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  ّاملعزاج اإلسزاٛشبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح 
ٌ٘ ىكدٓ٘)  (دراس

 *أسام٘ خالد الزٓاالت. أ

 م81/4/2281م                                 تاريخ قبول البحث: 81/2/2281تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ػي ي فت كتك  لإلةػرل تتناكؿ هػذ  لددرلةػا لنتدػادلت دياد ػث        ػ  مكلفػؼى لدمنتدػد ف كلدمعػرلج يػا لدحي ضِّ
مف تلؾى لالنتدادلتت كتكشؼي مكلطفى لدخلًؿ عنػد لدمنتدػد ف دمػتًف لديػد ث لدشػر ؼت كفػد ه ينػت هػذً  لددرلةػا 

ػلة د لػا  ت دك لدمتعلدػا لإلةػرل لالنتدادلت لدمكجها دهذل لديد ث لدشر ؼت ةػكل  لدمتعلػؽ منهػا هيرضػ ا لدحي
كلدمعػرلجت كي رهػا مػف  لإلةػرل د لػا  كدماكنهـ لدذ ف رآهػـ لدنهػا  -لـعل هـ لدحيلة كلدةي -هعدًد لألنه ا  

 لالنتدادلت لدمتعلدا همتف هذل لديد ث لدنهكم لدشر ؼ. 
 كتخلصي هذ  لددرلةا إدى ه اف هذ  لالنتدادلتت كته ف مكلفؼ دحياهها يا لٌدعائهـت كردِّها.       

 .لدحي ي فت لدحيلةت لإلةرل لدمنتددةت  كممات مفتاحية:

Abstract 

      This study discusses the contemporaries criticism of hadith of Israa and Mi'raj in the 

Sahihin, it determines the reasons behind such criticisms, and the shortcoming in the 

methods by the critics, the ahadith of the prophets' night journey to Jerusalem and his 

elevation to heavens, the criticism was directed to the number of prayers mentioned in 

the hadith, and the number of the prophets whom prophet Muhammad met in that 

journey, in conclusion, the study refutes all the allegations about these ahadith and 

reveal the reasons behind the criticism. 
 

 
 .كدم٘امل

ػػف يػػا لدةػماكلًت كمػػف يػػا لألرًض طىكعػػان ككرهػان         كشػػرعى شػػرعان لختػار ي دنيةػػً  كدنزدػػ ي علػػى ت لديمػدي   لدػػذم ةػػجدى دػ ي مى
لدػ  ػلة كلدةيػلـ علػى لدريمػًا لدمهػدلةت خ ًر خى كعلػى آدػ  ت كجعلهمػا طر دػان إدػى لدجنػات لدػذم يػثي علػى لدعلػـً كلدػتعلـت كلدحي

  :دما هعدت على نهجًهـ كلفتيى دثرىهـ إدى  كـً لددِّ ف كعلى مف ةارى ت لدعلـك كركدحياهً  هيي
يدد الفت لألياد ث لدنهك ا لدٌشر يا لهتماـى علماً  لدمةلم فى يا مختلًؼ لألزمافت كلةتطاعكل تيد ؽى إنجازلتو ضخماو        

يإٌف هذل ها إدى مةتك اتو عد دةو هيةب حيًا ثهكتهات يا هذل لدمضمارت ي ثي جمعكل لألياد ثى لدنهك اى لدشر يات كحٌنيك 
ت لدجهدى  يعدُّ كليدلن مف دعظـً لدجهكًد لدهشر ًا يا عمل ًا لدتثهًت يا لدندًؿ مف شخصو إدى آخر  يحؿ ه نهما ةن فى عد دة

 .يلليد ث لدشر ؼ يا لدد ف لإلةلما شأفه عظ ـ؛ يهك لإلرث لدعظ ـ لدذم كحلنا عف رةكؿ ل  
 يدد  تكلـ ي   دحيابت إٌف إشكاد ا لدطعف يا لديد ث كاف كما  زلؿ مف دهـ لدمكضكعات لدمثارة يا علـ لديد ث       

نما همهـ لدكحكؿ إدى ما  مٌكف مف خلؿ لدطعف يا هعض لألياد ثتلألهكل  لدذ ف ال  عن هـ   كهك علـ لديد ث دحلنت كل 
 هايث. *
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لدػػذ ف مػػا يتئػػكل  يػػاكدكف هكػػؿ ت لدميةػػكه ف علػػى لإلةػػلـ كدهلػػ  يػػا لةكنػػا لألخ ػػرةمػػا فػػاـ هػػ  لدمةتشػػرفكف كدتهػػاعهـ مػػف 
خاحػػان مػػا كػػاف منهػػا يػػا دياد ػػث لدٌحػػي ي ف  تمػػف دجػػؿ لدكحػػكؿ إدػػى إنكػػار لدةػػنا كيج تهػػا ؛طافػػاتهـ لدطعػػف كلدتشػػك ؾ

كذدػػؾ مػػف دجػػؿ تشػػك   حػػكرة  هػػدعكل دفي لدػػد ف محػػدر  لددػػرآف لدكػػر ـ كيػػد ؛ت دك لالنتدػػاص مػػف دهم تهػػات لدهخػػارم كمةػػلـ
 لإلةلـ عند دتهاع  دلدضا  عل  . 

 كلدرد عل ها.ت كلدمعرلج يا لدحي ي ف لإلةرل ده اف لدطعكف لدتا كجهت ألياد ث  ؛كجا ت هذ  لددرلةا       
 

   .مشهل٘ الدراس٘
 : تكمف مشكلا لددرلةا ي ما  أتا       

 كلدمعرلج؟ ةرل لإلما لدطعكف لدتا دثارها لدطاعنكف يكؿ دياد ث  -ُ
 كلدمعرلج؟  لإلةرل ما لتِّجاهات لدطياعن ف يا دياد ث  -ِ
  كلدمعرلج؟ لإلةرل يا دياد ث  لدكلردةما لدمنهج لدعلما يا لدرد على لدطعكف  -ّ
 

