا ء : ا ح ااالاحلُت
 كااْن  ا﴾ائاْ بْلعصْ أن ُأ ْدا  ربَّاَاْتاُُو  اتاا إذا ًَاَماْعاَدّدا               

؛ يي قما ع  ا  ق جب ة ي ا ما ااش قما ب َتل ُب مال   اا  ك ز  ء نه اا ا ءل ا   اي اشطا  قااش ا 
ة ي عا هلل  مخدة اقرق ُت جا: ُب باب ي ءا  اا ءهن األاء  قجبدت مبا    اس قن ششا هلله ااش ُء

شا هللاي 
(20)

. 

  ز ُب اا  اُة قاا ءا:ا   ادلبح  اا اا :ا اه ااشجب  اا ك
اا      يثبا  اا ءا:ا  ا هلل بان اباماي     اا ك ز قن ػلءص ُب م طجال ذلنا ااك

 :قن بااقال ق ا    ا ءدُت ق ا جبُت ااصةي   ا ءغلطا
ة-األاه : ي ءا  اا ءهن  ة اا ُش  .  -اما ُا  ه قناس من   اُة ضلُش

 اا ءا:ا  .ا اجب ا  : اا اين
  اي نكا  ظلء  قآُةإ من م ال   ِ ال  ابءص  ش قشهلل احلءص      اسشان  ا نا ما ا ال   

هُا  اا ءهن ار   فجبطا قب ء من قءا:ل يي ا بء ا ااءجطا ارع ب   جبطا األ ءا  اادل ٌت م اي شلا 
                                                 

 (48/ ص  1ادلءجا ااداقه :  )ج  (19)
« رجااال ام ا جط  من اقن  باس ين اقن بجبان»ُ   ء قُئاي  .  بهلل احلمجبهلل  جبهلل ْ ب : حنُءب اا ءهن (20)

ت   ط   .443ص      2004   1م ششرا  ازارل األاقا  اااشغان اإل ومجبة   ااكُش
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ٍت بناس قالحجبح اا ءا:ا  شا  ا ي ُا اَب ما اا ده اا ءهين اهرا: ادل دُءن  بما قنال    
ال ين مشاْن اائ   اااشنا   ا أق       را ة  نه اا ئجبة من اوه اد جب طا  انب  

 ادلبح ُت اااااجبُت:
 المطْب األو  : ًو َو الق اَات : 

  م طجال قن ُءقط اإل ءا  ا هلل مء  ُب اا الل ااداقه قن ااشجب  اا ك ز بان من ق ا جبا
 اين اايت حتام طا ءا:ا  اقُت ادل؛ ف نال بناس بان ُءقط قُت اا قادل ٌت  ااعشه قا ال ُب اا حش ااا  ة

  اما  ا  ادل ا  اجب  م ا  بالءإ اع هللا  ف نٍت  نه اا ءا:ا   ا ش ما ُ  ء  قاشججبال اا ءا:ا 
  أ بء من األم  ة ما ُاح ه قال اي اهلليه اااام جبل اعا  قال اا الهللل من اوه ااششا هلل اااااجبة :

ْع َاَِْن ﴿َواْمَسُقوا ِبُ َُ : : ُب قشاال ع انال ْىد األو  ََ َُْم ِإَلا اْل َْ َُْم َوَأْرُ  ]المْئدة  وِس

:6 ] 
َُْم ُا ءض اا ك ز ين اا ءا:عُت ُب ب مة   اعلا قءا:ٌب  اا الب ااجلء اؼلءج ادل ٌت  ﴿َوَأْرُ َْ

: وفَو و هْن» :ا ءا:ل اا الب اايت حتامل م  جبان     بل قءا:ل بجب  ُ شه   هلل عشججبطال
ااألُهللز: قز فاحند شا اجش ك  اقُهللُك  اقرج ك   ا اس :  ش م عش      ااشجشه أ دىمْ

 ااة     اجش  حندل ااءج ُت ع ش ز  اس.ااهلل الب ُب اا ءقجبة قو او   اااد ةج
: قنال م عش      مشدا قء:ا ك   ااألاه ققش  ألن اا ع      اا  ح ققش  والثَْْ

  . (21)  « من اا ع      ادلشدا
شج ٍب ُ ا ل ين قءا:ل اجلء   ُا ءق قاجلء »: وفْ ذلك يقو   ال   جبطا ادل ٌت اانز حتام الُا

