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بن  محمد  ا�مام  بجامعة  ين  الدِّ أصول  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل    •
سعود ا�سالمّية بالّرياض، بأطروحة (النصب والّنواصب: دراسة عقدية على ضوء 

ّنة والجماعة). معتقد أهل الس�
بالمدينة  ا�سالمية  بالجامعة  الّدعوة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
المنّورة، بأطروحة (تحقيق القسم الّثاني من كتاب شن الغارات على أهل وحدة 

الوجود وأهل معية الذات، للعالمة محمد بن أبى مدين الديمانى).

E : Dr.b.n.alawad@hotmail.com

ا¦ستاذ المشارك بكلية الّشريعة
والّدراسات ا�سالمّية بجامعة القصيم

د. بدر بن ناصر العّواد

المعاد الجسمانّي
تحقيق القول فيه والّرّد على منكريه
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 امللخص

مـ أهؿ  هل افتلافبحٌ )مسلفي ادعود اجلسامين(  عيتـوول موضوع البحث:

ادسوئؾ افعؼدعّيي ادتعّؾؼي بوفققم أخر، وذفؽ بتحؼقؼ افؼقل ؾقفو: أعيؽقن ذفؽ بنظودة 

ثوهلو؟ وؿد بّقـو احلّؼ ذم هذه ادسلفي وـشػـو إجسوم افػوكقي بلظقوهنو؟ أم عيتّؿ بنكشوء أم

وحويّن مـ افػالشػي اإلشالمقِّغ  ظـ دٓئؾف، مع تسؾقط افّضقء ظذ افؼوئؾغ بودعود افرُّ

 ومـ واؾؼفؿ ظذ ؿقهلؿ، وافرّد ظذ أدّفتفؿ افتل صّغبقا هبو، وبقون حؽؿفؿ.
افذي ظؾقف افسؾػ،  افؼقل احلّؼ ذم مسلفي ادعود اجلسامينِّ بقون  :البحث أىداف

 وافّرد ظذ ُصُبفوت ادخوفػغ ؾقفو ظذ اختالف درجوهتؿ.
 .آشتؼرائّل افّتحؾقعّ ادـفٍ  منهج البحث:

أّن افّؼائع افّساموعّيي ـّؾفو جوءت بنثبوت ادعود اجلساميّن، وأّن اجلؿع  النتائج: أىمّ 

ؽر ممؽـ، وأّن افؼقل احلّؼ  حّؼ  افؼرآن بلنّ بغ اإلعيامن و بغ إكؽور ادعود اجلسامينِّ 

افذي ظؾقف افّسؾػ ومجفقُر إُّمي مـ بعدهؿ أّن إجسوم شُتعود عيقم افؼقومي بلظقوهنو، 

اختالًؾو ذم بعض صػوهتو بام ٓ عيتعورض مع ـقن افّذوات هل هل، وأّن  ثّؿيوأّن 

عيـ وؿط وحويّن ؿقٌل ـػرّي دـوؿضتف إحدى رضوعّيوت افدِّ  .عّقوتفافؼقل بودعود افرُّ

ـي  وصيات:التّ  عيقيص افبحٌ بوّٓضالع ظذ أضروحوت ادخوفػغ دذهى أهؾ افسُّ

 واجلامظي ؾقام عيتعّؾؼ بلمقر افققم أخر وافّرّد ظؾقفو. 
وحوين -اجلسامين -ادعود الكلمات ادلفتاحية:  افػالشػي. - ادتؽؾؿغ -افّسؾػ -افرُّ

 
 

 
 

 

 

 

 املقدمة
وكعقذ بوهلل مـ ذور أكػسـو ومـ ، كحؿده وكستعقـف وكستغػره احلؿد هلل إنّ 

وأصفد أن ٓ إفف ، ـ عيضؾؾ ؾال هودي ففومَ ، فف ه اهلل ؾال مضّؾ ـ هيدِ مَ ، ئوت أظامفـوشقّ 
 . ا ظبده ورشقففدً حمؿّ  وأصفد أنّ ، إٓ اهلل وحده ٓ ذعيؽ فف

 [٢٠١]آل ظؿران: (ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ))

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     )
 [.٢: سوءافـّ ](ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

﮲          ۓ   ۓ    ے     ے    ھھ     ھ      ھ  ہ     ہ  ہ     ہ  ۀ   )
 [.7٢ – 7٠: إحزاب](﮼      ﮻  ﮹  ﮺        ﮸   ﮷      ﮶     ﮳﮴  ﮵

 عد: أمو ب
ؾؼد طّؾ ادصُر ادجفقل فإلكسون بعد مقتف ظز أمود فغًزا عيطقعيف افُغُؿقض، 
وـون اجلزء إـز مـ ادعوكوة ادعرؾّقي دموَهف عيؽؿـ ذم افّثـوئّقي ادتـوؿضي، وهل أكف مثؾام 
عيستحقؾ ظذ اإلكسون دموهُؾف ؾنكف عيستعيص ظؾقف ذم افقؿً ذاتف ؾفُؿ حؼقؼتف وتصّقر 

ّقي ظـ ؿقاكغ افّطبقعي أبعوده وإ دراك تػوصقؾف فتعؾُّؼف بودوورائّقوت وخروجف بوفؽؾِّ
 وؾقزعيوء ادوّدة.

وفطودو تقّفدت ظـ هذا افّسمال افػؾسػّل افعؿقؼ أشئؾٌي أخرى تّتصؾ بف وٓ تؼّؾ 
ظـف تعؼقًدا، خمؾِّػًي وراءهو حرًة ظوصػي دمتوح أروؿي افعؼؾ اإلكسويّن ادتؾّفػ بطبقعتف 

س افّطرق ادقصؾي إفقف: ؾفؾ شتـتفل رحؾي اإلكسون ظذ هذا دعر ؾي ادجفقل وحتسُّ
افؽقـى بؿجّرد مػورؿي روحف جلسده أّم أّن ثّؿي حقوًة ثوكقي بوكتظوره؟ وإن ـون ثّؿي 
وح ؾؼط أم هل  حقوة ؾام موهّقُتفو؟ ومو ضبقعي افقجقد ؾقفو؟ وهؾ هل مّتصؾي بعوََل افرُّ

هل ظقدة فؾّدكقو ذاهتو أم فغرهو؟ إػ ؽر ذفؽ مـ روحّقي جسدعّيي؟ ثّؿ هؾ 
 افّتسوؤٓت.
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 املقدمة
وكعقذ بوهلل مـ ذور أكػسـو ومـ ، كحؿده وكستعقـف وكستغػره احلؿد هلل إنّ 

وأصفد أن ٓ إفف ، ـ عيضؾؾ ؾال هودي ففومَ ، فف ه اهلل ؾال مضّؾ ـ هيدِ مَ ، ئوت أظامفـوشقّ 
 . ا ظبده ورشقففدً حمؿّ  وأصفد أنّ ، إٓ اهلل وحده ٓ ذعيؽ فف

 [٢٠١]آل ظؿران: (ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ))

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     )
 [.٢: سوءافـّ ](ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

﮲          ۓ   ۓ    ے     ے    ھھ     ھ      ھ  ہ     ہ  ہ     ہ  ۀ   )
 [.7٢ – 7٠: إحزاب](﮼      ﮻  ﮹  ﮺        ﮸   ﮷      ﮶     ﮳﮴  ﮵

 عد: أمو ب
ؾؼد طّؾ ادصُر ادجفقل فإلكسون بعد مقتف ظز أمود فغًزا عيطقعيف افُغُؿقض، 
وـون اجلزء إـز مـ ادعوكوة ادعرؾّقي دموَهف عيؽؿـ ذم افّثـوئّقي ادتـوؿضي، وهل أكف مثؾام 
عيستحقؾ ظذ اإلكسون دموهُؾف ؾنكف عيستعيص ظؾقف ذم افقؿً ذاتف ؾفُؿ حؼقؼتف وتصّقر 

ّقي ظـ ؿقاكغ افّطبقعي أبعوده وإ دراك تػوصقؾف فتعؾُّؼف بودوورائّقوت وخروجف بوفؽؾِّ
 وؾقزعيوء ادوّدة.

وفطودو تقّفدت ظـ هذا افّسمال افػؾسػّل افعؿقؼ أشئؾٌي أخرى تّتصؾ بف وٓ تؼّؾ 
ظـف تعؼقًدا، خمؾِّػًي وراءهو حرًة ظوصػي دمتوح أروؿي افعؼؾ اإلكسويّن ادتؾّفػ بطبقعتف 

س افّطرق ادقصؾي إفقف: ؾفؾ شتـتفل رحؾي اإلكسون ظذ هذا دعر ؾي ادجفقل وحتسُّ
افؽقـى بؿجّرد مػورؿي روحف جلسده أّم أّن ثّؿي حقوًة ثوكقي بوكتظوره؟ وإن ـون ثّؿي 
وح ؾؼط أم هل  حقوة ؾام موهّقُتفو؟ ومو ضبقعي افقجقد ؾقفو؟ وهؾ هل مّتصؾي بعوََل افرُّ

هل ظقدة فؾّدكقو ذاهتو أم فغرهو؟ إػ ؽر ذفؽ مـ روحّقي جسدعّيي؟ ثّؿ هؾ 
 افّتسوؤٓت.
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ؿدعياًم إػ صّدة حرة افـّوس ظذ اختالف  هـ(449)وؿد أصور أبق افعالء ادعّري 
 دعيوكوهتؿ وتبوعيـ معتؼداهتؿ حقل َمعود هذا ادخؾقق افّضعقػ ؾؼول:

وٓ رعيى أّن افقحل وحده هق افؼودر ظذ إظطوء افعؼؾ إجوبوتف، واكتشوفف مـ محلة 
َؿ ؿقوده إفقف، وهلذا ـون مـ ادعؾقم فدى اخلوّص  تسوؤٓتف، متك مو أذظـ فؾـّّص وشؾَّ

ّتي وافعوّم أّن اإلعيامن بوفققم ّٓ ظؾقفو وٓ افتل ٓ  أخر أحُد أرـون اإلعيامن افسِّ عيؼقم إ
ّٓ بوجتامظفو، وعُيؼَصد بف: افّتصدعيؼ عيصّح  بعد شقؼع و مو ثبتً بف إخبور مم بؽّؾ  إ
، ومـف افبعٌ وافـّشقر افذي اّتػؼً ظؾقف افّؼائع افّساموعّيي، واكعؼد ظؾقف إمجوع ادقت

 .(2)افّطقائػ اإلشالمّقي
ّٓ أّن ثّؿي خالًؾو ذم ضبقعي وظذ اف ّرؽؿ مـ أّن هذا افؼدر مـ اإلعيامن مّتػؼ ظؾقف إ

 هذا افبعٌ مـ جفتغ:
هؾ افبعٌ إخروّي ادقظقد عيتـوول بعٌ إجسوِم وإرواح فتشسك  اجلهة األوىل:

 مًعو ذم اجلزاء مثؾام اصسـً ذم افّدكقو شقعيًّو، أم هق متعّؾؼ بوٕرواح ؾؼط؟ وهذه ادسلفي
ظذ حّد  -  (3)شعيـت مسوئؾ افدِّ مـ مفاّم »فقسً مسلفي ؾرظقّي ـام ؿد عيظـُّف افبعض وإكام 

ممو جيعؾ حتؼقؼ افؽالم ؾقفو وبقون مذهى   - (هـ٢١7٠)تعبر افعاّلمي أيب افّثـوء أفقدِّ 
و.  افّسؾػ أمًرا مؾحًّ

خر هق مقوع خالف أعيًضو، أكف عيـبثؼ ظـ افؼقل بلّن ادعود جسامينٌّ شماٌل آ اجلهة الثّانية:

                                       
 (.   ٢١ِشْؼط افّزكد فؾؿعّرّي )  (٢)
بـ رصد )اكظر: افؽشػ ظـ مـوهٍ إدفّ  (١) بـ حزم ))٢99يٓ  (، 4/66، افػصؾ ذم ادؾؾ وإهقاء وافـَِّحؾٓ 

ـ تقؿقّي ) ب ـ تقؿّقي )١٢4ذح افعؼقدة إصػفوكقّيٓ    (.7/757(، جمؿقع ؾتووى صقخ اإلشالم اب
  (.١7/57روح ادعوين فمفقّد )(  7)

 ـّــــافـ فف واختؾَػ اإل بون أمرُ 
 

 وهودي إػ واللٍ  ؾداعٍ ـــــوُس  
 

 
 ؾقفِ  يُ افزعيّ  وافذي حورِت 

 
 (1)ودِ ٌث مـ مَجَ دَ حْ تَ ْس مُ  حققانٌ  
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ً ذم افّدكقو أم ؽرهو؟  ـوك  وهق: هؾ إجسوم ادبعقثي عيقم افؼقومي هل ظغ إجسوم افتل 
وهد أدّفي  هيدف افبحٌ إػ بقون افؼقل احلّؼ ذم ادعود اجلسامينِّ  البحث: أىداف

 ادسلفي وافّرد ظذ ُصُبفوت ادخوفػغ ؾقفو ظذ اختالف درجوهتؿ.
َل أجد مـ أؾرد هذا بحثل وذم حدود اّضالظل مـ خالل  الّسابقة:الّدراسات 

 وافّدراشي. بوفبحٌظذ وجف اخلصقص ادقوقع 
فعّؾف اّتضح مـ افّتؿفقد أّن افّدراشي تتؿحقر حقل افؼوئؾغ  حدود البحث:

بوفبعٌ وادممـغ بؽقـقكتف مـ أهؾ اإلشالم وادـتسبغ إفقف، أّمو مـ أكؽره بوفؽؾّقي أو 
 ذم وؿقظف ؾال مؽون هلؿ هـو. صّؽ 

ًُ ذم هذا افبحٌ ادـفٍ منهج البحث:   .آشتؼرائّل افّتحؾقعّ شؾؽ
بتتّبع آراء ادخوفػغ ذم هذه ادسلفي  -بنذن اهلل  - شقف أؿقم إجراءات البحث:

ًقو ذم افقؿً ذاتف افؼقَل  افعظقؿي، وذـر مو متّسؽقا بف مع افّرّد ظؾقف وبقون مو ؾقف، جمؾِّ
 افذي ظؾقف افّسؾػ ذم ادسلفتغ ادشور إفقفام ذم افّتؿفقد.   احلّؼ 

 خطّة البحث:
 ادؼّدمي.

 ادبحٌ إّول: ادعود ووجقب اإلعيامن بف.
 ادبحٌ افّثوين: افؼوئؾقن بودعود اجلساميّن.

وحويّن وافّرّد ظؾقفؿ.   ادبحٌ افّثوفٌ: افؼوئؾقن بودعود افرُّ
 عود اجلساميّن.ادبحٌ افّرابع: حؽؿ مـؽري اد

 خومتي: وتتضّؿـ أهّؿ افـتوئٍ وافّتقصقوت. 
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 املبحث األّول:  
 املعاد ووجوب اإلميان به

ٓ خالف بغ أهؾ اإلشالم ؿوضبًي ذم ثبقت ادعود، وؿد ذـركو ؾقام مه أّن اإلعيامن 
ممو دّل ظؾقف افؽتوُب اإلعيامن بودعود »و بوفققم أخر رــ أشوس مـ أرـون اإلعيامن.

ـّي وافعؼُؾ وافِػطرة افّسؾقؿي، ؾلخز اهلل شبحوكف ظـف ذم ـتوبف افعزعيز، وأؿوم  وافسُّ
 .(1)شافؼرآن افّدفقؾ ظؾقف وردَّ ظذ ُمـؽرعيف ذم ؽوفى ُشَقر

ـُ ؿّقؿ اجلقزعّيي ـّ » :-( ـه75٢) ؿول اب ه بعد ؿع ظبقدَ فـ جَي  [عيعـل: اهلل]أكف  مـ ط
ـَ عؼوب ذم دار جُي قاب وافمقهتؿ فؾثّ   بغِّ بنشوءتف وعيُ  ؾقفو بنحسوكف وادزءَ  وزي ادحس

أظداءه  رشؾف وأنّ  ف وصدَق فؿ صدؿَ غ ـؾِّ ظفر فؾعودَ مو اختؾػقا ؾقف وعيُ  خلؾؼف حؼقؼيَ 
ـّ  َـّ  ـوكقا هؿ افؽوذبغ ؾؼد ط  .(2)شقءافسَّ  بف ط

 احلوؾظون ـؼؾعود، ؾؽُر واحد إػ إمجوع أهؾ اإلشالم ظذ إثبوت افؼقل بود أصوروؿد   
افعؾامء ذم مـ  قهأدرــ أّن مـ مذهى مَ ( هـ١64) يرظوأبق زُ  هـ(١77) أبق حوتؿ افّرازعيون

 .(3)افبعٌ مـ بعد ادقت حّؼ أّن و و وعيؿـً و وصومً راؿً ا وظِ جوزً مجقع إمصور حِ 
بؾي ظذ تـوبذ أهؾ افؼِ  ػؼ مجقعُ اتّ » :(هـ456)حزم إكدفزُّ  ابـوؿول أبق حمؿد 

 .(4)شوظذ تؽػر مـ أكؽر ذفؽ ،ميوفؿ ظذ افؼقل بوفبعٌ ذم افؼقؿِ رَ ؾِ 
ـُ تقؿّقي  ػؼقن ظذ فؿ متّ دظقُّ فؿ وبِ ادسؾؿقن شـقُّ » :(هـ7١8)وؿول صقُخ اإلشالم اب

 . (5)شعيامن بوهلل ومالئؽتف وـتبف ورشؾف وافققم أخروجقب اإل
 جفي افعؿقم. ظذهذا ذم ادعود 

                                       
  (.456ذح افعؼقدة افّطحووعّيي ٓبـ أيب افعّز ) ( ٢)
  (.7/١7٠عود ٓبـ افؼّقؿ )زاد اد  (١)
ـّي واجلامظي فاّلفؽوئل )  (7)   (.٢/٢76اكظر: ذح أصقل اظتؼود أهؾ افسُّ
  (.4/66وإهقاء وافـَِّحؾ ٓبـ حزم )افػصؾ ذم ادؾؾ   (4)
  (.7/757جمؿقع ؾتووى صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي )  (5)

 

 

 

فتل هل ادعود اجلسامينُّ ؾقحسـ افّتعرعيُػ هبو ؿبؾ بقون ـالم أّمو ادسلفي إخّص وا
ـّي وؽِرهؿ تعورعيُػ متؼوربي ذم  افـّوس ؾقفو ؾـؼقل: فؾعؾامء وادتؽّؾؿغ مـ أهؾ افسُّ

عيؿؽـ تؾخقصفو ذم أّن ادؼصقد بف: ظقدة  (1)اجلُؿؾي دصطؾح )ادعود اجلسامين(
ْقر وؿد بّغ اهلل تعوػ ذم ـتوبف ظذ فسون » .(2)إرواح إػ إبدان بعد افـّػخ ذم افصُّ

ظذ افؽوؾرعيـ وادـؽرعيـ فقٍء مـ ذفؽ  عود إرواح وإجسود، وردَّ مَ  رشقفف أمرَ 
افبعٌ ؾودراد بف ، بؾ عيؿؽـ افؼقُل بلّن ـؾَّ كّص ُذـر ؾقف (3)شامم وافؽاملذم ؽوعيي افتّ  وبقوكً 

 .(4)ظـد اإلضالقإذهون  إػادتبودر هق  ّٕن هذا :اجلسامينُّ  ادعودُ 
وؿد اّدظً ضقائػ مـ افػالشػي وادتؽؾِّؿغ أكف َل ُُيز بودعود اجلسامينِّ مـ أكبقوء 

ّٓ حمؿد  ، وهذا بوضؾ، بؾ افذي دّل ظؾقف سعيح  ؾؼط أو حمؿد وظقسك ×اهلل إ
 .(5)أخزوا بذفؽ مجقًعو افؼرآن أّن إكبقوء 

وفؽـ شـشر فؽ ـثرة ادقارد متـّقظي افّدٓٓت، وظذ ـّؾ ؾوٕدّفي افّسؿعّقي ذم ذ
 إػ بعضفو ظذ ُظجوفي:

                                       
 وعُيطؾؼ ظؾقف ـذفؽ ظّدة أشامء أخرى، مـفو: (٢)

(، ٢١/47فف أعيًضو )فوعيي افبداعيي وافـِّ(، 7/١46)بـ ـثر افؼرآن افعظقؿ ٓتػسر اكظر: دعود اجلثاميّن. ا        
 (.5/٢8٢) فؾجؿؾؾتقحوت افقهوب 

ـّي افـّبقعّيي فف أعيًضو )٢/١١7ادعود افبديّن.   اكظر: بقون تؾبقس اجلفؿّقي ٓبـ تقؿّقي )          (.٢/764(، مـفوج افسُّ
 (.٢/١45ود اجلسؿّل. اكظر: بقون تؾبقس اجلفؿّقي ٓبـ تقؿّقي )ادع        

(، بحور إكقار ١/79فؾتَّْػتوزاين )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، ٢٠7فؾّطقد ) شوئؾ افعؼافرّ  اكظر: (١)
ي ـقّ فقائح إكقار افسَّ  (،7/١٠4) شقلافرّ  بل بـ ظبد رّب افـّ عبد رّب فدشتقر افعؾامء (، 7/5٠فؾؿجؾز )

 .(5٢)فألصؼر افؼقومي افؽزى (، 677(، اهلداعيي افّرّبوكّقي فؾّراجحل )١/١٢9فؾّسّػورعيـل )
ًٓ مـ )أبداهنو( فقشؿؾ افّتعرعيػ افؼقَل بعقدة إرواح فـػس إبدان  :تنبيو          آثرُت افّتعبر بــ)إبدان( بد

 و أخر ظذ مو شقليت بقوكف بنذن اهلل تعوػ. تعؿرهو ذم افّدكقو، وـذفؽ افؼقل بلهنو شتعؿر أبداكً  افتل ـوكً
 (.4/7٢4صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي )جمؿقع ؾتووى  (7)
 . (١/٢57)فؾسّػورعيـل ي فقامع إكقار افبفقّ  (4)
ٓبـ ذح افعؼقدة افطحووعيي  (،٢/٢7) ٓبـ تقؿقّي آشتؼومي ،(4/١6٢) فممديأبؽور إؾؽور اكظر:  (5)

ْرـقػ ادسومع تشـق(، 457أيب افعّز )   (.١7/6١فمفقد )روح ادعوين ، (4/8١6) فؾزَّ
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عيؿؽـ تؾخقصفو ذم أّن ادؼصقد بف: ظقدة  (1)اجلُؿؾي دصطؾح )ادعود اجلسامين(
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افبعٌ ؾودراد بف ، بؾ عيؿؽـ افؼقُل بلّن ـؾَّ كّص ُذـر ؾقف (3)شامم وافؽاملذم ؽوعيي افتّ  وبقوكً 

 .(4)ظـد اإلضالقإذهون  إػادتبودر هق  ّٕن هذا :اجلسامينُّ  ادعودُ 
وؿد اّدظً ضقائػ مـ افػالشػي وادتؽؾِّؿغ أكف َل ُُيز بودعود اجلسامينِّ مـ أكبقوء 

ّٓ حمؿد  ، وهذا بوضؾ، بؾ افذي دّل ظؾقف سعيح  ؾؼط أو حمؿد وظقسك ×اهلل إ
 .(5)أخزوا بذفؽ مجقًعو افؼرآن أّن إكبقوء 

وفؽـ شـشر فؽ ـثرة ادقارد متـّقظي افّدٓٓت، وظذ ـّؾ ؾوٕدّفي افّسؿعّقي ذم ذ
 إػ بعضفو ظذ ُظجوفي:

                                       
 وعُيطؾؼ ظؾقف ـذفؽ ظّدة أشامء أخرى، مـفو: (٢)

(، ٢١/47فف أعيًضو )فوعيي افبداعيي وافـِّ(، 7/١46)بـ ـثر افؼرآن افعظقؿ ٓتػسر اكظر: دعود اجلثاميّن. ا        
 (.5/٢8٢) فؾجؿؾؾتقحوت افقهوب 

ـّي افـّبقعّيي فف أعيًضو )٢/١١7ادعود افبديّن.   اكظر: بقون تؾبقس اجلفؿّقي ٓبـ تقؿّقي )          (.٢/764(، مـفوج افسُّ
 (.٢/١45ود اجلسؿّل. اكظر: بقون تؾبقس اجلفؿّقي ٓبـ تقؿّقي )ادع        

(، بحور إكقار ١/79فؾتَّْػتوزاين )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، ٢٠7فؾّطقد ) شوئؾ افعؼافرّ  اكظر: (١)
ي ـقّ فقائح إكقار افسَّ  (،7/١٠4) شقلافرّ  بل بـ ظبد رّب افـّ عبد رّب فدشتقر افعؾامء (، 7/5٠فؾؿجؾز )

 .(5٢)فألصؼر افؼقومي افؽزى (، 677(، اهلداعيي افّرّبوكّقي فؾّراجحل )١/١٢9فؾّسّػورعيـل )
ًٓ مـ )أبداهنو( فقشؿؾ افّتعرعيػ افؼقَل بعقدة إرواح فـػس إبدان  :تنبيو          آثرُت افّتعبر بــ)إبدان( بد

 و أخر ظذ مو شقليت بقوكف بنذن اهلل تعوػ. تعؿرهو ذم افّدكقو، وـذفؽ افؼقل بلهنو شتعؿر أبداكً  افتل ـوكً
 (.4/7٢4صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي )جمؿقع ؾتووى  (7)
 . (١/٢57)فؾسّػورعيـل ي فقامع إكقار افبفقّ  (4)
ٓبـ ذح افعؼقدة افطحووعيي  (،٢/٢7) ٓبـ تقؿقّي آشتؼومي ،(4/١6٢) فممديأبؽور إؾؽور اكظر:  (5)

ْرـقػ ادسومع تشـق(، 457أيب افعّز )   (.١7/6١فمفقد )روح ادعوين ، (4/8١6) فؾزَّ
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  ڱ ) :، وؿقُفف[7افؼقومي: ] (  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ) :ؾؿـ ذفؽ ؿقُفف تعوػ
 :، وؿقُفف[79 – 78عيس: ]  ( ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ ڻ     ڻ ں   ں   ڱ  ڱ   ڱ

   ٺ )  :وؿقُفف ،[5٢عيس: ] (     ې     ې     ې   ۉ   ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ    ٴۇ )
 ٻ    ٻ   ٻ  ٱ)   :وؿقُفف، [5٢اإلهاء: ]     ( ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺٿ    ٺ

 ( ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ  ک   ) :وؿقُفف، [١٢ؾً:صِّ ؾُ ]    ( ٻ

، [44ق: ] ( ۓ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ ہ ) :وؿقُفف، [56 سوء:افـّ ]

ٻ  ٻ  ٻ   پ  ) :ُفف، وؿق[9افعودعيوت: ] (   ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ  ۇ   ۇ ) :وؿقُفف
  ڦ                   ڦ ) :وؿقُفف، [١9إظراف: ]( ېئ  ۈئ ۈئ ) :، وؿقُفف[7افؼؿر: ](پ  پ  

        ڱ    ڳ ڳ      ڳ     ڳ      گ       گ ) :، وؿقُفف[٢٠4إكبقوء: ]  ( ڄ    ڄ   ڦ
      ٹ  ٹ      ٿٹ       ٿ     ٿ    ٿ ) :وؿقُفف، [٢9افعـؽبقت: ]( ڻ   ڻ   ں   ں     ڱ ڱ   ڱ

ٍّ ](    ڤ     ٹ     ٹ    ٹ        ٹ     ٿ ) :وؿقُفف ،[7ق: ] (ٹ ٱ  ٻ  ) :وؿقُفف، [7: احل
ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇ   ڇ  ڇ ) :، وؿقُفف[١6٠افبؼرة: ] (ڄ  ڄ

قر: افـّ ](   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ ) :، وؿقُفف[55ضف: ](ڌ

ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ   ) :وؿقُفف، [١4
ھ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ       ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ 

﮲  ﮳  ﮴    . [٢5حمؿد: ] (ھ     ے   ے       ۓ  ۓ  

بغ اجلؿع »ـبد احلؼقؼي حغ أصور إػ أّن  (هـ6٠6)وفؼد أصوب افػخُر افّرازيُّ 

: ّٕن مـ خوض ذم ظؾؿ رمتعذّ  افؼرآن حؼٌّ  بلنّ بغ اإلؿرار و إكؽور ادعود اجلسامينِّ 
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 .(1)شافّتػسر َظِؾَؿ أّن ورود هذه ادسلفي ذم افؼرآن فقس بحقٌ عيؼبؾ افّتلوعيؾ

يَبلى كلُّ شيء من » : ؿول × بلَّ افـّ  أنّ  مو جوء ظـ أيب هرعيرَة  ومـ إحودعيٌ
ُب اخللق  .(2)شاإلنسان إّّل َعْجَب َذنَِبو، فيو يُركَّ

ق عَ صْ ويُ ... »:-أكف ؿول  ×ظـ افـّبلِّ  ظبد اهلل بـ ظؿرو وجوء ذم حدعيٌ 
ت منو بُ ن ْ فت َ  ،لُّ و الظِّ أ لُّ ا كأنو الطَّ مطرً  - ل هللازِ نْ ي ُ أو ؿول  - رسل هللايُ  ثّ  ،اسُ النّ 

 .(3)شخ فيو أخرى فإذا ىم قيام ينظروننفَ يُ  ثّ  ،اسالنّ  أجسادُ 

 ماءُ فتمطر السّ  ،من حتت العرش ل هللا عليهم ماءً نزِ يُ  مّ  ثُ »:-وذم حدعيٌ آخر 
حىت إذا تكاملت  ،لقْ راثيث وكنبات الب َ ون كنبات الطّ تُ نب ُ فيَ  ،اعليهم أربعني يومً 

 .(4)ش ... كانتىم فكانت كما  أجسادُ 

آدم ومل يكن  ين ابنُ بَ كذَّ   :قال هللا»:- ؿولأكف  × بلِّ ظـ افـّ   ظـ أيب هرعيرةَ و
                                                                                                                                                       :                                                                                                        وفقولُ  يَ و إيّ ا تكذيبُ فأمّ  !وشتمين ومل يكن لو ذلك !لو ذلك

 .(5)ش ... من إعادتو عليَّ  اخللق أبىونَ  لُ وليس أوّ  (ين كما بدأينيدَ عِ لن يُ )

 ،ف على نفسوسرِ يُ  كان رجلٌ »:- ؿولأكف  × بلِّ ظـ افـّ   ظـ أيب هرعيرةَ و
 ،يحذروين يف الرِّ  اطحنوين ثّ  فأحرقوين ثّ  تُّ إذ أان مِ  :ا حضره ادلوت قال لبنيوفلمّ 

فأمر  ،بو ذلك لَ عِ ا مات فُ فلمّ  ،و أحدبَ  ما عذَّ بين عذابً  ليعذّ رّب  عليَّ  رَ دِ فوهللا لئن قَ 
                                       

عيـ فؾّرازي ) (٢)  (.١/55إربعغ ذم أصقل افدِّ
 (.١955(، ومسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ )4576أخرجف افبخوريُّ ذم صحقحف برؿؿ ) (١)
 (. ١94٠أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ ) (7)
 . ـ حدعيٌ أيب هرعيرة ( م٢/88أخرجف إشحوق بـ راهقعيف ذم مسـده ) (4)

مول وعيمـؾ.         ًُ ذم افرِّ         افّطراثقٌ: مجع ُضْرُثْقث، وهق كبوت ـوفِػطر مستطقؾ دؿقؼ عيرضب إػ احلُْؿرة، عيـب
(، صؿس ١/٢65(، فسون افعرب ٓبـ مـظقر )٢7/١٢4اكظر: هتذعيى افؾغي ٕيب مـصقر إزهري )

 (.7/4٠94افُعؾقم فـشقان بـ شعقد )
 (. 469٠خرجف افبخوريُّ ذم صحقحف برؿؿ )أ (5)
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 . (1)ش...فإذا ىو قائم  تْ لَ عَ فَ ف َ  ،منو امجعي ما فيكِ  :فقال هللا األرضَ 

 بقده ثؿّ  فُ  مـ افبطحوء ؾػتَّ ظظاًم  ذَ َخ افعوص بـ وائؾ أَ  أنّ » وس ظـ ابـ ظبّ و

 كَ مييتُ  ،نعم :×اهلل  ؾؼول رشقُل  ؟!ما أرى هذا بعد ي للاُ يأيُ  :× ؿول فرشقل اهلل
 .(2)شمجهنّ  ك انرَ لُ دخِ ث يُ  ،ييكَ يُ  ثّ  ،هللا

ـُ تقؿ ٌَ  ـؾُّ »:قّيؿول صقُخ اإلشالم اب  ادتقاترة وتػسرَ  مـ شؿع افؼرآن وإحودعي

 .(3)شأخز بؿعود إبدان ×   شقلافرّ  نّ أبوٓوطرار  ؿَ ؾِ وبعغ فذفؽ ظَ حوبي وافتّ افّص 

ٓ حيقهيو  ،سعذفؽ متّ  ي ذمؿعقّ ي افّس إدفّ »ـذفؽ إػ أّن  (هـ67٢)وأصور أبق احلسـ أمديُّ 

ٓ حيكهو ِخ   . (4)شٓفي ظذ حؼ إجسود وكؼهوافدّ  ذم وهرةٌ فو ططوب، وـؾُّ ـتوب و

 :ابـ افؼّقؿ وؿد حؽك ؽُر واحد إمجوَع أهؾ ادؾؾ ظذ افؼقل بودعود اجلسامينِّ ؾؼول 

اجلالل ؿول و .(5)شصورىؼ ظؾقف بغ ادسؾؿغ وافقفقد وافـّػَ معود إبدان متّ »

، وبشفودة كصقص افؼرآن بحقٌ معود إبدان بنمجوع أهؾ ادؾؾ» :(هـ9٢8) لُّ ـاكوّ افدَّ 

ـُ حزم افذي ـام حؽك اّتػوَق أهؾ افؼبؾي مجوظٌي مـفؿ أبق حمؿد  .(6)شلوعيؾٓ عيؼبؾ افتّ  اب

ٌَ  أنّ »أصور إػ  ... جيؿع اهلل تعوػ عيقم افؼقومي بغ إرواح  حّؼ  واحلسوَب  حؼٌّ  افبع

 .(7)شمـ مجقع أهؾ اإلشالم هذا إمجوعٌ  وإجسود، ـؾُّ 
ـُ تقؿّقيوبغَّ اإلم إبدان مـ  عودِ رء ومَ  درة اهلل ظذ ـؾِّ اإلعيامن بؼُ »أّن  وم اب

                                       
 (.١756(، ومسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ )7١94أخرجف افبخوريُّ ذم صحقحف برؿؿ ) (٢)
ـُ أيب حوتؿ ذم تػسره ) (١) (، واحلوـؿ ذم 7/74١(، واإلشامظقعُّ ذم معجؿ صققخف )٢٠/7١٠7أخرجف اب

  (.٢٠/87)ختورة إحودعيٌ اد(، وافّضقوء ادؼددُّ ذم ١/466مستدرـف برؿؿ )
 (.١٢7ٓبـ تقؿّقي )ي افعؼقدة إصػفوكقّ ذح  (7)
 .   (4/١67) فممدّي أبؽور إؾؽور ( 4)
  (.5١ٓبـ افؼّقؿ )وح افرُّ  (5)
  (.57(.   واكظر: ؾقصؾ افّتػرؿي بغ اإلشالم وافّزكدؿي فؾغزايّل )١/١١٢) فؾّسّػورعيـّل ي ـقّ فقائح إكقار افسَّ ( 6)
 (. 7٢٢ٓبـ حزم ) هؾقام جيى اظتؼودُ  ةرّ افدُّ  (7)

 

 

 

 .(2)شمـ أهؾ افؼبؾي إبدان أحدٌ  ومعودَ  ر افؼقوميَ ؽِ ـْ َل عيُ »أكف ، وظذ (1)شأصقل اإلعيامن
 .(3)شبودعود افبدينّ  افؼقُل  مذهى ادسؾؿغ ؿوضبيً » :(هـ7٢6)وؿول أبق افّربقع افطُّْقذم 

إكبقوء بـُُصقص افؼرآن وإخبوِر ادتقاترة ظـ ثبً » :افّرازيُّ  وؿول افػخرُ 
ظـ  (هـ٢745) وينُّ حمؿد بـ جعػر افؽتّ وكؼؾ  .(4)شحّؼ بلّن ادعود اجلسامينَّ  افؼقل

مو ثبً مـ أمقر أخرة أّن ادعود اجلسامينَّ مـ مجؾي ( هـ٢٠4٢)افؾََّؼوينِّ افزهون 
 .(5)شعيـوت افدِّ وأكف مـ رضورعيّ  ،فؼرآنا ودٓفيِ  قاتر ادعـقيِّ بوفتّ »

قـوينُّ وأصور  ي ي اإلشالمقّ ظؾامء ادؾّ »ظـد حدعيثف ظـ ادعود اجلسامينِّ إػ أّن  (هـ٢١5٠) افشَّ
افؼرآن مـ ؾوحتتف إػ خومتتف  وكصقُص  ،ٓ ُيوفػ مـفؿ ؾقف خموفػ ،جمؿعقن ظذ ذفؽ ...

ـؽح ؿَ ـإجسوم ؾقف بودطعؿ وادؼب واف ؿِ تـعُّ  وإثبوِت  ،بنثبوت ادعود اجلسامينِّ  حيٌ مكِّ 
وهؽذا  ،فو بام اصتؿؾ ظؾقف افؼرآن مـ تؾؽ إكقاع ادذـقرة ؾقفأو تعذعيبِ  ،ذفؽ وؽرِ 

 .(6)شظوؿؾ و عيػفؿف ـؾُّ بذفؽ تكحيً  حيٌ ي مكِّ ي ادحؿدعيّ بقعيّ قص افـّ ُص افـُّ 
وح ـام أّن افِػطرة افّسؾقؿي تؼيض بلّن افعدل اإلهللَّ افّتوّم إكام  عيتحّؼؼ ببعٌ افرُّ

ى مـفام، ؾقـول  وافبدن مًعو ٓ ببعٌ أحدمهو ظذ اكػراد: ٕنّ  َـّ اإلكسون ذم حؼقؼتف مر
ـؾُّ واحد مـفام حظَُّف ذم أخرة مـ افّتـعقؿ أو افّتعذعيى مثؾام اصسـو ذم افّدكقو ذم 

ؾ مشّؼي افّطوظوت أو ذم آفتذاذ بودعويص.    حتؿُّ
( هق اظتؼود أهؾ  ظذ مو شبؼو بقوُكف عيؿؽـ اجلزم بلّن افؼقل بـ)ادعود اجلسامينِّ

 افِؼبؾي ـوّؾي، وأّن ادؼصقد بف: ظقدة افّروح واجلسؿ مًعو بعد ادقت.