   .أٍنٔ٘ الدراس٘
 : دهم ا لددرلةا يا لألمكر لةت ا تظهر       

 كتخدـ لدهايث ف يا لديد ث لدنهكم لدشر ؼ.ت إثرل  لدمكتها لإلةلم ا هأهياثو تخدـ ةيٌنا لدنها  -ُ
ي ي ف. ت إهرلز جهكد لدعلما  لدةاهد ف -ِ  كهنا  ما  تناةب كمكجا لدندد لدمعاحر ألياد ث لدحي
ي ي ف. لإلةرل رد لدشُّههات لدتا دثارها لدطاعنكف يكؿ دياد ث  -ّ  كلدمعرلج لدكلردة يا لدحي
 دحي يا لدهخارم كمةلـ. لالنتحار -ْ
 

   .أٍداف الدراس٘
 : تتلخص دهدلؼ لددرلةا هاةتا       

 كلدمعرلج. لإلةرل ه اف لتجاهات لدطاعن ف ألياد ث  -ُ
 كلدمعرلج. لإلةرل تكض   لدطعكف لدمثارة يكؿ دياد ث  -ِ
  ا.إهرلز لدردكد على لدطعكف كيؽ لدمنهج لدعلم -ّ
 

   .الدراسات الشابك٘
 : مف لددرلةات لدةاهدا لدمتحلا همكضكع لدهيث       

تنػػاكؿ لدهايػػث يػػا محديػػ  حػػيا دياد ػػث ت محػػطيى هػػاجكت دهػػك ةػػي اف: تػػأد ؼت لألياد ػػث لدمنتدػػدة يػػا لدحػػي ي ف: أولً 
لت لديد ثػػا يػػا كدػػـ  تطػػرؽ إدػػى لالنتدػػادت كلنتدػػادلت لدييػػاظ ألياد ػػث لدحػػي ي فت لدحػػي ي ف كتلدػػا لدعلمػػا  دهػػا هػػاددهكؿ

 كلكتيى هانتدادلت لدمتددم ف يدط. كما ةأفدم  يا هذل لدهيث هك دطعكفو يد ثاو.ت هذل لددرف
 كلدمعرلج كعدـ حيا دم دثر دك يد ث يا تيد د تار خهمات تأد ؼ عهد لددادر هػف ميٌمػد لدجن ػدت ي ػث تنػاكؿ ي ػ  لإلةرل  ثانياً:

 ًذكر هعض لدعلما  ممف دشاركل إدى لالختلؼ يا زمف يحكؿ هذ  لديادثا يدطتكلدمعرلجت ك  لإلةرل لدهايث زمف كفكع يادثا 

http://majles.alukah.net/t79516/
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 . تطرؽ إدى دم شا و مف لالنتدادلت كدـ
 كلدمعػرلجت د. ةػعد لدمرحػيات كهػك هيػث مي ػد تنػاكؿ ي ػ  لدهايػث كث ػرلن مػف لالنتدػادلت لدمكجهػا لإلةػرل دضػكل  علػى دياد ػث  ثالثاً:

 كدكن  تناكدها هشكؿ عاـ.ت عل هاكلدمعرلج كلدرد  لإلةرل ألياد ث 
جمػػف ي ػػ  ت كهػػك هيػػث دحػػ ؿ يػػا مكضػػكع ت تػػأد ؼ نػػزلر عهػػد لددػػادرت كلدمعػػرلج عػػرض كتيل ػػؿ لإلةػػرل دياد ػػث  رابعااًا:

ثـ فػاـ ت كجعلها يا متف كليد عدل هعض لدركل اتت كلدمعرلج لدمرك ا لدحي يا عف لدحياها  لإلةرل لدهايث ركل ات 
 . لإلةرل دمنتددم يادثا  على ردكدو كدـ  شتمؿ هيث  على شه و مع نا دك ت لةتخرلج لديكلئد محنهاهتيل ؿ تلؾ لدركل ات ك 

دهػك مةػلـت كهػا دكؿ درلةػا يد ث ػا تجمػف كػؿ ركل ػات يادثػا  ديمػدكلدمعػرلج درلةػا يد ث ػات تػأد ؼ ميمػكد هػف  لإلةػرل  خامساً:
لدمكػػذكبت كهاديعػػؿ يدػػد جػػا ت لددرلةػػا كمػػا هػػٌ ف لدهايػػث يػػا كلدمعػػرلج يػػا مكػػاف كليػػدت مػػف ه ػػاف لدحػػي   كلدضػػع ؼ ك  لإلةػػرل 

 لدمشػػػكلاهدل ػػا هيثػػ ت يادهيػػث مخػػتص هػػاديكـ علػػى لدركل ػػاتت كه ػػاف لدعلػػؿ لدمتن ػػا كلإلةػػناد ات مٌمػػا دزلؿ لدكث ػػر مػػف لدركل ػػات 
 كلدمتكهـ حيتهات كدكن  دـ  تطرؽ كذدؾ إدى دم شهها دك لنتداد.

 : ا عف ي رها مف لددرلةات لدةاهدا هاةتاكما تم زت ه  هذ  لددرلة       
 كلدمعرلج. لإلةرل لدرد على شههات لدمعاحر ف مٌمف لنتدد دياد ث  -ُ
 عدـ تكرلر دم شهها فد ما ذكرها لدمنتددكف كدتى عل ها دم هيث مف لدهيكث لدٌةاهدا. -ِ
 هيػث لدػدكتكر -ةػه ؿ لدمثػاؿعلى –تخحٌحت درلةتا يا لدشههات لدمٌتحلا هادمتف يدط كعند لدمعاحر فت ه نما تطرؽ  -ّ

 على لدةكل  مف لدتطرؽ دلشههات لددد ما.  الدمرحيا إدى لدشههات لإلةناد ا كلدمتن 
 

 .ميَج البخح
 : لفتضت طه عا لدهيث دف  دـك لدهايث هادمناهج لةت ا       

علػى دفػػكلؿ لدشيػرلح لدمتعلدػػا  كذدػؾ هاةػػتدرل  لنتدػادلت لدطػػاعن ف لدمتعلدػا همكضػػكع لدهيػثت كلالطػػلع الماني  السااتئرا  : -ُ
 كتتهف لدمادة لدعلم ا يا محادرها. ت هتلؾ لالنتدادلت

ديافهػا همػا  يناةػهها مػف لدمكضػكعاتت كتيل ػؿالمني  التحميم :  -ِ  كذدؾ هتيل ؿ ما تـ جمع  مف لدنحكص ذلت لدعلفات كل 
 نددها.ثـ تيك كها يتى  ةهؿ ت طعكف لدمنتدد ف دلتكحؿ إدى لدركائز لدتا فامت عل ها