 ا ش مشطشر قُئا بشطءل اا الب.
قما م عشفة     ااءؤاس ُب اإل ءا  ااحلك  سلا    فااء:اس أ دىمْ  افجبطا اجطان:

شلدشبة ااألرجل م دشاة  ا ش اإل ءا  اانز ُ اه  ش     اجلشار  ااجب  مبما ا قن ُ ا ُب 
 [22ااشاق ة : ] ف هلل جا: ُب اا ءهن اااش ء  فمن اا ءهن قشاال ع ان ﴿ابشرإ  ُت﴾اا ءهن اك ءعال  

اادل ٌت سلا    [  18ااشاق ة : ]    قءا:ل من جء  ا ش م عش      قشاال: ﴿قأبشا  اققاُره﴾
 ي  اجب  ادل ٌت ُعش    جبط  ااهللان سل هللان حبشر  ُت   قاه ااشا ء ا ش اا اق ة: 

  ت         قا مشثهإ ُب بباِه اا هلل  رل ش ِ مل ُبه يي ق َت حنَت م  

 . (209/ ص  1ءان   )ج يمو: ما من قال اا(21)                                                 
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 .(22)ااا شاُب رلءارل ااجلشار مشطشر   هلل   ُب اإل ءا ... 
ٌ  :   هلل قشاال ع ان :الثَْْ ال ْىد ََّمْ َُْمِْْ َلُهْم َخَاْ ﴿َواَل َيْقَسَ نَّ الَِّذيَن َكَفُ وا َأ
ا    ﴿َيْقَسَ نَّ ُب قشاال  -قءا:ل ابل -ُ شَت ين اا ءا:ل اا انجبة[ 178هه  مءان : ] أِلََْاُفِسِهْم 

 .مشج طاي ادل ٌت     اا ءا:ل   صاا ءا:ل قاااا:     ا ابار قن اخلعا  ا  يب 
 .صقاااا:     اخلعا  ا  يب  «ًَقس نَّ »  وق أ  م﴾ة: يقو  العَ  ي

ما اجلم ة من قن ا  أ دىمْاانُن ب ءاا:  ادل  شه األاه  اُب ادل  شه اا اين اجطان:  
: اي حتدنب والتقدي  : قن ادل  شه األاه زلنا  ققجب  ادلئا  ياجبال م امال  والثَْْ م ت فجبال  

 . (23) «يمو: اانُن ب ءاا 
 [4ااء هلل: ] ﴿َوِفْ اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجِْورَاٌت َوَ نٌَّْت  ::   هلل قشاال ع انال ْىد الثْلث

ء ج اا ءا:عُت اك مة ﴿   اقاا الب    ا ابار قما فا ل  ا   قءا:ل اجلمطشراعلا ااءفا  ﴾  ِقَطعٌ  ؼل 
     ا ابار قما م  شه قال  ا   قءا:ل احلدن  ٍب ُ شجال ادل ٌت     بل قءا:ل. ﴿قطعًْ 

:     ااءفا قايقاهللا:  قا الجمهور﴾ َوِفْ اأْلَْرِض ِقَطٌع قشاال ع ان ﴿ »: وفْ ذلك يقو 
 .(24) «  ﴾     ع هللُء: اج ل ُب األرض:  ﴿ِقع  اي ماجااراوق أ القسن  فا ل اا ء 

 المطْب الثَْْ : التن َو َْا الق اَات الضعَفة وال ْذة :
 ارُة صحجبحطا ا هلل مج ااشجب  اا  ك ز ُب بااقال      بء مججبا اا ءا:ا  ااشار ل ُب

ين  ُ شَت  حنااباي   امن اوه ااام ن ُب بااقال صلهلل قنال   هلل  بء اا ءا:ل ااالحجبحة اد  جبطا اشا   ا
دن ...  اقهلل مء  م  ا ُب ادلع ب ااداقه ششا هلل اقءق احل :  قاقصحاهبا فجب شه:  اقءق اجلمطشر