                                       
 (.74١ٓبـ تقؿّقي )غقي ادرتود بُ  (٢)
  (.6/7) فف حقحاجلقاب افّص (.   واكظر أعيًضو: ١٢4ٓبـ تقؿّقي )ي افعؼقدة إصػفوكقّ ذح  (١)
 . (٢/5٠١)فؾّطقذّم ي آكتصورات اإلشالمقّ ( 7)
عيـ فؾّرازّي ) إربعغ ذم (4)   (.٢١6) فف أعيًضو عيـمعوَل أصقل افدّ ر: واكظ (.١/6٠أصقل افدِّ
 (.  8/4١١واكظر: تػسر ادـور فرصقد روو )   (.١7٢فؾؽّتويّن )كظؿ ادتـوثر  (5)
ـ تقحقد اخلاّل افتّ (. واكظر أعيًضو: ٢9)فؾّشقـويّن ؼوت إرصود افثّ  (6) ـ ظبد اهلل ققوقح ظ     .(7٠) ادـسقب فسؾقامن ب
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 .(2)شمـ أهؾ افؼبؾي إبدان أحدٌ  ومعودَ  ر افؼقوميَ ؽِ ـْ َل عيُ »أكف ، وظذ (1)شأصقل اإلعيامن
 .(3)شبودعود افبدينّ  افؼقُل  مذهى ادسؾؿغ ؿوضبيً » :(هـ7٢6)وؿول أبق افّربقع افطُّْقذم 

إكبقوء بـُُصقص افؼرآن وإخبوِر ادتقاترة ظـ ثبً » :افّرازيُّ  وؿول افػخرُ 
ظـ  (هـ٢745) وينُّ حمؿد بـ جعػر افؽتّ وكؼؾ  .(4)شحّؼ بلّن ادعود اجلسامينَّ  افؼقل

مو ثبً مـ أمقر أخرة أّن ادعود اجلسامينَّ مـ مجؾي ( هـ٢٠4٢)افؾََّؼوينِّ افزهون 
 .(5)شعيـوت افدِّ وأكف مـ رضورعيّ  ،فؼرآنا ودٓفيِ  قاتر ادعـقيِّ بوفتّ »

قـوينُّ وأصور  ي ي اإلشالمقّ ظؾامء ادؾّ »ظـد حدعيثف ظـ ادعود اجلسامينِّ إػ أّن  (هـ٢١5٠) افشَّ
افؼرآن مـ ؾوحتتف إػ خومتتف  وكصقُص  ،ٓ ُيوفػ مـفؿ ؾقف خموفػ ،جمؿعقن ظذ ذفؽ ...

ـؽح ؿَ ـإجسوم ؾقف بودطعؿ وادؼب واف ؿِ تـعُّ  وإثبوِت  ،بنثبوت ادعود اجلسامينِّ  حيٌ مكِّ 
وهؽذا  ،فو بام اصتؿؾ ظؾقف افؼرآن مـ تؾؽ إكقاع ادذـقرة ؾقفأو تعذعيبِ  ،ذفؽ وؽرِ 

 .(6)شظوؿؾ و عيػفؿف ـؾُّ بذفؽ تكحيً  حيٌ ي مكِّ ي ادحؿدعيّ بقعيّ قص افـّ ُص افـُّ 
وح ـام أّن افِػطرة افّسؾقؿي تؼيض بلّن افعدل اإلهللَّ افّتوّم إكام  عيتحّؼؼ ببعٌ افرُّ

ى مـفام، ؾقـول  وافبدن مًعو ٓ ببعٌ أحدمهو ظذ اكػراد: ٕنّ  َـّ اإلكسون ذم حؼقؼتف مر
ـؾُّ واحد مـفام حظَُّف ذم أخرة مـ افّتـعقؿ أو افّتعذعيى مثؾام اصسـو ذم افّدكقو ذم 

ؾ مشّؼي افّطوظوت أو ذم آفتذاذ بودعويص.    حتؿُّ
( هق اظتؼود أهؾ  ظذ مو شبؼو بقوُكف عيؿؽـ اجلزم بلّن افؼقل بـ)ادعود اجلسامينِّ

 افِؼبؾي ـوّؾي، وأّن ادؼصقد بف: ظقدة افّروح واجلسؿ مًعو بعد ادقت.

                                       
 (.74١ٓبـ تقؿّقي )غقي ادرتود بُ  (٢)
  (.6/7) فف حقحاجلقاب افّص (.   واكظر أعيًضو: ١٢4ٓبـ تقؿّقي )ي افعؼقدة إصػفوكقّ ذح  (١)
 . (٢/5٠١)فؾّطقذّم ي آكتصورات اإلشالمقّ ( 7)
عيـ فؾّرازّي ) إربعغ ذم (4)   (.٢١6) فف أعيًضو عيـمعوَل أصقل افدّ ر: واكظ (.١/6٠أصقل افدِّ
 (.  8/4١١واكظر: تػسر ادـور فرصقد روو )   (.١7٢فؾؽّتويّن )كظؿ ادتـوثر  (5)
ـ تقحقد اخلاّل افتّ (. واكظر أعيًضو: ٢9)فؾّشقـويّن ؼوت إرصود افثّ  (6) ـ ظبد اهلل ققوقح ظ     .(7٠) ادـسقب فسؾقامن ب
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ظـد اشتعراض  - وممّو تـبغل اإلصورُة إفقف أّن ِمـ ادتؽّؾؿغ وؽرهؿ َمـ جيعؾ 

جلسامينِّ مؼصقًرا ظذ معود إجسوم افؼقَل بودعود ا - مذاهى افـّوس ذم هذه ادسلفي 

ػس ك بوفـّ سؿّ د عيُ جمرَّ  فقس وراء اجلسؿ ظـدهؿ جقهرٌ »: بوظتبور أكف (1)ؾؼط

ذم  ور ذم افػحؿ وادوءِ افـّ  عيونَ ذم افبدن َهَ  شورٍ  جسؿٌ  وح ظـدهؿافرُّ  أنّ »، و(2)شوضؼيافـّ 

افّروح أعيًضو، ـام ، ؾودقت حغ عيؼع ظذ اجلسؿ ؾفق عيؼع ذم افقؿً ذاتف ظذ (3)شافقرد

ؿغ ذم ذفؽ بقـف وبغ افؼقل بودعوَدعيـ هبذا (4)شإظودة افبدن تتضّؿـ إظودهَتو»أّن  ، مػرِّ

 آظتبور ومـ هذا افقجف.

ْرـقُّ  و أمّ » :-وجقَد ؿوئؾ بودعود اجلسامينِّ وحده ؾؼول  (هـ794)وؿد اشتشؽؾ افزَّ

 ازيِّ وإن وؿع ذم ـالم افرّ  ، بف ٓشتحوفتفاًل ؾال كعؾؿ ؿوئ وحوينِّ دون افرُّ  ادعود اجلسامينُّ 

 .(5)شفؾْ ذهبقا إفقف فؽـ َل أتعؼَّ  ضوئػيً  ذم إربعغ أنّ 

ـُ تقؿّقي  وفعّؾ افقجف ذم بقون مو اشتشؽؾف هق مو ذـركوه، وؿد أصور صقُخ اإلشالم اب

 ،يمّ هذه إُ  ي وادعتزفي ادبتدظغ مـؿغ اجلفؿقّ مـ ادتؽؾِّ  ـثرٍ »إػ أّن هذا افؼقَل ؿقُل 

ؿل ادسؾؿغ أو مجفقر ادسؾؿغ ظـ مجفقر متؽؾِّ  ػغ حيؽل هذا افؼقَل ادصـِّ  وبعُض 

بؾ  ،ورهؿظّ ي ادسؾؿغ وٓ هق ؿقل مجفقر كُ مـ أئؿّ  ؾنكف َل عيؼؾ ذفؽ أحدٌ  :وذفؽ ؽؾط

 .(6)شيػ وإئؿّ ؾَ فؿ افسَّ ؿقفؿ ادبتدظي افذعيـ ذمَّ هق ؿقل ضوئػي مـ متؽؾِّ 

                                       
 (،١/١٢٢فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، ١/55عيـ فؾرازّي )اكظر: إربعغ ذم أصقل افدِّ  (٢)

 (.٢46فؾَؽَػقّي )وت افؽؾقّ 
  (.64٢فؾَبْعّع )ي خمتك افػتووى ادكعيّ (.   واكظر: ١7/58فمفقّد )روح ادعوين   (١)
 (.١/١٢٢فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  ( 7)
 (.4/١٢٠) صطػك صزيعؾؿ وافعوَل دمقؿػ افعؼؾ واف ( 4)
ْرـّق تشـقػ ادسومع   (5)  . (4/8١8)فؾزَّ
 (.  6/٢٠) ٓبـ تقؿّقي حقحاجلقاب افّص (  6)
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ّمؾ دقارد افعؾامء ذم افّشوئع مـ اشتعامٓهتؿ وذم شقوؿوت ـالمفؿ عيدرك ثّؿ إّن ادتل
( هق معود افّروح واجلسؿ مًعو، وأكف إكام  أّن مؼصقدهؿ بؿصطؾح )ادعود اجلسامينِّ
جوءت هذه افّتسؿقي متعّؾؼي بوجلسؿ ٓ مـ جفي اختصوصف بودعود وإكام متققًزا هلو ظـ 

 افؼقل بودعود افّروحوين.
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ث الّثاني:املبح
 االختالف يف كيفّية املعاد اجلسناني

( اخلالُف بغ افؼوئؾغ بف ذم ـقػقّي اإلظودة، ممو عيتػّرع ظـ  افؼقل بـ)ادعود اجلسامينِّ
 وذفؽ ذم مسلفتغ أشوشّقتغ: 

 :ىل اجلسم الذي سُُتّد إليو الّروح ىو اجلسم الّدنيوي  ادلسألة األوىل
أو إمنا يعود ما  ،بذواهتا [األجسام]ىل تعود » نفُسو أم غريه؟ أو بعبارة أخرى

 .(1)شمياثلها هبيئاهتا
وؿبؾ اخلقض ذم بقون هذه ادسلفي ٓ بّد مـ افّتذـر بلكف ٓ مؽون مـ اخلالف 

، وـذفؽ مـ َل تلـؾفو ٕيِّ شبى ؾقؿـ ٓ تلـؾ إرض أجسودهؿ ـوٕكبقوء 
اًم.  ـون، وهذا رء عيـبغل أن عيؽقن مسؾَّ

بدء ؾؼد ذهى مجوظٌي إػ أّن اجلسؿ إخرويَّ فقس ظَغ اجلسؿ افّدكققيِّ  وظقًدا ظذ
ّٓ احلؼقؼي ذم اإلكسون وإكام مثؾف: بوظتبور أّن  : إذ هل َمـ عيتِّسؿ وضؼيػس افـّافـّ فقس إ

افذي هق َمقاٌت ؿبؾ ُشؽـوهو فف  بوإلدراك واإلرادة وافُؼدرة، بخالف اهلقؽؾ اجلسامينِّ 
افتل مُتّؽـفو مـ افتّقاُصؾ مع افعوَفـؿ ادوّدي وحتؼقؼ  أفيوه، ؾفق بؿثوبي وبعد ُمػورؿتفو إعيّ 

واجلزاء إخرويِّ متعّؾؼًي  ُمراداهتو احلّسقّي، وهلذا ـوكً ـوّؾي َمـوضوت افتّؽؾقػ افّدكققيِّ 
 هبو أصوفًي ٓ بوفبدن افذي هق ذم هنوعيي ادطوف واشطٌي ؽر ظوؿؾي وٓ ُمرعيدة.

ف ؾقف ـام ذم تّك تو تسؽـفو بدكً  كػس فؽّؾ  َؼ ؾَ اخلالئؼ َخ  تعوػ حَؼ ؾنذا أراد اهلل 
ّٓ أّن كقوافدّ  ، وافّتـعقؿ بؾّذاتف وافّتعذعيى بآهوتف وإن تسّؾط ظذ افبدن ذم افّظوهر إ

قصي هلو وافِعزة بذفؽ.  ادؼصقد بف هق افـّػس: ّٕن اإلدراك وافّشعقر خصِّ
ذم أخرة ؾنّن صؽؾ اإلكسون ذم احلقوة افّدكقو  ثّؿ إكف ٓ عيرّض اختالُف صقرة افبدن 

بو إػ  عيتبدّل بوشتؿرار، وهقئَتف تتغّر بؿرور افّسـغ دون تقّؿػ، ؾؿـ رعيعون افصِّ

                                       
 (.  ٢/6٠ـشػ افغطوء جلعػر ـوصػ افِغطو )  (٢)
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اكتؽوشوت افّشقخقخي ٓ عيؽود عيبؼك مـ معودف إُوػ رء، ومع هذا ؾنكف هق بعقـف 
 .(1)بوّتػوق افـّوس وٓ عيؿؽـ أن عيؼول ظـف: إكف ؽره

وجد همٓء أكػَسفؿ مضطّرعيـ فتبـّل هذا افؼقل بعدمو َظَجزوا ظـ اإلجوبي وؿد 
 ظـ ُصبفتغ أورَدمهو ظؾقفؿ افػالشػي ذم هذا ادقوع، ومهو: 

َؾ ذفؽ احلققاَن  - ـَ َؾ احلققاُن إكسوًكو، ثّؿ أ ـَ ُصبفي اختالط أجزاء إجسود ؾقام فق َأ
 إكسوٌن آخر.

ن وحتّقفف ادستؿّر مـ حول إػ حول، ؾام ُصبفي افّتحؾُّؾ افّدائؿ جلسد اإلكسو  -
 .(2)افذي شُقعود مـف؟

( مو عيؼطع افّطرعيؼ ظذ  وؿد رأوا ذم افؼقل بودعودي اجلسامينِّ )= ادثعِّ ٓ افَعقـلِّ
بفتغ اّفؾتغ تتـوؿضون مع  خصقمفؿ مـ افػالشػي، وعُيغِؾؼ افبوب ذم وجف تقـؽ افشُّ

 عؾُّؼ ُؿدرة اهلل تعوػ بودستحقالت. ؿقهلؿ بوشتحوفي إظودة ادعدوم فعدم ت
، وتلّمؾ (3)وؿد تقّهؿ بعُضفؿ وجقَب افتزام هذا افؼقل بوظتبوره اجلقاَب افقحقد

ذم معرض جقابف ظـ  (هـ994) جون بؿرزاحبقى اهلل افّشرازي ادشفقر  ـقػ ظّز 
ّٓ »ُصُبفوت افػالشػي بلكف  افبدن  أنّ و ،دةس ادجرّ ػْ  بلن عيؼول ببؼوء افـَّ ٓ خمؾص إ

 .(4)شخصكقو وفقس ظقـف بوفشَّ افبدن افذي ـون ذم افدّ  ادبعقث مثُؾ 
ـؽقن أهؾ  :وري وافـّ أهؾ اجلـّ  ادذـقرة ؾقفو صػوُت  إخبورُ »وممّو متّسؽقا بف أعيًضو 

ک   گ           ) :وبؼقفف تعوػ ،(5)دُح جبؾ أُ  س افؽوؾر مثَؾ وـقن رِض  ،ادً رْ ا مُ دً رْ ي ُج اجلـّ 
                                       

 روح ادعوين (،١/١٢١فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  (،7/479فإلجيّل )ادقاؿػ اكظر:  (٢)
 (.9/٢66فصدر ادتلهّلغ )احلؽؿي ادتعوفقي (، ٢4/٢4٠فمفقّد )

بفتغ وافّرّد ظؾقفام (. ٢7/١46) صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي جمؿقع ؾتووىاكظر:  (١) وشقليت افؽالم ظذ هوتغ افشُّ
 بنذن اهلل.

 (.١7/59فمفقّد )روح ادعوين اكظر: ( 7)
  (.٢4/٢4٠فمفقّد )روح ادعوين  (4)
 شقليت خترعيٍ إحودعيٌ ادشور إفقفو ظـد مـوؿشي إدّفي بنذن اهلل تعوػ. (5)



د. بدر بن ناصر العّواد المعاد الجسمانّي تحقيق القول فيه والّرّد على منكريه

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

160

 

 

 

ۆ  ۈ    ) :وبؼقفف تعوػ، [56ـسوء: افّ ]( ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ڳ
 .(1)ش [8٢عيس: ](ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  

وممّو عيصؾح أن عيؽقن مـ أدّفتفؿ أعيًضو مو جوء ذم ـتوب اهلل مـ افـَّّص ظذ أّن 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ) :افـّشلة إخرى هل خؾؼ جدعيد ـؼقفف تعوػ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ   ) :وؿقفِف ،[5ظد: افرّ ] ( ې  ې  ې   ې
ې  ې    ې     ى  ى    ائ  ائ    ) :وؿقفِف ،[٢٠جدة: افّس ](ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

ۈئ  ۈئ  ېئېئ   ) :وؿقفِف ،[7شبل: ](ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ
 .[٢5ق: ](ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ؿد ظوب ظذ ادؼـغ إكؽورهؿ فؾبعٌ  جف افّدٓفي مـ هذه أعيوت أّن اهلل وو
 افذي عيتضّؿـ ؿقوم إجسوم بعد ؾـوئفو مّرة أخرى ذم خؾؼ جدعيد وآخذهؿ بذفؽ.

 .  (2)-ؾغ بومتـوع إظودة ادعدوم بعقـفوهؿ مـ افؼوئ-وهذا افؼقل مـسقٌب إػ افَؽّرامقّي 
ـّي (هـ756)ـام كَسَبُف افَعُضُد اإلجيلُّ  وؽِرهؿ ـليب ادعتؿر  إػ مجوظٍي مـ أهؾ افسُّ

َؾؿلِّ  بـ ظّبود رؿَ عْ مَ   قؿلِّ ؾِ احلَ ، وأيب ظبد اهلل -مـ ؿدموء ادعتزفي- (هـ١٢5)افسُّ
أيب و، (هـ5٠١) إصػفوينِّ  اؽِى وافرّ  ،(هـ47٠) قِدِّ بُ أيب زعيد افدَّ افؼويض و ،(ـه4٠7)

 .(3)ّصقؾقيومجفقٍر مـ متلّخري اإلمومّقي، وـثٍر مـ اف (هـ 5٠5) افغزايلِّ حومد 

                                       
  (.9/٢66فصدر ادتلهّلغ )احلؽؿي ادتعوفقي   (٢)
(، ٢٠4ٓبـ اجلقزّي )تؾبقس إبؾقس ، (4/٢56) ٓبـ حزم ؾحَ ؾؾ وإهقاء وافـِّؿِ ـافػصؾ ذم اف اكظر:( ١)

 (.٢4/٢4٠فمفقّد )روح ادعوين 
 (.١99ذم هتوؾً افػالشػي ) (.    واكظر ـالم افغزايلِّ 7/479) : ادقاؿػ فإلجيّل اكظر (7)

قعي اإلمومّقي هق افؼقل بنظودة إجسوم بلظقوهنو عيقم افؼقومي، وم :تنبيو               ـ دٓئؾ ذفؽ ادشفقر مـ مذهى افشِّ
حتك إذا » :-ف أكف ؿول ذم إحدى ُخطب ظـ ظّع  (٢/٢75هنٍ افبالؽي ) ذم ـتوبظـدهؿ مو جوء 

هقر، وَأِزَف افـُُّشقر، أخرَجفؿ مـ رضائح افؼبقر، وأوـوِر افطُُّققر، وأوجرة  ً افدُّ َتّكمً إمقر، وَتؼضَّ
بوع، ومطورح ادفوفؽ، هاًظو إػ أمره، مفطعغ إػ معوده  ش.افسِّ

ؼ آخُر اخلؾؼ بلّوفف، حّتك إذا بؾغ افؽتوُب أجَؾف، وإمُر م» :( ظـف أكف ؿول٢/١٢7ذم )جوء و         ؼودعيَره، وُأحْلِ
  =وجوء مـ أمر اهلل مو عيرعيده مـ دمدعيد خؾؼف، أمود افّسامَء وؾطرهو، وأرج إرَض وأرجػفو، وؿَؾَع جبوهلو
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بقديُّ   .(1)(ـه66٠)إػ افعّز بـ ظبد افّسالم ( ـه٢١٠5)وكسبف مرته افزَّ
ؾفق   - إن ـون ثوبتًو ظذ هذا افقجف ادحؽل  - افؼقلهذا ـقػام ـون ؾال رعيى أّن و
 ،(2)ش فؾؿعؼقل مـ اإلظودة خموفٌػ  ،ػؾَ افّس  ي وإمجوعِ ـّ فؾؽتوب وافسُّ  خموفٌػ بوضؾ »ؿقٌل 

ـُ افعريبِّ وأبق ظبد اهلل  وأّن احلّؼ هق افؼقل بعقدة إجسوم بلظقوهنو، بؾ بوفغ أبق بؽر اب
ـُ حجر اهلقتؿلُّ  (هـ67٢)افُؼرضبلُّ  ، وذم يـّ ظـد أهؾ افسُّ ؾحؽقه إمجوًظو  (ـه977)واب

                                       
َدهؿ بعد إخالؿفؿ، = كسػفو، ودكَّ بعُضفو بعًضو مـ هقبي جالفتف وخمقف شطقتف، وأخرج َمـ ؾقفو ؾجدَّ

ؿفؿ ... واظؾؿقا أكف فقس هلذا اجلؾد افّرؿقؼ صٌز »:-( ظـف أكف ؿول ١/٢٢١ذم )جوء و .شومجعفؿ بعد تػرُّ
 . شظذ افـّور

عيـ بـ ظع افعومعُّ  ء اإلمومّقيمـ ظؾام مجوظيٌ وؿد كّص         ى ظـدهؿ  ظذ إثبوت ادعود اجلساميّن، ؾؼول زعيـ افدِّ ادؾؼَّ
مـ رضورعّيوت دعيـ حمؿد صذ اهلل ظؾقف  عود اجلسامينُّ اد» :-( ٢6٠بوفّشفقد افّثوين ذم ـتوبف حؼوئؼ اإلعيامن )

عيـ ) وؿول افػقض افؽوصوين ذم ـتوبف ظؾؿ افقؼغ ش.وآفف إّن افـُؿعوَد ذم افـَؿعود » :-( ١/٢٢٠٠ذم أصقل افدِّ
ؿول مال صدرا ش.وادحشقَر ذم أخرة هق بعقـف هذا افّشخص اإلكسوينُّ افذي ذم افدكقو وافززخ: روًحو وبدًكو

رازيُّ ذم ادظوهر اإلهلّقي )اف ادعود اجلسامينُّ هق أّن هلذا افشخص اإلكسوينِّ روًحو وجسًدا عيعقد ذم : » (٢١5شِّ
أخرة، بحقٌ فق عيراه أحد ظـد ادحؼ عيؼقل: هذا ؾالن افذي ـون ذم افّدكقو، ومـ أكؽر هذا ؾؼد أكؽر رــًو 

اظؾؿ أّن افؼقل » : (7/47ؿول ادجؾزُّ ذم بحور إكقار )و ش.ظظقاًم مـ اإلعيامن، ؾقؽقن ـوؾًرا ظؼاًل وذًظو
عيـ ومـؽره خورج ظـ ظداد ادسؾؿغ،  بودعود اجلسامينِّ ممو اّتػؼ ظؾقف مجقُع افـِؿؾِّّقغ، وهق مـ رضورعّيوت افدِّ

 ش.ؾقفووأعيوت افؽرعيؿي ذم ذفؽ كوّصي ٓ عُيعؼؾ تلوعيؾفو، وإخبور ؾقف متقاترة ٓ عيؿؽـ ردُّهو وٓ افطعـ 
صور مـ »( إػ أّن إثبوت ادعود اجلسامينِّ ؿد ٢/485وأصور ذم رووي ادّتؼغ ذم ذح مو ٓ حيرضه افػؼقف )

عيـ رضورة، وإكؽوره ـػر اّتػوًؿو ٓ » ( :١١١وؿول حمؿد حسغ ـوصػ افغطو ذم افػردوس إظذ ) ش.افدِّ
 ش.وت دعيـ اإلشالمجمول فؾّشّؽ بلّن ادعود اجلسامينَّ ظذ اإلمجول مـ رضورعيّ 

عيؽػل ذم ادعود ـقُكف ملخقًذا »( ضبقعَي ؿقهلؿ ذم ادعود اجلسامينِّ بلكف ١6/797وبّغ ادجؾزُّ ذم مرآة افعؼقل )        
ػوت وافعقارض،  مـ تؾؽ ادوّدة بعقـفو، أو مـ تؾؽ إجزاء بعقـفو مع ـقكف صبقًفو بذفؽ افّشخص ذم افصِّ

: ؾال ًَ وح وفق بقاشطي أٓت، وهق بوٍق بعقـف، وٓ بحقٌ فق رأعيَتف فؼؾ ن، إذ مدار افؾّذات وأٓم ظذ افرُّ
ّٓ ظذ إظودة ذفؽ افّشخص، بؿعـك أكف حُيَؽؿ ظؾقف ظرًؾو أكف ذفؽ افّشخص   ش.عيدّل افـُُّصقص إ

ـقُن افـُؿعود متَِّحًدا عيؽػل ذم ادعود اجلسامينِّ »( أكف 4١٠واشتظفر جعػر شبحوين ذم حمورضات ذم اإلهلّقوت )        
ابّقي قرة، مـ ؽر حوجي إػ أن عيؽقن هـوك وحدة ذم ادوّدة افسُّ  ش.مع ادبتدأ ذم افصُّ

بقدّي ) (٢)  (.١/١٢5إحتوف افّسودة ادّتؼغ فؾزَّ
(، 5/٢56ٓبـ ظطّقي )ر افقجقز ادحرَّ واكظر ـذفؽ: (.  ٢7/١59صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ) جمؿقع ؾتووى (١)

  .(9/٢٠4)إلشامظقؾ حّؼل افبقون روح 
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 (1)هذه احلؽوعيي مو ؾقفو!

 مـ وجقه ـثرة، مـفو مو عيع: وبقون ذفؽ
ابتداَء خؾٍؼ جدعيد َل عيؽـ فف فقس إّول و إظودٌة فؾخؾؼافبعٌ أّن  الوجو األّول:

 (ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ) :وجقد شوبؼ ـام ؿول تعوػ

ٱ  ٻ   )  :وؿول ،[٢٠4إكبقوء: ] ( ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ) :وؿول ،[4]عيقكس: 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   )  :وؿول ،[64ؿؾ: افـّ ](ٻ  ٻ  ٻ  

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ   ) :وؿول ،[٢9افعـؽبقت: ](  ں  ں  ڻ  ڻ
 .[١7افروم: ]  (ڄ  ڄ

ومل  ين مَ وشتَ ! ومل يكن لو ذلك آدم  ين ابنُ بَ كذّ   :قال هللا» :ددْ وذم احلدعيٌ افؼُ 
اخللق  لُ وليس أوّ  (ينأَ دَ ين كما بَ عيدَ لن يُ ) :وفقولُ  يَ و إيّ ا تكذيبُ فأمّ ، يكن لو ذلك

    .(2)ش ... ادتومن إع عليَّ  أبىونَ 
ث  ،ًّل رْ غُ  راةً عُ  فاةً إنكم زلشورون حُ » :ؿولأكف  × بلِّ ظـ افـّ  وس ظـ ابـ ظبّ و
  .(3)ش [٢٠4إكبقوء: ](ڃ ڃ      چ ڄڄڄ ڃڃ ڦ ڦ ڦ ڄ          )قرأ 

ووجف افّدٓفي مـ هذا احلدعيٌ هق أّن افـّوس ذم أخرة عُيعوُدون إػ ِخْؾَؼتفؿ 
أعيَي ×   افتل ُؿطَِعً مـفؿ ُتعود إفقفؿ، وهلذا ؿرأ افـّبلُّ  إصؾّقي حتك إجزاء

 .  (4)افؽرعيؿي
وصػ افـّشلة إخروعّيي بـ)اخلؾؼ اجلدعيد( ؾنّن مثؾ هذه افعبورة  وأّمو ـقكف 

 ُتستعَؿؾ ظذ كحقعيـ، وَتَسُع معـقغ:

                                       
افػتووى ، (487)فؾُؼرضبّل ذـرة بلحقال ادقتك وأمقر أخرة افتّ (، ١/٢٠79اكظر: هداعيي ادرعيد فؾََّؼويّن ) (٢)

  .(5) ي ٓبـ حجر اهلقتؿّل احلدعيثقّ 
 .( مـ حدعيٌ أيب هرعيرة 469٠أخرجف افبخوريُّ ذم صحقحف برؿؿ ) (١)
 (.7٢7٢حقحف برؿؿ )أخرجف افبخوريُّ ذم ص( 7)
  (.١/٢7٠ي فؾعثقؿغ )ذح افعؼقدة افقاشطقّ اكظر:  (4)

 

 

 

 .(1)مو ُأكشئ بعد أن َل عيؽـ - أ
  هللا إنّ  » :× ، ومـ ذفؽ ؿقُففمو ُأظقد إػ حوفتف إُوػ بعدمو تغّر وَبِع   - ب

 ، ؾؾقس ادؼصقدُ (2)شهاد ذلا دينَ دِّ ن يُ مئة سنة مَ  ة على رأس كلّ مّ ذلذه األُ  عثُ بْ ي َ 
بذفؽ إحداَث أمٍر جدعيد ؾفذا ابتداع مذمقم ذم فسون افّؼع، وإكام ادؼصقد إزافي مو 

عيـ وصّقه مجوفف وظّؽر صػوءه مـ افبدع واخلراؾوت و افّؼـّقوت، وإظودتف َظِؾَؼ بوفدِّ
 إػ مو ـون ظؾقف ذم أّول إمر.

وهبذا آظتبور )أظـل: إظودة تؽقعيـ إجسوم مـ جدعيد بعدمو أدرـفو افػـوُء 
وأخؾَؼفو افبِذ( جوء افّتعبر بـوخلؾؼ اجلدعيد: بدٓفي مو شؼـوه مـ إدّفي افّكحيي ظذ 

 أّن افبعٌ إظودة خؾؼ ٓ إبداؤه. 
ّن افـّوطر ذم شقوؿوت أعيوت افؼرآكّقي افتل كوؿشً مـؽري افبعٌ أ الوجو الثّاين:

وبّقـً والهلؿ عيدرك أهنؿ ـوكقا عيتؽئقن ذم اشتبعود إمؽوكّقي إظودهتؿ فؾحقوة مّرة 
أخرى ظذ مو عيشوهدوكف مـ ؾـوء أجسود افّسوبؼغ واشتحوفتِفو تراًبو وظظوًمو دون أن 

ا عيػفؿقن مـ افبعٌ أّن إجسود شتعقد مثؾام عيعقدوا إفقفؿ ثوكقي، ممّو عيعـل أهنؿ ـوكق
ـوكً، وفقٓ ذفؽ َدَو ـون فذـرهؿ ؾـوَء إجسود واوؿحالهَلو بوختالط مؽّقكوهتو 

 بوٕرض أيُّ معـك!
     ﮴﮳        ے  ۓ  ۓ ﮲    ے     ھ     ھ    ھ ) :ومـ ذفؽ ؿقل احلّؼ 

ڱ  ڱ  ں  ں    ڱ ) :وؿقفف، [76 – 75ادممـقن: ] (ۆ      ۆ   ۇ   ۇ 
 (ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے    ڻڻ  ڻ   ڻ  

 (ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک ) :، وؿقفف[87 – 8١ادممـقن: ]
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ) :، وؿقفف[67 ؿؾ:افـّ ]

                                       
 (.٢/٢٠9)ادعجؿ افقشقط اكظر:  ( ٢)
، ( مـ حدعيٌ أيب هرعيرة 8597(، واحلوـؿ ذم مستدرـف برؿؿ )4١9٢أخرجف أبق داود ذم شــف برؿؿ ) (١)

 وصّححف إفبوينُّ ذم صحقح ُشــ أيب داود.
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 .(1)مو ُأكشئ بعد أن َل عيؽـ - أ
  هللا إنّ  » :× ، ومـ ذفؽ ؿقُففمو ُأظقد إػ حوفتف إُوػ بعدمو تغّر وَبِع   - ب

 ، ؾؾقس ادؼصقدُ (2)شهاد ذلا دينَ دِّ ن يُ مئة سنة مَ  ة على رأس كلّ مّ ذلذه األُ  عثُ بْ ي َ 
بذفؽ إحداَث أمٍر جدعيد ؾفذا ابتداع مذمقم ذم فسون افّؼع، وإكام ادؼصقد إزافي مو 

عيـ وصّقه مجوفف وظّؽر صػوءه مـ افبدع واخلراؾوت و افّؼـّقوت، وإظودتف َظِؾَؼ بوفدِّ
 إػ مو ـون ظؾقف ذم أّول إمر.

وهبذا آظتبور )أظـل: إظودة تؽقعيـ إجسوم مـ جدعيد بعدمو أدرـفو افػـوُء 
وأخؾَؼفو افبِذ( جوء افّتعبر بـوخلؾؼ اجلدعيد: بدٓفي مو شؼـوه مـ إدّفي افّكحيي ظذ 

 أّن افبعٌ إظودة خؾؼ ٓ إبداؤه. 
ّن افـّوطر ذم شقوؿوت أعيوت افؼرآكّقي افتل كوؿشً مـؽري افبعٌ أ الوجو الثّاين:

وبّقـً والهلؿ عيدرك أهنؿ ـوكقا عيتؽئقن ذم اشتبعود إمؽوكّقي إظودهتؿ فؾحقوة مّرة 
أخرى ظذ مو عيشوهدوكف مـ ؾـوء أجسود افّسوبؼغ واشتحوفتِفو تراًبو وظظوًمو دون أن 

ا عيػفؿقن مـ افبعٌ أّن إجسود شتعقد مثؾام عيعقدوا إفقفؿ ثوكقي، ممّو عيعـل أهنؿ ـوكق
ـوكً، وفقٓ ذفؽ َدَو ـون فذـرهؿ ؾـوَء إجسود واوؿحالهَلو بوختالط مؽّقكوهتو 

 بوٕرض أيُّ معـك!
     ﮴﮳        ے  ۓ  ۓ ﮲    ے     ھ     ھ    ھ ) :ومـ ذفؽ ؿقل احلّؼ 

ڱ  ڱ  ں  ں    ڱ ) :وؿقفف، [76 – 75ادممـقن: ] (ۆ      ۆ   ۇ   ۇ 
 (ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے    ڻڻ  ڻ   ڻ  

 (ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک ) :، وؿقفف[87 – 8١ادممـقن: ]
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ) :، وؿقفف[67 ؿؾ:افـّ ]

                                       
 (.٢/٢٠9)ادعجؿ افقشقط اكظر:  ( ٢)
، ( مـ حدعيٌ أيب هرعيرة 8597(، واحلوـؿ ذم مستدرـف برؿؿ )4١9٢أخرجف أبق داود ذم شــف برؿؿ ) (١)

 وصّححف إفبوينُّ ذم صحقح ُشــ أيب داود.
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، [٢6 وؾوت:افّص ](ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ ) :، وؿقفف[٢٠جدة: افّس ] (ىئ 
ٿ  ٿ  ٿ   ) :، وؿقفف[57وؾوت: افّص ] (پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ     ) :وؿقفف

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ) :، وؿقفف[7ق: ] (ٿٹ  ٹ   ٹ   ٹ
ې  ې        ى     ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ) :، وؿقفف[47افقاؿعي: ] (ی

    .[٢٢ – ٢٠وزظوت: افـّ ] (ى
إلصورة إػ اشتطراد ادؼـغ ذم إعيراد هذه وادؼصقد مـ ذـر هذه أعيوت هق ا

 احلُّجي، وأهنو َل تؽـ صقًئو ظورًوو ذـروه ذم إحدى ادّرات.
أّن مـ أسح إدّفي وأووحفو ظذ أّن إجسوم شقف تعقد بلظقوهنو  الوجو الثّالث:

ڻ     ڻگ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ) :ؿقُفف شبحوكف
وـام هق طوهر ؾنّن افّسمال اإلكؽوريَّ إكام ، [79 – 78عيس: ](ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  

ڻ  )   ـون ظـ ِظظوم بوفقي متػتّتي أـؾ افّدهر ظؾقفو وذب، وؿد جوء اجلقاب بؼقفف:
 . (ۀ  ۀ  ہہ  )وافّضؿر ظوئٌد إػ تؾؽ افِعظوم ادسمول ظـفو، وافتل  (ڻ

 :ؿول ×وس ـ ابـ ظبّ وعيزداد إمر جالًء بوفّرجقع إػ شبى كزول أعيي، ؾع
 ،عيو حمؿد :ؾؼول ،بقده فُ حوئؾ ؾػتَّ  بعظؿٍ  ×بـ وائؾ إػ رشقل اهلل  جوء افعويص»
 ثؿّ  ،ققؽحُي  ثؿّ  ،ؽعيؿقتُ  ثؿّ  ،ٌ اهلل هذابعَ عيَ ، كعؿ :ؿول ؟!مو أرى قل اهلل هذا بعدحُي أَ 

سعيح ذم  كصٌّ  » :- ظذ حّد تعبر افّسّػورعيـلِّ  -وهذا افـّصُّ  .(1)ش ؿعيدخؾؽ كور جفـّ 
 .(2)يقّ ؾِّ لوعيؾ بوفؽُ ق افتّ رْ عيؼؾع ظِ  حلؼ اجلسامينِّ ا

حقٌ أصور إػ  [7افؼقومي: ](   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ) :وـذفؽ ؿقفف تعوػ 
ّٓ فقء  أّن مو شقؼع ظـد افبعٌ هق مجع افعظوم، ومـ ادعؾقم أّن اجلؿع ٓ عيؽقن إ

                                       
ـُ أيب ح (٢) (، واحلوـؿ ذم ١7/7٢(، وأبق جعػر افّطزيُّ ذم تػسره )٢٠/7١٠١وتؿ ذم تػسره )أخرجف اب

  (.٢٠/87)إحودعيٌ ادختورة ( وصّححف، وافّضقوء ذم ١/466مستدرـف )
  .(١/٢58) فؾّسّػورعيـّل  يفقامع إكقار افبفقّ  (١)

 

 

 

هق ظُغ اجلسؿ  مقجقد أو ـون مقجقًدا بوفػعؾ، ممو عيدّل ظذ أّن اجلسؿ افذي شقبعٌ
 إّول بعد أن عُيعود شبُؽف وتؽقعيـف.  