 دةاةها.كذدؾ هندد لدطعكف لدمكجها ده اف يد دتهات هعد منافشا دفكلؿ لدطاعن ف كدددتهـت كندضها مف المني  النئدي:  -ّ
 

  .إدزاٛات البخح
 : فاـ لدهايث هاإلجرل لت لةت ا       

 ككضف تيت كؿ هيث ما  ناةه  مف لدمطادب.ت فاـ لدهايث هتدة ـ لدهيث لدى مهايث -ُ
 زك لة ات كه اف ير ب لألدياظ مف محادرها.فاـ لدهايث هع -ِ
 فاـ لدهايث هتخر ج لألياد ث لدنهك ات ي ث ذكر لديد ث مف رلك ػ  لألعلػى يػا مػتف لديػد ثت ثػـ فػاـ هتخػر ج لديػد ث -ّ

 مف محادر  لألحل ا هح غا مختحرة. 
 فاـ لدهايث هعزك لألفكلؿ إدى دحياهها كردها إدى محادرها لألحل ا. -ْ
 مات لدترف ـ لدمناةها يا لدهيث مف مرلعاة لدجانب لدنيكم كلدلغكم.تد د لدهايث هعل -ٓ
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 .خط٘ البخح
 : كخاتما على لدنيك لةتات كدرهعا مهايث تكتمه دت مددما :جا  هذل لدهيث على       

 كدهم ت  كدهدلي . ت ذكرت ي ها مشكلا لدهيث المئدمة:
 والمعراج. اإلسراءاتيم، ف  أحاديث المبحث التمييدي: التعريف بالطاعنين، ومئاصدىم، واتجاى

 لدتعر ؼ هادطاعن ف. المطمب األول:       
 كلدمعرلج. لإلةرل مداحد لدطاعن ف يا دياد ث  المطمب الثان :       
 لتجاهات لدطاعن ف. المطمب الثالث:       

 المبحث األول: نص الحديث. 
 نص لديد ث. المطمب األول:       

 والمعراج قبل بدء الرحمة. اإلسراءتئادات المتصمة بأحاديث المبحث الثان : الن
 كيد . كلدمعرلج كانت خاٌحا هادنها  لإلةرل دكذكها دفي يادثا  المطمب األول:       
 كلدمعرلج دعدـ كجكد مف  حكد لديادثا. لإلةرل لةتيادا يدكث ريلا  المطمب الثان :       
 على ركل ا كليدة.  ؛كلدمعرلج لإلةرل ل ات عدـ لتياؽ رك  المطمب الثالث:       
 إنكار دف يادثا شؽ لدحدر تكررت دكثر مف مٌرة. المطمب الرابع:       

 بالسماوات. والمعراج أثناء مرور النب   اإلسراءالمبحث الثالث: النتئادات المتصمة ب
 ما .جم عان يا لدة -عل هـ لدةلـ–عدـ رح ا لألنه ا   المطمب األول:       
 على نهرم لدن ؿ كلديرلت يدط. دعكل لفتحار رح ا لدنها  المطمب الثان :       
 دعكل لختلؼ دهؿ لدعلـ همكاف ةيدرة لدمنتها هؿ ها يا لدةما  لدةادةا دـ لدةاهعا؟ المطمب الثالث:       

 عزة.رب ال والمعراج بعد مراجعة النب   اإلسراءالمبحث الرابع: النتئادات المتصمة ب
 ك يٌ ا ددل  لدٌحلة هعد تجزئتها إدى لدنحؼ كلدرهف. المطمب األول:       
 مف لألحؿ. ره   إنكار مرلجعا لدنها  المطمب الثان :       
لكلت مف خمة ف إدى خمس. لالدِّعا  هأف ل   المطمب الثالث:         هٌدؿ فكد  يا عدد لدحي
  ات.كي ها دهـ لدنتائج كلدتكح: الخاتمة

 
 :املبخح التنَٔدٖ

 .ّاملعزاج اإلسزاٛيف أحادٓح ، ّاجتاٍاتَه، ّمكاصدٍه، التعزٓف ببعض الطاعيني
 

 .التعزٓف بالطاعيني: املطلب األّل
 : محمود أبو رية (ُ

 يانتدؿ إدى لدعمؿ هجر دة يا هلدتػ ت كدكن  دـ  نج  يا لدثانك ات دىرىس يا ًحها  هاألزهرت ـُٖٖٗكدد همحر عاـ        
يان دألخطا  لدلغك ا. يِّ  ميحى

 هندد  دلةنًا لدنهك ا كهعض لدميدث فت دـ  يحرح هتش ع ت دكف عناك ف كيته  تدؿ على تأثر  هادتش فت كمف دهـ كيته  لٍشتيًهر       
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ػياها لدجل ػؿ دهػ ت هر ػرة  ا"دضكل  على لدةنا لدميمد ا" هاجـ ي   لدةنا لدنهك ا كتطاكؿ على كث ر مف لدحياها كخاحػا لدحي
كفد خحي  هكتػاب "دهػك هر ػرة شػ م لدمضػ رة"ت كفػد طعػف يػا دياد ػث لدحػي ي فت كمعظـػ لدحػياها إال لددل ػؿ مػنهـت كمػف كتهػ  

 .(ُ)لديد ث لدميمدم"ميمد كلدمة   إخكلف"ت ك"فحا  :كذدؾ: "ي اة لددرل"ت ك"د ف ل  كليد على ددةنا لدرةؿ
 

 .جعفر مرتضى العامم  (2
دد ف لدش عا يا دهنافت كديد لدمحرخ فت هدد هدرلةا لدمدػدمات لإلةػلم ا علػى  ػد كلدػد  يػا دهنػافت ثػـ لنتدػؿ ديد رجاؿ ل       

"يػكزة لإلمػاـ علػا هػف دهػا طادػب"  هاةػـ:ـت دةس يكزة علم ػا ُّٗٗـت كهعد عكدت  إدى دهناف عاـ ُِٔٗإدى لدنجؼ عاـ 
لدنهػػا ححػػات يػػا لدتػػار م لإلةػػلما منهػػا: "لدحػػي   مػػف ةػػ رة ثػػـ دنشػػأ لدمركػػز لإلةػػلما دلدرلةػػاتت دػػ  عػػدية محديػػات متخ