  اا  ال ج م  ا ا  ان قن ُنبء ا   قارلطا  قد جب هلل  قنال ُب ق ض األبجبان ُنبء اا ءا:ل اؼلء      اس
ةا:ل من اا ءا:ا  ااالحجبحة اا   ْادلا قن اا ء قالحاطا هلل   كشعال  ن  اس يقءارمل   .شُء
 بءه ا  ءا:ا  اائ جب ة قا ااشا ل  ُ بهال      د  طا قنال   هلل  ومن الجدي  بْالَت ْه

ُ  ب ال اا ار       اس ُ ِشء ين    ابىت ي ُاد ش     صحاطا ين  كت   طا املاشنا  ا  اك  
 . اس اائ ِ  قا ااشنا 

 ( .61/ ص  2ادلءجا ااداقه   )ج (24) . (159/ ص  1ادلءجا ااداقه   )ج (23) .(208/ ص  1ادلءجا ااداقه   )ج (22)                                                 
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  ف هلل  م  طا من اااشججبالا ل  ف نال مل ُط نا اما ع بجبال اا ك ز     اا ءا:ا  اائ جب ة اااش
 .  اا ءا:ل ااشا ل ااائ جب ِة قُئابان ُ بُت ادل ٌت ادلًتعب   

 اااششا هلل ب َتلمل      نه اا ئجبة قااار م طا ما ُاح ه قال ااام جبل ااااأبجبهلل     ما 
  بء    اياجبس قجبان  اس :

ََ :   هلل قشاال ع انال ْىد األو  َْْعَْلِمََن : ﴿ًَاَ َْرَك الَِّذي ََا﴾ََّ  اْلُفْ قََْن  َُوَن ِل ََْ ِدِه ِلََ َْا 
ِ  اائمَت [1اا ءقان :]ََِذيً ا  َُوَن  ُب اا  ل  «ا   بان»ُ شَت ين د   ااءقز اا الل قِ  ش   ِ﴿ ِلََ

 . «     با ه»ين ا ح اجلواة ُب بااة اا ءا:ل ااشا ل :
 ة قاجال: ُب ا   بان ثوث﴿لََون  اا ءقان قشاال ع ان  » :يقو  ال َخ الُعَ  ي

 قبهلل ا : اا ءقان.
 ااا اين : اا بهلل.

 . (25)«؛ فو ُ ش  اائمَت ياجبال «َْا َ ْده»:  وق ئ وْذا: ا ع ان   والثْلث
َِْن  :ال ْىد الثَْْ ْع َا ََ ْم ِإَلا اْل َُ َْ َُْم َوَأْرُ  [  6: ]المْئدة  فْ قولو﴿َواْمَسُقوا ِبُ َُوِس

ا   قءا:ل    ُنبء اا ءا:ل ااشا لءا:ٌب  اجلء ااا البحجبحاُت اعلا قق هلل قن ُنبء اا ءا:عُت ااال
قااءفا     ايقاهللا:: قز اقرج  ك  م دشاة  ال ذوذ ُا ءق ُب :وفْ ذلك يقو   ااءفا اُ  ب ال   جبطا

 . (26)« قا بناس 
ِة اْسُجُدوا ِْلََدَم  : ُب قشاال ع ان: ال ْىد الثْلث ََ َْْماَلِئ َْْنْ ِل  بال ُ   [ 34: ]ال ق ة ﴿َوِإْذ قُا

 اجلمطشر»   َث يقو : ﴿لْمالئَة  اا ك ز     د   قءا:ل د  اااا: ُب اي   اجملءار 
  اقبدن ما حتمل   جبال قن ُكشن ني وىا ق اَة ضعَفة  دا    بدء اااا:  اقء  قئمطا 

ااءااز مل ُئبط     اا ار  ا اس قن ُكشن اا ار  قشار ين اائ  ع بجبطاي     قن اذلمبل 
 .  (27)«ة ُب ايقاهللا:  امل ُهللرو ااءااز  نه اإلشارل انافة مئمشم

 ( .209/ ص  1ادلءجا ااداقه )ج (26) .(160/ ص  2يمو: ما من قال ااءان   )ج (25)                                                 
 ( .30/ ص  1ادلءجا ااداقه   )ج (27)
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َُْم  : اُب قشاال ع ان: ال ْىد ال ابع ََْدٍ  ِمْن ُم بِِو َذَوا  َُ   ُ شَت ين  [95]ادلالهللل:  ﴿َيْق
ََْدٍ  ﴿»   بجب   ُ شه : قاإلفءا  «ذو»شنا  قءا:ل   «ذو  »األا  ا ا  جبة  ُا ءق شا ا :  َذَوا 