بـ  كزفً ذم ظدّي »وعيدّل ظذ ذفؽ أعيًضو مو ُروي ذم شبى كزول أعيي افؽرعيؿي إذ 
وـقػ  ؟متك عيؽقن :ـل ظـ عيقم افؼقوميثْ ؾؼول: حدّ  × بلَّ ربقعي، وذفؽ أكف أتك افـّ 

ًُ بذفؽ، ؾؼول: فق ظو × بلُّ عيؽقن أمرهو وحوهلو؟ ؾلخزه افـّ  ؿ ـف ذفؽ افققمَ  عيـ
ؾلكزل اهلل تعوػ هذه  ؟!جيؿع اهلل هذه افعظومؤمـ بف، أوَ عيو حمؿد وَل أُ  َؽ ؿْ دِّ َص أُ 

 .(1)شأعيي
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ) :أّن اهلل تعوػ بّغ أّن حؼقؼي افبعٌ بؼقفف الوجو الّرابع:

ٍّ ](ڤ   :وؿقفف، [9افعودعيوت: ] (    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ) :وؿقفف ،[7: احل
  :وؿقفف ،[5٢عيس: ] (ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې)

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ    ) :وؿقفف ،[7افؼؿر: ](ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ)
 [.١١ – ١٢ظبس: ](ھ        ہ     ہ    ہ     ہۀ      ڻ  ۀ  ) :وؿقفف ،[47ادعورج: ] (ڦ  

احفؿ، وٓ مـوشبَي ذم مـ ادعؾقم أّن افذي عيقوع ذم افؼبقر هق أجسود ادقتك ٓ أروو
ّٓ أن تؽقن إجسود هل ظغ إجسود إوػ،  ذـر تشّؼؼ افؼبقر وخروج ادقتك مـفو إ
ّٓ ُشؽـك افّروح َل عيؽـ  وفق ـوكً إجسود أجسوًدا أخرى ٓ جَيؿع بقـفو وبغ إوػ إ

ًْ مـ أيِّ مؽون فتحّؼؼ ادؼصقد ًْ وخرج  .فتخصقص افؼبقر ـبُر معـك، بؾ فق ُخؾِؼ
أّن اهلل تعوػ حؽك ظـ ادؼـغ إكؽورهؿ فؾبعٌ ووصػفؿ إعّيوه  الوجو اخلامس:

  ٻ        يثىث     مث   جث   يت   ىت  مت       جت  حت  خت ) :بـ)اخلَْؾؼ اجلدعيد( بؼقفف
    ٿ    ٿ  ٿ  ٺ   ٺ      ڀٺ  ٺ      ڀ    ڀ  پ  پ  ڀ      پپ      ٻ    ٻ   ٻ

 [.5١ -5٢ – 49اإلهاء: ](ٹٹ     ٹ      ٿ

                                       
 ؾبغقّي ، معوَل افّتـزعيؾ ف(448) كزول افؼرآن فؾقاحدّي أشبوب  (،٢٠/8١ػ وافبقون فؾّثعؾبّل )ـــافؽش (٢)

(4/4١٢.)  



د. بدر بن ناصر العّواد المعاد الجسمانّي تحقيق القول فيه والّرّد على منكريه

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

165

 

 

 

هق ظُغ اجلسؿ  مقجقد أو ـون مقجقًدا بوفػعؾ، ممو عيدّل ظذ أّن اجلسؿ افذي شقبعٌ
 إّول بعد أن عُيعود شبُؽف وتؽقعيـف.  

بـ  كزفً ذم ظدّي »وعيدّل ظذ ذفؽ أعيًضو مو ُروي ذم شبى كزول أعيي افؽرعيؿي إذ 
وـقػ  ؟متك عيؽقن :ـل ظـ عيقم افؼقوميثْ ؾؼول: حدّ  × بلَّ ربقعي، وذفؽ أكف أتك افـّ 

ًُ بذفؽ، ؾؼول: فق ظو × بلُّ عيؽقن أمرهو وحوهلو؟ ؾلخزه افـّ  ؿ ـف ذفؽ افققمَ  عيـ
ؾلكزل اهلل تعوػ هذه  ؟!جيؿع اهلل هذه افعظومؤمـ بف، أوَ عيو حمؿد وَل أُ  َؽ ؿْ دِّ َص أُ 

 .(1)شأعيي
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ) :أّن اهلل تعوػ بّغ أّن حؼقؼي افبعٌ بؼقفف الوجو الّرابع:

ٍّ ](ڤ   :وؿقفف، [9افعودعيوت: ] (    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ) :وؿقفف ،[7: احل
  :وؿقفف ،[5٢عيس: ] (ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې)

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ    ) :وؿقفف ،[7افؼؿر: ](ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ)
 [.١١ – ١٢ظبس: ](ھ        ہ     ہ    ہ     ہۀ      ڻ  ۀ  ) :وؿقفف ،[47ادعورج: ] (ڦ  

احفؿ، وٓ مـوشبَي ذم مـ ادعؾقم أّن افذي عيقوع ذم افؼبقر هق أجسود ادقتك ٓ أروو
ّٓ أن تؽقن إجسود هل ظغ إجسود إوػ،  ذـر تشّؼؼ افؼبقر وخروج ادقتك مـفو إ
ّٓ ُشؽـك افّروح َل عيؽـ  وفق ـوكً إجسود أجسوًدا أخرى ٓ جَيؿع بقـفو وبغ إوػ إ

ًْ مـ أيِّ مؽون فتحّؼؼ ادؼصقد ًْ وخرج  .فتخصقص افؼبقر ـبُر معـك، بؾ فق ُخؾِؼ
أّن اهلل تعوػ حؽك ظـ ادؼـغ إكؽورهؿ فؾبعٌ ووصػفؿ إعّيوه  الوجو اخلامس:

  ٻ        يثىث     مث   جث   يت   ىت  مت       جت  حت  خت ) :بـ)اخلَْؾؼ اجلدعيد( بؼقفف
    ٿ    ٿ  ٿ  ٺ   ٺ      ڀٺ  ٺ      ڀ    ڀ  پ  پ  ڀ      پپ      ٻ    ٻ   ٻ

 [.5١ -5٢ – 49اإلهاء: ](ٹٹ     ٹ      ٿ

                                       
 ؾبغقّي ، معوَل افّتـزعيؾ ف(448) كزول افؼرآن فؾقاحدّي أشبوب  (،٢٠/8١ػ وافبقون فؾّثعؾبّل )ـــافؽش (٢)

(4/4١٢.)  
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عيدّل بقوقح ظذ أّن مػفقم اخلؾؼ ( ٺ  ٺ)ٓ رعيى أّن ؿقهلؿ ؾقام بعد: و
 اجلدعيد ظـدهؿ هق اإلظودة مّرًة أخرى.

أّن اهلل تعوػ حؽك صفودة إظضوء عيقم افؼقومي ظذ افؽوؾرعيـ  الوجو الّسادس:
 [١4قر: افـّ ](ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ) :وادـوؾؼغ بؼقفف

 ( ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ) :وؿقفِف
       ی  ی    ی      ی    ىئ    ىئ    ېئ    ېئ  ىئ     ېئ    ۈئ     ۈئ         ۆئ     ۆئ ) :وؿقفف [65عيس: ]

 :وذم احلدعيٌ ،[١٠ – ٢9ؾً: صِّ ؾُ ](  جب          حب    يئ    ىئ    مئ     حئ    جئ
 دُ شهَ ن ذا الذي يَ مَ  :يف نفسو رُ كَّ ويتف .ان عليكنبعث شاىدَ  اآلنَ  :قال لويُ  ثّ »

و ه وحلمُ ذُ خِ ق فَ طِ نْ فت َ  ،انطقي :ذه وحلمو وعظاموخِ فَ ويقال لِ  ،م على فيوختَ فيُ  ؟!عليّ 
ٌٍ آخر أّن افعبد عيقم افؼقومي (1)ش ... و بعملووعظامُ  ُُِ ملأ ،ي ربِّ  :يقول»، وذم حدعي رين  

ا  شاىدً على نفسي إّّل  زُ جيأُ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإين ّل  !لم؟من الظُّ 
ا، ا، وبلكرام الكاتبني شهودً ، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدً ميّن 

 .(2)ش فتنطق أبعمالو: نطقي، قالا :فيقال ألركانو فيو،م على تَ خْ قال: فيُ 
ووجف افّدٓفي ممّو شبؼ أّن صفودة إظضوء ذم حؼقؼي إمر هق إؿراٌر مـفو ظذ 

ّٓ مـ افػوظؾ ٓ (3)اؿسف بقاشطتفو صوحبفو بام ، ومـ ادعؾقم أّن اإلؿرار ٓ عيؽقن إ
مـ ؽره، ؾُعِؾؿ مـ ذفؽ أّن إظضوء افّشوهدة عيقم افؼقومي هل ظغ إظضوء افتل 
زاوفً ادعويص واؿسؾً أثوم ذم افّدكقو، وفق َل تؽـ هل هل َل تؽـ صفودهُتو إؿراًرا 

فسـُي وإعيدي وإرجُؾ إفقفؿ وتشفد ظؾقفؿ بام وإكام اّدظوء، ؾؽقػ ُتـَسى إ
ٍّ افعبد ظذ ربِّف بلّن  اؿسؾقه وهل َل تؽـ معفؿ آكذاك؟! وفق َل تؽـ هل هل ٓحت

                                       
 .( مـ حدعيٌ أيب هرعيرة ١968أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ ) ( ٢)
 .( مـ حدعيٌ أكس بـ موفؽ ١969أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ )  (١)
قبي: افتّ ]  ( ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ) :ومـ ذفؽ ؿقفف تعوػ ( 7)

عيـ.[ ٢7  أي: ُمؼرِّ
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هذه إظضوء َل تؽـ مقجقدًة حقـئٍذ ؾؽقػ ُتؼَبؾ صفودهُتو وعيمَخذ بنؿرارهو؟! ٓ شّقام 
ومي ظذ افعبد وهق مو ُأِصر إفقف أّن احلؽؿي مـ اشتشفود إظضوء هق إؿومي احلُّجي افتّ 

 ممّو عيتجّذ معف ـامل افعدل اإلهلّل.  (1)شمن نفسو رَ ذِ عْ ي ُ وذلك لِ »ذم احلدعيٌ بؼقفف 
ي ٓ احلؼ عيؽقن بلجزاء افبدن إصؾقّ  هل طوهرة ذم أنّ » :ؿول أفقدُّ افؽبر

 .(2)ش آخر ببدنٍ 
على  رجلٌ  أسرفَ » :ؿول × بلِّ ظـ افـّ   ظـ أيب هرعيرةَ مو جوء  الوجو الّسابع:

ث  ،اسحقوين ثّ  ،فأحرقوين تُّ إذا أان مِ  :أوصى بنيو فقال ه ادلوتُ رَ ا حضَ فلمّ  ،نفسو
ُبيِن عذابً رّب  عليّ  رَ دَ فوهللا لئن قَ  ؛يح يف البحراذروين يف الرِّ   ،او بو أحدً بَ  ما عذَّ  لَيُ َعذِّ

ما  :فقال لو ،ا ىو قائمفإذ ،ي ما أخذتِ دِّ أَ  :فقال لألرض ،ففعلوا ذلك بو :قال
  .(3)شلو بذلك رَ فَ فغَ  - كأو قال سلافتُ - ي ربّ  كَ خشيتُ  :فقال ؟على ما صنعتَ  كَ لَ حََ 

 .شفإذا ىو قائم ،ي ما أخذتِ دِّ أَ  :فقال لألرض » :-وافّشوهد مـ احلدعيٌ ؿقفف 
ٌَ هذا افّرجؾ أَمَر إرض أن تمّدَي مو  أخذْتف  ووجف افّدٓفي أّن اهلل فـاّم أراد بْع

مـ جسؿف حتك ظود ـام ـون، ممو عيدّل ظذ أّن هذا افبدن ادبعقث هق ظغ ذفؽ افبدن 
 ادحروق ادبثقث، وفقس بدًكو جدعيًدا ٓ ظالؿي فف بوّٕول.

َل عيؽقكقا عُيـِؽرون أّن اهلل هق افذي َخَؾَؼفؿ  أّن مؼـل ؿرعيش الوجو الثّامن:
ۇئ   ) :ٕرض، ـام بّقـف اهلل تعوػ بؼقففابتداًء، وٓ أكف هق افذي خؾؼ افّسؿقات وا

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ) :ؿقففو [87خرف: افزّ ]( ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
ڭ   ) :وؿقفف [9خرف: افزّ ](ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ

وفؽـفؿ ـوكقا عيستبعدون  ،[١5فؼامن: ]( ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

                                       
 .ؿرعيًبو مـ حدعيٌ أيب هرعيرة  دمتؼ (٢)
  (.١7/44فمفقّد )روح ادعوين  (١)
، ومسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ  ( مـ حدعيٌ أيب شعقد 7١9٢أخرجف افبخوريُّ ذم صحقحف برؿؿ ) (7)

 .مـ حدعيٌ أيب هرعيرة  -وافّؾػظ فف  -( ١756)
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وـام ؿول  إظودة أجسودهؿ مـ جدعيد ـام حؽوه اهلل ظـفؿ ذم مقاوع مـ ـتوبف افؽرعيؿ،
 بعُضفؿ ذم رثوء ؿتذ بدر: 

 بدرٍ  ؿؾقِى  ؾقِى وموذا بوفؼَ 
 

 ومِ ـَ بوفّس  زعيَّـى تُ زَ قْ مـ افشِّ  
 قوحْ ـَ ش بلن شقُل كو افرّ ّز ُُي  

 
 (1)؟!وهومِ  أصداءٍ  وـقػ حقوةُ  

وهلذا تليت إجقبي افؼرآكّقي ظذ اشتبعودهؿ مـ وجقه متعّددة،  ؽر أّن افذي عيعـقـو  
ون بف ممّو هق أظجى وأظظؿ مـ مـفو ذم هذا  ادؼوم هق آحتجوُج ظؾقفؿ بام ـوكقا عُيِؼرُّ

إظودهتؿ إػ افقجقد بعد افػـوء، ـتذـرهؿ بوفـّشلة إوػ افتل ُأوِجدوا ؾقفو مـ افعدم 
، [١7وم:افّر ](ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ) :ـام ذم مثؾ ؿقفف تعوػ

ٺ  ) :، وؿقفِف[5٢اإلهاء: ]( ٹ ٹ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  )   :وؿقفِف
ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

    ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ک   ڑ  ڑ  ک  ک ) :وؿقفِف ،[67 – 66مرعيؿ: ](ڦ
ٍّ ]( ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ،[5: احل

 [٢5ق: ](ی  ی    ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی ) :وؿقفِف

ذن ؾوفؼرآن افعظقؿ حؽك ظـ ادؼـغ ذم مسلفي اخلؾؼ )إؿراًرا( و)إكؽوًرا(، إ
ؾوإلؿرار مرتبط بخؾؼ اهلل هلؿ ظذ شبقؾ آبتداء، واإلكؽور مـصىٌّ ظذ ُؿدرتف ظذ 
إظودهتؿ بعد اإلؾـوء، ممّو عيعـل أهنؿ ـوكقا عيػفؿقن مـ افبعٌ إظودة إجسوم بلظقوهنو 

، وأهنؿ فق ـوكقا عيػفؿقن مـف إكشوء أجسوم جدعيدة فقسً هل إُوػ َفـاَم مـ جدعيد
 جلُّقا بوإلكؽور وأّسوا ظؾقف إذ هق بؿعـك اخلؾؼ إّول. 

ًٓ حمسقًشو ظذ ـقػّقي   أّن إبراهقؿ الوجو الّتاسع: شلل اهلل شبحوكف أن عيرعَيف مثو

                                       
قزى: 7/٢4١7إبقوت ذم صحقح افبخوري ) (٢) مـ خشٍى  هل اجِلػون ادصـقظي( بلضقَل مـفو هـو. وافشِّ

فؾؼويض ظقوض مشورق إكقار  (،٢/77٠)ؽرعيى احلدعيٌ ٓبـ ؿتقبي اكظر: خمصقص ظذ ادشفقر. 
 (.١/5٢8ٓبـ إثر )فوعيي ذم ؽرعيى إثر افـّ(، ١/١6٢)

 

 

 

ٻ  ٻ ٻ  ٻ    ٱ ) :إحقوء إمقات ادقظقد ذم أخرة ـام ذم ؿقفف
پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ 
 .[١6٠افبؼرة: ]   ( ڄ

 أربعي ضققر ذبحب - حغ شلفف مو شلل -ػل أعيي افؽرعيؿي أّن اهلل أمر إبراهقؿ ؾ
ـّ قؼطوت ـّ  وكتِػ  عف ـّ  وخؾطِ  رعيشف قرة مـ ثّؿ بتػرعيؼببعض،  بعضف ـّ ظذ هذه افصُّ ف

ـّ  ـّ معف، ؾؾاّم دظوه جعؾ عيـظر إػ »ظدم افّتامعُيز ظذ ؿؿؿ اجلبول مع إبؼوء رؤوشف
ضوئر  حؿ، وإجزاء مـ ـّؾ حؿ إػ افؾّ م، وافؾّ م إػ افدّ عيش، وافدّ عيش عيطر إػ افرّ افرّ 

 .(1)شتفدَ ضوئر ظذ حِ  بعض، حتك ؿوم ـؾُّ  صؾ بعضفو إػعيتّ 
ـّ  ووجف افّدٓفي أنّ  اهلل تعوػ أرى إبراهقَؿ ـقػّقي إحقوء ادقتك بنظودة افّطققر بلظقوهن

ـّ مع  ـّ أجسوًمو ُأخرى جدعيدة وٓ أكشل كظوئره إػ احلقوة مثؾام ـوكً متوًمو، وَل ُيؾؼ هل
 ُؿدرتف ظذ ذفؽ ـّؾف، ممّو عيدّل ظذ أّن افبعٌ هق َمعوٌد فألجسوم افػوكقي كػسفو.

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   گ     ژ) :ؿقفف ؾنن ؿقؾ: ؾام اجلقاب ظـ
ذ بّغ اهلل أّن اجلؾقد ادحسؿي إ   [56سوء: افـّ ]( گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ل وٓ ُتعود، وإن جوز ذفؽ ذم اجلؾقد جوز ذم إجسوم وٓ ؾرق؟  ُتبدَّ
ؿؾـو: ؿد أجوب افعؾامء ظـ هذا اإلعيراد مـ وجقه، فعّؾ مـ أؿقاهو أّن ادؼصقد 

أعيي افؽرعيؿي هق افّتجدعيد، ـام أصور إفقف اإلموم ؽر واحد ـوإلموم أمحد بـ بوفّتبدعيؾ ذم 
وـذفؽ أبق ظع اجلبّوئل  ،(2)(ـه١9٢)وثعؾى  ، (هـ١86)وادّزد  ،(هـ١4٢) حـبؾ

ّجوج   ،(ـه7٢9) وأبق افؼوشؿ افبَْؾخل ،(ـه7٠7) ، (3)وآخرون ،(ـه7٢٢)وأبق إشحوق افزَّ

                                       
 (.٢/7٢6)بـ ـثر افؼرآن افعظقؿ ٓتػسر  (٢)
  (.١5٢فغالم ثعؾى )اط عيوؿقتي افكِّ ، (6٠) محدفإلموم أ كودؿيي وافزّ ظذ اجلفؿقّ  دّ افرّ اكظر:  (١)
(، متشوبف افؼرآن 7/١7٢(، افتبقون ذم تػسر افؼرآن فؾّطقّد )١/65اكظر: معوين افؼرآن وإظرابف فؾزّجوج ) (7)

  (.١/٢٢7وخمتؾػف ٓبـ صفر آصقب )
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ٻ  ٻ ٻ  ٻ    ٱ ) :إحقوء إمقات ادقظقد ذم أخرة ـام ذم ؿقفف
پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ 
 .[١6٠افبؼرة: ]   ( ڄ

 أربعي ضققر ذبحب - حغ شلفف مو شلل -ػل أعيي افؽرعيؿي أّن اهلل أمر إبراهقؿ ؾ
ـّ قؼطوت ـّ  وكتِػ  عف ـّ  وخؾطِ  رعيشف قرة مـ ثّؿ بتػرعيؼببعض،  بعضف ـّ ظذ هذه افصُّ ف

ـّ  ـّ معف، ؾؾاّم دظوه جعؾ عيـظر إػ »ظدم افّتامعُيز ظذ ؿؿؿ اجلبول مع إبؼوء رؤوشف
ضوئر  حؿ، وإجزاء مـ ـّؾ حؿ إػ افؾّ م، وافؾّ م إػ افدّ عيش، وافدّ عيش عيطر إػ افرّ افرّ 

 .(1)شتفدَ ضوئر ظذ حِ  بعض، حتك ؿوم ـؾُّ  صؾ بعضفو إػعيتّ 
ـّ  ووجف افّدٓفي أنّ  اهلل تعوػ أرى إبراهقَؿ ـقػّقي إحقوء ادقتك بنظودة افّطققر بلظقوهن

ـّ مع  ـّ أجسوًمو ُأخرى جدعيدة وٓ أكشل كظوئره إػ احلقوة مثؾام ـوكً متوًمو، وَل ُيؾؼ هل
 ُؿدرتف ظذ ذفؽ ـّؾف، ممّو عيدّل ظذ أّن افبعٌ هق َمعوٌد فألجسوم افػوكقي كػسفو.

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   گ     ژ) :ؿقفف ؾنن ؿقؾ: ؾام اجلقاب ظـ
ذ بّغ اهلل أّن اجلؾقد ادحسؿي إ   [56سوء: افـّ ]( گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ل وٓ ُتعود، وإن جوز ذفؽ ذم اجلؾقد جوز ذم إجسوم وٓ ؾرق؟  ُتبدَّ
ؿؾـو: ؿد أجوب افعؾامء ظـ هذا اإلعيراد مـ وجقه، فعّؾ مـ أؿقاهو أّن ادؼصقد 

أعيي افؽرعيؿي هق افّتجدعيد، ـام أصور إفقف اإلموم ؽر واحد ـوإلموم أمحد بـ بوفّتبدعيؾ ذم 
وـذفؽ أبق ظع اجلبّوئل  ،(2)(ـه١9٢)وثعؾى  ، (هـ١86)وادّزد  ،(هـ١4٢) حـبؾ

ّجوج   ،(ـه7٢9) وأبق افؼوشؿ افبَْؾخل ،(ـه7٠7) ، (3)وآخرون ،(ـه7٢٢)وأبق إشحوق افزَّ

                                       
 (.٢/7٢6)بـ ـثر افؼرآن افعظقؿ ٓتػسر  (٢)
  (.١5٢فغالم ثعؾى )اط عيوؿقتي افكِّ ، (6٠) محدفإلموم أ كودؿيي وافزّ ظذ اجلفؿقّ  دّ افرّ اكظر:  (١)
(، متشوبف افؼرآن 7/١7٢(، افتبقون ذم تػسر افؼرآن فؾّطقّد )١/65اكظر: معوين افؼرآن وإظرابف فؾزّجوج ) (7)

  (.١/٢٢7وخمتؾػف ٓبـ صفر آصقب )
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و يل مـ هذا اخلوتؿ خومتً  غْ ُص ) :وئغـام تؼقل فؾّص  ،اجدعيدً  َل وّ إ كو اجلؾدَ دْ ظَ أَ  :ادعـك»و
ّٓ ؾوخلوتؿ ادصقغ هق إوّ  ،وؾقؽنه وعيصقغ فؽ مـف خومتً  (هؽرَ  قوؽي افّص   أنّ ل إ
 .(1)شي واحدةت وافػّض تغّر 

مو تؼقل ذم » :وؿد جوء هذا ادعـك أعيًضو ظـ جعػر بـ حمؿد حغ ؿول فف أحدهؿ
هذه اجلؾقد ظصً  هْى : (گ  گ  گ  ڳ  ک   گ   )هذه أعيي 

  ...ً ؾام ذكى افغر؟ بَ ذِّ ؾعُ 
 هو. ؽ! هل هل، وهل ؽرُ ؾؼول أبق ظبد اهلل: وحيَ 

 كقو.و مـ أمر افدّ يل صقئً  ْؾ ؿول: ؾؿثِّ 
  ًَ وجبؾفو، ثؿ  ظؾقفو ادوءَ  ـًي ؾؽنهو، ثؿ صىَّ بِ  أخذ فَ رجاًل  فق أنّ  ؿول: كعؿ، أرأعي

 .(2)ش! ؿول: بذ.. أَل تؽـ هل هل وهل ؽرهو؟  هو إػ هقئتفو إوػردَّ 
 (ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    ڄ ) :ؿقفف تعوػ الوجو العاشر:

ووجف افّدٓفي مـ أعيي أّن اهلل أخز بعؾؿف افّتوّم بؽّؾ مو تلـؾف إرض مـ  ،[4]ق: 
عد أجسود افؽوؾرعيـ وإػ أعيـ تذهى وإَٓم تصر، حقـام اشتبعدوا مْجَع أجسودهؿ ب

وٓ ، [7ق: ] (ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ   ٹ   ) :تػتًُّ ُرؾوهتو وحتؾُّؾ ذّراهتو بؼقهلؿ
ّٓ اإلصورة إػ إظودتف تؾؽ  مـوشبَي فذـر ظؾِؿف وإحوضتف بلجزاء إمقات ادتحؾِّؾي إ

إكام  (ڤ  ڦ  ڦ  ) ظُ ػْ حِ و» :(ـه5٢8) إكدفزُّ ؿول ابـ ظطّقي  إجسود بلظقوهنو.
    .(3)شيعيقم افؼقومهق فقعقد بعقـف 

وأمجعقا » :(ـه7١4)اإلمجوع ادحؽل، ؿول أبق احلسـ إصعريُّ  الوجو احلادي عشر:

                                       
(، افؽشػ 5/٢47) زّي ؾطّ فجومع افبقون واكظر ـذفؽ:  (.5/١54) ؾؼرضبّل ف افؼرآن ٕحؽوم اجلومع (٢)

 (.7/77٢) عؾبّل ؾثّ وافبقون ف
(، افزهون ذم تػسر 7/79(، بحور إكقار فؾؿجؾّز )١/٢٢7متشوبف افؼرآن وخمتؾػف ٓبـ صفر آصقب ) (١)

 (.١/99افؼرآن فؾَبْحرايّن )
  (.5/٢56ٓبـ ظطّقي )ر افقجقز ادحرَّ  (7)

 

 

 

ـُ (1)شٌ عيقم افؼقوميبعَ إجسود افتل أضوظً وظصً هل افتل تُ  أنّ ...  ، وكؼؾف ـذفؽ اب
 .(3) (ـه444)وأبق ظؿرو افّداينُّ ، (2)(ـه786)أيب زعيد افؼراوينُّ 

افؼوئؾغ بلّن إجسوم ادبعقثي فقسً هل هل وإكام مثؾفو بؼقفف وأّمو اشتدٓل 
ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ) :تعوػ

 .(4) -ظذ حّد تعبر أفقدِّ افؽبر -  ؾفذا رء ٓ عيؽود عُيػَفؿ مـ أعيي    (ى
أّن  - وافعؾؿ ظـد اهلل -وؿد أجوب افعؾامء ظـ هذه أعيي مـ وجقه، أطفُرهو 

: إعّيوهؿ، ذفؽ أّن مـ إشوفقى افعربّقي ادعروؾي إضالَق افـِؿْثؾ (ۉ)ادؼصقد بـ
عيؼول: ِمثُْؾؽ ٓ عيػعؾ هذا، أي: أكً، ظذ افّذات كػسفو ٕكف عُيسووهيو وعيؼقم َمؼومفو، 

 .(5)ش[٢77افبؼرة: ]    (ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ) :ؿقفف تعوػ ـفوم
ـُ تقؿقّي بدوء فؾؿَ  ٌؾ ثْ عود مِ ؿُ ـاف ؾننّ  (ؾثْ ؿِ ـاف) ؽ فػظيُ ٓ تقحْش » :ؿول صقخ اإلشالم اب

 ،اعودً ا ومُ ءً بدَ غوعيرة بغ ـقكف مُ ؿُ ـف مـ جفي افثؾُ أو هق مِ  عودٌ ؾفق مُ  ،وإن ـون هق بعقـف
عودة هل ؿُ ـالة افوـذفؽ افّص  ،وػظقدت بعقـفو ؾفل إُ مً وأُ ار إذا هتدّ وهذا ـوفدّ 

 ،مثوهلؿ إذا صوءأ هؿ وعيعقدُ عقدُ رآن بلكف شبحوكف عيُ وؿد كطؼ افؼ، فووػ وهل مثؾُ إُ 
 .(7)شدرتف ظذ إظودهتؿؼ مثؾفؿ هق ؿُ ؾْ درتف ظذ َخ ادراد بؼُ »، ؾـ(6)شوـالمهو واحد

وـقن رضس افؽوؾر  ،اردً ا مُ ردً ي ُج ـقن أهؾ اجلـّ وأّمو اشتدٓهُلؿ بـام ورد مـ 

ؾؾعّؾ فػي متوًمو فؾّدكققعّيي: أخرى خمو ـجبؾ أحد ظذ أّن إجسوم ذم أخرة هل أجسومٌ 

                                       
  (.١8١) فألصعرّي  غررشوفي إػ أهؾ افثّ  (٢)
  .(٢٢١)ٓبـ أيب زعيد ـ ـَمع ذم افسُّ اجلو (١)
شوفي افقاؾقي ٕيب ظؿرو افّدايّن ) (7)   (.١٠7افرِّ
 (.١7/59فمفقّد )روح ادعوين اكظر:   (4)
فمفقّد روح ادعوين (، ١/567فؾػّققمّل )ادصبوح ادـر (، 5/9٢ٓبـ اجلقزّي )زاد ادسر اكظر:  (5)

 (.7/١٢9) فؾّشـؼقطّل أوقاء افبقون (، ٢8/١5)
 (.76ٓبـ تقؿّقي )شوئؾ جومع افرّ   (6)
 (.٢7/١5٢صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ) جمؿقع ؾتووى  (7)
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ـُ (1)شٌ عيقم افؼقوميبعَ إجسود افتل أضوظً وظصً هل افتل تُ  أنّ ...  ، وكؼؾف ـذفؽ اب
 .(3) (ـه444)وأبق ظؿرو افّداينُّ ، (2)(ـه786)أيب زعيد افؼراوينُّ 

افؼوئؾغ بلّن إجسوم ادبعقثي فقسً هل هل وإكام مثؾفو بؼقفف وأّمو اشتدٓل 
ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ) :تعوػ

 .(4) -ظذ حّد تعبر أفقدِّ افؽبر -  ؾفذا رء ٓ عيؽود عُيػَفؿ مـ أعيي    (ى
أّن  - وافعؾؿ ظـد اهلل -وؿد أجوب افعؾامء ظـ هذه أعيي مـ وجقه، أطفُرهو 

: إعّيوهؿ، ذفؽ أّن مـ إشوفقى افعربّقي ادعروؾي إضالَق افـِؿْثؾ (ۉ)ادؼصقد بـ
عيؼول: ِمثُْؾؽ ٓ عيػعؾ هذا، أي: أكً، ظذ افّذات كػسفو ٕكف عُيسووهيو وعيؼقم َمؼومفو، 

 .(5)ش[٢77افبؼرة: ]    (ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ) :ؿقفف تعوػ ـفوم
ـُ تقؿقّي بدوء فؾؿَ  ٌؾ ثْ عود مِ ؿُ ـاف ؾننّ  (ؾثْ ؿِ ـاف) ؽ فػظيُ ٓ تقحْش » :ؿول صقخ اإلشالم اب

 ،اعودً ا ومُ ءً بدَ غوعيرة بغ ـقكف مُ ؿُ ـف مـ جفي افثؾُ أو هق مِ  عودٌ ؾفق مُ  ،وإن ـون هق بعقـف
عودة هل ؿُ ـالة افوـذفؽ افّص  ،وػظقدت بعقـفو ؾفل إُ مً وأُ ار إذا هتدّ وهذا ـوفدّ 

 ،مثوهلؿ إذا صوءأ هؿ وعيعقدُ عقدُ رآن بلكف شبحوكف عيُ وؿد كطؼ افؼ، فووػ وهل مثؾُ إُ 
 .(7)شدرتف ظذ إظودهتؿؼ مثؾفؿ هق ؿُ ؾْ درتف ظذ َخ ادراد بؼُ »، ؾـ(6)شوـالمهو واحد

وـقن رضس افؽوؾر  ،اردً ا مُ ردً ي ُج ـقن أهؾ اجلـّ وأّمو اشتدٓهُلؿ بـام ورد مـ 

ؾؾعّؾ فػي متوًمو فؾّدكققعّيي: أخرى خمو ـجبؾ أحد ظذ أّن إجسوم ذم أخرة هل أجسومٌ 

                                       
  (.١8١) فألصعرّي  غررشوفي إػ أهؾ افثّ  (٢)
  .(٢٢١)ٓبـ أيب زعيد ـ ـَمع ذم افسُّ اجلو (١)
شوفي افقاؾقي ٕيب ظؿرو افّدايّن ) (7)   (.١٠7افرِّ
 (.١7/59فمفقّد )روح ادعوين اكظر:   (4)
فمفقّد روح ادعوين (، ١/567فؾػّققمّل )ادصبوح ادـر (، 5/9٢ٓبـ اجلقزّي )زاد ادسر اكظر:  (5)

 (.7/١٢9) فؾّشـؼقطّل أوقاء افبقون (، ٢8/١5)
 (.76ٓبـ تقؿّقي )شوئؾ جومع افرّ   (6)
 (.٢7/١5٢صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ) جمؿقع ؾتووى  (7)
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أصّح مو عيؼول ذم اجلقاب ظـ هذا اإلعيراد أّن افّتـشئي إُخرى فقسً مموثؾي فؾّتـشئي 

ظذ اهلل  ُل ـزِ قُ إُوػ، ؾوُٕوػ ـوكً مـ ذـر وأكثك ظذ مو هق معروف، وأّمو إُخرى ؾ

تـُبً مـف ؾ - وذفؽ مو بغ افـّػختغ -ـَؿـلِّ افّرجول  امءمـ افّس إمقات موًء 

، وهلذا ؾنّن إجسوم ادبعقثي وإن ـوكً هل افّدكققعّيي (1)ؾؼْ ً افبَ ـام عيـبُ  أجسوُدهؿ

ّٓ أهنو ختتؾػ ظاّم ـوكً ظؾقف مـ بعض افقجقه بام عيتـوشى مع ضبقعي افعوََل  بعقـفو إ

، وـقن (2)إخروي، ـُؼدرهتو ظذ حتّؿؾ دكّق افّشؿس مـفو ؿدَر مقؾ دون أن تتػّحؿ

ٓ ، وـقهنؿ (4)، وٓ عيـومقن(3)شطونطون، وّل يتغوّ خِ تَ ّل يبصقون، وّل ميَْ »ؾ اجلـّي أه

 إػ ؽر ذفؽ. ، وثبقهتؿ فرؤعيي افّرّب (5)ؿعيػـك صبوهُب 
قَر وإفقاَن مـ افّتغقر ادـوشى  وممّو عُيؾَحؼ بام بذفؽ آختالِف مو عيطول افصُّ

، (6)شلنيا مكحّ ادً عَ ا جِ يضً بِ ًدا ُمرًدا، اجلنََّة ُجر »فؾحول، ـؽقن أهؾ اجلـّي عيدخؾقن 

                                       
فؾحوـؿ  حقحغادستدرك ظذ افّص (، 4/١١7٠)صحقح مسؾؿ (، 4/٢88٢) صحقح افبخورّي اكظر:  ( ٢)

(4/54١ .)                                                                                                                                             
قػّقي ادعود مو ذهى إفقف  :لطيفة           نّ أ»إكدفزُّ مـ  بـ َؿِزّ  احلسغ بـ أمحد أبق افؼوشؿمـ ؽرائى إؿقال ذمـ 

ـ ضغ وكػخبخؾ ؾ وابتداءٍ وتـوُش  هؿ بـؽوٍح أوس مثؾ مو بدظودة تؽقن ذم افـّاإل ـ َخ  ،ؼ م اء ؼ آدم وحقّ ؾْ ـام جرى م
،ؿ افبؼـؼ افبـغ مـ كسؾ وكؽوح اػ آخر مقفقد ذم افعوفَ ؾْ وَخ  ره دِّ ؼَ ة ؿصرة ظذ حسى مو عيُ ذفؽ ذم مدّ  ـؾُّ  يِّ

ظراف:  ( ۈئ   ۈئ  ېئ            ): ؼقفف تعوػفتعوػ  احلؼُّ    (.9/٢٠4. روح افبقون إلشامظقؾ حّؼل )ش[١9]ٕا
 (.4/6٢5) فؾحوـؿ حقحغادستدرك ظذ افّص (، ٢6/7١4)ون بّ صحقح ابـ حِ  اكظر:  (١)
ٌ أيب هرعيرة ١874(، ومسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ )7٠77أخرجف افبخوريُّ ذم صحقحف برؿؿ )  (7) ـ حدعي  .( م
 م افرازّي افػقائد فتاّم (، 4/١٢8ٓبـ ظدّي )افؽومؾ (، 8/74١فؾّطزايّن )ادعجؿ إوشط  اكظر: (4)

 . (7/74) فألفبوينّ حقحي شؾسؾي إحودعيٌ افّص (، ٢/٢74)
(، وصّححف إفبوينُّ ذم خترجيف ١8١6ذم شــف برؿؿ ) ارملُّ افدّ (، و١5١6ذم شــف برؿؿ ) مذيُّ افّس  أخرجف (5)

 (.7/٢566ٕحودعيٌ مشؽوة ادصوبقح فؾّتزعيزّي )
(، وافّطزاينُّ ذم معجؿف ١١٠77مسـده برؿؿ )ذم أمحد (، واإلموم ١545ذم شــف برؿؿ ) مذيُّ افّس  أخرجف (6)

صحقح اجلومع ، وصّححف إفبوينُّ ذم  ( وؽُرهؿ مـ حدعيٌ معوذ بـ جبؾ٢٢8افؽبر برؿؿ )
(١/٢74٢ .) 