 .(ّ)ك"لدغد ر كلدمعارضكف"ت ك"لدحي   مف ة رة لإلماـ علا"ت (ِ)لألعظـ"
 

 .عبد الحسين العبيدي (3
دـ دفؼ على ترجما د ت ك هدك دن  كاتب ش عا يافػد علػى دهػؿ لدةػنا هشػكؿ عػاـ كعلػى لدٌحػي ي ف هشػكؿ خػاصت كهػذل        

لدنهػػكم ف خػػلؿ كتاهػػ  "جكدػػا يػػا حػػي   لدهخػػارم يػػكلر هػػ ف لدعدػػؿ كلدندػػؿ" كلدػػذم تيػػٌدث ي ػػ  عػػف ضػػ اع لديػػد ث مػػا  هػػدك مػػ
 هةهب عػدـ كتاهتػ  يػا لددػركف لألكدػىت كدف لديػد ث كيتػب نت جػان دلحػرلعات لدة اةػ ا كلالخػتلؼ هػ ف لديكػاـ كلدةػلط فت ؛لدشر ؼ

 لدهخارم كه اف لدطعكف لدمكٌجها دها.ثـ ذكر مجمكعان كه رة مف لألياد ث لدمنتددة يا 
 

 .حسين صالح (4
دػـػ دفػػؼ علػػى ترجمػػا دػػ ت كدكػػف  ظهػػر مػػف كتاهاتػػ  هأنػػ  علمػػاناه هيػػتت هػػدد ؿ كتاهاتػػ  لدتػػا تيحػػرح هػػذدؾ مثػػؿ لةتشػػهاد         

لديػػكلر ى: محةةػا هاألةػاط ر لدتػا تيثهػػت كجػكد آدهػان دلشػػمس كلدهيػر كلدر ػاحت كلألمػػر لةخػر هػأٌف كتاهاتػػ   نشػرها يػا مكفػػف  يةػم
  هدؼ إدى نشر لدعلمان ا يا لدهلد لدعره ا.ت كهك مكفف عرها  كتب ي   لدعد د مف لدميكر ف لدعربت لدمتمدف

 
 .ّاملعزاج اإلسزاٛمكاصد الطاعيني يف أحادٓح : املطلب الجاىٕ

تدػادلت ناهعػا مػف يدػدهـ لدػدي ف نػرل دٌف هػذ  لالنت كلدمعػرلج لإلةرل مف خلؿ لدنظر يا دفكلؿ لدطاعن ف ألياد ث        
 : كفد تمثلت مداحدهـ يا لةتات على لإلةلـ كدهل 

 كلدمعرلج هدعكل لضطرلب لدركل ات لدتا ذكرت لديادثا. لإلةرل إنكار يادثا  -ُ
 لدتشك ؾ يا دحؿ لدحيلة كك ي ا يرضٌ تها. -ِ
جِّ ىًتهما. -ّ نكار يي  لدطعف يا حي يا لدهخارم كمةلـ كل 
 هدعكل مخاديا فكد  ما جا  يا كتاه . -كلدع اذ ها - لدطعف يا ذلت ل   -ْ
 مف خلؿ ريضهـ ديادثا شًؽ لدٌحدر. إنكار عحما لدنها  -ٓ

 مف خلؿ نايذة لدٌحي ي ف".ت هك إنكار دحؿ لدرةادا: "إف لدمدحد لدرئ س عند هحال  لدطاعن ف: فلت       
 

 .اجتاٍات الطاعيني: املطلب الجالح
 :  أتاكلدمعرلج هما  لإلةرل لتجاهات لدطاعن ف مف خلؿ طعكنهـ ألياد ث  يمكف إجماؿ        

 لددد ما لدتا تثهت كجكد لةدهارلج كلالةتدالؿ هاألةاط ر ػػػكلدمع لإلةرل انا لدمليد: كذدؾ هإنكار يادثا ػلالتجا  لدعلم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاملعزاج اإلسزاٛشبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح 

ٍ /2019و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘، مج )11(، ع )2(، 1440 

 

444 

 .كتعددها
 فيهؿ كما دـ  كليد   يرد.يما كليدت كلدذم  دـك على إنزلؿ لديكلدث على لدعدؿ: لالتجا  لدعدلا   
 كخاحا دياد ث لدحي ي ف. كدياد ثهـ كذدؾ مف خلؿ رد كلـ دهؿ لدةنا: لالتجا  لدش عا لدعدىدم 
 

 : املبخح األّل
 .حـــص احلدٓــى

 

 .ىص احلدٓح: املطلب األّل

ت        ت عىٍف  يكنيسى ديثىنىا لدليٍ ثي : يى ت فىاؿى ديثىنىا  ىٍي ىى ٍهفي هيكىٍ رو ػدِّثي  يى : كىػافى دىهيػك ذىر   ييى ت فىػاؿى اًدػؾو ػٍف دىنىػًس ٍهػًف مى ت عى ػًف لٍهػًف ًشػهىابو عى
ػػٍدًؼ هىٍ تًػػا كىدىنىػػا ًهمىكيػػاىت يىنىػػزىؿى ًجٍهًر ػػؿي  دىفي رىةيػػكؿى لدليػػً   ػػٍف ةى : )ييػػًرجى عى ػػا ى فىػػاؿى ـي جى ت ثيػػ ـى ٍمػػزى ػػاً  زى ػػلى ي ًهمى ـي يىةى ػػٍدًرمت ثيػػ ت يىيىػػرىجى حى

ػػذى ًه ىػًدمت يىعىػػرىجى هًػػا إً  (ْ)ًهطىٍةػتو  ـي دىخى ـي دىٍطهىدىػ يت ثيػػ ػػٍدًرمت ثيػػ ػ ي ًيػػا حى ػػان كىلً  مىاننػػات يىأىٍيرىيى ػػا ًمػػٍف ذىهىػػبو ميٍمتىًلػكو ًيٍكمى دىػى لدةيػػمىاً  لدػػدٍُّن ىات يىلىمي
ػفٍ  : مى ػاًزًف لدةيػمىاً  لٍيػػتىٍ ت فىػاؿى : ًدخى ـٍ  ًجٍئػتي ًإدىػى لدةيػمىاً  لدػدٍُّن ىات فىػػاؿى ًجٍهًر ػؿي : نىعىػػ ػده؟ فىػاؿى : هىػػٍؿ مىعىػؾى دىيى ت فىػاؿى هىػذىل؟ فىػػاؿى هىػذىل ًجٍهًر ػؿي