 . (28) «  قال اجل       اإلفءا   اادلءا
اُة قاا ءا:ا  اعشججبططا ا ءغلطا  اااا بجبال     د جب طا ُباء قاا   –بما  بء  – نا اااكاا  

ش شأنال   قهلل ق غ شأااي ُب     اا ءا:ا  بما   ادل ا ااشجب  قيب ااب ا: اا ك ز  شلا ُهلله      قن اشا  ا
ااحلمهلل   اانز ق  ماال  ين ماُة  نا اابح  بح    قصل    اق طاُة  نا ادلُب     اا حش ااا  ة بناس

 عا  ااالاحلا .

 الخًْمة
يمو: ما من  قال ااءان من اجشه اإل ءا  »اق هلل  نه اجلشاة ما باا  ااشجب  اا  ك ز 

ن ُءةي -  ااشقش      م امل م طججباال فجبال شلا بان اال قب  األثء ُب «ااا ءا:ا  ُب مججبا اا ءهن 
 ؽلك  ا قن طل      ين اا االج اااااجبة : - جبوي اععبجب اي ا را ةي احت

باي   دد  ااالدد جبهلل اا  مدد  األبدددا ؽل   : ا ددهلل  دد س ااشددجب  اا  كدد ز ُب بااقددال ق ددد شقاي مامجبددأوالً 
اأ د  قاادنز ُ ا دبال م دال   د  ُ طدل  م دال  شلا ُ شدكل  زا اي اعاادب ااا    ااال جبهلل ااًتقشز بناس   ُا

  . 
اُاال قاا ئاُا ادلا   ة ك ز ُب ي ءاقال ا  ءهن ااكءمي ق  : عامجبب م طججبة ااشجب  اا   ثًََْْ 
ة اك ما    اااا بجبال  رقط اإل ءا  قادل ٌت ادلءا  م ال    من اوهقاإل ءا     اجلنار اا  ُش
   ااي اشطا  قااش ء اا ءيب .اا ءهن

ة اايت ثْلثًْ  جبل  ياجبطا  : ؽل   ل ااشجب  اا  ك ز من ب ضلال اابالءل ُب ب َتإ من هرالال اا حُش ؽل 
ال ااكشفةُا  ا عالهلل   ا ء    جبط  ُب بااقال.  اانُن ْادلءج حطا م اقل هرا: ضل 

ا : بءص  ااشجب  اا  ك ز ُب بااقال حناُة احِلءص     اا  اُة قاا ءا:ا  ا ءغلطا اي ءاهبرابعًْ 
:ا  قبهلل   ي  جبما اقن اا ءاجبال     اا ءا:ا  اائ جب ة اااشا لاااا ب اعشججبال ادل اين   جبطا 

   اس قن األ اس اراء  ش اإل ءا  اما ُا  ه نُن ص    ادلغا  بااقال ألج طماُت اا    ا   األ
ة     ما ًب  قجبانال.قال من مباب   ةإ اا ُش  ضلُش

 ادلشن  ب اجل ب دن  اا بشه احت جبه ادل الهلل.اق أه  اابح  من ناالج  نا ق   ما ار  ُب  نا 
 الم ا عالمصْدر و 

 ( .226/ ص  1 ادلءجا ااداقه   )ج(28)                                                 
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 اا ءهن ااكءمي. 
 ققش نالء اا اح قن ااقان  ابن خْقْن   

   ار ااا هلل  اا  دمجبة   مالء   ااعب دة األان    قالئاد العقا ْن فْ مقْسن األََْن
  د .1320
 . ابن خَْْن ، أ مد بن مقمد بن بَ  بن خَْْن 

 .حت جبه : يبدان  باس    ار اا  افة   قَتا  . وفَْت األََْن وأَ َْ أبنَْ ال﴾مْن

 ْىا 999ت: » ، ال  الدين  ،  السَوط.» 
  1 ار اا كء /قَتا    ط   حت جبه اع  جبه   جبهلل ادل هللال  اإلًقْن فْ َْوم الق آن 

1996.   
ْة فْ ط قْت الْغويَن والنقْة   معب ة  ار ااد ا ل   مالء   ااعب ة األان   بغَة الَو