د. بدر بن ناصر العّواد المعاد الجسمانّي تحقيق القول فيه والّرّد على منكريه

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

173

 

 

 

ذم   ، وظذ صقرة عيقشػ(1)شا يف عرض سبع أذرعون ذراعً تّ ق آدم سِ لْ على خَ »
ػي ذم افّدكقو.(2)احلسـ واجلامل  ، ومـ ادعؾقم أّن أهؾ اجلـّي َل عيؽقكقا ظذ هذه افصِّ

، (3)افقجقه دَ قافعققن ُش  رَق زُ وكظره ـذفؽ ـقُن ادجرمغ حُيؼون عيقم افؼقومي 
جول عيـ أمثوَل افّذّر ذم ُصَقر افرِّ  غ وأربعغد افؽوؾر اثـؾْ جِ  ظِ ؾَ ؽِ ، وـقن (4)وادتؽزِّ

ف جمؾِس وظوتؼف مسرة شبعغ خرعيًػو، و فكِ ذُ أُ  بغ صحؿيِ ومو أحد،  ف مثَؾ ذراًظو، ورضِش 
ـِ ، ومسُخ صقرة آزر إػ ِذعْيخ ؿبقِح افّصقرة (5)ؿ مو بغ مؽي واددعيـيمـ جفـّ  مـت
 إػ ؽر ذفؽ.  (6)افّرائحي

ّض افـّظر ظـ آختالف ذم ثبقت بعض مو ورد ذم هذا افبوب ؾنّن افؼدر غَ وبِ 
ادّتػؼ ظؾقف هق أّن آختالف مـ حقٌ اجلؿؾي حّؼ ثوبً، وأّن افّصحقح أّن افّتغرُّ 

ذم  احلوصؾ ذم اخلالئؼ بغ مو ـوكقا ظؾقف ومو صوروا إفقف إكام هق مـ بوب افّتغقر
ػوت ٓ تبوعيـ افّذوات، مثؾفؿ ذم ذفؽ مثؾ إرض افتل ؿول اهلل ظـفو ڻ   ) :افصِّ

 -ظذ افّصحقح  -ؾـ)تبدعيؾ إرض(  ،[48إبراهقؿ: ](ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ
ؾفذه  ،ًمْ وٓ أَ  ٌج قَ رى ؾقفو ظِ هو حتك ٓ عيُ بحورهو وتغقرُ  جبوهلو وتػجرُ  هق كسُػ »

                                       
ـُ (، وا79١٠أخرجف أمحد ذم مسـده برؿؿ )  (٢) ٌ أيب هرعيرة 74٠٠6ذم مصـّػف برؿؿ ) أيب صقبيَ  ب ـ حدعي  .( م

يف َعْرِض »( دون زعيودة ١874برؿؿ )صحقح مسؾؿ (، و7٢49برؿؿ ) افبخورّي صحقح  واحلدعيٌ أصُؾف ذم       
 .شسبع أذرع

 .(١46) قر فؾبقفؼلِّ ُش افبعٌ وافـُّ(، ١٠/١8٠فؾّطزاينِّ )ادعجؿ افؽبر اكظر: (  ١)
ؾسؾي افّصحقحي (، وصّححف إفبوينُّ 7944برؿؿ ) ةرَ ة ادفَ َرَ إحتوف اخلِ واحلدعيٌ حّسـف افبقصريُّ ذم          ذم افسِّ

  (.١5٢١برؿؿ )
ُققضّل ادـثقر  رّ افدُّ  (،5/7١٢ٓبـ اجلقزّي )زاد ادسر (، ١7/٢47) زّي ؾطّ جومع افبقون ف اكظر: (7) فؾسُّ

(6/44٠.) 
 (. ١/٢79)أمحد اإلموم مسـد (، 4/655) مذّي شــ افّس اكظر:  (4)
 (.4/677) فؾحوـؿ حقحغادستدرك ظذ افّص (، 4/7٠7) مذّي شــ افّس اكظر:  (5)

ؾتح : ورد ذم بعض إحودعيٌ اختالٌف ذم مؼودعير حجؿ افؽوؾر، ؿول احلوؾظ ابـ حجر افعسؼاليّن ذم تنبيو     
 .شورور ذم افـّظذ اختالف تعذعيى افؽػّ  هذه ادؼودعير حمؿقٌل  اختالَف  لنّ ـ» :(٢٢/4١7)افبوري 

 (.8/5٠٠بـ حجر )ٓؾتح افبوري (، 7/٢١١7) صحقح افبخورّي اكظر:  (6)
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 اس يوم القيامة على أرض بيضاءَ شر النّ يُ »:×ف ، وذم احلدعيٌ ظـ(1)شوػؽر إ حوٌل 
تبدعيؾفو »، وأّمو )تبدعيؾ افّسؿقات( ؾفق (2)شألحد ليس فيها معلمٌ ، نقيٍّ  ةِ صَ رْ كقُ   عفراءَ 

 .(3)شواكتشور ـقاـبفو وخسقف صؿسفو وؿؿرهو بوكشؼوؿفو
 ؾُعِؾؿ مـ ذفؽ أّن افّتبدعيؾ ادذـقر ذم ـتوب اهلل هق ذم حؼقؼتف تغقُر صػوت ٓ 

 . (4)تبدعيُؾ ذوات
وأّمو دظقاهؿ أّن ـوّؾي َمـوضوت افّتؽؾقػ افّدكققيِّ واجلزاِء إخرويِّ متعّؾؼٌي هبو 

 ،هبو و ختتصُّ دار أحؽومً  ّؾ فؽ َؾ عَ َج »أصوفًي ٓ بوفبدن ؾفذا ؽر مسّؾؿ، ؾنّن اهلل شبحوكف 
َـّ   وإرواُح  -بدان كقو ظذ إدار افدّ  أحؽومَ  َؾ عَ َج و ،مـ بدن وكػس كسونَ هذا اإل َى ور
سون ظذ مو عيظفر مـ حرـوت افؾِّ  بيً ي مرتَّ ظقّ ف افّؼ أحؽومَ  َؾ عَ وهلذا َج  ،-هلو  تبعٌ 

 .(5)شفخالؾَ  قُس ػُ ن أوؿرت افـُّ إواجلقارح و

 ادلسألة الثّانية: كيف تُعاد األجسام يوم القيامة؟ 
اجلسؿ ادبعقث  وؿد تـوزع افـّوس ذم هذه ادسلفي، وافـّزاع ؾقفو متػّرع ظـ افؼقل بلنّ 

ظبورٌة ظـ »، ومـشمه آختالف ذم مػفقم )ؾـوء إجسوم( هؾ هق: (6)هق افّدكققيُّ بعقـف
ِق أجزائفو وخروِجفو ظـ آكتػوع هبو  .(7)شاكعدامفو وـقهِنو كػًقو حمًضو؟ أو ظـ تػرُّ

                                       
 ٓبـ حجر ؾتح افبوريوفالشتزادة: اكظر اخلالف ذم ادسلفي ذم  (.7/747) ٓبـ ظطّقير افقجقز ادحرَّ  (٢)

(٢٢/775.)  
ـ حدعيٌ شفؾ بـ شعد ١79٠( ومسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ )6٢56أخرجف افبخوريُّ ذم صحقحف برؿؿ ) (١)  .( م
 (.١/٢47) ٓبـ ُجَزيسفقؾ افتّ  (7)
افػصؾ ذم ادؾؾ  (،١/757)كؼض اإلموم أيب شعقد ظثامن بـ شعقد ر فالشتزادة ذم ظؿقم هذه ادسلفي: اكظ (4)

ؿوة ادػوتقح رْ مِ (، ٢7/١49صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي )ؾتووى (، جمؿقع 4/68وإهقاء وافـَِّحؾ ٓبـ حزم )
قخ ووى ورشوئؾ ؾضقؾي افّش جمؿقع ؾت، (٢57)فؾؿعؾِّؿّل افؼوئد إػ تصحقح افعؼوئد (، 9/7٠٠فؾؼوري )

  .(١/76حمؿد بـ صوفح افعثقؿغ )
 (.67ٓبـ افؼّقؿ )وح افرُّ  (5)
 أّمو افؼقل بنظودة إجسوم إظودًة مثؾّقًي ٓ ظقـّقي ؾؼد شبؼ بقوُكف وافّردُّ ظؾقف بام عُيغـل ظـ إظودتف مّرة أخرى.( 6)
عيـ زاده ظذ تػسر افؼويض افبقضووي ) (7)  (.7/٢٠7حوصقي حمقل افدِّ
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 وؿد اكؼسؿ افـّوس ؾقفو إػ مذاهى:
ـقى بعد تػرعيؼ إجزاء وافسّ  ؿّ ضَّ ؼ بوفإكام تتعؾّ » إلظودةأّن ا :ادلذىب األّول

 .(1)شيصؾقّ إ
بلّن  -وإن َل عيؽـ مـ افؼوئؾغ بف  -وؿد ذح أبق حومد افغزايل ضبقعي هذا ادذهى 

، اب مثاًل ا بصقرة افسُّ رً كسون متصقِّ اإل وعيبؼك جسؿُ  ،م إظراضدِ عَ ـْ أن تَ » ادؼصقد
مـ إظراض،  ومجؾيٌ  ـقى واهلقئيُ ّس ضقبي وافقن وافرُّ وافؾَّ  ؾتؽقن ؿد زافً مـف احلقوةُ 

 .(2)شوعود إفقفو أمثوهلُ وتُ  ،بعقـفو عود إفقفو تؾؽ إظراُض وعيؽقن معـك إظودهتو أن تُ 
ذّرات إجسوم ادتـوثرة وتلفقػ ُجَزعيئوهتو ادتػتِّتي بطرعيؼ مجع  وظؾقف ؾقؽقن افبعٌ

قكف بـ)إجزاء إ  همٓءوصؾّقي(، ممو هق حمػقظ مـ أن تلـؾف إرض ممو عُيسؿُّ
َغر ٓ تػسد، بؾ  عيزظؿقن أّن ادوّدة افتل تؽّقكً مـفو تؾؽ اجلزعيئوت ادتـوهقِي ذم افصِّ

ؽَر أهنو حتّقفً بودقت مـ  -وهق مو عيطؾؼقن ظؾقف اجلقهر افػرد  - بلظقوهنو بوؿقيٌ هل 
صػٍي إػ صػي، وشتتحّقل بوفبعٌ مـ صػٍي ٕخرى وذفؽ بنظودة إظراض إفقفو 

، َمَثُؾفو ذم ذفؽ َمَثُؾ افّصوئغ افذي عُيغرِّ اخلوتؿ مـ صقرة ٕخرى مع (3)أخرى مّرة
 بؼوء ادوّدة إشوشّقي.

كػخ  طرة حوَل ل افػِ احلوصؾي ذم أوّ »تؾؽ إظضوء  (يإصؾقّ  إجزاءَ )ـبقا ـَ ظَ وؿد 
ا  ظـ أن تصر جزءً ؾضاًل  ،ا فبدن آخرمـ أن تصر جزءً  وهل ظـدهؿ حمػقطيٌ  ،وحافرُّ 

 .(4)شو ففأصؾقًّ 

                                       
  .(٢٢6) آؿتصود ذم آظتؼود فؾغزايلّ واكظر: . (5/57) فؾـّقسوبقرّي ؽرائى افؼرآن  (٢)
 .(٢٢6) آؿتصود ذم آظتؼود فؾغزايلّ  (١)
ُـّ اكظر:  (7)  (.١/١٠٠ٓبـ افؼّقؿ )عودة مػتوح دار افّس (، 6٢و6٠) ٓبـ تقؿّقي اتبقّ اف
عيـ فؾّرازّي )ا واكظر: (.٢5/٢78فمفقّد )روح ادعوين  (4) أبؽور إؾؽور (، ١/6٢ٕربعغ ذم أصقل افدِّ

 (.٢/7٢) فؾـََّػراوي واينافػقاـف افدّ (، 7/477فإلجيل )ادقاؿػ ، (4/١7١) فممدي
اكظر: جمؿقع .  -م ظؾقفو بنذن اهلل تعوػ وشقليت افؽال -: ؿوفقا بذفؽ هروًبو مـ ُصبفي أـؾ وادلـقل تنبيو      

 (. ٢7/١47)ي ابـ تقؿقّ م صقخ اإلشالؾتووى 
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ظذ  - ، وهق ادشفقر(1)وهذا مذهى ضوئػٍي مـ ادتؽؾِّؿغ مـ افَؽّرامّقي وؽرهؿ
 .(3)، بقـام َكَسَبف ؽُر واحد إػ إؿّؾ (2)-ؿقل

 .(4)وافذي عيظفر أّن مـ جـح إػ هذا ادذهى ؾفق ممـ عيؼقل بومتـوع إظودة ادعدوم
 مو عيع: وممو اشتدّل بف همٓء ظذ مو ذهبقا إفقف

ػرعيؼ بعد افتّ  قر بوإلحقوء بعد ادقت واجلؿعِ ُش افي ظذ ـقن افـُّ افدّ  قُص ُص افـُّ » -٢
 (ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ ) : ـؼقفف تعوػ ،بعد افعدم ٓ اإلجيودِ 

ېئ  ېئ   ) : إػ ؿقفف(ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں    ) : وـؼقفف تعوػ، [١6٠]افبؼرة: أعيي
 (ڀ  ڀ)و ،[9ؾوضر: ](ۈ ۈ   ) :وـؼقفف ،[١59]افبؼرة:(ىئ

بعد مو ذـر بدأ اخلؾؼ مـ ضغ   [١9إظراف: ] (ۈئۈئ  ېئ    ) و، [٢٢خرف: افزُّ ]
ڻ   ) [٢9افعـؽبقت: ](گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ): شوهد مثؾرى وعيُ عيُ  ظذ وجفٍ 

ٹ   ) :ـؼقفف تعوػو، [١٠افعـؽبقت:] ( ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ
 (ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 .(5)شػرعيؼ دون اإلظدامرة بوفتّ شعِ ؿُ ـإػ ؽر ذفؽ مـ أعيوت اف  [5 – 4رظي: افؼو]
و و)احلُؼ( بؿعـك:  -١ أكف فق ـون )ادقُت( بؿعـك: إظدام إجسوم إظداًمو تومًّ

َظَدُم وصقل  - امتـوع إظودة ادعدوم بعقـف بـوًء ظذ - إكشوئفو مـ جدعيد فؾزم مـ ذفؽ
قف ظذ احلؼ ، (6)قؼي، ّٕن اجلسَؿ افـُؿعوَد فقس هق افـُؿبدأ وإكام مثُؾفاجلزاء إػ مستحؼِّ

عيؾزم ذم  [ٓ]مـ إبدان حتك  بعدم اكعدام رءٍ  كؾتزم افؼقَل » :ومـ أجؾ ذفؽ ؿوفقا

                                       
 (.5/٢97فؾؼوري )مرؿوة ادػوتقح اكظر:  (٢)
 .(١/٢6٠)فؾّسّػورعيـّل ي فقامع إكقار افبفقّ اكظر:  (١)
 (. ٢5/٢78فمفقّد )روح ادعوين  (،١/676) ؽّل بْ ؾتووى افسُّ اكظر:  (7)
عير آخر ُيوفػ مو اشتظفركوه ؾوكظره (. وٕيب ظبد اهلل افّرازي تؼر١6/٢74فمفقّد )روح ادعوين اكظر:   (4)

-  ًَ   (.١74) رعيـمغ وادتلّخ ؾؽور ادتؼدّ أؾ حمّص ذم ـتوبف  -إن صئ
 (.١/١٢8فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  (5)
 (.١/١٢7اكظر: ادصدر افّسوبؼ ) (6)

 

 

 

 .(1)شجتامعُ ض هلو ذم افبعٌ آعرِ وعيَ  ُق ػرُّ هلو افتّ  َض رَ وإكام ظَ  ،افبعٌ إظودة ادعدوم
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ) : ؿقفف تعوػ -7

 .[99اإلهاء: ]  (ڑ

افؽػرة  طوهر أعيي أنّ  أنّ » -ظذ حّد تعبر أيب افّثـوء أفقدِّ  -وجف افّدٓفي و
تي فؿ ادتػتِّ ؿي وظظومِ أكؽروا إظودهتؿ إػ عيقم افؼقومي ظذ معـك مجع أجزائفؿ ادتػرِّ 

يت   ) :بؼقهلؿ هُ قْ ـَ فذي ظَ ؾفق ا ،كقووتآفقػفو وإووؾي احلقوة ظؾقفو ـام ـوكً ذم افدّ 
ظؾقفؿ  دّ ؾرَ    ( حت  خت         مت  ىت  ) :د ؿقهلؿبع [49اإلهاء: ](جث  مث  ىث
 وظذ هذا تؽقن أعييُ » :، ثّؿ ظّؼى ظذ ذفؽ بؼقفف(2)شبرهوينّ  بنثبوت ذفؽ بطرعيٍؼ 

 .(3)شقاحلؼ بنظودة أجزاء إبدان افتل تتػرّ  إنّ  :ي مـ عيؼقلأدفّ  أحدَ 
 . (4)حد ظذ أّن هذا هق طوهر افـُُّصقصوؿد أصور ؽر وا

احلؼ بجؿع  أنّ  ح مـ هذه ادذاهىافذي عيسّج » :افؽبر حقٌ ؿول ؿول أفقدُّ 
، وأصور مصطػك صزي (5)شل افعؿر إػ آخرهي افبوؿقي مـ أوّ إجزاء إصؾقّ 

                                       
قوق.(. ومو بغ ادعؽقؾغ زعيودة مـل اؿتضوهو ٢4/٢4٠) فمفقّد روح ادعوين  (٢)  افسِّ
 (.٢5/٢78فمفقّد)روح ادعوين  (١)
 (.٢5/٢78ادصدر افّسوبؼ ) (7)
  (.٢4/٢44فمفقّد )روح ادعوين ، (5/77٢) فؾخػوجّل  ايضظـوعيف افؼويض وـػوعيي افرّ اكظر:  (4)
 (.١7/6٠فمفقّد )روح ادعوين  (5)

روح قن مقاًل إفقف، ؾؼد ؿول ذم مقوع آخر مـ افذي عيظفر أّن ترجقحف هلذا افؼقل ٓ عيعدو أن عيؽ :تنبيو         
ؿ ؾِ فقٓ مو ظُ »وأكف  ش إمرعيـ ـون ذم اظتؼود أيِّ  و بعد افؼقل بودعود اجلسامينِّ ٓ أرى بلًش » :(5/59)ادعوين 
عقؿ وافعذاب بوفـّ  افؼقُل ا َل عيبعد ظؼاًل ه ـػرً بحقٌ صور إكؽورُ  ورة مـ ادعود اجلسامينِّ عيـ بوفرّض مـ افدِّ 

 .شؾؼط غِ وحوكقّ افرُّ 
هذا هق ادشفقر ظـد ادتؽؾِّؿغ ذم اختصوص إجزاء إصؾّقي بوإلظودة، فؽـ ؿول افَؽَػقيُّ ذم  تنبيو آخر:        

ٓ إجزاء  ،اجلسؿ هو إوائُؾ ي افتل شاّم ادحشقر إجزاء إصؾقّ  اجلؿفقر ظذ أنّ » :(٢46)وت قّ افؽؾِّ 
معوَل  واكظر فالشتزادة: .شومهو مجقعً ي تؼتيض حَؼ دعيّ ؽؿي ادحؿّ واحلِ ، رمقهو أعيضو اجلُ ي افتل شؿّ افػضؾقّ 

  (.١/١٢4فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، ٢١7فؾّرازّي )عيـ أصقل افدِّ 
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 .(1)شجتامعُ ض هلو ذم افبعٌ آعرِ وعيَ  ُق ػرُّ هلو افتّ  َض رَ وإكام ظَ  ،افبعٌ إظودة ادعدوم
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ) : ؿقفف تعوػ -7

 .[99اإلهاء: ]  (ڑ

افؽػرة  طوهر أعيي أنّ  أنّ » -ظذ حّد تعبر أيب افّثـوء أفقدِّ  -وجف افّدٓفي و
تي فؿ ادتػتِّ ؿي وظظومِ أكؽروا إظودهتؿ إػ عيقم افؼقومي ظذ معـك مجع أجزائفؿ ادتػرِّ 

يت   ) :بؼقهلؿ هُ قْ ـَ فذي ظَ ؾفق ا ،كقووتآفقػفو وإووؾي احلقوة ظؾقفو ـام ـوكً ذم افدّ 
ظؾقفؿ  دّ ؾرَ    ( حت  خت         مت  ىت  ) :د ؿقهلؿبع [49اإلهاء: ](جث  مث  ىث
 وظذ هذا تؽقن أعييُ » :، ثّؿ ظّؼى ظذ ذفؽ بؼقفف(2)شبرهوينّ  بنثبوت ذفؽ بطرعيٍؼ 

 .(3)شقاحلؼ بنظودة أجزاء إبدان افتل تتػرّ  إنّ  :ي مـ عيؼقلأدفّ  أحدَ 
 . (4)حد ظذ أّن هذا هق طوهر افـُُّصقصوؿد أصور ؽر وا

احلؼ بجؿع  أنّ  ح مـ هذه ادذاهىافذي عيسّج » :افؽبر حقٌ ؿول ؿول أفقدُّ 
، وأصور مصطػك صزي (5)شل افعؿر إػ آخرهي افبوؿقي مـ أوّ إجزاء إصؾقّ 

                                       
قوق.(. ومو بغ ادعؽقؾغ زعيودة مـل اؿتضوهو ٢4/٢4٠) فمفقّد روح ادعوين  (٢)  افسِّ
 (.٢5/٢78فمفقّد)روح ادعوين  (١)
 (.٢5/٢78ادصدر افّسوبؼ ) (7)
  (.٢4/٢44فمفقّد )روح ادعوين ، (5/77٢) فؾخػوجّل  ايضظـوعيف افؼويض وـػوعيي افرّ اكظر:  (4)
 (.١7/6٠فمفقّد )روح ادعوين  (5)

روح قن مقاًل إفقف، ؾؼد ؿول ذم مقوع آخر مـ افذي عيظفر أّن ترجقحف هلذا افؼقل ٓ عيعدو أن عيؽ :تنبيو         
ؿ ؾِ فقٓ مو ظُ »وأكف  ش إمرعيـ ـون ذم اظتؼود أيِّ  و بعد افؼقل بودعود اجلسامينِّ ٓ أرى بلًش » :(5/59)ادعوين 
عقؿ وافعذاب بوفـّ  افؼقُل ا َل عيبعد ظؼاًل ه ـػرً بحقٌ صور إكؽورُ  ورة مـ ادعود اجلسامينِّ عيـ بوفرّض مـ افدِّ 

 .شؾؼط غِ وحوكقّ افرُّ 
هذا هق ادشفقر ظـد ادتؽؾِّؿغ ذم اختصوص إجزاء إصؾّقي بوإلظودة، فؽـ ؿول افَؽَػقيُّ ذم  تنبيو آخر:        

ٓ إجزاء  ،اجلسؿ هو إوائُؾ ي افتل شاّم ادحشقر إجزاء إصؾقّ  اجلؿفقر ظذ أنّ » :(٢46)وت قّ افؽؾِّ 
معوَل  واكظر فالشتزادة: .شومهو مجقعً ي تؼتيض حَؼ دعيّ ؽؿي ادحؿّ واحلِ ، رمقهو أعيضو اجلُ ي افتل شؿّ افػضؾقّ 

  (.١/١٢4فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، ٢١7فؾّرازّي )عيـ أصقل افدِّ 
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 . (1)شمذهبفؿ أشؾؿ مـ افـِّؼوش»إػ أّن  (ـه٢777)
 .(2)إجسوم بعد ؾـوئفو بوفؽؾِّّقيطرعيؼ إظودة بؽقن عي افبعٌ أنّ  :ادلذىب الثّاين

وإذا  ،عقدمهوعيُ  هبو ثؿّ  م إظراض افؼوئؿيَ عدِ فو وعيُ مُ دِ عْ عيُ »وظـد همٓء أّن اهلل تعوػ 
، (3)شكسونعقد تؾؽ اجلقاهر افتل ـوكً بوؿقي إػ أن حصؾً ذم هذا اإلأظودهو ؾنكف عيُ 

 . (4)شمجقًعو، ثّؿ عُيعقد اجلسؿ ـام ـون عُيذِهى اهلل افعَغ وإثرَ »أو بعبورة أووح 
، وممّـ (5)وهذا مذهى أـثر ادتؽؾِّؿغ، وهق افّراجح ظـد متؽؾِّؿل إصعرعّيي

قُّ وؽرمهو ـَ ْر  :حقٌ ؿول هـ( ٢٢88)، وـذفؽ افّسّػورعيـلُّ (6)صّححف افّرازيُّ وافزَّ
 .(7)شدعتزفيي، وـذا اـّ ظؾقف ظؾامء افسُّ  وؿد كّص ، أكف إجيود بعد ظدم إصّح »

 وممّو اشتدّفقا بف ظذ مو ذهبقا إفقف مو عيع:
وفقا: ؾؽام أّن اهلل شبحوكف هق ؿ  [7احلدعيد: ] (ۈئ  ېئ    ۈئ ) :ؿقفف تعوػ -٢

إّول افذي َل عيؽـ مقجقًدا رٌء شقاه ؾفق ـذفؽ أخر بعد اكعدام ـّؾ مو ظداه، 
قى وؾـوَءه  .(8)ؾوَّٕوفّقي وأخرعّيي تؼتيض َظَدَم افسِّ

                                       
  (.4/١٢٠) صطػك صزيمقؿػ افعؼؾ وافعؾؿ وافعوَل د( ٢)
َكى ٓ عيبذ، وهلذا ؿول أبق افّثـوء م ×عُيشؽؾ ظذ هذا ادذهى مو ثبً ساحًي ظـ افـّبلِّ  (١) ـ أّن َظْجى افذَّ

[ وين مـ ؿول بوفثّ  فعّؾ  » :( ١7/57)روح ادعوين  أفقدُّ ذم ِّ ى جْ اشتثـك ظَ ]عيعـل: افؼقل بوفػـوء افُؽعِّ
 .شذي خز اشتثـوئف مـ افبِ ى فصحّ كَ افذَّ 

 (.6٠ٓبـ تقؿّقي )ات افـبقّ  (7)
 (.١79هرة افّتقحقد فؾَبْقُجقرّي )حوصقي افَبْقُجقرّي ظذ جق (4)
ّ حوصقي افعطّ (، ١/676) ؽّل بْ ؾتووى افسُّ اكظر: ( 5)  .(١/489) ور ظذ ذح اجلالل ادحعِّ

إجسوم بعد  ( ظـ أيب بؽر افبوِؿاَلينِّ أكف جعؾ افؼقَل بػـوء5/7٢8)رؿوة ادػوتقح مِ كؼؾ افؼوري ذم  تنبيو:     
  ذفؽ. بخالفؾي ـّأهؾ افسُّ  أّموو و فؾؿعتزفي،مذهبً  يقّ ؾِّ بوفؽُ ذهوهبو ادقت و

ّ حوصقي افعطّ (، ٢5/٢78فمفقّد )روح ادعوين اكظر: ( 6) ي ادـور جمؾّ (، ١/49٠) ور ظذ ذح اجلالل ادحعِّ
  (.496ادؼول  -١6)ادجؾد 

  (.7/٢78) فؾّزخمؼّي  وفافؽّش واكظر: تػسر  (.١/١١4) فؾّسّػورعيـّل ي ـقّ فقائح إكقار افسَّ ( 7)
فؾتَّْػتوزايّن ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، ١74فؾّرازّي ) رعيـمغ وادتلّخ ؾؽور ادتؼدّ أؾ حمّص  اكظر: (8)

 (.٢/١٠5فمفقّد )روح ادعوين (، ١/١٢6)
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ظذ اظتبور أّن معـك   [88ص: َص افؼَ ]( ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ) :ؿقفف تعوػ -١
 اهلالك ادشوِر إفقف هق افػـوُء وآوؿحالل افّتوّمون.

 .(1)وفػـوء هق افعدمؾ  [١6محـ: افرّ ](ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ) :ومثؾف ؿقفف تعوػ
ڦ        ) :وؿقفف ،[١7وم: افرُّ ](ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ) :ؿقفف تعوػ -7

ووجف  [١9إظراف: ](ۈئۈئ  ېئ   ) :وؿقفف ،[٢٠4إكبقوء: ](ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
 افّدٓفي مـ هذه أعيوت افؽرعيؿي ومو ذم معـوهو مـ وجفغ:

بوّٓتػوق مـ افعدم ء افبدؿقوس افبعٌ ظذ اإلجيود مـ جفي أكف فـاّم ـون  - أ
 .(2)قدافعَ  فؽؾؽذ

إػ أهنو إظودة بعد  إعيامءً  (ؼاشؿ اخلؾـ)وس فؾبعٌ بذم تسؿقي إظودة افـّ »أّن  - ب
 .(3)شؿفودتػرِّ ظدم إجزاء ٓ مجع 

، ؾزظؿ بعُضفؿ أّن ؾقف دفقاًل (4)شك شيءليس بعدَ وأنت اآلِخُر ف» :×ؿقفف  -4
 .(5)شيقّ إجسوم تػـك بعد ادقت وتذهى بوفؽؾِّ  أنّ ظذ »

ٌَ ـوئـ بـ أنّ  :ادلذىب الثّالث  .(6)شمجقًعووؿقع إمرعيـ »افبع
ـُ اهلاَُمم احلـػّل وممّـ اخت مو  إظودةُ  احلّؼ » :حقٌ ؿول (ـه86٢) ور هذا ادذهَى اب

 .(7)شقمو تػرّ  اكعدم بعقـف وتلفقُػ 
                                       

ادقاؿػ (، ١5/١٠فف أعيًضو )ػسر افؽبر افتّ (، ١74فؾّرازّي ) رعيـمغ وادتلّخ ؾؽور ادتؼدّ أؾ حمّص  اكظر: (٢)
( ٢5/٢78) فمفقّد روح ادعوين (، ١/١٢6فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  (،7/478ّل)فإلجي

 (.١7/59و)
 (.١/١٢6فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  اكظر: (١)
  .(١6/١98)ٓبـ ظوصقر ـقعير حرعير وافتّ افتّ  (7)
 (.١7٢7أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف برؿؿ ) (4)
ْقبـِّل  ــَـ حؼوئؼ افسُّ افؽوصػ ظ (5)   .(6/٢887) فؾطِّ
 (.٢5/٢79فمفقّد )روح ادعوين  (6)
 (.5/٢97فؾؼوري )مرؿوة ادػوتقح (7)
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 حؼ ػنَّ ؿد عيُ » :حقٌ ؿول( ـه٢786) وـذفؽ افّشقخ ظبد افّرمحـ ادعؾِّؿل
قص ُص  بنكشوء أجسود أخرى، وافـُّ ػنَّ ؿي، وؿد عيُ إجسود بجؿع أجزائفو ادتػرِّ 

 .(1)شجومع هلذعيـ ظذ أمرٍ  ي تدّل ظقّ افّؼ 
 .-إن صّح جعُؾ افّتقؿُّػ مذهًبو  - افّتقّؿػ ادلذىب الّرابع:

جيقز » :حقٌ ؿول (ـه478)وهذا اختقور مجوظي مـ ادتؽؾِّؿغ ـليب ادعويل اجلقعيـلِّ 
 ،فوعود بـقتُ تُ  فو ادعفقدة ثؿّ وأن تبؼك وتزول أظراُو  ،عودتُ  م اجلقاهر ثؿّ عدَ  أن تُ ظؼاًل 

 أجسوم افعبود ظذ صػي رَّ غتُ عيبعد أن  ؾال ،ظذ تعقغ أحدمهو ؿوضع شؿعلٌّ  وَل عيدلَّ 
 .(2)شعودعيُ  ثؿّ  م مـفو رءٌ عدَ قؾ أن عيُ وٓ حُت  ،دفِ فو إػ مو ظُ عود ترـقبُ عيُ  اب ثؿّ أجسوم افسُّ 

اجلقاهر  مُ دَ عْ ؾامذا تؼقفقن: أتُ  :ؾنن ؿقؾ» :فؽ أبق حومد افغزايلُّ افذي ؿولوـذ
 عود إظراض؟دون اجلقاهر وإكام تُ  م إظراُض دَ عْ أو تُ  ؟وعودان مجقعً عيُ  ظراض ثؿّ وإ
ؿوضع ظذ تعقغ أحد هذه  ع دفقٌؾ وفقس ذم افّؼ  ،ذفؽ ممؽـ ؿؾـو: ـؾُّ  

ـُ افعريبِّ ادوفؽلُّ  .(3)شادؿؽـوت هؾ بوجلؿع  :ظودةي ذم اإلـّ هؾ افسُّ أاختؾػ » :وؿول اب
 احلّؼ »:وؿول أبق احلسـ أمديُّ  .(4)شػقؿُّ افتّ  واحلؼُّ  ؟مػرعيؼ أو بعد حمض افعدوافتّ 

وؿول  .(5)شٕحدمهو مـ ؽر تعقغ ؿع مقجٌى واحد مـ إمرعيـ، وافّس  إمؽون ـّؾ 
فقؾ ظذ و فعدم افدّ و وٓ إثبوتً ؾقف كػقً  مَ زْ أكف َل عيثبً ذفؽ وٓ َج  احلؼُّ » :افَعُضد اإلجيلُّ 

آعيوت افؼرآن ورد »إػ أّن  (ـه٢797)بـ ظوصقر  وأصور افّطوهر .(6)شرؾغرء مـ افطّ 
 .(7)شؾقفو مو عيصؾح فألمرعيـ

                                       
 (.٢56فؾؿعّؾؿّل ) افؼوئد إػ تصحقح افعؼوئد (٢)
 (.١/١٢6فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  (١)
 . (٢٢6) آؿتصود ذم آظتؼود فؾغزايلّ  (7)
 (.١/777ٓبـ ظقسك )ؿ ذح ؿصقدة ابـ افؼقّ  (4)
 . (4/١67) فممدّي  عيـأبؽور إؾؽور ذم أصقل افدِّ  (5)
  (.٢46فؾؽَػَقّي )وت قّ ـتوب افؽؾِّ واكظر ـذفؽ:  (.7/478فإلجيّل )ادقاؿػ  (6)
روح ادعوين ذم  . وؿرعيٌى مـ هذا ادعـك ؿقل أيب افّثـوء أفقدِّ (١9/74٠)ٓبـ ظوصقر ـقعير حرعير وافتّ افتّ  (7)

 ،ظذ إظودة إجسوم بعقـفو بعد إظدامفو ؾؿـفو مو عيدّل  ،قص ذم هذا افبوب متعورويُص افـُّ»( إّن 5/59)
 .شوػإُ  فو وؾـوءِ ؼ مثؾِ ؾْ ظذ َخ  ومـفو مو عيدّل 
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وهذان ادذهبون )وأظـل هبام: مذهى افؼوئؾغ بوجلؿع بعد افّتػرعيؼ، ومذهى 
وإن ـون ٓ إصؽول ذم طوهرمهو مـ جفي أّن  (1)افؼوئؾغ بوإلجيود بعد اإلظدام(

ّٓ أّن صقخ اإل ـِال ادذهبغ آجتفود حيتؿؾفام ذم اجلؿؾي إ شالم ابـ تقؿّقي ؿد تعّؼى 
وخّطل افؼوئؾغ هبام مـ ادتؽؾِّؿغ، مـبًِّفو ظذ مو عيسّتى ظؾقفام مـ أثر، وذفؽ بوفـّظر 
إػ إصؾ افذي ؿومو ظؾقف وتقّفدا مـف وهق افؼقل بـ)اجلقهر افػرد( وافذي جعؾقه 

امت ؾُ ـمـ ـثر مـ طُ  بوتف كجوةً إث»معتَؿَدهؿ ذم ابتداء اخلؾؼ وادعود، إذ طـّقا أّن ذم 
ّقي (2)شافػالشػي ، وصّقب افؼقل بػـوء أجزاء إجسوم بووؿحالهلو وتالصقفو بوفؽؾِّ

وبوشتحوفتفو إػ أصقوء أخرى بوشتثـوء َظْجى افّذكى، ثّؿ إظودة تؾؽ إجسوم بلظقوهنو 
 فؽـ بطرعيؼي أخرى. 