ميده  لىى  ى مىًعا مييى لىٍكنىا لدةيمىا ى لددٍُّن ىات يىًإذىل رىجيؿه فىاًعده عى ت يىلىميا يىتى ى عى ـٍ : نىعى : ديٍرًةؿى ًإدىٍ ً ؟ فىاؿى لىػى  ىةىػاًرً  (ٓ)ًم ًنً  دىٍةػًكدىةه ت يىدىاؿى ت كىعى
هنا ًهادنيًهاِّ لدحي  : مىٍريى ذىل نىظىرى ًفهىؿى  ىةىاًرً  هىكىىت يىدىاؿى ت كىلً  ًيؾى ػٍف دىٍةًكدىةهت ًإذىل نىظىرى ًفهىؿى  ىًم ًنً  ضى : مى ػاًدً ت فيٍلػتي ًدًجٍهًر ػؿى اًدً  كىلاًلٍهػًف لدحي

اًدً   ًشػمى ػٍف  ىًم نًػً  كى ـيت كىهىًذً  لألىٍةػًكدىةي عى : هىذىل آدى ـي هىًن ػ ً هىذىل؟ فىاؿى نىةىػ
اًدً  (ٔ) ػٍف ًشػمى نيػًات كىلألىٍةػًكدىةي لديتًػا عى ت يىأىٍهػؿي لد ىًمػ ًف ًمػٍنهيـٍ دىٍهػؿي لدجى

ػرىجى هًػا ًإدىػى لدةيػمىا تيػى عى اًدً  هىكىػى يى ذىل نىظىػرى ًفهىػؿى ًشػمى ت كىلً  ػًيؾى ػٍف  ىًم نًػً  ضى اًزًنهىػا: لٍيػتىٍ ت ً  لدثياًن ىػًات يىدىػاؿى ًدخى دىٍهؿي لدنياًرت يىًإذىل نىظىػرى عى
ت  : يىيىتى ى ؿي اًزًنهىا ًمٍثؿى مىا فىاؿى لألىكي ٍهػرىلًه ـى  -يىدىاؿى دى ي خى ميكةىػىت كىًع ةىػىت كىلً  ت كى ٍدًر ػسى ـىت كىلً  دى ًيا لدةيمىكىلًت آدى : يىذىكىرى دىني ي كىجى فىاؿى دىنىسه
ـٍ  يثًٍهٍت كىٍ ؼى مىنىػاًزدي  دى ت كى ـٍ لىٍ ًه لىكىلتي لدليً  عى ٍهػرىلًه ـى ًيػا لدةيػمىاً  لدةياًدةىػًات فىػاؿى حى ـى ًيػا لدةيػمىاً  لدػدٍُّن ىا كىلً  ػدى آدى ٍ ػرى دىنيػ ي ذىكىػرى دىنيػ ي كىجى هيـٍ يى

ػاًدً ت يىديٍلػتي  يىلىميا مىري ًجٍهًر ػؿي هًػادنيًهاِّ  -دىنىسه  ػاًدً  كىلألىًخ لدحي هنػا هًػادنيًهاِّ لدحي : مىٍريى ـي هًػًإٍدًر سى فىػاؿى ت ثيػ : هىػذىل ًإٍدًر ػسي ػٍف هىػذىل؟ فىػاؿى مى
: هىػذىل ميكةىػىت ثيػ ػٍف هىػذىل؟ فىػاؿى : مى اًدً ت فيٍلػتي اًدً  كىلألىًخ لدحي هنا ًهادنيًهاِّ لدحي : مىٍريى ٍرتي ًهميكةىى يىدىاؿى هنػا مىرى : مىٍريى ٍرتي ًهًع ةىػى يىدىػاؿى ػرى ـي مى

ػػاًدً ت فيٍلػػ ػػاًدً  كىلدنيهًػػاِّ لدحي ػػاًدً  كىلاًلٍهػػًف هًػػاألىًخ لدحي هنػػا هًػػادنيًهاِّ لدحي : مىٍريى ت يىدىػػاؿى ٍرتي هًػػًإٍهرىلًه ـى ػػرى ـي مى : هىػػذىل ًع ةىػػىت ثيػػ ػػٍف هىػػذىل؟ فىػػاؿى : مى تي
: هىذىل ًإٍهرىلًه ـي  : مىٍف هىذىل؟ فىاؿى اًدً ت فيٍلتي ت لدحي ت دىفي لٍهفى عىهياسو ٍزـو : يىأىٍخهىرىًنا لٍهفي يى ت كىانىػا "ت فىاؿى لٍهفي ًشهىابو اًرمي هياى لألىٍنحى كىدىهىا يى

ػًر ؼى لألىٍفػلىـً  ىديكالىًف: فىاؿى لدنيًهاُّ  تيػى ظىهىػٍرتي ًدميٍةػتىكىل دىٍةػمىفي ًي ػً  حى : ثيـي عيًرجى هًػا يى
: فىػاؿى (ٕ) اًدػؾو ت كىدىنىػسي ٍهػفي مى ػٍزـو ت فىػاؿى لٍهػفي يى

مٍ  : "يىيىػػرىضى لدليػػ ي لدنيهًػػاُّ  لىػػى ديميتًػػا خى ػػا يىػػرىضى لدليػػ ي دىػػؾى عى : مى لىػػى ميكةىػػىت يىدىػػاؿى ٍرتي عى ػػرى تيػػى مى ت يى ٍعػػتي هًػػذىًدؾى ػػلىةنت يىرىجى ًةػػ فى حى
ت يىرى  ت يىػًإفي ديميتىػؾى الى تيًط ػؽي ذىًدػؾى : يىاٍرًجٍف ًإدىى رىهِّؾى ٍمًة فى حىلىةنت فىاؿى : يىرىضى خى ؟ فيٍلتي لىى ديميًتؾى ػفى شىػٍطرىهىات يى عى ت يىكىضى ٍعػتي ٍعػتي لجى رىجى