  د .1326
  . سَد طْب ، َ د القمَد سَد طْب 

ام ا جط  من اقن  باس ين اقن بجبان   م ششرا  ازارل األاقا  رجااال غ يب الق آن ، 
ت   ْب ة     . 2004   1اااشغان اإل ومجبة   ااكُش

 . القفطْ ،  مْ  الدين أبو القسن 
ة    ينباه ااءاال     قاعا: اا حال   حت جبه : زلمهلل ققش اا ئل يقءا جب     ار ااكاب ادلالُء

 اا ا ءل .
  د ال ْقْ .َ د ال ْقْ ،  مقمد فؤاد َ 

 ادل ج  ادل طءس ألا اظ اا ءهن ااكءمي    ار ااكاب احلهللُ ة   اا ا ءل .
 :ىا(696العَ  ي ، أبو ال قَْ َ د اهلل بن القسَن بن َ د اهلل )ت 

من اجشه اإل ءا  ااا ءا:ا  ُب مججبا اا ءهن    ار ااكاب اا  مجبة  إمالَ مْ من بو ال  من
 .    1979قَتا    ااعب ة األان   

  ىا878ت: » أبو المقْسن ،  مْ  الدين أبو المقْسن. » 
ة ا اأاجب  ااا شء . النجوم ال﴾اى ة فْ مْوك  مالء ااا ا ءل   ادلغ دة ادلالُء

 ْمالع   يقءا جب  ادلشٍت، أ. د الم ن . . 
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فسَ ه     ار  مار    مان   ااعب ة قبكا  اا ءهن   را ة احت جبلابن الع بْ المْلَْ ًو
   .1991األان   
 . مَ م ، َ د العْ  سْلم مَ م 

ت . الق آن الَ يم وأث ه ة   اا اشء   جام ة ااكُش  ُب ااهللرا ا  اا حُش
 . يْقوت ، يْقوت بن َ د اهلل القموي 

 .  1965م ج  ااب هللان    ار صاقء    ار قَتا  ا عبا ة ااا شء    قَتا    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YAYIN VE YAZIM İLKELERİ 

 

GENEL İLKELER 

1. İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, dini araştırmalar alanında bilimsel, 

akademik ve hakemli bir dergidir. Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki sayı 

yayımlanır.  

2. İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, dini araştırmalar alanında, Türkiye 

içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün makale ve çeviri makalelerinin yanı sıra 

araştırma notları ile kitap, sempozyum ve konferans tanıtımlarını ve nostalji 

çalışmalarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz 

konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. 

3. Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek 

yayımlanır. 

4. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.  

5. Derginin yayın dilleri Türkçe, Arapça ve İngilizce olup diğer dillerdeki 

araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanan yazılar 

iade edilmez. 

 

YAYIN İLKELERİ 

1. İslami İlimler Araştırmaları Dergisi yayımlanması istenen araştırmalar 

bilimsel, orijinal ve alana katkı sağlama özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar 

daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya 

yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük 

oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel 

toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi 

dipnot olarak belirtilmelidir. 

2. İslami İlimler Araştırmaları Dergisine gönderilen araştırmalar, editörler 

tarafından genel olarak şekil ve içerik yönünden incelenerek dergide yayınlanmaya 

değer olup olmadığına karar verilir ve uygun araştırmalar daha sonra konunun uzmanı 

iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına 

dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirir. 

3. Bir araştırmanın yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri 

“Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” 

seçenekleriyle sunulan görüşlerle karara bağlanır.  



4. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu yönde görüş 

belirtmesi gerekir.  

5. İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz. 

6. Bir olumlu bir olumsuz rapor durumunda üçüncü hakeme başvurulur.  

7. “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma 

müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editörler kurulu 

karar verir. 

8. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar 

sunulur. 

 

YAZIM İLKELERİ 

1. Yayımlanması istenilen yazılar Microsoft Word’de yazılmış olarak 

iiadeditor@adiyaman.edu.tr adresine isimsiz olarak (Çeviriler orijinal metinleri ile 

birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir. 

2. Arapça makaleler Microsoft Word Traditional Arabic yazı stili ile, ana metin: 

16 punto, dipnot: 12 punto, paragraf aralığı: Önce 0 nk - Sonra 0 nk şeklinde 

hazırlanmalıdır. 