ـُ تقؿّقي وهق  -بتداء اخلؾؼ افؿ ذم ا أصؾُ  ـون هذاّم ـهمٓء ف» :ؿول صقُخ اإلشالم اب
  :ؾصوروا ظذ ؿقفغ ،و ظؾقففؿ ذم ادعود مبـقًّ ـون أصؾُ  - افؼقل بنثبوت اجلقهر افػرد 

 .عودتُ  م اجلقاهر ثؿّ عدَ تُ  :مـفؿ مـ عيؼقل
 .دمتؿع ق إجزاء ثؿّ تػرّ ت :ومـفؿ مـ ؿول 
ـَ  وذفؽ ،افذي عيلـؾف حققان ظؾقفؿ اإلكسونُ  دَ ورِ ؾلُ   ؾنن  ،آخر إكسونٌ  فُ ؾَ احلققان أ

 .مـ هذا دْ عُ قدت تؾؽ إجزاء مـ هذا َل تَ ظِ أُ 
ًَ  ؟عود ؾام افذي عيُ ؾ دائاًم اإلكسون عيتحؾّ  د ظؾقفؿ أنّ ورِ وأُ    أهق افذي ـون وؿ

وهق خالف مو جوءت بف  ،وعقػي عود ظذ صقرةٍ ؾنن ؿقؾ بذفؽ فزم أن عيُ  ؟ادقت
 .وػ مـ بعضلَ إبدان ب ذفؽ ؾؾقس بعُض  وإن ـون ؽرَ  ،قصُص افـُّ 

وٓ عيؽقن ؾقفو رء مـ  ،ؾي ٓ تتحؾّ أصؾقّ  ذم اإلكسون أجزاءً  فؿ أنّ ظك بعُض دّ وؾ 
                                       

 ثول:افذي عيظفر أكف فقس ـّؾ مـ ؿول بلحد هذعيـ افؼقفغ بـوه ظذ هذا إصؾ افؽالمل، اكظر ظذ شبقؾ اد (٢)
فتومر  قخ حمؿد رصقد روو ذم افعؼقدةمـفٍ افّش (، ٢98فعّع ؾؼقفل ) ظقة إػ اإلعيامنافؼرآن ذم افدّ منهج 
  (.8١7متقيّل )

  .(١/447)فؾّسّػورعيـّل ي فقامع إكقار افبفقّ   (١)
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ـَ   .وينف افثّ ؾَ ذفؽ احلققان افذي أ
ؾصور مو  ،بوق ؾ فقس ؾقف رءٌ ف عيتحؾّ ف ـؾَّ اإلكسون كػَس  بدنَ  وافعؼالء عيعؾؿقن أنّ  

 .ود إبدانعادتػؾسػي ذم إكؽور مَ  بفيَ ى ُص ذـروه ذم ادعود ممو ؿقّ 
، وح إفقفو آخر تعقد افرُّ اهلل ُيؾؼ بدكً  ور إػ أنّ ظّ مـ افـُّ  وأوجى أن صور ضوئػيٌ  

 .فو شقاء ـون هذا ذم افبدن أو ذم ؽرهوح وتعذعيبُ افرُّ  وادؼصقد تـعقؿُ 
  ...حيي بنظودة هذا افبدن قص افّك ُص فؾـُّ  و خموفٌػ وهذا أعيًض  

إػ  إجسوم تـؼؾى مـ حولٍ  أنّ  ...ؼالء افع ؾػ ومجفقرُ افّس  وافؼقل افذي ظؾقف
 ...حول 

ة رَ ذِ ـام تستحقؾ افعَ  ؟شتحوفي أم ٓهؾ تطفر بوٓ :جوشيوهلذا عيؼقل افػؼفوء ذم افـّ 

 ثؿّ  يً ؼَ ؾَ حؿ عيؼؾبف اهلل ظَ افذي ذم افرّ  ّل وادـ ،و وكحق ذفؽؾحً ه مِ وؽرُ  ا واخلـزعيرُ رمودً 

قبي مع ضُ جرة مـ افرُّ ُيرجفو مـ افّش  لافتة ؼ بؼؾى ادودّ ؾَ ُُي  ؿرُ وـذفؽ افثّ  ،ضغيً مُ 

 ،درتفبؿشقئتف وؿُ  عيؼؾبفو ثؿرةً  لافت اهلقاء وادوء افذي كزل ظؾقفو ؽر ذفؽ مـ ادقادّ 

 ،وؽر ذفؽ وصجرةً  ُيؾؼفو مـفو شـبؾيً  لافت ي عيػؾؼفو وتـؼؾى ادقادّ بّ وـذفؽ احلَ 

 غ ؾجعؾفو ظظاًم افطّ  حؼقؼيَ  َى ؾَ غ ؾؼَ مـ افطّ  ؼ آدمَ ؾَ ـام َخ  و ُيؾؼف ف دَِ ؼُ ؾْ وهؽذا َخ 

ؿول  ،ظومظِ  و وؽرَ ظومً غي عيؼؾبفو ظِ ْض ؿُ ـوـذفؽ اف ،ذفؽ مـ أجزاء افبدن  وؽرَ وحلاًم 

ۀ   ڻ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ) :تعوػ اهلل
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

﯁    ﯀﮿   ﮻  ﮼   ﮽  ﮾    ﮺ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  
    [.٢6 – ٢١ادممـقن: ](        

ھ  ے   ) :ا ـام ؿول تعوػكود كورً بعض أجزاء افزِّ  ور ُيؾؼفو بؼؾِى وـذفؽ افـّ 
ر جَ خرجً مـ افّش  لتؾؽ إجزاء افت ؾـػُس  ،[8٠عيس: ] (ے  ۓ    ۓ     ﮲     ﮳ 
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ـام َل عيؽـ  ،أصاًل  رٌ جر إخرض كوا مـ ؽر أن عيؽقن ـون ذم افّش إخرض جعؾفو اهلل كورً 
ادقجقد مـ  ابؾ خؾؼ هذ ،أصاًل  وٓ ـون ذم بطـ ادرأة جـغٌ  ،أصاًل  جرة ثؿرةٌ ذم افّش 

وـذفؽ اإلظودة  ،رُخ أُ  ف إػ هذا مـ مقادّ ة إػ هذا وبام وؿَّ ه بؼؾبف تؾؽ ادودّ ؽرِ  ةِ مودّ 
ّٓ ـؾُّ  عقده بعد أن عيبذعيُ   :أكف ؿول×  لِّ بافـّ  حقح ظـى ـام ثبً ذم افّص كَ ى افذَّ جْ  ظَ ف إ
    .شبكّ رَ آدم ومنو ي ُ  بنُ اق لِ منو خُ  ،بنَ ب الذَّ جْ  عَ بن آدم يبلى إّّل ا كلُّ »

هذه  ؾننّ  ،هلذه شلة مموثؾيً وكقي َل تؽـ تؾؽ افـّ شلة افثّ ذم افـّ وهق إذا أظود اإلكسونَ 
 ... ؾوشدة وتؾؽ ـوئـي ٓ ؾوشدة بؾ بوؿقي دائؿي ـوئـيٌ 

قظون حتً جـس عيتػؼون وعيتامثالن وعيتشوهبون مـ وجف شلتغ كافـّ  ؿ أنّ ؾِ ؾعُ 
 ،وف أعيًض مثؾَ  َؾ عِ بدأ وُج ؿُ ـهق اف عودُ ؿُ ـؾ افعِ وهلذا ُج ، وعيػسؿون وعيتـقظون مـ وجف آخر

 ... ق ؾفق مثؾفرْ شلتغ مـ افػَ ظتبور مو بغ افـّ ووب ،ػوق ادبدأ وادعود ؾفق هقتّ اؾبوظتبور 
وهل اإلظودة  ،طوبودة ادعؼقفي ذم هذا اخلِ أخز اهلل هبو هل اإلظ لواإلظودة افت

 ظؾقفو فػظُ  عيدّل  لوهل افت ،× ؾفؿفو ادؼـقن وادسؾؿقن ظـ رشقل اهلل لافت
 ،ة ؾرقاءل بعقـف وإن ـون بغ فقازم اإلظودة وفقازم افبدعود هق إوّ ؿُ ـواف ،اإلظودة

ل مـ و فألوّ بوعيـً مُ  وينفقس اجلسد افثّ  ،لظقد إوّ أن عيؽقن ؿد أُ  ؾذفؽ افػرق ٓ عيؿـع
ـّ  وػ مـ ـّؾ وكقي ـوُٕ شلة افثّ افـّ  وٓ أنّ  ،وجف ـام زظؿ بعضفؿ ـّؾ   وجف ـام ط

  .بعضفؿ
، وو ـذفؽ عيعقده بعد أن َل عيؽـ صقئً اإلكسون وَل عيؽـ صقئً  َؼ ؾَ كف شبحوكف َخ أوـام 

ـَ  اب كبوٌت مـ ذفؽ افّس  ًَ بَ و وكَ وظذ هذا ؾوإلكسون افذي صور ترابً  آخر  سونٌ إك فُ ؾَ آخر أ
و آخر ؾػل إكسوكً  وأـؾ ذفؽ احلققانُ  ،أو حققانٌ  افذي أـؾف إكسونٌ  واإلكسونُ  ،اجرًّ  وهؾؿّ 

و ـام ـون ؿبؾ أن مـفام ترابً  وصور ـؾُّ  ،ف ؿد ظدم هذا اإلكسون وهذا اإلكسونهذا ـؾِّ 
ومـف  ؼؾِ ى مـف ُخ كَ ى افذَّ جْ وإكام عيبؼك ظَ  ،ابعود هذا مـ افّس عود هذا وعيُ عيُ  ثؿّ  ،ؼؾَ ُُيْ 
شتحول ذم افؼز اؾنذا  ،شتحول إفقفوا لة افتعود مـ ادودّ ؾقُ  ،و شوئره ؾعدموأمّ ، ىَـّ رَ عيُ 
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عودون وعيؼقمقن مـ ذفؽ افؼز وعيـشئفؿ و ؾنهنؿ عيُ فؿ ترابً ً وصوروا ـؾّ مقّ  افقاحد أفُػ 
 .(1)شوو حمًض  بعد أن ـوكقا ظدمً ًٓ ـام أكشلهؿ أوّ  ،وو حمًض اهلل تعوػ بعد أن ـوكقا ظدمً 

وفعّؾ مـ ادستحسـ أن كختؿ هذا ادبحٌ ببقون افَػْرق بغ افؼقل بـ)ادعود 
اجلساميّن( افذي هق حّؼ جيى اظتؼوده وبغ افؼقِل بـ)افّتـوشخ( افذي هق مـ أبطؾ 
افبوضؾ بوّتػوق ادسؾؿغ، إذ ؿد جيري افّتؾبقس ؾقفام ٓ شّقام ظذ افؼقل بنظودة إرواح 

جسوم افتل ـوكً تسؽـفو ذم افّدكقو، وهل مسلفي عيشر إفقفو إػ أجسوم ُأخرى ؽر إ
  .(2)بعض ادصـّػغ ذم هذا ادقوع

مـ اجلسؿ أدمّل إػ بعد ادقت اإلكسون وح ر وادؼصقد بـ)افّتـوشخ(: هق اكتؼول
  . (3)جسٍؿ آخر تتـّعؿ بف أو تتعّذب ؾقف، بحسى مو ؿّدمتف مـ ظؿؾ

 ه، مـفو مو عيع:وظذ ـؾٍّ ؾوفػرق بقـفام مـ وجق
ْقر فؾؼقومي افؽزى، بخالف  --٢٢ ّٓ ظـد افـّػخ ذم افصُّ أّن ادعود اجلسامينَّ ٓ حيدث إ

وح مـ جسؿ ٔخر.  افّتـوشخ ؾنكف عيؽقن بعد ادقت مبوذة بوكتؼول افرُّ
أّن افؼوئؾغ بوفّتـوشخ ٓ عيممـقن بؿعود أصاًل، وإكام عيعتزوكف بذاتف اجلزاَء، ومو  --١١

ور افبّتي، وأّمو ادسؾؿقن ؾقؼقفقن بلّن إظودة إرواح إػ أبداهنو هل افبداعيي َثّؿ جـٌّي أو ك
 فؾؿجوزاة إخروعّيي.

أّن ادعود اجلسامينَّ هق ظقدة افّروح إػ اجلسؿ افذي ؾورؿْتف بودقت، بخالف  --77
 افّتـوشخ ؾفق اكتؼول وفقس ظقدة.

إكسوينٌّ بطبقعي  أّن ادعود اجلسامينَّ إكام عيؽقن فؾجسؿ كػسف افذي هق جسؿٌ  --44
                                       

س فؾغوعيي، وراجع ـالمف بتاممف هـوك ؾفق كػق ( بوختصور.٢7/١46) صقخ اإلشالم ابـ تقؿقّي جمؿقع ؾتووى (٢)
  (.6٠وـذفؽ ذم ـتوبف: افـُّبّقات )

  (.١/79فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم ، (7٠٠)فؾغزايّل هتوؾً افػالشػي اكظر ظذ شبقؾ ادثول: ( ١)
(، معجؿ فغي افػؼفوء ٢١/٢77فؾّرازّي )ػسر افؽبر فتّ (، ا١57فؾبغدادّي )ق َر ق بغ افػِ رْ افػَ اكظر:  (7)

  (.٢47)  ؿـقبلو فؼؾعجل
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احلول، أّمو افّتـوشخ ؾفق أوشع مـ ذفؽ ؾؼد عيؽقن آكتؼول إػ جسؿ إكسون أو حققان 
 أو حؼة إػ ؽر ذفؽ.

وح ؾؼط وأّمو  --55 أّن حمّؾ افّتـعقؿ وافّتعذعيى ظـد افؼوئؾغ بوفّتـوشخ إكام هق افرُّ
وُح افبدن ؾال ظالؿي فف بذفؽ أبًدا، خالًؾو دَِو عيعتؼده أهؾ اإلشالم  مـ أّن حمّؾفام افرُّ

 وافبدُن مًعو.
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  املبحث الّثالث:
 القائلون باملعاد الرُّوحاني والّرّد عليهه 

وحوينِّ أو افـّػسويّن،   (1)وـذفؽ ضقائػ مـ افقفقداصتفر افػالشػي بوفؼقل بودعود افرُّ

                                       
، ؾودشفقر ظـفؿ أهنؿ عيثبتقكف، بؾ حؽك ؽُر واحد  (٢) اخُتؾِػ ذم حترعير ؿقل افقفقد ذم مسلفي ادعود اجلسامينِّ

ضرح ذم  (، وافعراؿلُّ 6/٢٠)حقح اجلقاب افّص ( و4/١84ـشقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ذم جمؿقع افػتووى )
 ( اّتػوؿفؿ ظذ افؼقل بف. 7/١86)ثرعيى افتّ 

أّمو » :-( ١٢٢ذم ـتوبف إموكوت وآظتؼودات ) - هـ(77٠)وهق حوخوم مكيٌّ  - قملقُّ شعدعيو افػَ ؿول        
 .شظؾقف ـو جمؿعيٌ تُ و أمَّ ـو أكف عيؽقن ذم دار أخرة فؾؿجوزاة ؾذفؽ ممّ ـو ربُّ ؾَ إحقوء ادقتك افذي ظرَّ 

قـوينُّ ذم        وحوينِّ وأكؽر اجلسامينَّ افػقؾسقُف ( مو معـوه أ٢4)ؼوت إرصود افثِّ وذـر افشَّ ّن أّول مـ ؿول بودعود افرُّ
ذم  ػ رشوفيً صـَّ»مقشك هذا  أنّ  (كاينتورعيخ افـَّ) . ثؿ كؼؾ ظـ-وهق حوخوم أكدفّز  -  مقشك بـ مقؿقن

ّٓ ، وأكؽر ظؾقف مؼدَّ إبطول ادعود اجلسامينِّ  ًُ ،  ـ عيرى رأعيف ظؿّ مق افقفقد ؾلخػوهو إ مـ هيقد  يً مجوظ ؿول: ورأعي
  .شاقكف ـوؾرً بالد اإلؾركٍ بلكطوـقي وضرابؾس عيؾعـقكف، وعيسؿُّ 

ـُ حزم ذم ـتوبف  وؿد ذهى بعُض افعؾامء إػ ظدم وجقد كصقص تدّل ظذ ذفؽ ذم افّتقراة، ؾؼول أبق حمؿد       اب
 .شبعد ادقت  وٓ اجلزاءِ ادعود أصاًل  رُ ـْ فقس ذم تقراهتؿ ذِ » :(٢/٢55)افػصؾ 

ي وظومّ  ،بذـر ادعود قراة فقس ؾقفو تكعيٌح افتّ » :(١/79)حقح اجلقاب افّص ؿول صقُخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ذم و       
 وافعوؿبي وافقظقد بوفؼحط وإمراض ْك زق وافـَّكقو ـوفقظد بوفرِّ مو ؾقفو مـ افقظد وافقظقد ؾفق ذم افدّ 

ون بودعود داء، وإن ـون ذـُر ادعود مقجقًدا ذم ؽر افّتقراة مـ وإظ افـُّبّقات، وهلذا ـون أهؾ افؽتوب عُيِؼرُّ
 ش.وؿقوم افؼقومي افؽزى

أّمو افّتقراة ؾؾقس مو ُذـِر ؾقفو ظذ شبقؾ افّتكعيح ظذ (: »١7/6١وؿول أبق افّثـوء أفقدُّ ذم روح ادعوين )       
 ش.  مو َكَؼَؾ يل بعُض ادطَّؾِعغ مـ مسؾؿل أهؾ افؽتوب ظذ ذفؽ

قَكي افبغداديُّ        ؿُّ ـَ ـُ  ذم ـتوبف تـؼقح إبحوث ذم ادؾؾ افّثالث  - هـ(687)وهق ؾقؾسقف هيقديٌّ  -وَل عُيـؽِر اب
 (  خؾقَّ افّتقراة مـ افّتكعيح بذفؽ.   4٠)
(، 7/457(، وافـّقسوبقريِّ ذم تػسره ؽرائى افؼرآن )٢6/١4وذهى آخرون ـوفّرازيِّ ذم افّتػسر افؽبر )        

ـِ َظجقبي افػودِّ ذم تػسره افبحر اددعيد )و  ( إػ افؼقل بلّن افقفقَد عيـؽرون ادعود اجلساميّن.١/77١اب
ٓ كجد مـ »(  حقٌ ؿول: 49وأصور إػ ؿرعيٍى مـ ذفؽ د.ظع ظبد افقاحد واذم ذم ـتوبف افقفقدعّيي وافقفقد )       

ره اإلشالم، ؾِػْرَؿي افّصودوؿّقغ ُتـؽِر ؿقوم بغ ؾَِرِؿفؿ افّشفرة مـ عيممـ بوفققم أخر ظذ افقج ف افذي عيؼرِّ
إمقات، وتعتؼد أّن ظؼوب افُعصوة وإثوبَي ادتؼغ إكام حيصالن ذم حقوهتؿ، وؾِْرؿي افػرعيسّقغ تعتؼد أّن 

 ش. افّصوحلغ مـ إمقات شُقـَْؼون ذم هذه إرض فقشسـقا ذم ُمْؾؽ ادسقح افذي عيليت آخر افّزمـ
عيـّل اإلهائقّع )         ( إػ أّن ظدم اإلعيامن بؼقومي ١59بقـام ذهى د.حسـ حمؿد تقؾقؼ طوطو ذم ـتوبف افػؽر افدِّ

إمقات مـ افؼبقر ممّو امتوزت بف ؾِْرؿي افّصدوؿّقغ ظـ ؽرهؿ مـ افقفقد، وفعّؾف مو أصور إفقف افّشقـوينُّ ذم 
    .-ـتوبف إرصود افثِّؼوت  خالًؾو دِو  ؿّرره ذم -( 5/767ؾتح افؼدعير )
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 .(2)وؽرهؿ (1)وافـّصورى
د ظـ ظالؿي افبدن جرُّ ظؾقف مـ افتّ  ـوكًإػ مو  رجقع إرواح» وعيعـقن بف:

ّٓ ختؾقٌص فؾـَّْػس اخلوفدة مـ اجلسد و ،(3)شأٓت واشتعاملِ  ادقت ظـدهؿ فقس إ
 تبؼك بعد ادقت بؼوءً »افذي َظِؾؼً بف، ؾنذا حصؾ اخلالُص أو تّؿ افِػراق ؾنهنو 

ٓ عيقصػ وهل  ؿٍ ـأو أف ،ة ٓ تقصػ وهل إكػس افؽومؾيو ذم فذّ إمّ  ،او أبدً همدعيًّ 
وؿد عيـؿحل ظـ  ،وسإَل ظذ مؼودعير افـّ  وؿد تتػووت درجوُت  ،ثيقس ادتؾقِّ ػُ افـُّ 

 .(4)شوعيزول ؿُ ـبعضفو إف
وادصدر  ،ؾودبدأ مـفو وادعود إفقفو ،ؿ افؽاملـوت ظوفُ وحوكقّ ؿ افرُّ ـظوفَ »وظـدهؿ أّن 

صؾً بوٕبدان فو حتك اتّ إرواح إكام كزفً مـ ظودَ ... و ظـفو وادرجع إفقفو

                                       
مثؾام اخُتؾِػ ذم حترعير ؿقل افقفقد ذم مسلفي ادعود اجلسامينِّ ؾؽذفؽ اخُتؾِػ ذم حترعير ؿقل افـّصورى، ؾحؽك  (٢)

(، وافعراؿلُّ 6/٢٠)حقح افّص  جلقاِب ( وا4/١84)جمؿقع افػتووى ؽُر واحد ـشقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ذم 
 ( اّتػوَؿفؿ ظذ افؼقل بف.٢9)ؼوت إرصود افثِّ افّشقـوينُّ ذم (، و7/١86)ثرعيى ضرح افتّ  ذم

تتضّؿـ افؼقومي » ( مـ ؿقهلؿ :748افاّلهقتّقغ )جلامظي مـ  سؿومقس افؽتوب ادؼدّ وعيمعّيد هذا مو جوء ذم        
 .شؿقومَي إجسود وتغقَر هذه إجسود وبؼوءهو إػ إبد -بحسى تعؾقؿ افؽتوب ادؼّدس  -

 بؼقومي ؾقممـقن قنادسقحقُّ  ومّ أ» :ؿقومي( -الهقتّقغ )موّدة: ؿوم وجوء ذم دائرة ادعورف افؽّتوبقي جلامظي مـ افّ         
 .شامءافّس  ذم اجلدعيدة احلقوة فتالئؿ ةً متغرِّ  اجسودً أ شتؽقن وفؽـفو جسود،إ

افبحر ادحقط (، وأيب حّقون إكدفزِّ ذم ٢6/١4( و)5/77)ػسر افؽبر افتّ ذهى آخرون ـوفّرازيِّ ذم و       
ؾتح افؼدعير ، وافّشقـوينِّ ذم (7/457)( و٢/479) ؽرائى افؼرآن(، وافـّقسوبقريِّ ذم 5/7٠( و)5/١)
ؿ جيعؾقن ادعوَد حقوًة روحّقي وؽرهؿ إػ ـقهن، -ّرره ذم ـتوبف إرصود افّثؼوت خالًؾو دَِو ؿ -( 5/767)

 خوفصي مـؽرعيـ بذفؽ ادعود اجلساميّن.
قُّ ذم تشـقػ -وهق ؿقل آخر فف  -( 7٢/4)ػسر افؽبر افتّ وذهبً ضوئػٌي ثوفثي مـفؿ افّرازيُّ ذم         ـَ ْر ، وافزَّ

ُعقد افِعاَم ٢7/١9٠) صبح إظشك ذم افَؼْؾَؼَشـْديُّ (، و4/8١8ادسومع )  إرصود افعؼؾديُّ ذم (، وأبق افسُّ
 ( وؽرهؿ إػ اختالؾفؿ ذم ذفؽ ظذ ؿقفغ.7٠/4)روح ادعوين ( وأفقدُّ ذم 9/85) ؾقؿافسَّ 

، وافعؾؿ ظـد اهلل تعوػ.        ّ   وافذي عيظفر أّن افـّصورى افققم ٓ عيؼقفقن بودعود اجلسامينِّ احلزِّ
قعي آثـل ظؼعّيي ؾقام كسبف إفقف (١) ضرائػ ادؼول اكظر:  احد مـ ظؾامء اإلمومّقي.ؿ ؽر وـوفّشقخّقي مـ ؾِرق افشِّ

  (.7( هومش رؿؿ )٢/6٢) عع افزوجرديف
 (.١/١٠7) فؾتَّْػتوزاين ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (7)
 (.7/48٠) فإلجيل ادقاؿػ(، ٢78فؾغزايل )ؿقاظد افعؼوئد واكظر:  (.6١ٓبـ اجلقزي )تؾبقس إبؾقس  (4)
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ي ي وإظامل ادروقّ رت ظـفو بوٕخالق افزـقّ تطفّ  ثؿّ  ،ً بلووور إجسومخَ ؾتقّش 
 ِ  .(1)شلفو إوّ حتك اكػصؾً ظـفو إػ ظودَ

ومسلفي ادعود اجلسامينِّ مـ ادسوئؾ افتل حتّر ؾقفو افػالشػي وزّفً ؾقفو أؿدام ـثر 
وء أفقدِّ وشعِي معورؾف افّثـافعاّلمي أيب  مـ إذـقوء، وفؽ أن ترى أّن ظودًِو بؿـزفي

ا ه ـػرً بحقٌ صور إكؽورُ  ورة مـ ادعود اجلسامينِّ عيـ بوفرّض ؿ مـ افدِّ ؾِ فقٓ مو ظُ » :عيؼقل
 وهر أنّ افظّ » :، وعيؼقل أعيًضو(2)شؾؼط غِ وحوكقّ عقؿ وافعذاب افرُّ بوفـّ   افؼقُل َل عيبعد ظؼاًل 

، ومو (3)شفغ وتعذعيى أخرعيـإوّ ؽؿي مـ إثوبي عيؽػل دؼته احلِ  وحوينَّ عود افرُّ ؿَ ـاف
ّٓ فؽقن ادسلفي   بعقدَة افغقر دؿقؼَي ادـزع.ذفؽ إ

وافذي عيعـقـو هـو ذم ادؼوم إّول هؿ افػالشػي اإلشالمقُّقن ٕهنؿ أصفر مـ تبـّك 
 (ـه595)هذا افؼقل وكوؾح ظـف واشتدّل ظؾقف، وإن أكؽر ذفؽ أبق افقفقد ابـ ُرصد 

 .(4)جدزاظاًم أكف رء مو وُ 
وحويّن أو ادعود افعؼّع ؿقل متلّصؾ فدى مجوهر افػالشػي   وافؼقل بودعود افرُّ

، (5)م(١٠٠)كحق  إػ ظفد جوفقـقس )!( أشؼؾقـقس أعّيومـ مِ اإلهلقِّغ ومقؽؾ ذم افؼدم 
ـّ »وفطودو ـوكقا  (6)وهؿ حغ عُيثبتقكف ؾنكام عُيثبتقكف بوفعؼؾ ادجّرد  ،وختؿغ حيؽؿقن بظ

 .(8) ، أّمو ُؿدموء افّطبوئعّقغ ؾؼد أكؽروا ادعود مجؾي(7)شحتؼقؼ وعيؼغ مـ ؽر

                                       
  (.١/١٢١فؾّرازي )ػسر افؽبر افتّ  (٢)
  (.5/59فمفقّد )روح ادعوين  (١)
  (.١7/٢88ادصدر افّسوبؼ ) (7)
 (.864اكظر: هتوؾً افّتفوؾً ٓبـ رصد ) (4)
ْفَرْشَتويّن )ؾ حَ ادؾؾ وافـِّاكظر:  (5) ( إربعغ ذم 9٢فؾّرازّي )ق ادسؾؿغ وادؼـغ رَ اظتؼودات ؾِ (، ١/77فؾشَّ

عيـ فف أعيًضو ) ّق تشـقػ ادسومع (، ١89ٓبـ تقؿّقي )غ ظذ ادـطؼقّ  دّ افرَّ  (،١/55أصقل افدِّ ـَ ْر  فؾزَّ
  (.٢/١٠فؾِؼـَّقجّل )أبجد افعؾقم ، (4/778)

  (.649فؾَبْعّع ) يخمتك افػتووى ادكعيّ اكظر:  (6)
 (. 76هتوؾً افػالشػي فؾغزايّل ) (7)
 (.١7/6١فمفقّد )روح ادعوين  (،١/١٢٠) فؾتَّْػتوزاينّ ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم اكظر:  (8)
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إػ  -وهق أحد متػؾسػي اإلمومّقي  - (ـه٢٠5٠) رازيغ افّش صدر ادتلهلّ وؿد أصور 
ّن إحّتك  ،مجفقر احلؽامء بعؾقمفؿ افػؾسػّقي ظـ إدراك أحقال ادعود معزوفقن»أّن 

 .(1)شقر ظـ ؾفؿ ادعود اجلسامينّ ُص افؼُ اظسف بوفعجز و رئقسفؿ أبو ظعٍّ 
 -ظذ إصّح  أو ادـتسبقن إػ اإلشالم-اإلشالمقُّقن  افػالشػيوجد وحقـام 

حي بودعود اجلسامينِّ هرظقا إػ  عيـ فؾّتعومؾ مع افـُُّصقص افؼطعقّي ادكِّ أكػَسفؿ مضطرِّ
، (2)شيات ظؼؾقّ ي وفذّ كقّ وحوي ورُ ظؼؾقّ  وه إػ آٓمٍ وردُّ  ،مو ورد ذم أخرة ـّؾ »تلوعيؾ 

زاظؿغ أّن تؾؽ افـُُّصقص افتل وصػً اجلـّي ومو ؾقفو مـ كعقؿ مؼقؿ وفذائذ متـّقظي 
ًٓ خقوفّقي ووعفو  وتؽّؾؿً ظـ افـّور ومو ؾقفو مـ ظذاب دائؿ ٓ تعدو أن تؽقن أمثو

عيي معروؾي دصؾحي افعقاّم مـ ب قٍّي ملفقؾي وصقٍر مودِّ وب تػفقؿفؿ إكبقوء ذم ؿقافَى حسِّ
وحويّن إػ ظؼقهلؿ افؼوسة ظـ ؾفؿ افؽامٓت احلؼقؼّقي وافتل  وتؼرعيى حؼقؼي ادعود افرُّ

وإكف ٓ عيؿؽـ  ،احلؼوئؼ فؾؿخوضبغ ة ختققُؾ ي افـبقّ خوّص  إنّ  :وؿوفقا» ،(3)مـوُضفو افعؼؾ

                                       
 (.7/٢٠تػسر ماّل صدر ) (٢)
 (.٢/٢٠4فؾغزايّل )عيـ إحقوء ظؾقم افدِّ ( ١)

ـُ تقؿّقي ذم  تنبيو:      ( إػ واحد مـ أظظؿ مػوشد ٢/١٠١) افعؼؾ وافـّؼؾ درء تعورضأصور صقخ اإلشالم اب
دتؽؾِّؿغ فـصقص عود اجلسامينِّ بتلوعيؾ اافّتلوعيؾ وآثوره، وهق تذّرع ادتػؾسػي ذم تلوعيؾفؿ فـُُصقص اد

ػوت ؾؼول ٍّ » :افصِّ قص ادعود ُص ذم كُ  افؼقُل  :ادالحدة ـوبـ شقـو وؽره ظذ مثبتل ادعود وؿوفقا وهبذا احت
ظؾقف ذم كػسف ٓ ذم افعؾؿ   مو إمرُ بّغ ؿ عيُ ـف × شقلافرّ  وزظؿقا أنّ  ،جسقؿشبقف وافتّ قص افتّ ُص ـوفؼقل ذم كُ 

ّٓ  ،ػوتفؿ هلؿ ظذ كػل افصِّ ؾؽون افذي اشتطوفقا بف ظذ همٓء هق مقاؾؼتَ  ،ػ وٓ بوفققم أخربوهلل تعو  وإ
واكظر فالشتزادة: افّرشوفي . شفؿتُ جّ ُح  ًْ َض َح فؿ ودَ معوروتُ  ًْ ؾَ طَ اإلعيامن فبَ  ف حؼَّ ؾؾق آمـقا بوفؽتوب ـؾِّ 

  (.45إوحقعّيي ٓبـ شقـو )
صقخ اإلشالم  جمؿقع ؾتووى(، 4/١7١) فممدّي أبؽور إؾؽور (، 6١زّي )ٓبـ اجلقتؾبقس إبؾقس اكظر: ( 7)

غقي بُ (، 5/١٢( و)٢/٢٠4فف أعيًضو ) افعؼؾ وافـّؼؾ درء تعورض(، ٢7/١78( و)4/7٢4ابـ تقؿّقي )
 (.١/١٢١فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، 7١٠فف أعيًضو)ادرتود 

        ّٓ ْعد افتَّْػتوزاينَّ حؽك ظـفؿ ذم  هذا هق ادعروف ظـفؿ، إ  (١/١١5) ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالمأّن افسَّ
بؾ جعؾقهو  ،غ ؾؾؿ عيـؽروهو ؽوعيي اإلكؽورادحسقَش  وافعؼوَب  قاَب وافثّ  اجلسامينَّ  تقا ادعودَ ثبِ وإن َل عيُ »أهنؿ 

 حقا بلنّ وسَّ  ،ذ طقاهرهوأعيوت افقاردة ؾقفو ظ زوا محَؾ وجقَّ  ،مـ ادؿؽـوت ٓ ظذ وجف إظودة ادعدوم
 =فؾتبشر ٕنّ  :يؽؿي اإلهلقّ وٓ مستبعد افقؿقع ذم احلِ  ،يافػؾسػقّ  ي وافؼقاظدِ و فألصقل احلؽؿقّ ذفؽ فقس خموفػً 
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ّٓ  خطوب اجلؿفقر   .(2)شمرفف ذم كػس إ  ٓ حؼقؼيَ وإن ـون بوضاًل »(1) شرعيؼ هبذا افطّ إ
وكّقي دخوفػقفؿ َل جيدوا أدكك ؽضووي ذم تسؿقي  ـ مَ »وبـوًء ظذ هذه افـّظرة افدُّ

ِّ وافـّ  بودعود اجلسؿلِّ  رّ ــأؿ  .(3)شوقعيًّ ْش َح  عقؿ احلزِّ
وإن َل  -وممّـ حػظً فـو  بعُض ـتى ادؼوٓت مقاؾؼَتف فؾػالشػي ظذ اظتؼودهؿ 

ـون مـ ادجتفدعيـ »)؟( افذي وُصَػ بلكف ل قـظَ بـ ظبد اهلل افرُّ  إشامظقُؾ  -عيؽـ مـفؿ 
وإكام  ،اٌ أبدً بعَ إجسود ٓ تُ  نّ أ»، وـون عيذهى إػ (4)شهدادـؼطعغ ذم افزُّ  ،ذم افعبودة

ف روحف جلسده تؾؼك روُح  راُق أكف حغ مقت اإلكسون وؾِ »و ،(5)شتبعٌ إرواح

                                       
 .شا ذم أمر كظوم ادعوش وصالح ادعودو طوهرً واإلكذار كػعً =

ـّػس رء مـ صّحي هذا ظـفؿ، وذفؽ مـ جفتغ:         وذم اف
إوػ: أّن ادعروف ظـ افػالشػي اظتبوُرهؿ ادعوَد اجلسامينَّ داخاًل ذم مجؾي ادستحقالت افعؼؾّقي، ؿول  اجلفي       

ـِ  هرعيي ـوفػورايبِّ ادتػؾسػي افدّ » (:5/١5٠) افعؼؾ وافـّؼؾ درء تعورضاإلموم ابـ تقؿّقي ذم  شقـو عيزظؿقن  واب
 .شعود إبدانقؾ مَ افعؼؾ حُي  أنّ 

بعضفؿ مُجٌَؾ متػّرؿي ُتشعر بتجقعيز ادعود افبديّن ظؼاًل، ومـ ذفؽ مو ُكِؼؾ ظـ أيب ظّع ابـ شقـو  كعؿ ورد ظـ        
ظذ وجقب حؼ  ظؼعٌّ  فقس فـو دفقٌؾ  :ػوءقخ ذم آخر افشِّ كف ؿول افّش أ :ؽل ظـ تؾؿقذه اجلقزجوينِّ ُح »إذ 

قعي دحسـ إمغ شـام ٓ دفقؾ ظذ امتـوظف ،إجسود  (.  6/7٢). أظقون افشِّ
 ذم غعيوكقّ و مـ افدِّ ػوء خقؾً زه ذم افّش إكام جقّ »(  بؼقفف : 8/7١8)بحور إكقار وؿد ظّؾؼ ظذ ذفؽ ادجؾزُّ ذم        

فو ٓ عيطوبؼ مو ورد ذم ؾّ ُج  صقهلؿ أنّ أع وتتبّ ]عيعـل: افػالشػي[ زموكف، وٓ ُيػك ظذ مـ راجع ـالمفؿ 
ا مـ زمون حذرً  وت ادؾؾ ظذ أفسـتفؿ ذم ـّؾ ائع ورضورعيّ صقل افّؼ أكبقوء، وإكام عيؿضغقن ببعض ذائع إ
 .شؽػر مـ مممـل أهؾ زموهنؿ، ؾفؿ عيممـقن بلؾقاهفؿ وتلبك ؿؾقهبؿ وأـثرهؿ ـوؾرونافؼتؾ وافتّ 

ًُ ظـ هذا افؽالم ادـسقب ٕيب ظّع ذم ـتوبف افّشػو ؾؾؿ أظثر ظؾقف، واهلل أظؾؿ          .ظؾاًم أين ؿد بحث
اجلفي افّثوكقي: أّن افؼقل بتجقعيزهؿ محَؾ أعيوت ظذ طقاهرهو خالُف ادستػقض ظـفؿ، وؿد أذكو إػ رء        

  مـ ذفؽ.
(، افّرشوفي ٢/74فف أعيًضو ) يبقون تؾبقس اجلفؿقّ واكظر: (. ١٢7ٓبـ تقؿّقي )ي افعؼقدة إصػفوكقّ ذح  (٢)

  (.١٠٢ي ٓبـ رصد )(، افؽشػ ظـ مـوهٍ إدفّ 44إوحقعّيي ٓبـ شقـو )
 (.١8٢ ٓبـ تقؿّقي ) غظذ ادـطؼقّ  دّ افرّ   (١)
.    ؾغادتلهّ  ظقاّم افـّوس مـ ؽرؿقل وعيؼصدون بذفؽ أكف  (.٢/١45ٓبـ تقؿّقي )ي بقون تؾبقس اجلفؿقّ  (7)

  (.٢/١44فف أعيًضو )ي بقون تؾبقس اجلفؿقّ (، ٢١/٢76صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ) جمؿقع ؾتووىاكظر: 
 .(4/٢5٢ؾ )حَ افـِّوافػصؾ ذم ادؾؾ وإهقاء   (4)
 .(4/٢5٢)ادصدر افّسوبؼ   (5)
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 .(1)شوري أو إػ افـّ و إػ اجلـّ احلسوب، وعيصر إمّ 
ا أّن كجد بعض ادعوسعيـ ممّـ ٓ ظالؿي هلؿ بوفػؾسػي عيتبـّك  ىافغرعيومـ  جدًّ