ػفى شىػٍطرىهى  ٍعػتي يىكىضى ت يىًإفي ديميتىؾى الى تيًط ػؽيت يىرىلجى : رىلًجٍف رىهيؾى فى شىٍطرىهىات يىدىاؿى : كىضى : لٍرًجػٍف ًإدىى ميكةىىت فيٍلتي ٍعػتي ًإدىٍ ػً ت يىدىػاؿى ات يىرىجى
: ًهػػاى  ٍعتيػػ يت يىدىػػاؿى ت يىرىلجى ت يىػػًإفي ديميتىػػؾى الى تيًط ػػؽي ذىًدػػؾى هِّػػؾى ٍعػػتي ًإدىػػى ميكةىػػىت  ًإدىػػى رى ت يىرىجى ت الى  يهىػػديؿي لددىػػٍكؿي دىػػدىمي ٍمةيػػكفى ت كىًهػػاى خى ٍمػػسه خى

تيػػى لٍنتىهىػػى هًػا ًإدىػػى ًةػػٍدرىًة لدمينٍ  ـي لٍنطىلىػػؽى هًػات يى هِّػات ثيػػ : لٍةػػتىٍي ىٍ تي ًمػػٍف رى ت يىديٍلػتي هيػػؾى : رىلًجػػٍف رى ػػا يىدىػاؿى ًشػػ ىهىا دىٍدػػكىلفه الى دىٍدًرم مى تىهىػىت كىيى
(هً  ذىل تيرىلهيهىا لدًمٍةؾي هىاً ؿي لدلٍُّحديًح كىلً  نياىت يىًإذىل ًي هىا يى ؟ ثيـي ديٍدًخٍلتي لدجى اى

(ٖ). 
ػػرى  )...: كيػػا يػػد ث مادػػؾ هػػف حعحػػعا فػػاؿ        كىكىرىفيهىػػا كىأىنيػػ ي آذىلفي  تكىريًيعىػػٍت ًدػػا ًةػػٍدرىةي لدميٍنتىهىػػىت يىػػًإذىل نىًهديهىػػا كىأىنيػػ ي ًفػػلىؿي هىجى

ػا لديي  : دىمي ت يىدىػاؿى نىٍهػرىلًف ظىػاًهرىلًفت يىةىػأىٍدتي ًجٍهًر ػؿى ػا  يكًؿ ًيا دىٍحًلهىا دىٍرهىعىاي دىٍنهىارو نىٍهػرىلًف هىاًطنىػاًفت كى نيػًات كىدىمي : لدظيػاًهرىلفً لدهىاًطنىػاًف: يىًيػا لدجى
 .(ٗ)...( لدنِّ ؿي كىلدييرىلتي 
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 : املبخح الجاىٕ
 .ّاملعزاج قبل بدٛ الزحل٘ سزاٛاإلاالىتكادات املتصل٘ بأحادٓح 

 

َّ حادث٘ : املطلب األّل  .ّحدِ  ّاملعزاج ناىت خاّص٘ بالييب اإلسزاٛأنذّب٘ أ
كلدمعػرلج دػـػ تكيػػف لأليكدػىت كدنػػ  فػد يحػػؿ دخمةػػا دشػخاصو معػػرلج إدػػى  لإلةػػرل لديعػى لدطػػاعف يةػ ف حػػاد  هػػأف يادثػا        

كلألةطكرة ل تانات كلألةطكرة زرلدشتت كمانات كدخنكخ كهك إدر س كهـ: لألةطكرة ددهات  لدةما  فهؿ لدنها 
(َُ). 

 : دفكؿ كدلرد على هذل لدطعف       
 إف ما ذكر  لدطاعف مف هذ  لألةاط رت ال دد ؿ على ثهكتهات كدـ  أًت دنا همرجف دك محدر د يددؿ على حيا ما لٌدعا . أوًل:
ثاهػػته يػػا لددػػرآف  ت يمعػػرلج لدنهػػا ف مػػف لألةػػاط ر لدخرلي ػػات كمعجػػزة لدنهػػا ال كجػػ  دلمدارنػػا هػػ ف مػػا ذكػػر  لدطػػاع ثانيااًا:
ت هخلؼ دةػاط ر لدطػاعف لدتػا دـػ تةػتند إدػى دد ػؿ شػرعا دك يتػى علمػا كلدةنا لدحي يا لدثاهتا لدمرك ا عف لدنها  (ُُ)لدكر ـ

 تد ـ. يثهتي حيتهات يها مف دكهام  لدتا ال  حمف هها إال كاير ياد عف لدطر ؽ لدمة
ت  تنافػػؿي هػػذً  لديادثػػاى ج ػػؿه هعػػد ج ػػؿت خادػػده إدػػى  ػػـك لدد امػػا هخلػػكًد لددػػرآًف لدكػػر ـً كةػػنا لدنهػػا  ثهػػكت معػػرلج لدنهػػا  ثالثاااً:

 مرك ا هاألةان د لدحي يا كلدركلة لدثداتت هخلًؼ دةاط ًر لدطاعف لدتا ال  حمف هها إال كاير كياد عًف لدطر ًؽ لدمةتد ـ.
ت ياأليػدلث لدتػا يحػلت إدػى لدةػما   ختلػؼ لختليػان كيل يػان عمػا يحػؿ مػف لدنهػا  ر  لدطاعف مف عركج إدر ػس ما ذك رابعاً:

مػػف دكؿ لديادثػػا كيتػػى عكدتػػ ت ي هػػا ديكػػاـ كًعهػػر كدركس كمػػكلعظ دألمػػا إدػػى  ػػـك لدػػد فت دٌمػػا مػػا يحػػؿ مػػف  مػػف لدنهػػا ميمػػد 
 : لالختلؼ هاةتات ك مكف ه اف (ُِ)هأف  هدى ي ها ب مف ل  يكاف دطله  هكت كعندما كحؿ إدى لدةما  طل إدر س 

  معرلج لدنها  ه نما إدر س ت دـ  كف على طله هك مف طلب ذدؾ(ُّ). 
  معرلج لدنها  يها ريلا دك يادثا خاحا ه  ت كتخي يان مٌما الفا  مف فكم  كدهؿ لدطائؼت كاف تةر ا ددله. 
  معرلج لدنها  ـ عاد إدى مكػا لدمكرمػا مييٌمػلن هػأعظـ عهػادة يػا لإلةػلـت ه نمػا إدر ػس يحؿ يا د لا كليدة ثي 

 هدا يا لدةما .
 