3. Türkçe ve İngilizce makaleler, Microsoft Word programında yazılmalı ve 

sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir: 

Kâğıt Boyutu     A4 Dikey 

Üst Kenar Boşluk      4 cm 

Alt Kenar Boşluk      3 cm 

Sol Kenar Boşluk     3 cm 

Sağ Kenar Boşluk     3 cm 

Yazı Tipi/ Yazı Stili     Times New Roman 

Yazı Boyutu (ana metin)    12 

Yazı Boyutu (dipnot metni)    10 

Özet Boyutu     10 

Paragraf Aralığı     Önce 0 nk - Sonra 6 nk 

Paragraf Girintisi     1,25 cm 

Satır Aralığı      1.15 Aralık 

4. Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden 100-150 kelimelik Türkçe 

özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi verilmelidir. Türkçe, Arapça ve İngilizce anahtar 

kelimeler (beş adet) verilmelidir. 

5. Makale başlıkları Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yazılmalıdır.  

6. Kaynakça ve atıflarda İSNAD atıf sistemi kullanılmalıdır. 

  



THE PRINCIPLES OF PUBLISHING AND WRITING 

 

GENERAL PRINCIPLES 

1. The Journal of Islamic Sciences Researches is a refereed periodical in the 

field of Religious Studies. It is published two times a year, in May and November. 

2. The Journal of Islamic Sciences Researches, contains a mixture of academic 

articles, translated articles as well as research notes, book reviews and conference 

summaries in the field of Religious Studies from contributors within and outside 

Turkey. The journal welcomes all types of researches related to these fields. Articles 

concerning other areas may also be published upon the decision of the editorial board. 

3. All submitted works are published by the approval of editorial board. 

4. All responsibilities of published manuscripts (academic, legal and use of 

language) belong to the authors. 

5. The languages of the journal are Turkish, Arabic and English, yet articles 

submitted in other languages may also be published if approved by the editorial board. 

Published manuscripts will not be returned. 

 

PUBLISHING PRINCIPLES 

1. Articles submitted for the consideration of publication in The Journal of 

Islamic Sciences Researches must be scientific and original and written according to the 

commonly-accepted academic standards. They should also contribute to the concerned 

area. Articles published elsewhere in any form, partial or whole, will receive no 

consideration at all. If a paper is submitted to a conference but not published, the 

conference name, place and date have to be stated as a footnote. 

2. Articles submitted for the consideration of publication are subject to review of 

the editorial board in terms of technical and academic criteria. Following the decision of 

the editorial board, the articles are then sent to two referees known for their academic 

reputation in the respective area. The referees send their reports to the editorial board 

via the Article Evaluation Form. 

3. Upon the decision of the referees, the article will either be published in the 

journal or sent to the author for modification/correction or rejected. 

4. The article can only be published if the two referees agree in their decision on 

its publication. 

5. If the two referees disapprove the article, it cannot be published. 

6. If one referee approves and the other disapproves, the editorial board may 

send it to a third referee for the final decision. 



7. If the referee(s) requested corrections before publication, the article is sent to 

the author for correction, the corrected manuscript is published upon the decision of 

editorial board. 

8. If the referees want to see the corrected article again, it is sent back to them. 

 

WRITING PRINCIPLES 

1. Manuscripts must be submitted to the editor via the e-mail 

iiadeditor@adiyaman.edu.tr (translations with their original texts, pictures, drawings 

and tables) containing the text in Microsoft Word. The article paper must not contain 

the writer(s) name. 

2. The Arabic articles should be prepared in Microsoft Word Traditional Arabic: 

Main text: 16; footnote: 12; paragraph space: before: 0 nk-after 0 nk.  

3. The Turkish and English articles should be prepared in Microsoft Word and 

page structure must be like the following measures: 

FORMAT      A4 Vertical 

Top margin      4 cm 

Bottom margin     3 cm 

Left margin      3 cm 

Right margin      3cm 

Font       Times New Roman 

Font style       Normal 

Writing size (main text)    12 

Writing size (footnote text)    10 

Writing size (abstract text)    10 

Paragraph spacing     First 0 nk-then 6 nk 

Paragraph indent     1,25 cm 

Line spacing      1.15 space 

4. Turkish abstracts for English and non-Turkish articles, English abstracts for 

Turkish articles, should be submitted English in 100-150 words. Turkish, Arabic and 

English keywords (five pieces) also should be submitted. 