وحويّن ؾؼط مع طفقر دٓئؾ بطالكف،  ظبد افؽرعيؿ عيقكس اخلطقى ؿول افؼقَل بودعود افرُّ
 .(2)شافبعٌ عيؽقن بوٕرواح ٓ بوٕجسوم افؼوئؾ بلنّ  َي أح افرّ إكـو كرجِّ » :هـ(٢79٠)بعد

امتـوع إظودة فؾؿعود اجلسامينِّ ذم إشوس ؿقهُلؿ بـ)شػي افػال ادشفقر أّن مردَّ إكؽورو
ٓ  - بحسبفؿ – ، إذ اإلظودة(3)(، وهق مـ مجؾي ادسّؾامت ادتََّػؼ ظؾقفو بقـفؿبعقـف ادعدوم

بّد مـ صؿقفقّتفو ـوّؾي جفوت افـُؿَعود وافتل مـفو خصقصّقُي افّظرف افّزمويّن، ومـ ادعؾقم 
ًٍ واحد.  أكف عيستحقؾ اجلؿع بغ اف  قجقَدعيـ: ادستؼبعِّ وادووقيِّ فؾجسؿ ذم وؿ

ـُ ؿول أبق ظع ا ؾقؿي ورؾض ظـ مـ رجع إػ ؾطرتف افّس  ـؾُّ » :(هـ4١8)شقـو  ب
 .(4)شإظودة ادعدوم بعقـف ممتـعي عيح بلنّ ف افّك صفد ظؼؾُ  َى عصُّ وافتّ  كػسف ادقَؾ 

 دعود افبديّن مستخرجٌي مـ أصؾغ: وؿد أصور افّرازيُّ إػ أّن ُصبَف افػالشػي ذم إكؽور ا
ات ٓ ى بوفذّ وادقجِ  ،(5)اتبوفذّ  ٌى تعوػ مقجِ  إصؾ إّول: اظتؼودهؿ أّن اهلل

 .ؽقعيـمـف افؼصد إػ افتّ  عيصّح 
 -بزظؿفؿ  -إصؾ افثّوين: كػقُفؿ ظـ اهلل ظؾَؿف بوجلزئقّوت، وِمـ َثّؿ ؾنكف عيؿتـع ظؾقف 

 .(6)بعض متققُز أجزاء ادقّتغ بعِضفؿ ظـ

                                       
 .(4/٢5٢ؾ )حَ افـِّوافػصؾ ذم ادؾؾ وإهقاء  (٢)
 .(٢4/558) فؾخطقى فؾؼرآن ػسر افؼرآينّ افتّ  (١)
عيـ فؾّرازّي ) اكظر: (7) (، ١/١٢7توزايّن )فؾتَّػْ ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، ١/79إربعغ ذم أصقل افدِّ

  (.٢/٢7٠فألمحد كؽري )دشتقر افعؾامء ، (١/٢57)فؾّسّػورعيـّل ي امع إكقار افبفقّ فق
  (.٢4/٢4٠فمفقّد )روح ادعوين (، ٢/48ادبوحٌ ادؼؿقّي فّؾرازّي ) (4)
هق افذي عيؼع عيؼصدون بذفؽ أّن دمرعيد ذات اهلل تعوػ ظـ ادشقئي وافؼدرة، ؾــ)ادقِجى بوفّذات( ظـدهؿ ( 5)

ي تستؾزم ومّ ي افتّ ؾّ افعِ بـوًء ظذ أّن  ،مـف اختقورٓ زوم فذاتف مـ ؽر ؿصد وشبقؾ افؾّ ذم إصقوء ظذ  تلثُره
فف أعيًضو ي بقعيّ ي افـّـّمـفوج افسُّ (، ٢/797افعؼؾ وافـّؼؾ ٓبـ تقؿّقي )درء تعورض اكظر: وٓ بّد.  ومعؾقهلَ 

  (.7٠5 )فؾُجْرجوينّ عرعيػوت افتّ (، 799و ٢/٢64)
ـ تقؿّقي ) افعؼؾ وافـّؼؾ درء تعورض(. واكظر فالشتزادة: ٢7/١١فؾّرازّي )ػسر افؽبر افتّ اكظر:  (6)   (.7/784ٓب
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أبق ومـ أصفر افػالشػي اإلشالمقِّغ افذي ُظرف هلؿ ـالم ذم إكؽور ادعود اجلساميّن 
 .(1)ذم ادشفقر ظـف (ـه779)افػورايب  كك

بـ شقـو افذي عُيَعّد مـ أـثرهؿ ووقًحو ذم بـ ظبد اهلل  احلسغُ وـذفؽ أبق ظع 
اكتك ؾقفو فؾؼقل بودعود مقؿػف وأصّدهؿ مـوؾحًي ظـف، حتك إكف صـّػ رشوفًي خوّصي 

وحوينِّ شاّمهو ) وـون عيرى  ،(2)-وهل مطبقظي  -ذم أمر ادعود(  يعيّ قِ حَ ْو شوفي إَ افرِّ افرُّ
ؾ ف بخالف ي وادؼوعيقس ف بوفزاهغ افعؼؾقّ وأحقافِ  وحوينِّ ؾؿعود افرُّ أكف عيؿؽـ افّتقصُّ

ؾصؾ: ذم افّسعودة » د بـوَظـَْقَن أحد ؾصقل ـتوبف ادبدأ وادعو، (3)ادعود اجلسامينِّ 
  .(4)شيف اآلخرة دون احلقيقّية وافّشؼووة افقمهّقي

                                       
أبجد (، ٢٢/١١4) ٓبـ ـثر فوعييافبداعيي وافـّ(، 5/١5٠ٓبـ تقؿّقي ) افعؼؾ وافـّؼؾ درء تعورضاكظر:  (٢)

 (.٢/١٠فؾِؼـَّقجّل )افعؾقم 
صور صقُخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ذم مقاوع أخرى إػ أّن فؾػورايبِّ ذم مسلفي ادعود ثالثَي أؿقال متـوؿضي.   أ تنبيو:    

  (.6/٢٢)حقح اجلقاب افّص (، ١٢7)ي افعؼقدة إصػفوكقّ اكظر: ذح 
َػديُّ ذم  (١) عيـ افصَّ ـُ صوـر افؽتبّل ذم 7/٢7)وت قَ ؾَ افقاذم بوفقَ أصور صالح افدِّ ( ٢/٢١6)وت قَ ؾَ ؾقات افقَ ( واب

ـِ تقؿّقي رشوفًي مػردًة ذم افّرّد ظذ إَْوَحقعّيي ٓبـ شقـو بوشؿ   دّ إثبوت ادعود وافرّ  »إػ أّن فشقخ اإلشالم اب
 .شظذ ابـ شقـو

  (.٢٢4ادبدأ وادعود ٓبـ شقـو ) (7)
 (. 46٠اكظر: اإلهلّقوت مـ ـتوب افّشػو ٓبـ شقـو ) (4)

ّٓ أّن فف ـالًمو عيشعر ّٕول وهؾي  بنثبوتف، ؾؿثاًل ظذ افّرؽؿ م تنبيو:       ـ تكعيح ابـ شقـو بـػل ادعود اجلساميّن إ
ّٓ مـ افّؼ  ادعود مـف مو هق مؼبقل أنّ  تعؾؿجيى أن  » :(7١6دمده عيؼقل ذم افـّجوة )  ع، وٓ شبقؾ إػ إثبوتف إ

 .شبعٌة، وهق افذي فؾبدن ظـد افبقّ خز افـّ عيعي وتصدعيِؼ مـ ضرعيؼ افّؼ 
ـُ شقـو وأرضاُبف ذرَّ افّرمود ذم افعققن:          واحلؼقؼي أّن هذا افـّّص مـ افـُُّصقص اخلودظي افتل حيوول ؾقفو اب

بوظتامد اخِلطوب ادزدوج افّثـوئّل افذي عُيػووت ذم ظرض احلؼوئؼ بغ افعوّمي وهلؿ افّظوهر واخلوّصي وهلؿ 
حغ عيتؽّؾؿ فؾجؿفقر ظـ مسلفي فف ؾقفو رأي خموفػ أن عيؾّػ  افبوضـ، وؿد جرت افعودة أّن افقاحد مـفؿ

وعيدور وعيؼرب وعيبعد وعيقوح وعُيؾِغز، مستعؿاًل أشوفقى مؾتقعيي وفغًي مرّمزة حمتؿؾي حتك إكف فُقخقَّؾ إفقؽ 
 أكف مقاؾؼ ومو هق بؿقاؾؼ ذم احلؼقؼي. 

ذ شبقؾ ادثول د.ؾتح اهلل خؾقػ ذم ـتوبف وبوفػعؾ كجد أّن َثّؿي مـ عيـخدع بؿثؾ هذا افؽالم، ومـ همٓء ظ       
ـُ شقـو ومذهُبف ذم افـّػس ) ؽ بوفبعٌ اجلساميّن، وإكام عيرى أّن افعؼؾ ٢٢8اب (  حقٌ ؿّرر أّن ابـ شقـو ٓ عيشؽِّ

وحويّن. ؾقن ادعود افـّػسوينَّ ظذ افرُّ  ٓ عيستطقع إؿومي افّدفقؾ ظؾقف، وأّن احلؽامء وافػالشػي عُيػضِّ
 =َل كجد ٓبـ شقـو ذم ـتبف » :( حقٌ عيؼقل٢٢شوفي إَْوَحقعّيي )د.شؾقامن دكقو ذم مؼّدمي حتؼقؼف فؾرّ  وـذفؽ       
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ر ]أي: افـّبّل[ ظـدهؿ »:-وممو ؿّرره ذم هذا افّشلن أعيًضو ؿقفف وـذفؽ جيى أن عيؼرِّ

]أي: افعوّمي[ أمَر ادعود ظذ أوجف عيتصّقرون ـقػّقتف، وتسؽـ إفقف كػقُشفؿ، وعَيرِضب 

 ًٓ ح هلؿ فؾّسعودة وافّشؼووة أمثو  ممّو عيػفؿقكف وعيتصّقروكف، وأّمو احلّؼ ذم ذفؽ ؾال عُيَؾقِّ

ّٓ أمًرا جمؿاًل: وهق أّن ذفؽ رء ٓ ظغ رأتف وٓ أذن شؿعتف، وأّن هـوك مـ  مـف إ

 .(1)شافّؾّذة مو هق ُمْؾؽ ظظقؿ، ومـ إَل مو هق ظذاب مؼقؿ
ـُ حؽوه ظـفؿ اؾقام  - ومـ أجؾ هذه افّكاحي وذاك افقوقح َل ُيتؾػ افعؾامء  ب

ّٓ ادعود ـون ذم أّن افّرجؾ  - (هـ64١) احلؿقيُّ  افّدم أيب  .(2)ػسوينّ افـّ ٓ عيثبً إ
د اّتػوَق افّؼائع ظذ افؼقل  ِـّ ـُ رصد ؾقؾسقف إكدفس ؾػل حغ كجده عيم وأمو اب

ّٓ أكف هظون مو ختّػ هذه افقترة اجلوزمي حغ عيـتؼؾ فؾؽالم ظـ صػي  بقجقد ادعود، إ

قده، إذ عيبدأ بحؽوعيي اختالف افـّوس ؾقف وتبوعُيـ مذاهبفؿ: فقتقّصؾ مـ خالل ذفؽ وج

، وؿد (3)إػ تصقعير ادسلفي وـلهنو مـ ادسوئؾ افتل حيتؿؾفو آجتفود وعيسقغ ؾقفو افتّلوعيؾ

، ه ؾقفوى إفقف كظرُ إكسون ؾقفو هق مو أدّ  ؾرض ـؾِّ  ذم هذه ادسلفي أنّ  احلّؼ »ّسح بؽقن 

  .(4)شؽقن كظًرا عُيػيض إػ إبطول إصؾ مجؾي، وهق إكؽور افقجقد مجؾيبعد أن ٓ عي

                                       
ر أيِّ دفقؾ ظؾقف، بؾ = ـْ ًرا إلكؽور افبعٌ اجلساميّن ساحي، وٓ ِذ ـْ ادعروؾي جلؿفرة افبوحثغ حتك افققم ِذ

 .شاجلسامينّ  ظذ افعؽس كجد ابـ شقـو ذم افّشػوء أـز ـتبف عيعسف بوفبعٌ
وٓ رعيى بلّن مثؾ هذا افؽالم ٓ عيؿؽـ أن عُيعّقل ظؾقف وبغ أعيدعيـو كصقُصف افّكحيي ذم افّرشوفي إَْوَحقعّيي،          

 وافـّّص افّكعيح افبغِّ عيؼطع ُظـَُؼ ـّؾ حمتَؿؾ وممؽـ.
مـ كصقص افّؼع ذم هذه ادسلفي ذم وأّمو دكدكتف ظذ ثبقت ادعود اجلسامينِّ بوفّؼع ؾؼد أؾصح ظـ مقؿػف          

أّمو أمر افّؼع ؾقـبغل أن عيعؾؿ ؾقف ؿوكقن واحد، وهق أّن افّؼع » :( حقٌ ؿول44َحقعّيي )رشوفتف إَْو 
 .     شوافـِؿَؾؾ أتقي ظذ فسون كبّل مـ إكبقوء عُيرام هبو خطوُب اجلؿفقر ـوّؾي ...

  (.74٠افـّجوة ٓبـ شقـو ) (٢)
َػدي )وت قَ ؾَ قاذم بوفقَ افاكظر:  (١)   (.١/١97ٓبـ حجر )فسون ادقزان (، ٢١/١5٠فؾصَّ
  .(49) فف أعيًضوؾصؾ ادؼول (، ١٠١( و)٢99اكظر: افؽشػ ظـ مـوهٍ إدّفي ٓبـ رصد ) (7)
 (.١٠4افؽشػ ظـ مـوهٍ إدّفي ٓبـ رصد ) (4)
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وحوين ظّؼى ظؾقف  وادؾحقظ أّن افّرجؾ حغ أصور إػ مذهى افؼوئؾغ بودعود افرُّ
، وذم افقؿً ذاتف حغ ذـر (1)شوهلمٓء ُحَجٍ ـثرة مـ افّؼعيعي مشفقرة» :بؼقفف

وٓ  ،(2)شوهلذه أعيًضو ُحَجٍ مـ افّؼع» :بؼقفف ي بودعود اجلساميّن ظّؼىافّطوئػي افؼوئؾ
وحويّن وتؼقعيتف فف، ؾوهلل  ُيػك مو ذم افّتعبرعيـ مـ ؾرٍق مشعر بؿقؾف فؾؼقل بودعود افرُّ

ًدا ذم افّسجقح موئاًل إػ افّتقّؿػ ـام حيوول هق أن  - أظؾؿ بحؼقؼي حوفف: هؾ ـون مسدِّ
عيعؾؿ عيؼقـًو أكف شقغضى افعؾامء ظؾقف وشقفّقٍ ؟! أم ـون خوئًػو مـ افّتكعيح بام -رعُيظفِ 

 افعوّمَي وّده؟! وهق مو كؿقؾ إفقف.  
ـُ ُرصد متلرجًحو ذم مقؿػف عيراوح ذم ادـطؼي افّرمودعّيي، تورًة جُيقز  وظذ ـؾٍّ  ؿد طّؾ اب

افؼقل بودعود اجلساميّن ٓ بذات إجسوم افّدكققعّيي وإكام بلمثوهلو بـوًء ظذ اشتحوفي إظودة 
ـُ وتورًة عيـػقف مطؾًؼو وعيؼّر بوفـّػسويّن ؾؼط، وهلذ، (3)دعدوم بعقـفا ا ؿول صقُخ اإلشالم اب

ـُ » :تقؿقّي و ؽً ا فؾقؿػ ومسقِّ  ومعود إبدان مظفرً صد ذم مسلفي حدوث افعوَلَ رُ  ـون اب
 (ـه٢74٠)ن اؾؼف ظذ ذفؽ ؾرح أكطق، وو(4)شف إػ ؿقل شؾػف أمقؾوإن ـون بوضـُ  ،فؾؼقفغ
حمؿد ، أّمو افدـتقر (5)شرّبام ـون ٓبـ رصد جقابون ظـ هذه ادسلفي اخلطرة» :ولحقٌ ؿ

 .(6)شعيرى أّن ادعود شقؽقن روحوكقًّو ؾؼط»ؾؼد جزم بلكف  (ـه٢787)عيقشػ مقشك 
وإن َل عيؽـ ؾقؾسقًؾو  -وممّـ اخُتِؾػ ذم صلكف ؾـُسى إفقف إكؽوُر ادعود اجلسامينِّ 

، ومرّد هذا آختالف مو عيقجد ذم ـتبف مـ (ـه5٠5) أبق حومد افغزايلّ  -خوفًصو 
آوطراب وافّتـوؿض افّكعيح، ؾام عيبـقف ذم ـتوب هيدمف ذم آخر، ؾػل ـتوبف ادقشقم 

                                       
 (.١٠7)افؽشػ ظـ مـوهٍ إدّفي ٓبـ رصد  (٢)
 (.١٠7) ادصدر افّسوبؼ( ١)
 (.١٠7اكظر: افؽشػ ظـ مـوهٍ إدّفي ٓبـ رصد ) (7)
 (.٢/756ٓبـ تقؿّقي )ي بقعيّ ي افـّـّمـفوج افسُّ  (4)
 (. 97ابـ رصد وؾؾسػتف فػرح أكطقن ) (5)
عيـ وافػؾسػي د (6)  (. ١١7)حؿد عيقشػ بغ افدِّ
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قؾّقي أهنؿ مقزان افعؿؾبـ) بطرعيؼ  ي مجؾيً قّ ة احلسِّ ذَّ ذهبقا إػ إكؽور افؾّ »( حؽك ظـ افصُّ
ّٓ ؾ ٓ حيخقُّ افتّ  احلؼقؼي واخلقول، وزظؿقا أنّ  ي، وادقت عيؼطع  بآٓت جسامكقّ صؾ إ

حسوشوت، وٓ عيعقد ؾ وشوئر اإلخقُّ ف ذم افتّ ػس وافبدن افذي هق آفتُ افعالؿي بغ افـّ 
ّٓ رَح ضّ ا إػ تدبر افبدن بعد أن ؿطّ  ي وفؽـفو قّ فقسً حسِّ  اٌت وفذّ   آٓمٌ ف، ؾال عيبؼك فف إ

ف ظـ ػرتُ ي وكُ ات افعؼؾقّ ذّ ف إػ افؾّ ؾُ و مقاإلكسون ذم هذا افعوَل أعيًض  ؾننّ  ،يقّ أظظؿ مـ احلسِّ 
موء افقجف، وعيمثرون آحتزاز  ؾى إراؿيَ ؽرهقن ذم افطّ ، وفذفؽ عيَ ي أصدّ أٓم افعؼؾقّ 

 وت. أٓم وادشؼّ  ذم ؿضوء صفقة افػرج، ومؼوشوةَ  ظـ آؾتضوح، وآشتتورَ 
افغؾبي ذم  ةؾ بف إػ فذّ و أو عيقمغ فقتقّص افطعوم عيقمً  بؾ ؿد عيمثر اإلكسون تركَ 

وؿد هيجؿ ظذ ظدد ـبر مـ ادؼوتؾغ فقؼتؾ  ،يافغؾبي ظؼؾقّ  تف وفذةُ قّ طركٍ مع حسِّ افّش 
 جوظي.بوفّش  ة احلؿد وافقصِػ وعيعتوض ظـف مو عيؼدره ذم كػسف مـ فذّ 

ار أخرة ذم ؽوعيي ات افؽوئـي ذم افدّ ذّ وت بوإلووؾي إػ افؾّ قّ احلسِّ  وزظؿقا أنّ 
وكسبي  ،ذعيذ إػ ذوؿففو ــسبي إدراك رائحي ادطعقم افؾّ تُ وتؽود عيؽقن كسب ،قرُص افؼُ 
 ر ذم وجف ادعشقق إػ مضوجعتف وجمومعتف، بؾ أبعد مـف كسبي. ظَ افـَّ 

ات بام ظرؾقهو مـ ذّ ً هلؿ تؾؽ افؾَّ ؾَ ثِّ د ظـ ؾفؿ اجلامهر مُ عُ  بَ اّم ـذفؽ ف وزظؿقا أنّ 
بف افؼضوء أو افقزارة، وهق ٓ عيدرك ذم  ؿ فقـولعؾُّ عيشتغؾ بوفتّ  بلَّ افصَّ  وت، ـام أنّ قَ احلسِّ 
ـصقجلون عيؾعى بف أو ظصػقر عيعبٌ بف  اهبو ـثرً  د بلمقر عيؾتذّ ظَ قْ ام، ؾقُ اهِت فذّ  وبافصِّ 

ف ؾفؿُ  ُكَ  ؿَ اّم ـوفؽـ ف !ة ادؾؽ وافقزارة؟عى بوفعصػقر مـ فذّ افؾّ  ةُ ف، وأعيـ فذّ وأمثوفِ 
 ... و بوشتدراجف إػ مو ؾقف شعودتفػً ؾقف تؾطُّ  َى ؽِّ ورُ  بوٕخّس  َؾ ثِّ ظـ درك إظذ مُ 

 نّ إقن مـ افػالشػي مـ ظـد آخرهؿ، حتك ي واإلهلقُّ قؾقّ وإػ هذا ذهبً افصُّ 
ي أو فؾحذر ـ عيعبد اهلل فطؾى اجلـّ وؿوفقا: مَ  ،ي ّسحقا وَل عيتحوصقاقؾقّ مشوعيخ افصُّ 

 وإكام مطؾى افؼوصدعيـ إػ اهلل أمر أذف مـ هذا.  ،ور ؾفق فئقؿمـ افـّ 
هذا  ؿَ فِ ادصـّػغ مـفؿ ؾَ  ح ـتَى فؿ وبحٌ ظـ معتؼداهتؿ وتصػّ ـ رأى مشوُيَ وم
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 .(1)شآظتؼود مـ جموري أحقاهلؿ ظذ افؼطع

قؾّقي ومشوعيِخ افّطرعيؼ  وـون هق  - بحسى ـالمف -وإذا ـون هذا هق مذهَى افصُّ

ف ؿوئٌؾ بودعود ؿد ّسح بوختقوره ضرعيؼي ادتصّقؾي وتبـّل آرائفؿ ـون افـّتقجي ادـطؼّقي أك

وحويّن وٓ صّؽ.   افرُّ

وحوينِّ وعيؽّػر معتـؼقف ـام ذم  ؽر أكـو كراه ذم مقاوَع أخرى عيبطؾ افؼقل بودعود افرُّ

 .(2)ـتوبف هتوُؾً افّتفوُؾً

ومـ هـو وؿع آختالف ذم دمؾقي حؼقؼي مقؿػف، ؾفؾ ـون ذفؽ آوطراب كوصًئو 

ؾقـّقي؟! أم هق صـٌػ مـ أصـوف مـ تبوعُيـ أضقاره ادعرؾّقي وتؼّؾبوت أ حقافف افسُّ

ن ادؼصقد وارتداء أؿـعي خمتؾػي بحسى ـّؾ مـوشبي؟!  افّتؾقُّ

عيـ احلؾبّل  هذا صقخ اإلشالم أبق حومد » :هـ(٢76١)ؿول افّشقخ حمؿد بدر افدِّ

 وهق افؼوئؾ: إّن مـ ٓ معرؾي فف بودـطؼ ؾال افغزايلُّ وممّفػوُتف ذم ادـطؼ ٓ ختػك ـثرةً 

َػغ مـ ممّفػوتف ذم افػؾسػي وافؽالم تراه عيـؼض ذم ـّؾ  ًَ بغ ممفَّ ثؼي بعؾؿف! فق مجع

 .(3)شواحد مـفو مو أثبَتف ذم إّول وبرهـ ظؾقف

فؿ  َرهؿ ذم ـتوبف افّتفوُؾً ؾؼد خّرجقا ـالمف ذم حؼِّ وبام أكف محؾ ظذ افػالشػي وـػَّ

احلؼقؼّل ادطوبؼ فقاؿع إمر، ؾؼول ظذ افّتؾّقن بحسى ادخوَضبغ ٓ ظذ آظتؼود 

 لؾف قخ أيب حومد افغزايلِّ و ـتى افّش أمّ » :(هـ58٢)بـ افّطػقؾ حمؿد بـ ظبد ادؾؽ 

 .ـتحؾفوت ر بلصقوء ثؿّ ؽػّ ذم آخر، وعيُ  ّؾ حَتُ ط ذم مقوع وبِ رْ تَ بحسى خموضبتف فؾجؿفقر، 
هؿ حلؼ إجسود، ً إكؽورُ فوؾُ ذم ـتوب افتّ  إكف مـ مجؾي مو ـّػر بف افػالشػيَ  ثؿّ  

                                       
  .(٢87)فؾغزايّل مقزان افعؿؾ  (٢)
  (.7٠8( و) ١8١) اكظر: هتوؾً افػالشػي فؾغزايلّ  (١)
 (4/٢69واكظر ـذفؽ: جمؿقع ؾتووى صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ) (.٢٠٢) افّتعؾقؿ واإلرصود فؾحؾبّل  (7)

 (.٢67(، اإلموم افغزايل فؾؼروووي )6/55)و



د. بدر بن ناصر العّواد المعاد الجسمانّي تحقيق القول فيه والّرّد على منكريه

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

197

 

 

 

هذا  إنّ )ل ـتوب ادقزان: ؿول ذم أوّ  ي، ثؿّ قس خوّص ػُ وافعؼوب فؾـُّ قاَب ؿ افثّ وإثبوهُت 
الل ؿول ذم ـتوب ادـؼذ مـ افّض  ، ثؿّ (ي ظذ افؼطعقؾقّ قخ افصُّ قُ آظتؼود هق اظتؼود ُص 
ذفؽ بعد ، وإّن أمره وؿػ ظذ يقؾقّ اظتؼوده هق ـوظتؼود افصُّ  إنّ )وادػصح بوٕحقال: 

 .(1)شضقل افبحٌ
ـُ ُرصد افؼرضبّل، ٓمًزا افغزايلَّ بلكف  -ـون بلشؾقب أفطػ وإن –وواؾؼف ظذ ذفؽ  اب

 :ـام ؿقؾ، حتك أكف ومع افػالشػي ؾقؾسقف ،ي صقذمٌّ قؾقّ ومع افصُّ  ،ي أصعريٌّ مع إصعرعيّ »
ًُ  عيامنٍ  عيقمٌ  ـٍ  إذا ٓؿق  ذا عيؿ
 

  ًُ  (2)شو ؾعدكوينعيًّ دِّ عَ مَ  وإن فؼق
ن ؾؼولر أّن صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي داؾع ظـ أيب حومد وؽ  َأه مـ هتؿي افّتؾقُّ  :برَّ

ـَ رصد] هدُّ و ظَ أمّ » وإن ـون ؿد ؿول  -عود إبدان ؾفق بؿَ  رّ ؼِ ـ ٓ عيُ حومد ممّ  وأب [عيعـل: اب
ظذ ذفؽ بؾ  ؾوفذي ٓ رعيى ؾقف أكف َل عيستؿرّ  -ى ٕجؾف إػ ذفؽِس ذم بعض ـتبف مو كُ 

 .(3)شي ـام أخز بف افؽتوبوجزم بام ظؾقف ادسؾؿقن ذم افؼقومي افعومّ  ،وؿطعً رجع ظـف 
 ،ظؾقف أكف عيـؽر حؼ إجسود اؾساءً  ـي بعض افعقامّ فِس أوؿع ذم » :وؿول افتَّْػتوزاينُّ 

إكؽوره ـػر  وذهى إػ أنّ  ،حقوء وؽرهح بف ذم مقاوع مـ ـتوب اإلـقػ وؿد ّس 
 .(4)ش ذح دو ؿول أكف طوهر ٓ حيتوج إػ زعيودة بقونوإكام َل عيؼحف ذم ـتبف ـثر

ظذ مو ذهبقا إفقف بلدّفي  استدّل القائلون هبذا من الفالسفةوظقًدا ظذ بدء ؾؼد 
 مـ أصفرهو مو عيع:

أّن بدن ادّقً عيدخؾ بوفػـوء حّقَز افعدمّقي، وإظودُتف إػ افقجقد  اّلستدّلل األّول:
 افؼودر ادختورُ و» ،(5)ل مـ ادستحقالت ببدائف افعؼقلمّرة أخرى إظودة فؾؿعدوم، وه

                                       
 .(١١حل بـ عيؼظون ٓبـ افّطػقؾ )( ٢)
  (.5١ؾصؾ ادؼول ٓبـ رصد ) (١)
 (.٢/١77ٓبـ تقؿّقي )ي بقون تؾبقس اجلفؿقّ  (7)
  (.١/١٢٢) فؾتَّْػتوزاينّ  ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (4)
 (.١/١٢7اكظر: ادصدر افّسوبؼ ) (5)
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 .(1)شو ذم كػسفا ظذ مو عيؽقن ممؽـً إكام عيؽقن ؿودرً 
ًدا مـ ؿقوس ُؿدرة  وؿبؾ مـوؿشي هذا آشتدٓل ٓ بّد مـ اإلصورة إػ ـقكف متقفِّ

وهق ؿقوس ؾوشد، ؾلعيـ  -فُؼدرتغ!وصّتون مو بغ ا - اهلل تعوػ ظذ ُؿدرة اإلكسون
ؼُص ادخؾقق وؾؼُره وجفُؾف وظجُزه وؾـوؤه مـ ـامل اخلوفؼ وِؽـوه وظؾِؿف واؿتداره ك

   (ې  ې  ى  ى  ائ) :وبؼوئف؟! وإكام افّشلن ذم ذفؽ هق مو أخز اهلل ظـف بؼقفف

 .[67ر: مَ افزُّ ]

وٓ رعيى أكف عيؾزم ظؼاًل ـؾَّ مـ أؿـرَّ بُؼدرة اهلل تعوػ ظذ خؾؼ افـّوس مـ افعدم 
مـ افاّلصقئّقي إوػ أن عُيِؼّر بُؼدرتف ظذ إخراجفؿ مـ حّقز افعدمّقي افذي  وإجيودهؿ

صوروا إفقف مّرًة أخرى، وؿد أمجع افعؼالء ظذ أّن اإلظودة أهقن مـ آبتداء، ـام ؿول 
وافؼوظدة  ،[١7وم: افرُّ ]   ( ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ )شبحوكف 

و ذم ء ممؽـً افّق  عيستحقؾ ـقنُ »ٕكف  :(2)شفه جوز مثؾُ جقدُ مو جوز و»افعؼؾّقي ادسّؾؿي أّن 
 .(3)شاتفؾؼطع بلكف ٓ أثر فألوؿوت ؾقام هق بوفذّ  :و ذم وؿًوؿً ممتـعً 

 لّن ـّؾ صوحى مذهى ؿد عيّدظأ»وإّمو اّدظوؤهؿ آشتحوفي افبدهّقي ؾؿـ ادعؾقم 
 .(4)شفبدهيّقوتوذفؽ ؿودح ذم ا ،ف ادخوفػقن فف ؾقفوبُ ذِّ ؽَ بلمقر عيُ  افبدهييَ 

الّرد على ىذا وظذ ـؾٍّ ؾؼد اختؾػً مسوفؽ افؼوئؾغ بودعود اجلساميّن ذم 
 مـ وجقه، مـفو مو عيع: اّلستدّلل

ظدم افّتسؾقؿ بومتـوع إظودة ادعدوم، ّٕن ُؿدرة اهلل تعوػ توّمي  اجلواب األّول:
 رء وٓ عيستعيص ظؾقفو مرادٌ عيػقهتو  ٓ [٢7إكعوم: ]  (  ی       ی    جئ    ی  ی )مطؾؼي 

حت  خت    مت  ىت   يت  جث   مث  ىث  يث   حج    ) :ـام ؿول تعوػ -ـوئـًو مو ـون  -

                                       
 (.7٢/4فؾّرازّي )ػسر افؽبر افتّ  (٢)
 .(77١اإلرصود فؾُجَقعيـّل ) (١)
 (.١/١٠8فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  (7)
  (.٢/٢79) أبؽور إؾؽور فممدّي  (4)

 . [٤٤فاطر: ] (مج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ) : وقد أخربنا سبحانه بكامل ُقدرته ونفوِذ أمره بقوله 
ې   ې  ې     )  : فقط، وبقوله   ( 1) « وهي: كن   واحدة    قولة  أي: إّل »   [ ٥٠القمر:  ] (پ

، ووجه الّدللة من اآلية عىل عدم امتناع إعادة  [ ٤٠ل: ح  النَّ] (ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ      وئ  

  واملدد   له عىل سبق املوادّ   ف  ل توقَّ   ، درته ومشيئته تكوين اّللّ بمحض قُ   أنّ »   : املوتى بأعياهنم 

  ها إعادة  أمكن له تكويُن ة ومثال  بال سبق مادّ  ابتداء  األشياء  كام أمكن له تكوينُ ف  ...، 

 ، فثبت أّن دعوى المتناع دعوى باطلة نشأت عن اجلهل باّلل.   ( 2) « بعده 

م  دِ ما عُ  إعادة كل   ني أنّ من اإلسالمي   مذهب أهل احلّق »  :اآلمدي  قال أبو احلسن 

 . (3)« امن احلادثات جائز  عقال  وواقع  سمع  

أّن الّّشء إذا صار » ، لـ(4)« إعادة املعدوم عندنا جائزة»  :الّرازي  ّلل وقال أبو عبد ا

ا فإنه بعد العدم بقي  جائز  الوجود، واّلل تعاىل قادر عىل مجيع اجلائزات ،  (5) « معدوم 

ا يف الوقت ذاته إىل أّن  هذا القول مل يقل به أحد  من طوائف العقالء إّل » مشري 

 يعني: األشاعرة. (6)« أصحاُبنا

وباجلملة »   :ة  الفالسفة عّقب عىل ذلك بقوله  وحني ناقش أبو الّثناء اآللويس  أدلّ 

ز  إعادةُ » ، وعليه فإذا (7)« ة استحالة إعادة املعدوم غري سليمة من القوادحأدلّ   ُجو 

 . (8) « فال إشكال يف البعث أصال    - منيكام هو رأي مجهور املتكل    -  املعدوم بعينه
 

 (.٥/221لبن عطيّة )ر الوجيز املحرّ   (1)
 (.3/398) لبيضاوّي لنزيل أنوار التّ   (2)
 (.   3٠٠لآلمدّي )غاية املرام   (3)
 (.  12٥للّرازّي )ين معامل أصول الد    (٤)
ين للّرازّي ) ( ٥)   .(2/٤٠األربعني يف أصول الد 
  .(2/39) املصدر السابق  (6)
  (.23/6٠لآللويّس )روح املعاين   (7)
 (.1٤/1٤٠املصدر الّسابق )  (8)
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 . [٤٤فاطر: ] (مج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ) : وقد أخربنا سبحانه بكامل ُقدرته ونفوِذ أمره بقوله 
ې   ې  ې     )  : فقط، وبقوله   ( 1) « وهي: كن   واحدة    قولة  أي: إّل »   [ ٥٠القمر:  ] (پ

، ووجه الّدللة من اآلية عىل عدم امتناع إعادة  [ ٤٠ل: ح  النَّ] (ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ      وئ  

  واملدد   له عىل سبق املوادّ   ف  ل توقَّ   ، درته ومشيئته تكوين اّللّ بمحض قُ   أنّ »   : املوتى بأعياهنم 

  ها إعادة  أمكن له تكويُن ة ومثال  بال سبق مادّ  ابتداء  األشياء  كام أمكن له تكوينُ ف  ...، 

 ، فثبت أّن دعوى المتناع دعوى باطلة نشأت عن اجلهل باّلل.   ( 2) « بعده 

م  دِ ما عُ  إعادة كل   ني أنّ من اإلسالمي   مذهب أهل احلّق »  :اآلمدي  قال أبو احلسن 

 . (3)« امن احلادثات جائز  عقال  وواقع  سمع  

أّن الّّشء إذا صار » ، لـ(4)« إعادة املعدوم عندنا جائزة»  :الّرازي  ّلل وقال أبو عبد ا

ا فإنه بعد العدم بقي  جائز  الوجود، واّلل تعاىل قادر عىل مجيع اجلائزات ،  (5) « معدوم 

ا يف الوقت ذاته إىل أّن  هذا القول مل يقل به أحد  من طوائف العقالء إّل » مشري 

 يعني: األشاعرة. (6)« أصحاُبنا

وباجلملة »   :ة  الفالسفة عّقب عىل ذلك بقوله  وحني ناقش أبو الّثناء اآللويس  أدلّ 

ز  إعادةُ » ، وعليه فإذا (7)« ة استحالة إعادة املعدوم غري سليمة من القوادحأدلّ   ُجو 

 . (8) « فال إشكال يف البعث أصال    - منيكام هو رأي مجهور املتكل    -  املعدوم بعينه
 

 (.٥/221لبن عطيّة )ر الوجيز املحرّ   (1)
 (.3/398) لبيضاوّي لنزيل أنوار التّ   (2)
 (.   3٠٠لآلمدّي )غاية املرام   (3)
 (.  12٥للّرازّي )ين معامل أصول الد    (٤)
ين للّرازّي ) ( ٥)   .(2/٤٠األربعني يف أصول الد 
  .(2/39) املصدر السابق  (6)
  (.23/6٠لآللويّس )روح املعاين   (7)
 (.1٤/1٤٠املصدر الّسابق )  (8)
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ود ادعدوموت ادحضي أّن اإلظودة إخروعّيي فقسً مـ بوب إجي اجلواب الثّاين:
فؽل عيصّح آظساض بومتـوع ذفؽ، وإكام ظبورٌة ظـ مجٍع فؾؿتػّرق مـ إجزاء، وهق 

، وهذا (1)شادعؾقموت  بؽّؾ اًم ـظوفِ  ،ادؿؽـوت ا ظذ ـّؾ فؽقكف تعوػ ؿودرً »أمٌر ممؽـ: 
  جقاب افؼوئؾغ بوإلظودة ظذ هذه افؽقػّقي، وظؾقف ؾال مؽون هلذا آظساض ظـدهؿ.