5. The title of the articles should be given in Turkish, Arabic and English. 

6. The İSNAD citation system should be used in references and footnotes. 

 



 الكتابة والنشر طو ر ش
 المبادئ العامة: -أواًل 

، جملةةةل يل أةةةل ة حمكّأةةةل اّل ةةةل ا جمةةةحمن ة،  ة ةةةحم  ة،   أةةةل، مجلةةةة ب ةةةلو العلةةةل  ا  ةةة م ة -1
 ة،ثحمين.وهي جملل نصف   و ل، تص   ا شهري ة حم  وتشر ن 

دبقحمال  ة،بحمحثني من كةخةل تر أةحم وخحم اهةحم ا جمةحمن  مجلة ب لو العلل  ا   م ة، تستقبل -2
ة،ةةت تتسةةأل احمة ةةحم،ل وة،قأ ةةل ة،ملل أةةل وةالملرعأةةل، عهةةبً يةةن ترحأبهةةحم احم،تقةةحم  ر ة،  ة ةةحم  ة،   أةةل 

 ةو ة، ةةةةة وة  ،وملخصةةةةةحم  يةةةةةن ةالةةةةة  رة  ،ومرةاملةةةةةحم  ة،لتةةةةة  ، وةةحبةةةةةحممج ةال  ةةةةةل،ة،ملل أةةةةةل
، وتقةة ا ةةلةةل كيةةوح ملتوحةةل ،لةةل ة،بةةحمحثني ةالهت ةةني  ةة ة ا جمةةحمن ة،ثقحمعةةل ةي ةةبمأل ة،ملل أةةل،

لن هلأئل ة،تحر ر ةن تقر  محم ّلن نشره ا جمحمال  ةخرى.  ةةحمن، ّو
 تص    حمعل ةةحبحممج ا ةةلل وعقحمً ،قرة  هأئل ة،تحر ر. -3
مسة و،أتهحم ة،قحمنونأةل وة،ملل أةل وة،لةو ةل ،لبحمحةه  ةتة ، وال ةآل ةء وةةحبحممج ةال شو ح ا ةةلل تملوك  -4

    تملرب ةةحبحممج احم،هرو ح ين  ةي ةةلل.
ُتصةةة   ةةلةةةل ةحبحملهةةةحم احم،لةةةةحم  ة،  أةةةل وة،ملراأةةةل وةييلأ  ةةةل،   ةةةحم تقةةةر  هأئةةةل ة،تحر ةةةر ة، شةةةر ا  -5

  حم. ة،  ة حم  ة،ت تُقّ ا احم،لةحم  ةةخرى، وال تملحمك ةةحبحممج ة،ت ت شر إىل ة ححم

 مبادئ النشر:   -ثان اً 

، ت شةة  ةةحبةةحممج ة،ةةت تتسةةأل احمة ةةحم،ل وة،قأ ةةل ة،ملل أةةل وةالملرعأةةل ب ةةلو العلةةل  ا  ةة م ةجملةةل  -1
ة،ةةت تسةةهأل ا جمحمهلةةحم، و ةة  ةاّل تلةةون ةةحبةةحممج م شةةو ح  ةةحماقحمً ا جمةةب  ةخةةرى، وةاّل  لةةون 

تلرة ةً ةحبحممج ةخةرى.  ة    ةر ة،بحه مر ًب ةي جملل ةخرى،   حم    ةاّل  لون ة،بحه 
ة ةةةةأل ةالةةةة  ر وملحمنةةةة ، وتحم  ةةةة  ا ةهلةةةةحممع ا حةةةةحمن  ةةةةحمن ة،بحةةةةه  تمللةةةة  ا  ةةةة ة ة  ة، ةةةة وة  

 ة،ملل أل ونتحمئجهحم.
ة،شةةةةرود ةةةةةةّ كح شةةةةلبً  ب ةةةةلو العلةةةةل  ا  ةةةة م ة ةةةة  ةن  ّقةةةة  ةةحبةةةةحممج ةالر ةةةةلل ةلةةةةل  -2

ّل ةةني يتصةةني،   تصةةل ة،تقةةحم  ر ومهةة ونحمً مةةن هبةةل هأئةةل ة،تحر ةةر،   ةةحم تُر ةةل ة،بحةةومج إىل ا
 ة،ملل أل إىل ة،بحمحثني خبصوص ةحبحملهأل.

نتأجةةةةةل ة،تحلةةةةةأأل  ةةةةةتلون إمةةةةةحم هبةةةةةوالً ةو  عهةةةةةحمً ةو تصةةةةةحأححمً ،ةةةةةبمل  ة،مل حم ةةةةةر ة،ةةةةةت  ةةةةة كهحم  -3
 ةةّل ون.



 ي  ة  ة،بحه ا ةةلل    ةن  لون  ةُي ةةّل ني عأ  إ حماًأحم. -4
 ةةل ني  لبأحمً.ال تص   ةةحبحممج ا ةةلل إ ة احمء  ةي  -5
 إ ة  حمن  ةي ةح  ةحلل ني ة حماأحمً وةةخر  لبأحمً،  ُر ل ة،بحه إىل اّلأل لحم،ه. -6
املة  إاةرةء ة،بحمحةه ،لتملة  ب  ة،ةت ه  لبهةحم مةن هبةل ةةل ةني،  ُر ةل ة،بحةه مةرح ةخةرى إىل  -7

 هأئل ة،تحر ر ،لبت عأ . 
ة،بحةةه اصةةو ت  ة، هحمئأةةل،  املةة  إاةةرةء ة،تملةة  ب  ،لبحةةه  ُر ةةل مةةرح ةخةةرى ،ل حل ةةني ،تةة هأ  -8

 إ ة ة ةكوة  ،ك.

 شروط الكتابة:   -ثالثاً 
ة،رب ةةةةةةة  ةال،لةةةةةةةة وين يلةةةةةةة  Microsoft word  ر ةةةةةةةل ة،بحةةةةةةةه ملتواةةةةةةةحمً اةةةةةةةة -1

iiadeditor@adiyaman.edu.tr ،  ا ون ة ةأل ة،لحمتة ، مةمةحم احم، سةبل ،ل  ةل  ة
ةة ةةةلي مةةةة ة،  ةةةل، ةو  ةةةل مةةةحم  تمللةةة  احم،بحةةةه مةةةن  ةةةو  ةو ي  ةةةحم   إىل ةن  ر ةةةل ة،ةةة   

 ةةر .
، Traditional Arabic، وخبةة  Microsoft word ةة  ةن  لةةون احم،بحةةه اةةة -2

 ةل  ةل ةا ا   ةأل 1.25، مةة واةوك عةرة  12، ةمةحم ةهلةحممع 16ة،   ةة لي  لون ة،بونت 
 عقرح.

 و   ةن تلون هأحم حم  ة،صلحل وع  ةآليت:  -3

 A4هأحمس ة،صلحل 

  أل4من ةةيل  

  أل 3من ةة لل 

  أل3من ة،أ ني 

  أل 3من ة،أسحم      

 12حجأل ن  ةاللخ  

 1ةالسحمعل اني ة،س و  

 nk 6امل   – nk 0ةالسحمعل اني ة،لقرة  هبل 
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 ل ةةةل،   ةةةحم  ةةة    150 - 100 ةةة  ةن  لةةةون ةاللخةةة  اةةةحم،لةتني ة،  أةةةل وةينللأ  ةةةل اةةةني  -4
 يل  ةةهل مخس  ل حم .وضة  ل حم  ملتحمحأل وتلون 

    ةن  لون ي وةن ة،بحه احم،لةحم  ة،  أل وةينللأ  ل، عهبً ين ة،لةل ة،ملراأل. -5
    ةن ترت  ةالصحمك  وةالرةاة هجحمئأحمً اقحمئ ل خحم ل ا هنحم ل ة،بحه. -6
   ةن تلون  ر قةل  تحماةل ةهلةوةمع وةحة ح ا  ةل ة،بحةه،   تة  ر  ةل ةالصةحمك  وةالرةاةة ا  -7

 .هنحم ل ة،بحه
ي  محم  رِك ةالص   ةو ةالراةة ةون مةرح  ة  ةن تة  ر ممللومةحم  ة،تولأة   حمملةل، ةمةحم إ ة   ةر مةرح  -8

 ةخرى  ُ  ر ة أل ةال ،ف وة أل ة،لتحمب ا ختصحم . 
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