ي إظودة ادعدوم ظـد ػ ظذ صحّ افبعٌ ٓ عيتقؿّ » :ؿول أبق افّثـوء أفقدُّ 
ّٓ  :إـثرعيـ  .(2)شيقّ ؾِّ ً دون اكعدامفو بوفؽُ ق أجزاء ادقّ  بتػرُّ ٕهنؿ ٓ عيؼقفقن إ

أّن مو شُقعود ذم أخرة هق جسٌؿ آخر مثُؾ اجلسؿ افّدكققيِّ وفقس  اجلواب الثّالث:
وهذا  ظٍي مـ افؼوئؾغ بومتـوع إظودة ادعدوم ظذ مو شبؼ بقوكف.ظقـَف، وهذا اختقور مجو

ّٓ أكف عُيسؼط اظساض افػالشػي بوفُؽؾِّقّي.  افؼقل وإن ـون مردوًدا مـ جفي افّدفقؾ إ
أّن إجسوم ٓ تـعدم بوفؽؾقّي بحقٌ ٓ عيؽقن هلو وجقٌد مـ أيِّ وجف،  اجلواب الرّابع:

 .-بوشتثـوء َظْجى افّذكى- ؼؾى مـ جسؿ ٔخروإكام تستحقؾ مـ حوٍل إػ حول وتـ
ـُ تقؿّقي إػ  وهذا اجلقاب هق اجلقاب افّصحقح، وؿد ظزاه صقُخ اإلشالم اب

 ـام شبؼ بقوكف. (3)افعؼالء ػ ومجفقرِ ؾَ افسَّ 
و بحقٌ إكسوكً  فق أـؾ إكسونٌ وهل أكف ُصبفي أـؾ وادلـقل،  اّلستدّلل الثّاين:

وإمو أن ُتعود  ،حمول هذاو تؾؽ إجزاء ذم ـؾقفامعود و أن تُ نمّ ، ؾا مـفصور ادلـقل جزءً 
 .(4)أخر ذم دْ عُ َل تَ  ؾقف تظقدَ ؾنن أُ ذم أحدمهو، 

إجزاء  تـعقؿُ ظذ ذفؽ عيؾزم ؾنكف و ا وادلـقل مممـً ـون أـؾ ـوؾرً  وـذفؽ فق
                                       

 (.٢١/٢76فؾّرازّي )ػسر افؽبر افتّ  (٢)
ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، 7/468فإلجيّل )ادقاؿػ واكظر: (. ١6/٢74) فمفقّد روح ادعوين  (١)

 (.١/١٢7فؾتَّْػتوزايّن )
 (.٢7/١48)صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي  جمؿقع ؾتووىاكظر:  (7)
 فممدّي أبؽور إؾؽور  (،١/477ادبوحٌ ادؼؿّقي فف أعيًضو ) (،١6/96فؾّرازّي )ػسر افؽبر افتّ اكظر:  (4)

  (.١/١٢7فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم (، 6٠ٓبـ تقؿّقي )ات بقّ ، افـُّ(١69/4)
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 . (1)!إجزاء ادطقعي افعوصقي أو تعذعيُى 
بفي بلجقبي، أصفُرهو ظذ اإلضالق أهنؿ ؿوفقا: وؿد أجوب ادتؽؾِّؿقن ظـ هذه افشُّ 

 إّن أجزاء اإلكسون تـؼسؿ إػ كقظغ: 
 افـّقع إّول: أجزاء أصؾّقي، وؿد شبؼ بقون ادؼصقد هبو.

مؽتسبي(، وعيعـقن هبو  زائدة/ إووؾّقي/ ؾضؾّقي )ؾووؾي/ أجزاءافـّقع افّثوين: 
و تذهى مـ ادرض أ ،افبدن زعيودةً  حتصؾ مـ افغذاء ؾقـؿق هبو لائدة افتافزّ  جزاءَ إ»

عقر وكحقهو. (2)شوكؼصوكً  ؾقذبؾ افبدنُ   ـوٕطػور وافشَّ
مـ أن  هل ظـدهؿ حمػقطيٌ إذ  ؿوفقا: واإلظودة خمصقصٌي بوٕصؾّقي دون ؽرهو:

 . (3)، ؾوٕصؾّقي ذم أحد افبدكغ هل ؾضؾّقي ذم أخرفبدن آخرأصؾقًّو ا جزءً  صبحت
قف ادتؽؾِّؿقن معَسٌَض بلكف ٓ دفقَؾ ظذ افّتػرعيؼ بغ وهذا اجلقاب افذي درج ظؾ

إجزاء اجلسامكّقي ذم اإلظودة إخروعّيي، ؾفق ذم حؼقؼتف ٓ عيعدو ـقَكف دظقى مبـّقي 
اهلل  فعّؾ »ظذ افّتخؿغ، وهلذا كجد أّن افتَّْػتوزاينَّ ـون أـثر دّؿًي ومقوقظّقي حغ ظزَّ بـ

 : إصورًة إػ ظدم وجقد مستـد فذفؽ،(4)شفبدن آخر اءً تعوػ حيػظفو مـ أن تصر جز
 .(5) شومهو مجقعً ي تؼتيض حَؼ دعيَّ ؽؿي ادحؿّ احلِ ـام أصور بعُضفؿ إػ أّن »

افؼقَل  (ـه٢754)ومـ هـو َل عيؽـ ؽرعيًبو أن عيصػ افّشقخ حمؿد رصقد روو   
 .(7)شيجّ تؼقم بف ُح  بفي وٓٓ عيدؾع افشُّ »وأكف  ،(6)شٓ حوجي إفقف ٌػ تؽؾَّ »بوفّتػرعيؼ بلكف 

                                       
 (.١/١٢7فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم اكظر:  (٢)
بقدّي ) (١)  (. ١/١٢5إحتوف افّسوّدة ادّتؼغ فؾزَّ
ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ  (،7/477فإلجيّل )(، ادقاؿػ 6/١5١)ٓبـ أيب احلدعيد ذح هنٍ افبالؽي اكظر:  (7)

 (.١/١٢7فؾتَّْػتوزايّن )افؽالم 
( مـ ـقن إجزاء ٢5/٢78)دعوين روح اهذا افّتؼرعير خموفػ دو شبؼ كؼؾف ظـ أيب افّثـوء أفقدِّ ذم  :تنبيو    

 .شو ففا أصؾقًّ  ظـ أن تصر جزءً ؾضاًل  ،ا فبدن آخرمـ أن تصر جزءً » إصؾّقي حمػقطي ظـدهؿ
 (.١/١٢7فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  (4)
  (.٢46فؾَؽَػقّي )وت قّ افؽؾِّ  (5)
 (. 8/4١5)دحؿد رصقد روو تػسر ادـور  (6)
  (.6٠ٓبـ تقؿّقي )ات بقّ افـُّواكظر فالشتزادة:  (.8/4١7)افّسوبؼ  ادصدر (7)
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وأّمو اجلقاب احلّؼ ظـ هذا آشتدٓل ؾؼد جاّله صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي، ؽر 
 أكـو شـرجئف إػ حغ مـوؿشي آشتدٓل افّثوفٌ. 

أهق افذي ـون  ؟عودؾام افذي عيُ  ،ؾ دائاًم اإلكسون عيتحؾَّ أّن » اّلستدّلل الثّالث:
 ًَ وعقػي وهق خالف مو جوءت بف  ظذ صقرةٍ عود ؾنن ؿقؾ بذفؽ فزم أن عيُ  ادقت؟ وؿ

 .(1)شإبدان بلوػ مـ بعض ذفؽ ؾؾقس بعُض  وإن ـون ؽرَ ، قصُص افـُّ 
ي أصؾقّ  صخص عيشتؿؾ ظذ أجزاءَ  ـّؾ »وؿد أجوب أمديُّ ظـ هذا آشتدٓل بلّن 

ر ظؾقفو صقَّ تَ مو عيُ  لوه ؾووؾيٍ  وأجزاءَ  ،غقر ؾقفوافتّ  ُل بدُّ ر ظؾقفو افتّ صقّ تَ ف، وٓ عيُ قامُ هبو ؿَ 
 .(2)شادثوبي وادعوؿبي لي ه ؾقف، ومو عيؽقن ؾقف مـ إجزاء إصؾقّ ل وافتغرُّ بدُّ افتّ 

 وذم هذا اجلقاب مو ذم افذي ؿبؾف مـ افّضعػ وآظساض.
وأّمو صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ؾؼد أجوب ظـ هذا اإلصؽول وافذي ؿبؾف بؽالم 

ًَ اإلكسون افذي صور ترابً » :قؿ حقٌ ؿولظظ  فُ ؾَ ـَ آخر أَ  اب كبوٌت مـ ذفؽ افسُّ  و وكب
ـَ  أو حققانٌ  إكسونٌ  فُ ؾَ ـَ افذي أَ  واإلكسونُ  ،اجرًّ  آخر وهؾؿّ  إكسونٌ   ذفؽ احلققانُ  َؾ وأ
و مـفام ترابً  وصور ـؾٌّ  ،هذا اإلكسون وهذا اإلكسون مَ دِ ف ؿد ظُ و آخر ؾػل هذا ـؾِّ إكسوكً 

 ،ىكَ افذَّ  ُى جْ وإكام عيبؼك ظَ  ،ابهذا مـ افسُّ  عودعود هذا وعيُ عيُ  ثؿّ  ،ؼؾَ ـام ـون ؿبؾ أن ُُي 
  .ىَـّ رَ ومـف عيُ  َؼ ؾِ مـف ُخ 

شتحول ذم افؼز افقاحد اؾنذا  ،شتحول إفقفوا لة افتعود مـ ادودّ ؾقُ  ،ه ؾعدمو شوئرُ وأمّ 
وعيـشئفؿ اهلل تعوػ  ،عودون وعيؼقمقن مـ ذفؽ افؼزو ؾنهنؿ عيُ فؿ ترابً ً وصوروا ـؾّ مقّ  أفُػ 

 .وو حمًض  بعد أن ـوكقا ظدمً ًٓ و ـام أكشلهؿ أوّ و حمًض دمً بعد أن ـوكقا ظ

توج أن همٓء مـ ذفؽ افؼز مـ ؽر أن حَي  لَ َش كْ و ذم ؿز أَ إكسون ترابً  وإذا صور أفُػ  

                                       
أبؽور (، ١/474واكظر: ادبوحٌ ادؼؿّقي فؾّرازّي )(. ٢7/١47صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ) جمؿقع ؾتووى (٢)

 (.4/١69) فممدّي إؾؽور 
  .(4/١7١) فممدّي أبؽور إؾؽور  (١)
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مـ  ؼي ثؿّ ؾَ مـ ظَ  طػي ثؿّ فؿ مـفو مـ كُ ؼَ ؾَ َخ  لشلة إوػ افتفؿ ذم افـّ فؿ ـام خؾؼَ ؼَ ؾُ َُي 

اب ـام عيستحقؾ إػ عوم وافّؼ إػ أبداهنؿ مـ افطّ  وجعؾ كشلهتؿ بام عيستحقؾ ،غيْض مُ 

 .بدن أحدهؿ مو عيلـؾف مـ كبوت وحققان

ـَ   ـَ إكسوكً  َؾ وـذفؽ فق أ وكقي ٓ ُيؾؼفؿ ؾقفو افثّ  شلةو ؾوفـّ و ؿد أـؾ إكسوكً حققاكً  َؾ و أو أ

ي إػ ؼَ ؾَ إػ ظَ  طػيٍ بؾ عيعقد إجسود مـ ؽر أن عيـؼؾفؿ مـ كُ  ،شتحوفيبؿثؾ هذه آ

وبسوئر مو  مّ ومـ ؽر أن عيغذوهو بؾبـ إُ  ،ٌؿْ ومـ ؽر أن عيغذوهو بدم افطَّ  ،يغَ ْض مُ 

ـّ  ،ابعوم وافّؼ عيلـؾف مـ افطّ   لاإلظودة حتتوج إػ إظودة إؽذعيي افت أنّ  ؾؿـ ط

  .أبداهنؿ ؾؼد ؽؾط شتحوفً إػا

ـَ  وهق ٓ حيتوج  ،فف ـسوئر إؽذعيي و ؾنكام صور ؽذاءً إكسون إكسوكً  َؾ وحقـئذ ؾنذا أ

و عيصر ـؾقًش  ثؿّ  ،وو وذابً افغذاء عيـزل إػ ادعدة ضعومً  ومعؾقم أنّ  ،إػ إظودة إؽذعيي

 ،فو ؾقؼسؿف اهلل تعوػ ذم افبدن ـؾِّ عيـطبخ دمً  ثؿّ  ،(1)و ـوحلرعيرةقًش ؿُ قْ ـَ  ثؿّ  ،دةرْ ـوفثُّ 

 عظؿ ظظاًم إػ صبقف ذفؽ اجلزء اف مُ ؾقستحقؾ افدّ  ،فجزء مـ افبدن كصقبَ  وعيلخذ ـؾُّ 

 ... وؿً رْ ظِ  ُق رْ  وافعِ حلاًم  حؿُ وافؾّ 

 يً غَ ْض مُ  ثؿّ  ؼيً ؾَ ظَ  ثؿّ  طػيً هؿ كُ قؾ أحدَ وـام أكف شبحوكف ٓ حيتوج ذم اإلظودة إػ أن حُي  

و جيعؾفو ـؾقًش  ثؿّ  ،وحلاًم  ا وؾوـفيً ٓ حيتوج أن جيعؾفو خبزً  ،فؿؾؽذفؽ أؽذعيتُ 

ـَ  أخرى فـشلة  عقد هذا افبدن ظذ صػيٍ بؾ عيُ  ،و وظروؿً  وحلاًم ظظاًم  ثؿّ  ،ودمً  ثؿّ  ،وقًش ؿُ قْ و

ٓ و  ،[6٢افقاؿعي: ](ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ): شلة ـام ؿولهذه افـَّ  ثوكقي فقسً مثَؾ 

                                       
ْتؾي ظجقـّقي ذم ادعدة »معّربي، عُيؼصد هبو : ـؾؿي (سقْ ؾُ قْ افؽَ افؽؾقس )  (٢) ـُ ادقاّد افغذائّقي افتل تتجّؿع ظذ صؽؾ 

 . (١/8٠8ادعجؿ افقشقط ). شيؿقؼؿبؾ أن تدخؾ إمعوء افدّ 
 ،فالمتصوص صوحليٌ  ي بقضوءُ ة فبـقّ وهل مودّ  ،يالصي افغذائقّ اخلُ »افَؽْقُؿْقس: ـؾؿي معّربي ـذفؽ، وعُيؼصد هبو        

.   واكظر فالشتزادة: (١/8٠8ادعجؿ افقشقط ).  شي ذم أثـوء مرورهو هبوافغذائقّ  مـ ادقادّ  إمعوءُ  هوتستؿدّ 
  (.6/٢97ٓبـ مـظقر )فسون افعرب (، 4/١٠٠ٓبـ إثر )فوعيي ذم ؽرعيى إثر افـِّ
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 .لة إوػْش ـوكً ذم افـَّ ل شتحوٓت افتحيتوج مع ذفؽ إػ رء مـ هذه آ

افبدن فقس  َؾ ؾُّ حَت  ؾننّ  ،(ؾؾّ حُ  ذم افتَّ افبدن دائاًم ) :وهبذا عيظفر اجلقاب ظـ ؿقفف

حؼقؼي  مـفام خالُف  ـؾٍّ  وحؼقؼيُ  ،مضغيً  ؼيِ ؾَ وافعَ  ؼيً ؾَ ػي ظَ طْ كؼالب افـُّ امـ  بلظجَى 

  .إخرى
وإذا ـون ذم اإلظودة ٓ  ،ف إوػ ومتوثؾفوشوبِ وكقي تُ ؾ ؾوٕجزاء افثّ ادتحؾِّ  و افبدنُ وأمّ 

مـ  أنّ  ومعؾقمٌ  ،ؾحؾُّ كؼالبف بسبى افتّ وكؼالبف مـ حؼقؼي إػ حؼقؼي ؾؽقػ باحيتوج إػ 

 .شتحوفيهذا هق ذاك مع هذه آ أنّ  ؿَ ؾِ رآه وهق صقخ ظَ  ثؿّ  و وهق صوبٌّ صخًص  ىرأ

 ؿَ ؾِ جوء ؾقجدهو ظَ  ة ثؿّ دّ بوت ـؿـ ؽوب ظـ صجرة مُ وـذفؽ شوئر احلققان وافـّ  

ًٌ ؾ وآؾّ حُ افتَّ  مع أنّ  ،هذه هل إوػ أنّ   بوت ـام هقذم شوئر احلققان وافـّ  شتحوفي ثوب

هذه  جرة هل إوػ وأنّ هذه افّش  ظتؼوده أنّ اذم  وٓ حيتوج ظوؿٌؾ  ،ذم بدن اإلكسون

هذا اإلكسون هق افذي رآه مـ ظؼعيـ  وٓ أنّ  ،ـوكً ظـده مـ شـغل افػرس هل افت

وٓ عيؼتك  ،وٓ ُيطر هذا ببول أحد ،ؾي َل تتحؾّ أصؾقّ  أجزاءٍ  ر بؼوءَ دِّ ؼَ شـي إػ أن عيُ 

ز ظـ ٓ تعرف وٓ تتؿقّ  لظذ تؾؽ إجزاء افت (هذا هق ذاك) :افعؼالء ذم ؿقهلؿ

س واإلكسون مع أكف ؿد عيؽقن ـون رَ جرة وافػَ ؾي افّش بؾ إكام عيشرون إػ مُج  ،ؽرهو

 ... ُز ا ؾؽَ صغرً 

شلة عود ذم افـّ افذي عيُ  أن عيؽقن افبدنُ  شتحوفي ٓ عيـوذمر مـ آـِ مو ذُ  وظؾؿ بذفؽ أنّ 

 :كقو ـام ؿول تعوػبام ظؿؾ ذم افدّ  عودُ ؿُ ـاف هلذا عيشفد افبدنُ و ،وكقي هق هذا افبدنافثّ 

 ،[65عيس: ](ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  )

   خبىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب   ) :وؿول تعوػ
 – ١٠ً: ؾَ صِّ ؾُ ](ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ

ًٓ اإلك ومعؾقم أنّ  ،[١٢ ف عيؼقل عَ ؿِ ؽره عيػعؾ أو َش  ى أو رأ أو ؾعؾ ؾعاًل سون فق ؿول ؿق
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وهق اإلؿرار افذي عيماخذ -ظذ كػسف بام ؿول أو ؾعؾ  دَ فِ بعد ثالثغ شـي َص  ثؿّ 

فؽوكً  :بف مـ احلؼقق مـ إمقال وأؿرّ  أو صفد ظذ ؽره بام ؿبضف -بؿقجبف

 ،ة افطقعيؾيدّ ؿُ ـحوفي بدكف ذم هذه افشتامع  ظذ ظغ ذفؽ ادشفقد ظؾقف مؼبقفيً  فودةُ افّش 

 ر أنّ دِّ وفق ؿُ  ،فودة ظذ مثؾف أو ظذ ؽرههذه افّش  إنّ  :وٓ عيؼقل ظوؿؾ مـ افعؼالء

 َ جر هذا افّش  وأنّ  ،هذا مـ هذا فُ َض هذا احلققان ؿبَ  حققان أو كبوت وصفد أنّ  ادعغَّ

ًٓ ـون ـالمً  :ف هذا إػ هذاؿَ شؾَّ   .شتحوفي مع آو معؼق
ًَ  عقده ظذ صػيِ عيُ ) :رة ؾؼقل افؼوئؾممثِّ  ؽرَ  شتحوفيُ ـوكً آوإذا    مو ـون وؿ

وكقي فقسً شلة افثّ صػي تؾؽ افـّ  ؾننّ  :مـف جفٌؾ  (ذفؽ ف أو ؽرِ زافِ ف أو هُ مقتف أو شؿـِ 
 .(1)ش ... ةػوت هل ادغّر افصِّ  نّ إشلة حتك عيؼول فصػي هذه افـّ  مموثؾيً 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                       
 ( ومو بعدهو.٢7/١56صقخ اإلشالم ابـ تقؿّقي ) جمؿقع ؾتووى ( ٢)
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   الّرابع: املبحث
 حكه منكري املعاد اجلسناني

شبؼً اإلصورة إػ أّن افّؼائع افّساموعّيي جوءت بنثبوت ادعود افبديّن، وهلذا اّتػؼ 
 .  (1)أهُؾ ادؾؾ ظذ إبطول ؿقل مـؽرعيف مـ افػالشػي

، وخروج ظـ إمجوع هذه يـّ قص افؽتوب وافسُّ ُص تؽذعيى فـُ  وٓ رعيى أّن إكؽوره
ؽُر واحد مـ مقجبوت افؽػر: فِـاَم تضّؿـف مـ جحد معؾقم مـ  إّمي، وؿد َظّده

عيـ بوفرّضورة.  افدِّ
ؾؼد أكؽر  مـ أكؽر احلؼ وافبعٌ اجلسامينَّ  أنّ  ٓ صّؽ » :ؿول أبق ظبد اهلل افّرازيُّ 

 .(2)شافؼرآن سعيَح 
ـُ حزم إكدفز إػ وؿد أصور  ٌَ مـ أكؽر  أنّ اب بغ   ؾقفجيؿع اهلل افذي افبع

 .(3)خرج ظـ اإلشالمؾؼد وإجسود  إرواح
ـام أّن إكؽور ادعود اجلسامين أحُد ثالثي أصقوء ـّػر هبو أبق حومد افغزايلُّ افػالشػَي 

  :ث مسوئؾمـف ذم ثال دّ هؿ ٓ بُ تؽػرُ » حقٌ ؿول:
 .فو ؿدعيؿياجلقاهر ـؾّ  إنّ  :ؿوؿقهلُ  ،م افعوَلَ دَ مسلفي ؿِ  :هواإحد
 .وت احلودثي مـ إصخوص بوجلزئقّ حيقط ظؾاًم  اهلل ٓ ؿقهلؿ إنّ  :وكقيوافثّ 
ٌَ  :وفثيوافثّ   .هوإجسود وحَؼ  ذم إكؽورهؿ بع

 ،إكبقوء ـذَب  دٌ ؼِ هو معتَ ومعتؼدُ  ،بقجف ث ٓ تالئؿ اإلشالمَ الؾفذه ادسوئؾ افثّ  
وهذا هق  ، جلامهر اخلؾؼ وتػفقاًم هنؿ ذـروا مو ذـروه ظذ شبقؾ ادصؾحي متثقاًل أو

 .(4)شق ادسؾؿغرَ اح افذي َل عيعتؼده أحد مـ ؾِ افؽػر افكُّ 
                                       

  (.١٢7ٓبـ تقؿّقي )ي ٕصػفوكقّ افعؼقدة ااكظر: ذح ( ٢)
 (.٢6/١4فؾّرازّي )ػسر افؽبر افتّ  (١)
 (. 7٢٢ٓبـ حزم ) ة ؾقام جيى اظتؼودهرّ افدُّ اكظر:  (7)
 . (7٠7)فؾغزايّل ً افػالشػي هتوؾُ اكظر:  (4)
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 بؼقفف:( ـه٢٢7٠)افـَؿَدابِغلُّ  حسـ بـ ظعوؿد مجعفو 

قوع آخر إػ أكف ٓ عيؿؽـ إكؽور ادعود اجلساميّن مع ووقح وأصور أبق حومد ذم م

 ّٓ ا ٓ عيؼبؾ افّتلوعيؾ إ أدّفتف وؿطعّقي براهقـف افتل بؾغً مـ افؽثرة وافظُُّفقر حدًّ

 بغر برهونٍ  وهرَ  افظّ غرِّ تؽػر مـ عيُ جيى » :ظى افػوشد بقجقه افّدٓٓت ؾؼولبوفّتال

ي ذم أخرة بظـقن وأوهوم قّ افعؼقبوت احلسِّ  إجسود وعيـؽر ر حَؼ ـؽِ ـوفذي عيُ  ،ؿوضع

 إذ ٓ برهون ظذ اشتحوفي ردِّ  :وه ؿطعً ؾقجى تؽػرُ  ،واشتبعودات مـ ؽر برهون ؿوضع

 .(2)شإرواح إػ إجسود

ـُ تقؿّقي مـ دعيـ  ؿَ ؾِ وؿد ظُ  ،بّغ  عود إبدان ـػرٌ مَ  إكؽورُ » :وؿول صقخ اإلشالم اب

 .(3)شـيبقّ  ؿيً راؽَ ؾ مُ ُش قن فؾرُّ ؿُ راؽِ بودعود مُ ادؽذبغ  اإلشالم ؾسوده وأنّ 

َؼوينُّ إػ وأصور  وت مـ رضورعيّ »أّن إثبوت ادعود اجلساميّن افتَّْػتوزاينُّ ومـ بعده افؾَّ

 .(4)شبقؼغ وإكؽوره ـػرٌ  ،عيـافدِّ 

ّواينُّ  ، وماّل (5)وممّـ كّص ظذ ـػر مـؽري ادعوَد اجلسامينِّ ـذفؽ اجلالُل افدَّ

 افّدشقؿلُّ ادوفؽلُّ  حمؿد بـ أمحد، و(7)وافّشؿُس افّسّػورعيـلُّ ، (6)وريظع افؼ

                                       
 . (١/7١7) مّل ْر جَ ؾبُ ف حتػي احلبقى ظذ ذح اخلطقى (٢)
 (.56ؿي فؾغزايّل )ؾقصؾ افّتػرؿي بغ اإلشالم وافّزكد (١)
 (.٢86فؾَبْعّع )ي خمتك افػتووى ادكعيّ  (7)
واكظر: تػسر ادـور  (.١7٢فؾؽّتويّن )كظؿ ادتـوثر  (،١/١٢١فؾتَّْػتوزايّن )ذح ادؼوصد ذم ظؾؿ افؽالم  (4)

 (.  8/4١١فرصقد روو )
 (.   ١/487) ور ظذ ذح اجلالل ادحّعّ حوصقي افعطّ اكظر:  (5)
 (.٢/٢69فؾؼوري )مرؿوة ادػوتقح  اكظر: (6)
 .   (١/١١8)فؾّسّػورعيـّل ي فقامع إكقار افبفقّ اكظر:  (7)

 ادَ افعِ  افػالشػيُ  رَ ػَ ـَ  بثالثيٍ 
  

 فْ ثبتَ مُ  ؿطًعو َل إذ أكؽروهو وهْ  
 
 

 (ظقاَلِ  وِث دُ ُح ) (بجزئلٍّ  ظؾؿٍ )
 

 (1)ْف(تَ ٕجسود وـوكً مقِّ  حٍؼ ) 
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اس حمؿد خؾقؾ هرّ ، و(2)(هـ٢١4٢)، وأمحد بـ حمؿد افّصووي (1)(ـه٢١7٠)

  .وؽرهؿ ،(3)(ـه٢795)
وممّو جيدر ذـُره ذم هذا ادبحٌ وإن َل عَيدخؾ ؾقف أصوفًي حؽُؿ مـ ؿول بودعود 

إجسوم افّدكققعّيي وإكام مثؾفو ؾفذا مبتدع: ٕكف خوفػ  اجلساميّن فؽـ بلجسوم ؽر
 افـُّصقص افّكحيي افّصحقحي ذم إثبوت ظقدة إجسوم بلظقوهنو.

اهلل عيبعٌ إرواح  بف وفؽـف زظؿ أنّ  مـ أؿرَّ  أّمو» :اسحمؿد خؾقؾ هرّ ؿول افّشقخ 
 .(4)شكقو ؾفق مبتدع وؾوشؼإجسوم افتل ـوكً ذم افدّ  ذم أجسوم ؽرِ 

 
 
 

 
 

                                       
  (.4/7٠7)ح افؽبر شقؿل ظذ افّؼ حوصقي افدّ اكظر: ( ٢)
 (.4/١١6فؾّصووي )وفؽ غي افّس ؾْ بُ اكظر:  (١)
 (.  ٢5اكظر: ذح افعؼقدة افقاشطّقي هلّراس ) (7)
 (.  ٢5هلّراس ) ذح افعؼقدة افقاشطّقي (4)
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     اخلامتة
ـّ اهلل تعوػ بنمتوم هذا افبحٌ ؾفذا اشتعراض   :ألىّم نتائجووبعد أن م

أكف ٓ خالف بغ أهؾ اإلشالم ؿوضبًي ذم ثبقت ادعود وظذ تؽػر مـؽره  -٢
ّقي.  بوفؽؾِّ

 أّن افّؼائع افّساموعّيي ـّؾفو جوءت بنثبوت ادعود اجلساميّن. -١
ؽر ممؽـ،  حّؼ  افؼرآن بلنّ بغ اإلعيامن و ادعود اجلسامينِّ  بغ إكؽورأّن اجلؿع  -7

 .بؾ هق ذم ؽوعيي آظتقوص وافّتعّذر
أّن افؼقل احلّؼ افذي ظؾقف افّسؾػ ومجفقُر إُّمي مـ بعدهؿ أّن إجسوم  -4

ًَ اختالًؾو ذم بعض صػوهتو بام ٓ عيتعورض مع  شُتعود عيقم افؼقومي بلظقوهنو، وأّن ثّؿ
 هل.   ـقن افّذوات هل

أّن افؼوئؾغ بلّن إجسوم ادبعقثي مموثؾٌي فألجسوم افػوكقي وفقسً هل هل إكام  -5
 اوطّروا فذفؽ ؾراًرا مـ بعض إعيرادات افػالشػي وُصبفوهتؿ.

أّن جفؾ ادتؽؾِّؿغ بؼقل افّسؾػ ذم ادعود اجلساميّن أوَؿَعفؿ ذم مضوعيؼ،  -6
 وَجَعَؾفؿ ذم مرمك ُصُبفوت افػالشػي.

وحويّن وافذي تبـّوه افػالشػي اإلهلقُّقن ذم اجلؿؾي ؿقٌل أّن افؼقل ب -7 ودعود افرُّ
 بوضؾ بنمجوع أهؾ اإلشالم.

عيـ  -8 وحويّن ؿقٌل ـػرّي دـوؿضتف إحدى رضوعّيوت افدِّ أّن افؼقل بودعود افرُّ
 وؿطعّقوتف.

أّن افؼقل بودعود اجلساميّن ادثعِّ ٓ افَعقـلِّ ؿقٌل بدظلٌّ خموفػ فكعيح  -9
ـّي. افـُُّصق  ص مـ افؽتوب وافسُّ

 أىّم الّتوصيات:
ـي واجلامظي  عيقيص افبحٌ بوّٓضالع ظذ أضروحوت ادخوفػغ دذهى أهؾ افسُّ

 ؾقام عيتعّؾؼ بلمقر افققم أخر وافّرّد ظؾقفو. 
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اجلقعيـل، ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل بـ عيقشػ.  إىل قواطع األدلّة يف أصول اّلعتقاد، اإلرشاد .٢٢

، ظع ظبد ادـعؿ، د.ط، مك، مؽتبي حتؼقؼ وتعؾقؼ: د.مقشك، حمؿد عيقشػ، د.ظبد احلؿقد
 م.٢95٠ – ـه٢769اخلوكجل، 

افقاحدي، ظع بـ أمحد بـ حمؿد. حتؼقؼ: ظصوم بـ ظبد ادحسـ  أسباب نزول القرآن، .٢١
 م.٢99١ -هـ ٢4٢١، افّدّموم، دار اإلصالح، ١احلؿقدان، ط

ؿد رصود شوَل، ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم. حتؼقؼ: د. حم اّلستقامة، .٢7
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 .ـه٢4٠7، اددعيـي ادـقرة، جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد ٢ط
افّشـؼقطل، حمؿد إمغ بـ حمؿد بـ ادختور  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بلقرآن، .٢4

 -هـ ٢4٢5 ،اجلؽـل. حتؼقؼ: مؽتى افبحقث وافدراشوت، د.ط، بروت، دار افػؽر
 م. ٢995

افّرازي، حمؿد بـ ظؿر بـ احلسغ. حتؼقؼ: ظع  شركني،اعتقادات ِفَرق ادلسلمني وادل .٢5
 .ـه٢4٠١شومل افـّّشور، د.ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، 

يعة، .٢6 حسـ  افعومع، حمسـ إمغ بـ ظبد افؽرعيؿ إمغ. حتؼقؼ وتعؾقؼ: أعيان الشِّ
 م.٢986 -ـه٢4٠6إمغ، د.ط، بروت، دار افتعورف فؾؿطبقظوت، 

افغزايل، حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد. ووع احلقار: ظبد اهلل حمؿد  تقاد،اّلقتصاد يف اّلع .٢7
 م.١٠٠4 -هـ ٢4١4، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، ٢اخلؾقع، ط

ابـ شقـو، احلسغ بـ ظبد اهلل بـ احلسـ. حتؼقؼ: حسـ زاده اإلذليّات من كتاب الّشفا،  .٢8
 .ـه٢4٢8، ، ؿؿ، مرـز افـؼ افتوبع دؽتى اإلظالم اإلشالمل٢أمع، ط

، بروت، 4افؼروووي، عيقشػ بـ ظبد اهلل. ط اإلمام الغزايل بني مادحيو وانقديو، .٢9
 م.٢984 –ـه٢4٢4افرشوفي، 

. د.ط، د.م، د.ن، شَشْعِدعيو»افػققمل، شعقد بـ عيقشػ ادشفقر بـ األماانت واّلعتقادات،  .١٠
 د.ت.

امن بـ ظبد افؼقي بـ ظبد ، افّطقذم، شؾقيف كشف ُشَبو النَّصرانّية اّلنتصارات اإلسالمّية .١٢
 هـ.٢4٢9، افرعيوض، افعبقؽون، ٢افؽرعيؿ، حتؼقؼ: شوَل بـ حمؿد افؼرين، ط

افبقضووي، ظبد اهلل بـ ظؿر بـ  أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل ادلعروف ب )تفسري البيضاوي(، .١١
 حمؿد. د.ط، بروت، دار افػؽر، د.ت.

ادجؾز، حمؿد بوؿر بـ حمؿد تؼل بـ  طهار،حبار األنوار اجلامعة لُدرُر أخبار األئّمة األ .١7
 م.٢987 -  ه٢4٠7، بروت، ممّشسي افقؾوء، ١مؼصقد ظع. ط

ابـ ظجقبي، أمحد بـ حمؿد بـ ادفدي. حتؼقؼ: أمحد  البحر ادلديد يف تفسري القرآن اجمليد، .١4
 هـ.٢4٢9ظبد اهلل افؼرر رشالن، د.ط، افؼوهرة، افدـتقر حسـ ظبوس زـل، 

افؼرر، إشامظقؾ بـ ظؿر ابـ ـثر. د.ط، بروت، مؽتبي ادعورف،  نِّهاية،البداية وال .١5
 د.ت.
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افَبْحراين، هوصؿ بـ شؾقامن بـ إشامظقؾ. د.ط، ؿؿ، ممشسي  الربىان يف تفسري القرآن، .١6
 افبعثي، د.ت.

، ٢، افبقفؼل، أمحد بـ احلسغ بـ ظع. حتؼقؼ: ظومر أمحد حقدر، طالبعث والنُُّشور .١7
 م.٢986 -هـ ٢4٠6خلدموت وإبحوث افثؼوؾقي، بروت، مرـز ا

بُغية ادلراتد يف الّرّد على ادلتفلسفة والقرامطة والباطنّية أىل اإلحلاد من القائلني بحللول  .١8
ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم. حتؼقؼ: د. مقشك شؾقامن افّدوعيش،  واّلحتاد،

 .ـه٢4٠8واحِلؽؿ، رة، مؽتبي افعؾقم ، اددعيـي ادـقّ ٢ط
افصووي، أمحد بـ حمؿد، حتؼقؼ: حمؿد ظبد افسالم  بُلغة الّسالك ألقرب ادلسالك، .١9

 م.٢995 -هـ ٢4٢5، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، ٢صوهغ، ط
ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد  بيان تلبيس اجلهمّية يف أتسيس بدعهم الكالمّية، .7٠

 .ـه٢79١، مؽي ادؽّرمي، مطبعي احلؽقمي، ٢افّرمحـ بـ ؿوشؿ، طافّسالم. حتؼقؼ: حمؿد بـ ظبد 
مقشك، د.حمؿد عيقشػ بني الّدين والفلسفة: يف رأي ابن رشد وفالسفة العصر الوسيط،  .7٢

 م.٢988 - ـه٢4٠8، بروت، افعك احلدعيٌ، ١مقشك. ط
قوء ، بروت، دار إح٢افّطقد، حمؿد بـ احلسـ بـ ظع. ط التِّبيان يف تفسري القرآن، .7١

 افّساث افعريب، د.ت.
ظوصقر، حمؿد افّطوهر بـ حمؿد بـ حمؿد افّطوهر. د.ط، تقكس، افدار  الّتحرير والتّنوير، .77

 هـ.٢984افّتقكسّقي، 
افبجرمل،  حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ادلعروف ب  )حاشية البجريمي على اخلطيب(، .74

 م.٢995 - هـ٢4٢5شؾقامن بـ حمؿد بـ ظؿر. د.ط، بروت، دار افػؽر، 
افؼرضبل، حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر. حتؼقؼ: افّصودق  الّتذكرة أبحوال ادلوتى وأمور اآلخرة، .75

 هـ.  ٢4١5، افّرعيوض، ادـفوج، ٢بـ حمؿد بـ إبراهقؿ، ط
، بروت، دار افؽتوب 4ابـ ُجَزي، حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد. ط الّتسهيل لعلوم التّنزيل، .76

 م.٢987 -هـ٢4٠7افعريب، 
، افّزرـق، حمؿد بـ هبودر بـ ظبداهلل. دراشي وحتؼقؼ: ادلسامع جبمع اجلوامع تشنيف .77

 م.٢998 -هـ ٢4٢8، افؼوهرة، مؽتبي ؿرضبي، ٢.ظبد اهلل ربقع، طد –د.شقد ظبد افعزعيز 
، بروت، دار ٢اجلرجوين، ظع بـ حمؿد بـ ظع. حتؼقؼ: إبراهقؿ إبقوري، طالّتعريفات،  .78
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 . ـه٢4٠5افؽتوب افعريب، 
عيـ حمؿد بـ مصطػك بـ رشالن. ط الّتعليم واإلرشاد،  .79 ، مك، مطبعي ٢احلؾبل، بدر افدِّ

 م.٢9٠6 – ـه٢7١4افّسعودة، 
إكدفز، حمؿد بـ عيقشػ بـ ظع. حتؼقؼ: مجوظي مـ افبوحثغ،  تفسري البحر احمليط، .4٠

 م.١٠٠٢-هـ ٢4١١، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، ٢ط
احلسقـل، حمؿد رصقد بـ ظع روو بـ  ب )تفسري ادلنار(، تفسري القرآن احلكيم ادلعروف .4٢

 م.٢99٠حمؿد. د.ط، مك، اهلقئي ادكعّيي افعومي فؾؽتوب، 
تفسري القرآن العظيم مسندًا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والّصحابة والتّابعني ادلعروف ب )تفسري ابن  .4١

حتؼقؼ: أشعد حمؿد افّطّقى، د.ط، صقدا،  افّرازي، ظبد افّرمحـ بـ حمؿد بـ إدرعيس. أب حامت(،
 ادؽتبي افعكعّيي، د.ت.

افؼرر، إشامظقؾ بـ ظؿر ابـ ـثر. د.ط، بروت، دار افػؽر،  تفسري القرآن العظيم، .47
 .ـه٢4٠٢

، افّشرازي، حمؿد بـ إبراهقؿ افؼقامل ادؾّؼى بـ)ماّل صدرا(. تفسري القران الكرمي .44
 .ـه٢764كتشورات بقدار، ، ؿؿ، ا٢تصحقح: حمؿد اخلقاجقي، ط

عيقكس، د.ط، افؼوهرة، دار  بـ حمؿقد بـ اخلطقى، ظبد افؽرعيؿ الّتفسري القرآيّن للقرآن، .45
 افػؽر افعريب، د.ت.

، ٢ابـ اجلقزي، ظبد افّرمحـ بـ ظع بـ حمؿد. حتؼقؼ: د. افّسّقد اجلؿقع، ط تلبيس إبليس، .46
 .م٢985 – ـه٢4٠5بروت، دار افؽتوب افعريب، 

قكي. حتؼقؼ وترمجي:  ألحباث يف ادِلَلل الّثالث،تنقيح ا .47 ؿُّ ـَ افبغدادي، شعد بـ مـصقر بـ 
 ظبدافعظقؿ ادطعـل، د.ط، د.م، دار إكصور، د.ت.

، افؼوهرة، ٢ابـ رصد، حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد. حتؼقؼ: د. شؾقامن دكقو، ط هتافت الّتهافت، .48
 م.٢964دار ادعورف، 

، افؼوهرة، دار 6بـ حمؿد بـ حمؿد. حتؼقؼ: شؾقامن دكقو، ط افغزايل، حمؿد هتافت الفالسفة، .49
 ادعورف، د.ت.

ابـ ظقسك، أمحد بـ  توضيح ادلقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، .5٠
 .ـه٢4٠6، بروت، ادؽتى اإلشالمل، 7إبراهقؿ بـ محد، ط
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األلباب يف طريقة الّشيخ  الّتوضيح عن توحيد اخلاّلق يف جواب أىل العراق، وتذكرة أويل .5٢
، افّرعيوض، دار ضقبي، ٢افّتؿقؿل، شؾقامن بـ ظبد اهلل بـ حمؿد. طدمحم بن عبد الوّىاب، 

 م.٢984-هـ ٢4٠4
ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم. حتؼقؼ: حمؿد رصود رؾقؼ  جامع الّرسائل، .5١

 شوَل، د.ط، مك، د.ت.
ري، حمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ. حتؼقؼ: د. مصطػك افبخو اجلامع الّصحيح ادلختصر، .57

 م. ٢987 – ـه٢4٠7افقاممي،  -،  بروت، دار ابـ ـثر 7دعيى افبغو، ط
َنن واآلداب وادلَغَازي والتّاريخ،  .54 افؼرواين، ظبد اهلل بـ أيب زعيد. حتؼقؼ اجلامع يف السُّ

شوفي تقكس، مم -، بروت١وتعؾقؼ: حمؿد أبق إجػون وظثامن بطقخ، ط ادؽتبي  -شسي افرِّ
 م.٢987 -هـ ٢4٠7افعتقؼي، 

افؼرضبل، حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر. د.ط، افؼوهرة، دار افّشعى،  اجلامع ألحكام القرآن، .55
 د.ت.

ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم.  اجلواب الّصحيح دلن بّدل ِدين ادلسيح، .56
 مطبعي اددين، د.ت. حتؼقؼ: ظع شقد صبح اددين، د.ط، مك،

افبقجقري، إبراهقؿ بـ حمؿد بـ أمحد.  حاشية اإلمام البيجوري على جوىرة الّتوحيد، .57
 م.١٠٠١ –ـ ه٢4١١، افؼوهرة، دار افسالم، ٢حتؼقؼ وتعؾقؼ: د.ظع مجعي، ط

افّدشقؿل، حمؿد بـ أمحد بـ ظرؾي. حتؼقؼ: حمؿد  حاشية الّدسوقي على الّشرح الكبري، .58
 وت، دار افػؽر، د.ت.ظؾقش، د.ط، بر

الّطالب ادلعروف ب  )حاشية اجلََمل على شرح  شرح منهج فتوحات الوّىاب بتوضيح .59
 د.ت. ،بـ ظؿر بـ مـصقر. د.ط، بروت، دار افػؽر اجلؿؾ، شؾقامن ادلنهج(،

افعّطور، حسـ بـ حمؿد بـ حاشية الَعطّار على شرح اجلاََلل ادلَحلِّي على مجع اجلوامع،  .6٠
 بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، د.ت.حمؿقد. د.ط، 

ين زاده على تفسري القاضي البيضاوي، .6٢ افؼقجقي، حمؿد بـ مصؾح  حاشية زليي الدِّ
عيـ مصطػك. وبط وتصحقح: حمؿد ظب ، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، ٢افؼودر صوهغ، ط دافدِّ

 م.٢999 –ـ ه٢4٢9
عيـ بـ ظع اجلبوظل. حتحقائق اإلميان .6١ ، ؿؿ، ٢ؼقؼ: مفدي افرجوئل، ط، افعومع، زعيـ افدِّ
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 .ـه٢4٠9مؽتبي آعيي اهلل افعظؿك ادرظق افـََّجػل افعوّمي، 
، 7افّشرازي، حمؿد بـ إبراهقؿ افؼقامل. ط احِلْكمة ادلتعالية يف األسفار العقلّية األربعة،  .67

 م.٢98٢بروت، دار إحقوء افّساث، 
ؼ وتعؾقؼ: أمحد أمغ، ؿطر، وزارة ابـ افّطػقؾ، حمؿد بـ ظبد ادؾؽ. حتؼق حي بن يقظان،  .64

اث،   م.١٠٢4افّثؼوؾي وافُػـُقن وافسُّ
ّر ادلنثور يف الّتفسري بدلأثور، .65 ُققضل، ظبد افّرمحـ بـ أيب بؽر بـ حمؿد. د.ط،  الدُّ افسُّ

 م.٢997بروت، دار افػؽر، 
قؼ: ظبد ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم. حتؼ درء تعارض العقل والّنقل، .66

 م.٢997 -هـ ٢4٢7افّؾطقػ ظبد افّرمحـ، د.ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، 
رّة فيما يب اعتقاُده، .67 ابـ حزم، ظع بـ أمحد بـ شعقد. حتؼقؼ: ظبد احلّؼ افسـامين،  الدُّ

 م.١٠٠9 – ـه٢47٠، بروت، دار ابـ حزم، ٢ط
. تعرعيى: حسـ هوين ؾحص، إمحد كؽري، ظبد افـّبل بـ ظبد افّرشقل دستور العلماء، .68

 م.١٠٠٠ -هـ ٢4١٢، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، ٢ط
ادعّري، أمحد بـ ظبد اهلل بـ شؾقامن.  ديوان أب العالء ادلعّري ادلسّمى ب )ِسْقط الزَّند(، .69

 م.٢957 – ـه٢776دار صودر،  -د.ط، بروت، دار بروت
بـ حمؿد بـ حـبؾ. حتؼقؼ: صزي بـ شالمي  أمحد الّرّد على اجلهمّية والّزاندقة، الّشيباين،  .7٠

 .م١٠٠7 - ـه٢4١4، افّرعيوض، دار افّثبوت، ٢صوهغ، ط
ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم. د.ط، بروت، دار  الرَّدُّ على ادلنطقّيني، .7٢

 ادعرؾي، د.ت.
سـ. حتؼقؼ: د.شؾقامن ابـ شقـو، احلسغ بـ ظبد اهلل بـ احلالّرسالة األضحويّة يف ادلََعاد،  .7١

 م.٢949 – ـه٢768، د.م، دار افػؽر افعريب، ٢دكقو، ط
يانت،  .77 ّنة يف اّلعتقادات وأصول الدِّ افّداين، ظثامن بـ الرِّسالة الوافية دلذىب أىل السُّ

، افؽقعيً، دار اإلموم أمحد، ٢شعقد بـ ظثامن. دراشي وحتؼقؼ: دؽش بـ صبقى افعجؿل، ط
 م.١٠٠٠ -هـ ٢4١٢

إصعري، ظع بـ إشامظقؾ بـ إشحوق، حتؼقؼ: ظبد اهلل صوـر  إىل أىل الث َّْغر، رسالة .74
 م.٢988 -هـ ٢4٠9، اددعيـي ادـّقرة، مؽتبي افعؾقم واحِلَؽؿ، ٢ادكي، ط
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، ؿؿ، ممّشسي افـّؼ اإلشالمل ١افّطقد، حمؿد بـ احلسـ بـ ظع. ط الّرسائل العشر، .75
 .ـه٢4٢4افّتوبعي جلامظي اددّرشغ، 

ل بـ مصطػك. د.ط، بروت، روح البيان يف تفسري القرآن،  .76 اإلشتوكبقيل، إشامظقؾ حؼِّ
 افػؽر، د.ت.

أفقد، حمؿقد بـ ظبد اهلل بـ  روح ادلعاين يف تفسري القرآن العظيم والّسبع ادلَثَاين، .77
اث افعريب، د.ت.  حمؿقد. د.ط، بروت، دار إحقوء افسُّ

ابـ افؼّقؿ،  وات واألحياء بلّدّلئل من الكتاب والسُّّنة،الرُّوح يف الكالم على أرواح األم .78
 م.٢975 – ـه٢795حمؿد بـ أيب بؽر بـ أعيقب. د.ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، 

ادجؾز، حمؿد تؼل بـ مؼصقد ظع. روضة ادلّتقني شرح كتاب َمن ّل َيُْضُره الفقيو،  .79
دي، د.ط، د.م، كقود ؾرهـؽ اشالمل حتؼقؼ: حسغ ادقشقي افؽرموين وظع پـوه اإلصتفور

 حوج حمؿد حسغ ـقصوكپقر، د.ت.
، بروت، 7ابـ اجلقزي، ظبد افّرمحـ بـ ظع بـ حمؿد. طزاد ادلسري يف علم التفسري،  .8٠

 .ـه٢4٠4ادؽتى اإلشالمل، 
ابـ افؼّقؿ، حمؿد بـ أيب بؽر بـ أعيقب. حتؼقؼ: صعقى زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد،  .8٢

شوفي ٢4د افؼودر إركوؤوط، ط إركوؤوط وظب مؽتبي ادـور  -، بروت افؽقعيً، ممشسي افرِّ
 م.٢986 – ـه٢4٠7اإلشالمّقي، 

إفبوين، حمؿد بـ كقح بـ  سلسلة األحاديث الّصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا، .8١
عيوض، مؽتبي ادعورف، د.ت.٢كجويت. ط  ، افرِّ

بـ إشحوق. حتؼقؼ: حمؿد حمقل افّدعيـ افّسجستوين، شؾقامن بـ إصعٌ  سنن أب داود، .87
 ظبد احلؿقد، د.ط، بروت، دار افػؽر، د.ت.

مذي، حمؿد بـ ظقسك بـ َشْقَرة. حتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر وآخرعيـ، سنن الُتمذي،  .84 افسِّ
 د.ط، بروت، دار إحقوء افّساث افعريب، د.ت.

ؼقؼ: ؾقاز أمحد زمريل افّدارمل، ظبد اهلل بـ ظبد افّرمحـ بـ افػضؾ. حت سنن الّدارمي، .85
 .ـه٢4٠7، بروت، دار افؽتوب افعريب، ٢وخوفد افّسبع افعؾؿل، ط

افاّلفؽوئل،  شرح أصول اعتقاد أىل السُّّنة واجلماعة من الكتاب والسُّّنة وإمجاع الّصحابة، .86
ِهَبي اهلل بـ احلسـ بـ مـصقر. حتؼقؼ: د. أمحد بـ شعد بـ محدان، افّرعيوض، دار ضقبي، 
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 .ـه٢4٠١
ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم. حتؼقؼ: إبراهقؿ  شرح العقيدة األصفهانّية، .87

 .ـه٢4٢5، افّرعيوض، مؽتبي افّرصد، ٢شعقداي، ط
عيـ افّصوحلل. ط شرح العقيدة الّطحاويّة، .88 ، بروت، 4ابـ أيب افعّز، ظع بـ ظالء افدِّ

 .ـه٢79٢ادؽتى اإلشالمل، 
افعثقؿغ، حمؿد بـ صوفح بـ حمؿد. ظـوعيي: شعد بـ ؾقاز  ،شرح العقيدة الواسطّية .89

 هـ.٢4١٢، افسعقدعيي، دار ابـ اجلقزي، 6افّصؿقؾ، ط
هّراس، حمؿد خؾقؾ. د.ط، اددعيـي ادـّقرة، مطبقظوت اجلومعي  شرح العقيدة الواسطّية،  .9٠

 اإلشالمّقي، د.ت.
، بوـستون، دار ٢بد اهلل، طافّتْػتوزاين، مسعقد بـ ظؿر بـ ظشرح ادلقاصد يف علم الكالم،  .9٢

 م.٢98٢ -هـ ٢4٠٢ادعورف افـُّعامكّقي، 
ابـ أيب احَلِدعيد، ظبد احلؿقد بـ هبي اهلل. حتؼقؼ: حمؿد أبق افػضؾ  شرح هنج البالغة،  .9١

 م.٢959  -ـ ه٢778، مك، دار احقوء افؽتى افعربّقي، ٢إبراهقؿ، ط
بـ ظع بـ أمحد. حتؼقؼ: ظبد افؼودر افَؼْؾَؼَشـْدي، أمحد  صبح األعشى يف كتابة اإلنشا، .97

 م.٢98٢زـور، د.ط، دمشؼ، وزارة افّثؼوؾي، 
افُبْستل، حمؿد بـ ِحّبون بـ أمحد. حتؼقؼ: صعقى  صحيح ابن حبّان بُتتيب ابن بَ ْلبَان، .94

شوفي، ١إركوؤوط، ط  م.٢997 –ـ ه٢4٢4، بروت، ممشسي افرِّ
بـ كقح بـ كجويت. د.ط، بروت، ادؽتى إفبوين، حمؿد  صحيح اجلامع الّصغري وزيداتو، .95

 اإلشالمل، د.ت.
افُؼَشري، مسؾؿ بـ احلّجوج بـ مسؾؿ. حتؼقؼ: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل،  صحيح مسلم، .96

 د.ط، بروت، دار إحقوء افّساث افعريب، د.ت.
وِجْردي، ظع أصغر اجلوبؾؼل. حتؼقؼ: مفدي طرائف ادلقال يف معرفة طبقات الّرِجال .97 ، افَزُ

 .ـه٢4٢٠، ؿؿ، مؽتبي آعيي اهلل افعظؿك افـَؿْرَظِق افـََّجػل افعومي، ٢ّرجوئل، طاف
ين، .98 ، ؿؿ، اكتشورات بقدار، ٢افؽوصوين، حمؿد بـ ادرته. ط علم اليقني يف أصول الدِّ

 .ـه٢4١6
اخلػوجل، أمحد بـ حمؿد بـ ظؿر. د.ط، بروت، دار عنايو القاضي وكفاية الرّاضي،  .99
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 صادر، د.ت.

، اآلمدي، عيل بن حممد بن سامل. حتقيق: حسن حممود عبد الّلطيف، غاية املرام يف علم الكالم  .100

ؤون اإلسالمّية،  .ـه1391د.ط، القاهرة، املجلس األعىل للشُّ

النّيسابوري، احلسن بن حممد بن حسني. حتقيق: زكريا  غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  .101

 .ـه1416كتب العلمّية، ، بريوت، دار ال1عمريات، ط

، بغداد، 1الّدينوري، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة. حتقيق: د. عبد اهلل اجلبوري، ط غريب احلديث،  .102

 .ـه1397مطبعة العاين، 

جر. د.ط، بريوت، الفكر، ـــحمد بن عيل بن حـمي، أمحد بن مـــــــاهليت ة، ــــــ ثي  ــــ اوى احلدي ــــ الفت  .103

 د.ت.

ْبكي، عيل بن عبد الكايف بن عيل. د.ط، بريوت، دار املعرفة، د.ت. فتاوى السُّْبكي،  .104  السُّ

ين  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .105 العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر. حتقيق: حمب الدِّ

 اخلطيب، د.ط، بريوت، دار املعرفة، د.ت.

اين، حممد بن عيل بن حممد. الّشوك فتح القدير اجلامع بني فَّني الر ِّواية والد ِّراية من علم الت فسري،  .106

 د.ط، بريوت، دار الفكر، د.ت.

ضا. تعليق: حممد عيل القايض  الفردوس األعلى،     .107 كاشف الغطا، حممد حسني بن عيل بن الرِّ

 م.1982 - ـه1402، قم، مكتبة فريوز آدايب، 3الّطباطبائي، ط

، بريوت، 2البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن حممد. ط الَفْرق بني الفَِّرق وبيان الفِّْرقة الن اجية،  .108

 م. 1977دار اآلفاق اجلديدة، 

ابن ُرْشد، حممد بن أمحد بن حممد. دراسة  من االت صال،  بني احلِّْكمة والش ريعة  فيما  فصل املقال  .109

 ، مرص، دار املعارف، د.ت.2وحتقيق: حممد عامرة، ط

زم، عيل بن أمحد بن سعيد. د.ط، القاهرة، مكتبة ابن ح الفصل يف امللل واألهواء والن َِّحل،  .110

 اخلانجي، د.ت.

ظاظا، حسن حممد توفيق، د.ط، د.م، معهد البحوث  الفكر الد ِّيَّن اإلسرائيلي: أطوارُه ومذاهُبه،  .111

راسات العربّية،  م.1971والدِّ

ادل أمحد ، الُكتبي، حممد بن شاكر بن أمحد. حتقيق: عيل حممد بن يعوض اهلل وعفوات الَوفَـَيات    .112

 م.2000، بريوت، دار الكتب العلمّية، 1عبد املوجود، ط
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َواين على رسالة ابن أب زيد القريواين،ا .٢٢7 افـّػراوي، أمحد بـ ؽـقؿ بـ شوَل،  لفواكو الدَّ
 .ـه٢4٢5د.ط، بروت، دار افػؽر، 

َؾػل،ط الفوائد، .٢٢4 ، ٢افّرازي، متوم بـ حمؿد بـ ظبد اهلل. حتؼقؼ: محدي ظبد ادجقد افسَّ
ْصد،  عيوض، مؽتبي افرُّ  .ـه٢4٢١افرِّ

 افغزايل، حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد. حتؼقؼ: والّزندقة، فيصل الّتفرقة بني اإلسالم  .٢٢5
 م.٢997 - ـه٢4٢7، د.م، د.ن، ٢حمؿقد بقجق، ط

عّيي، ٢4كخبي مـ افاّلهقتّقغ. ط  قاموس الكتاب ادلقّدس، .٢٢6 ، بروت، مطبعي احلرِّ
 م.١٠٠5

، افـُؿَعؾِّؿل، ظبد افّرمحـ بـ حيقك بـ ظع، حتؼقؼ: حمؿد القائد إىل تصحيح العقائد  .٢٢7
عيـ إفبوين، طكو  م.٢984 -هـ ٢4٠4، بروت، ادؽتى اإلشالمل، 7س افدِّ

، ظاّمن، دار افـّػوئس، 6إصؼر، ظؿر بـ شؾقامن بـ ظبد اهلل. ط القيامة الكربى، .٢٢8
 م٢995 -هـ ٢4٢5

افّطقبل، احلسغ بـ ظبد اهلل. حتؼقؼ: ظبد احلؿقد هـداوي،  الكاشف عن حقائق السَُّنن، .٢٢9
 م ٢997 -هـ ٢4٢7مصطػك افبوز،  ، مؽي، مؽتبي كزار٢ط

، اجُلْرجوين، ظبد اهلل بـ ظدي بـ ظبد اهلل. حتؼقؼ: حيقك خمتور الكامل يف ُضَعفاء الّرِجال .٢١٠
 م.   ٢988 – ـه٢4٠9، بروت، دار افػؽر، 7ؽزاوي، ط

افؽقذم، ظبد اهلل بـ حمؿد بـ أيب َصْقبي. حتؼقؼ:  الكتاب ادلصّنف يف األحاديث واآلاثر، .٢١٢
ْصد، ٢ػ احلقت، طـامل عيقش عيوض، مؽتبي افرُّ  .ـه٢4٠9، افرِّ

خَمَْؼي، حمؿقد بـ  الكّشاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التّأويل، .٢١١ افزَّ
 ظؿر بـ حمؿد. حتؼقؼ: ظبد افّرزاق ادفدي، د.ط، بروت، دار إحقوء افّساث افعريب، د.ت.

َهمات الّشريعة الَغرّاء، .٢١7 بـ خرض بـ حيقك.  ـوصػ افغطوء، جعػر كشف الغطاء عن ُمب ْ
، ؿؿ، مرـز ٢حتؼقؼ: ظبوس افتزعيزعيون وحمؿد روو افذاـري )ضوهرعيون( وظبد احلؾقؿ احلع، ط

 .ـه٢4١١افـّؼ افّتوبع دؽتى اإلظالم اإلشالمل، 
تؼدعيؿ  ابـ ُرْصد، حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد. الكشف عن مناىج األدلّة يف عقائد ادِلّلة، .٢١4

 م.٢998، بروت، مرـز دراشوت افقحدة افعربّقي، ٢ظوبد اجلوبري، ط وتعؾقؼ: حمؿد
افثَّْعؾبل، أمحد بـ حمؿد بـ إبراهقؿ. حتؼقؼ: أيب حمؿد  الكشف والبيان عن تفسري القرآن، .٢١5



د. بدر بن ناصر العّواد المعاد الجسمانّي تحقيق القول فيه والّرّد على منكريه

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

220

 

 

 

 م. ١٠٠١ -هـ ٢4١١، بروت،  دار إحقوء افّساث افعريب، ٢بـ ظوصقر ط
افَؽَػِقي، أعيقب بـ مقشك  َغويّة،الُكلِّيّات: معجم يف ادلصطلحات والُفُروق اللُّ   .٢١6

شوفي،   -هـ ٢4٢9احلسقـل. حتؼقؼ: ظدكون دروعيش وحمؿد ادكي، د.ط، بروت، ممشسي افرِّ
 م. ٢998

 ، بروت، دار صودر، د.ت.٢ابـ مـظقر، حمؿد بـ مؽرم بـ ظع. ط لسان العرب، .٢١7
، اهلـد –افـّظومّقي افعسؼالين، أمحد بـ ظع بـ حجر. حتؼقؼ: دائرة ادعرف  لسان ادليزان، .٢١8

 م.٢986 – ـه٢4٠6، بروت، ممشسي إظؾؿل فؾؿطبقظوت، 7ط
رَّة ادلُِضّية، يف عقد الِفْرقة   .٢١9 لوامع األنوار البهّية، وسواطع األسرار األثريّة، لشرح الدُّ

، دمشؼ، ممشسي اخلوؾؼغ ومؽتبتفو، ١افّسّػورعيـل، حمؿد بـ أمحد بـ شوَل. ط، ادلَْرضّية
 م.٢98١ -هـ ٢4٠١

افّسّػورعيـل، حمؿد بـ أمحد بـ شوَل. دراشي  لوائح األنوار السَّنَ ّية ولواقح األفكار السُّنِّّية، .٢7٠
ْصد، ٢وحتؼقؼ: ظبد اهلل بـ حمؿد بـ شؾقامن افبصري، ط  م.٢994 -هـ ٢4٢5، مؽتبي افرُّ

ـ. افّرازي، حمؿد بـ ظؿر بـ احلسيف علم الطّبيعيّات واإلذليّات،  ادلباحث ادلشرقّية .131
 د.ط، ؿؿ، اكتشورات بقدار، د.ت.

ابـ شقـو، احلسغ بـ ظبد اهلل بـ احلسـ. اهتامم: ظبد اهلل بقراين، د.ط،  ادلبدأ وادلعاد، .٢7١
 ضفران، ممشسي مطوفعوت إشالمل، د.ت.

ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم.  رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمّية، .٢77
 ، مك، مؽتبي ابـ تقؿّقي، د.ت.١حمؿد بـ ؿوشؿ، ط حتؼقؼ: ظبد افّرمحـ بـ

افعثقؿغ، حمؿد بـ صوفح رلموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني،   .٢74
عيوض، دار : بـ حمؿد. مجع وترتقى ؾفد بـ كوس بـ إبراهقؿ افّسؾقامن، افّطبعي إخرة، افرِّ

 .ـه٢4٢7افقضـ، 
بـ حمؿد حسغ. د.ط، ؿؿ، ممشسي اإلموم  جعػرشبحوين،  زلاضرات يف اإلذليّات، .٢75

 افّصودق، د.ت.
ابـ ظطّقي، ظبد احلّؼ بـ ؽوفى بـ ظبد افّرمحـ.  احملرَّر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، .٢76

 م.٢997 -هـ ٢4٢7، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، ٢حتؼقؼ: ظبد افّسالم ظبد افّشوذم حمؿد، ط
افّرازي، حمؿد بـ  ين من العلماء واحلكماء وادلتكلِّمني،زلّصل أفكار ادلتقّدمني وادلتأّخر  .٢77
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 ظؿر بـ احلسـ. ظـوعيي: ضف ظبد افّرؤوف شعد، د.ط، افؼوهرة، مؽتبي افُؽؾِّّقوت إزهرعّيي، د.ت.
افَبْعع، حمؿد بـ ظع بـ حمؿد. حتؼقؼ: حمؿد حومد  سلتصر الفتاوى ادلصريّة ّلبن تيمّية، .٢78

 . م٢986 – ـه٢4٠6فؼّقؿ، ، افّدموم، دار ابـ ا١افػؼل، ط
ادجؾز، حمؿد بوؿر بـ حمؿد تؼل بـ مؼصقد  مرآة العقول يف شرح أخبار آل الّرسول، .٢79

 .ـه٢4٠4، ضفران، دار افؽتى اإلشالمّقي، ١ظع. حتؼقؼ: هوصؿ افّرشقيل، ط
افؼوري، ظع بـ شؾطون حمؿد. حتؼقؼ: مجول  ِمْرقاة ادلفاتيح شرح ِمْشكاة ادلصابيح،  .٢4٠

 م.١٠٠٢ -هـ ٢4١١، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، ٢طظقتوين، 
افـّقسوبقري، حمؿد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد. حتؼقؼ: مصطػك  ادلستدرك على الّصحيحني،  .٢4٢

 م.٢99٠ -هـ ٢4٢٢، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، ٢ظبد افؼودر ظطو، ط
د افغػقر احلـظع، إشحوق بـ إبراهقؿ بـ خمؾد، حتؼقؼ: د. ظب مسند إسحاق بن راىويو، .٢4١

 م. ٢99٢ – ـه٢4٢١، اددعيـي ادـّقرة، مؽتبي اإلعيامن، ٢بـ ظبداحلؼ افبؾقر، ط
افّشقبوين، أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ. د.ط، مك، ممّشسي  مسند اإلمام أحد بن حنبل، .٢47

 ؿرضبي، د.ت.
افَقْحصبل، ِظَقوض بـ مقشك بـ ِظَقوض. د.ط،  مشارق األنوار على صَحاح اآلاثر، .٢44

اث، د.ت.تقكس، ادؽت  بي افعتقؼي ودار افسُّ
عيـ إفبوين، طِمْشكاة ادلصابيح،  .٢45 ، 7افّتزعيزي، حمؿد بـ ظبد اهلل. خترعيٍ: حمؿد كوس افدِّ

 م.٢985بروت، ادؽتى اإلشالمل، 
افَػقُّقمل، أمحد بـ حمؿد بـ ظع. د.ط، بروت،  ادلصباح ادلنري يف غريب الّشرح الكبري، .٢46

 ادؽتبي افعؾؿّقي، د.ت.
عيـ آصتقوين،  افّشرازي، حمؿد بـ إبراهقؿ افؼقامل. ظاىر اإلذلّية،ادل .٢47 حتؼقؼ: جالل افدِّ

 .ـه٢4١9، ؿؿ، بقشتون ـتوب، 7ط
ُؤوف شعد،  معامل أصول الّدين، .٢48 افّرازي، حمؿد بـ ظؿر بـ احلسـ. حتؼقؼ: ضف ظبد افرَّ

 م.٢984 -هـ ٢4٠4د.ط، بروت، دار افؽتوب افعريب، 
حمؿد. حتؼقؼ: خوفد  افَبَغِقي، احلسغ بـ مسعقد بـ تفسري القرآن،يف  معامل التّنزيل .٢49

 افّرمحـ افعؽ، د.ط، بروت، دار ادعرؾي، د.ت.ظبد
ي بـ شفؾ. حتؼقؼ: ظبد اجلؾقؾ ظبده معاين القرآن وإعرابو .٢5٠ ِ ، افّزّجوج، إبراهقؿ بـ افنَّ
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 م.٢988 – ـه٢4٠8، بروت، ظوَل افؽتى، ٢صؾبل، ط
افعّبود، ظبد افّرحقؿ بـ ظبد افّرمحـ بـ أمحد. ، شواىد الّتلخيصمعاىد التّنصيص على  .٢5٢

 .م٢947 -هـ ٢767حتؼقؼ: حمؿد حمقل افّدعيـ ظبد احلؿقد، د.ط، بروت، ظوَل افؽتى، 
ظبد  افّطزاين، شؾقامن بـ أمحد بـ أعيقب. حتؼقؼ: ضورق بـ ظقض اهلل و ادلعجم األوسط، .٢5١

 .هـ٢4٢5ة، دار احلرمغ، ادحسـ بـ إبراهقؿ احلسقـل، د.ط، افؼوهر
زاين، شؾقامن بـ أمحد بـ أعيقب. حتؼقؼ: محدي بـ ظبد ادجقد افطّ  ادلعجم الكبري، .٢57

َؾػل، ط  م. ٢987 – هـ٢4٠4، ادقصؾ، مؽتبي افّزهراء ١افسَّ
َغي افعربّقي بوفؼوهرة، د.ط، افؼوهرة، دار افّدظقة، د.ت. ادلعجم الوسيط، .٢54  جمؿع افؾُّ
اإلشامظقع، أمحد بـ إبراهقؿ بـ إشامظقؾ.  أب بكر اإلمساعيلي،ادلعجم يف أسامي شيوخ  .٢55

 .ـه٢4٢٠، اددعيـي ادـّقرة، مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ، ٢حتؼقؼ: د. زعيود حمؿد مـصقر، ط
، بروت، دار ١ؿتـقبل، حومد صودق. ط -حمؿد رواس  ؿؾعجل، معجم لغة الفقهاء، .٢56

 م.٢988 -هـ٢4٠8افـّػوئس، 
، ٢افرازي، حمؿد بـ ظؿر بـ احلسـ. ط )الّتفسري الكبري(، مفاتيح الغيب ادلعروف ب .٢57

 م.١٠٠٠ -هـ ٢4١٢بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، 
َعادة ومنشور وّلية العلم واإلرادة، .٢58 ابـ افؼّقؿ، حمؿد بـ أيب بؽر بـ أعيقب.  مفتاح دار السَّ

 د.ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿّقي، د.ت.
ْفَرشتوين،  ادِلَلل والنَِّحل، .٢59 حمؿد بـ ظبد افؽرعيؿ بـ أمحد. حتؼقؼ: حمؿد شقد ـقالين، د. افشَّ

 .هـ٢4٠4ط، بروت، دار ادعرؾي، 
ادوزكدراين، حمؿد بـ ظع بـ صفرآصقب. د.ط، د.م،  من متشابو القرآن وسلتلفو، .٢6٠

 .ـه٢7١8چوپخوكف ذـً شفومك، 
د بـ ظبد احلؾقؿ بـ ابـ تقؿّقي، أمح منهاج السُّّنة النّبويّة يف نقض كالم الّشيعة القدريّة، .٢6٢

 .ـه٢4٠6، مك، ممشسي ؿرضبي، ٢ظبد افّسالم. حتؼقؼ: د. حمؿد رصود شوَل، ط
، جدة، دار موجد ٢حمؿد حمؿقد، ط ، متقيّل، تومرمنهج الّشيخ دمحم رشيد رضا يف العقيدة .٢6١

 م١٠٠4 -هـ ٢4١5ظسري، 
موجستر، بـ حمؿد بـ كوس.  ؾؼقفل، ظع ،منهج القرآن يف الّدعوة إىل اإلميان .٢67

ّقي افّؼعيعي وافّدراشوت اإلشالمّقي، جومعي ادؾؽ ظبد افعزعيز،  ُعقدعيي، ـؾِّ  – ـه٢794افسُّ
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 .ـه٢795
، ٢اإلجيل، ظبد افّرمحـ بـ أمحد بـ ظبد افغّػور. حتؼقؼ: ظبد افّرمحـ ظؿرة، ط ادلواقف، .٢64

 م.٢997 -هـ ٢4٢7بروت، دار اجلقؾ، 
افّتقؿودس، مصطػك  عادلني وِعباِده ادلرسلني،موقف العقل والعلم والعامَل من رّب ال .٢65

 م.٢98٢- ـه٢4٠٢، بروت، دار إحقوء افّساث افعريب، ١صزي. ط
، مك، ٢، افغزايل، حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد. حتؼقؼ: د. شؾقامن دكقو، طميزان العمل .٢66

 هـ.٢964ادعورف، 
، افؼوهرة، ادطبعي افّسؾػّقي، ابـ تقؿّقي، أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افّسالم. د.ط النُّبّوات، .٢67

 .ـه٢786
اهلل بـ احلسـ.  ابـ شقـو، احلسغ بـ ظبد ادلنطقّية والطبيعة اإلذلّية، احِلْكمة يف النََّجاة .٢68

 تـؼقح: د.موجد ؾخري، د.ط، بروت، دار أؾوق اجلدعيدة، د.ت.
: ذف افؽّتوين، حمؿد بـ جعػر بـ إدرعيس. حتؼقؼ نظم ادلتناثر من احلديث ادلتواتر، .٢69

َؾػّقي، د.ت.  حجوزي، د.ط، مك، دار افؽتى افسَّ
افّدارمل، ظثامن بـ  نقض اإلمام عثمان بن سعيد الّدارمي على ادِلّرِيسي اجلهمي العنيد، .٢7٠

ْصد، ٢شعقد بـ خوفد. حتؼقؼ: رصقد بـ حسـ إدعل، ط  -هـ ٢4٢8، افرعيوض، مؽتبي افرُّ
 م.٢998

إثر، ادبورك بـ حمؿد اجلزري. حتؼقؼ: ضوهر  ابـ النِّهاية يف غريب احلديث واألثر، .٢7٢
ـَوحل، د.ط، بروت، ادؽتبي افعؾؿّقي،   م. ٢979 -هـ ٢799أمحد افّزاوى وحمؿقد حمؿد افطَّ

 .ـه٢4٢١، ؿؿ، دار افّذخوئر، ٢ذح: افّشقخ حمؿد ظبده، طهنج البالغة،  .٢7١
، ٢فعزعيز بـ ظبد اهلل. طافّراجحل، ظبد ا اذلداية الّرّبنّية يف شرح العقيدة الّطحاوية، .٢77

عيوض، دار افّتقحقد،   م.١٠٠9 – ـه٢47٠افرِّ
َؼوين، إبراهقؿ بـ إبراهقؿ بـ حسـ. حتؼقؼ: مروان  ىداية ادلُرِيد جلوىرة الّتوحيد، .٢74 افؾَّ

 م.١٠٠9 – ـه٢47٠، افؼوهرة، دار افبصوئر، ٢حسغ افبجووي، ط
َػِدي، خؾقؾ بـ أعيبؽ بـ الوايف بلَوفَ َيات، .٢75 هلل. حتؼقؼ: أمحد إركوؤوط وترـل ظبد ا افصَّ

 م.١٠٠٠ -هـ ٢4١٠مصطػك، د.ط، بروت، دار إحقوء افّساث، 
افبغدادي، حمؿد بـ ظبد افقاحد ادعروف  يقوتة الّصراط يف تفسري غريب القرآن، .٢76
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، اددعيـي ادـّقرة، مؽتبي افعؾقم ٢بـ)ؽالم ثعؾى(، حتؼقؼ: حمؿد بـ عيعؼقب افّسـستوين، ط
 م.١٠٠١ -هـ ٢4١7واحلؽؿ، 

 ،يواّلقتصاد يواترخيهم ونظامهم اّلجتماع اليهود ِدينة يفاليهوديّة واليهود: حبٌث   .٢77
 د.واذم، ظع ظبد افقاحد. د.ط، افؼوهرة، دار هنضي مك، د.ن.
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بأطروحة:  القاهرة،  بجامعة  العلوم  دار  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
(مفهوم الفطرة بين المتكلمين والفالسفة).

بأطروحة:  القاهرة،  بجامعة  العلوم  دار  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
(المنهج النقدي عند الماتريدية).
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ا�ستاذ المساعد   بكلية الشريعة والدراسات
ا�سالمية با�حساء - جامعة ا�مام محمد
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 موقف ا�مام أبي حنيفة
من ا�فكار الضالة