 .لعدو ّدْد مً ٓؤند احلادث٘ ؛ّاملعزاج اإلسزاٛاستخال٘ حدّخ رحل٘ : املطلب الجاىٕ
كم دنا لدكلفعات يهػا فػد كلدمعرلج دـ  شاهدها كدك كليد مف لدناست د ىر  لإلةرل لٌدعى لدطاعف ية ف حاد  هأٌف يادثا        

 .(ُْ)ت مما  ييددي لدمعجزةى ف متها ك يدلؿي مف دهمٌ ًتها-عل هما لدةلـ–يدثت هادٌل ًؿ ه فى جهر ؿ كلدنها 
 : دفكؿ كدلرد على هذل لدطعف       
تحػاص لدنهػا دكنػ  دنكػر لخت لإلةػرل ألن  يا لدطعف لدةاهؽ دثهت كفػكع يادثػا  ؛يا هذل لدطعف ديد ن  ه  مف كلم  أوًل:
 كهنا  ينكر لديادثا مف دحلها دعدـ رح تها كدك مف كليد على لألفؿ.ت هها يدط 

ك ؼ  يثهت لدطاعف دةاط ر كخرليات يحػلت منػذ آالؼ لدةػن فت كدكف مرجػف دك دد ػؿ علمػا دك مػف  شػهد علػى تلػؾ  ثانيًا:
هػدعكل  كلدركل ػات لدحػي يا عػف لدنهػا  ل   كلدمعػرلج لدمحكػدة يػا كتػاب لإلةرل لألةاط ر هأن  رآهات ثـ  يكذب يادثا 

ددهػؿ كػذدؾ يادثػا  تعدـ ميشاهدتها مف ديػدت دػك كػاف منحػيانا همػا دنػ  فهػؿ تلػؾ لألةػاط ر كلدخرليػات دكف كجػكد مػف شػاهدها
محػدر كلدمعػرلج دفػكل ثهكتػان مػف ي ػث عػدد لدػركلة دهػات كمػف ي ػث  لإلةرل كلدمعرلج دكف ذدؾ لدشرطت مف دٌف يادثا  لإلةرل 

 دكالن. لديادثات يها كما فلنا يا كتاب ل  
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ألنهػا مه ػػأة  ؛كدػ س مهمػان دف  يشػػاهدها ديػده مػف لدنػاست كيػد  كلدمعػرلج كانػػت خاحػا هػادنها  لإلةػرل إف معجػزة  ثالثاًا:
 يشػػاهدكل  ثيػػـ إٌف لديادثػػا مػػرت هخػػكلرؽ عد ػػدة ال  ةػػتط ف لدهشػػر لدعػػاد كف دف  ةػػتكعهكل ديػػدلثها دك يتػػىت دلنهػػا ميمػػد 

ككذدؾ يإف دكثػر ديػدلثها كانػت خػارج لألرض دك خػارج ت يدد يحلت هةرعا يائدا جدلن ال  يمكف دلهشر إدرلكهات ش ئان منها
 يكانت يا لدةماكلت لدعيل.ت مكا لدمكرما

رهـت كمنهػا مػا هػك تةػل ا منهػا مػا  كػكف دتأك ػد نهػكتهـ دلنػاست يتدػف دمػاـ دنظػا -عل هـ لدةػلـ–لدمعجزلت لدتا تدف دألنه ا   رابعاً:
عل همػػا –ت مثػػؿ مػػا يػػدث مػػف إهػػرله ـ كمكةػػى -علػػ هـ لدةػػلـ–كتةػػر ا دك دز ػػادة يد دػػا لد دػػ ف إدػػى عػػ ف لد دػػ ف دػػدل لألنه ػػا  

 .إخهارهـ ه ت كهذل د س مف لدضركرم دف  ككف كفكع  دماـ دنظار لدناس مف دنهـ مأمكركف هاإل ماف ه  عند (ُٓ)-لدةلـ
ر لدتا  جب على لدميةػلـ دف  ػحمف ك ةػلـ ههػات هػا لألمػكر لدغ هٌ ػات كهػا مػا جػا  لألمػر هاإل مػاف ههػا هعػد مف لألمك  خامسًا:

ََلَة َوِممَّا َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُئونَ  : يا كتاه  لدعز زت فػاؿ ل  ل   كمػف هػذ  ت : لدهدػرة ّ]الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِئيُموَن الصَّ
 كلدمعػرلج مػف لإلةػرل يمنهػا مػا يحػؿ دكف مشػاهدة لألفػكلـ دهػات كيادثػا  ت-علػ هـ لدةػلـ–ت: هعض معجزلت لدرةػؿ لدغى هٌ ا

 هذ  لدغ هٌ ات.
ت يهنػاؾى لدكث ػر مػف لألياد ػًث ركلهػا دك دردنا دف نكليؽى لدطاعف ي ما  دكؿت درددنػا لدكث ػرى مػف دياد ػًث لدمحػطيى  سادسًا:

كهػػك يػػا يػػار يػػرل   كدػػـ  شػػهدكل لديادثػػا دك لدكلفعػػات كمػػف دمثلػػا ذدػػؾ مػػا يحػػؿ دلنهػػا  -ـرضػػكلف ل  علػػ ه-لدٌحػػياهاي 
عل  ت كما دلر ه نهما مف يكلرت ييا هذً  لدليظا دـػ  كػف هنػاؾى شػاهده كليػد علػى هػذ  لديادثػات يلػك رددناهػا   جهر ؿكنزكؿ 

 .(ُٔ)ألنكرنا لدرةادا مف دحلها ألجؿ دن  دـ  شاهد  ديد
 : )ُٕ(يهناؾ شكلهد ماد ا شهدت هحدؽ هذ  لديادثا منهات رلد لدطاعف شهكدلن على لديادثاإف د سابعًا:

: حؼ دنا ه ت لدمددست كهك يا علـ فر ش دـ  ةاير إد   فهػؿ هػذل لدتػار م؟ا جػا  كحػي  مطاهدػان لدنها ًئؿي نما ةي  .ُ
ٍهًد لدليً  تمامان دكحؼ ه ت لدمددست يعف  اًهرى ٍهفى عى ػا كىػذيهىٍتًنا : ) ىديػكؿي  ت دىني ي ةىًمفى رىةيػكؿى لدليػً  -رضا ل  عنهما–جى دىمي

ـٍ عىٍف آ ىاًتً  كىدىنىا دىٍنظيري  ت فيٍمتي ًيا لدًيٍجًرت يىجىلى لدلي ي ًدا هىٍ تى لدمىٍدًدًست يىطىًيٍدتي ديٍخًهريهي  .(ُٖ)(ًإدىٍ  ً فيرىٍ شه
عطائػ  ت إخهار لدنها  .ِ : ياحػ ؿ هػذ  لدع ػر كمتػى ةػكؼ تحػؿت يعف لدع ر لدتا ةتددـ إدى مكا كل  ت فىػاؿى عىػًف لٍهػًف عىهيػاسو

مىًا هىٍ ًت لٍدمىٍدًدًست  )ديٍةًرمى ًهادنيًهاِّ  ًهعىلى ديثىهيـٍ ًهمىًة ًرً ت كى ا ى ًمٍف دىٍ لىًتً ت يىيى ًهًع ًرًهـٍ ًإدىى هىٍ ًت لٍدمىٍدًدًست ثيـي جى  .(ُٗ)...( كى
ت كهك لدذم عيرؼ فهؿ لدهعثا هادٌحادؽ لألم فت كتعػرؼ فر شػان جٌ ػدلن هأنػ  ثا هك ميمد إف لدذم دخهر عف هذ  لدياد ثامنًا:

ػٍ لن هًػادكىلًدم تيًر ػدي دىٍف  ال  كذبت يعندما جمف لدنها  ـٍ دىفي خى ـٍ دىػٍك دىٍخهىػٍرتيكي فكم  عند إعلف دعكت  عند لدحيا فاؿ دهػـ: )دىرىدىٍ ػتىكي
ت دىكيٍنػػتيـٍ مي  ـٍ لىػػٍ كي ؟تيًغ ػػرى عى ػػدًِّفاي لىٍ ػػؾى ًإالي ًحػػٍدفنا« حى ٍهنىػػا عى ري ػػا جى ت مى ـٍ ت هػػؿ إف لدعػػرب دنيةػػهـ ال  عريػػػكف (َِ)لديػػد ث(...  فىػػاديكل: نىعىػػ

ـي فىػػػاؿى  )...: فػػػاؿ عػػػف لدنهػػا  -فهػػػؿ إةػػػلم -لدكػػذبت كهػػػك عنػػػدهـ مػػف لدميرمػػػاتت ذدػػػؾ عنػػػدما ةػػأؿ هرفػػػؿ دهػػػا ةػػي اف ثيػػػ
اًنً : فيٍؿ دىهيـٍ ًإنِّا ةى  لىاي ًدتىٍرجيمى كل عى ًؿت يىًإٍف كىذىهىًنا يىكىذِّهيك ي. يىكى لدليً  دىٍكالى لديى ىا ي ًمٍف دىٍف  ىٍأًثري ٍنػ يت اًئؿه هىذىل عىٍف هىذىل لدريجي كىًذهنا دىكىذىٍهتي عى

: الى.. ؟ فيٍلػػتي ػػا فىػػاؿى ػػًذًب فىٍهػػؿى دىٍف  ىديػػكؿى مى : يىهىػػٍؿ كيٍنػػتيـٍ تىتيًهميكنىػػ ي ًهادكى ت هىػػٍؿ كيٍنػػتيـٍ تىتيًهميكنىػػ ي - ....ثػػـ فػػاؿ: فىػػاؿى ػػأىٍدتيؾى ةى ثػػـ فػػاؿ هرفػػؿ: كى
لىى لد ـٍ  ىكيٍف ًد ىذىرى لدكىًذبى عى ت يىذىكىٍرتى دىٍف الىت يىدىٍد دىٍعًرؼي دىني ي دى لىػى لدليػً ...(ًهادكىًذًب فىٍهؿى دىٍف  ىديكؿى مىا فىاؿى ت كفػكؿ (ُِ)نياًس كى ىٍكػًذبى عى

ـي دىنيػػ ي ديٍةػػًرمى هًػػً  لدليٍ لىػػاى ًإدىػػى هىٍ ػػًت  ك هكػػر هرفػؿو هػػذل هػػك عػػ ف مػػا فادػػ  دهػػ ػػاًيًهؾى  ىػػٍزعي عنػػدما فادػػت دػػ  فػػر ش: )هىػػٍؿ دىػػؾى ًإدىػػى حى
دِّ  دىؽىت فىاديكل: دىكى تيحى : دىًئٍف كىافى فىاؿى ذىًدؾى دىدىٍد حى ت فىاؿى ـٍ ؟ فىاديكل: نىعى : دىكى فىاؿى ذىًدؾى ٍدػًدًس في ي دىني ي ذىهىبى لٍدمىٍدًدًست فىاؿى لدليٍ لىاى ًإدىى هىٍ ًت لٍدمى

هىًر لدةي  دِّفي ي ًهخى دِّفي ي ًي مىا هيكى دىٍهعىدي ًمٍف ذىًدؾى ديحى ىحي ت ًإنِّا ألى ـٍ : نىعى ؟ فىاؿى ا ى فىٍهؿى دىٍف  يٍحًه ى اوت يىًلذىًدؾى ةيمىاي كىجى ٍكيى  مىاً  ًيا يىٍدكىةو دىٍك رى
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ػػدِّ ؽى( كجػػكد مػػف شػػاهدها د ػػركم دنػػا كلدمعػػرلج دعػػدـ  لإلةػػرل ا لدػػرد علػػى مػػف دػػـ  دهػػؿ يادثػػا يهػػذل كػػاؼو يػػ (ِِ)دىهيػػك هىٍكػػرو لدحِّ
كشػهادة كيػد   ألٌف كيار فر ش دنيةهـ دـ  طلهكل هذل لألمر كيػا ي نػ ت كهادتػادا يػإف شػهادة لددػرآف كمػف ثػـٌ شػهادة لدنهػا  ؛لدكلفعا

 دها هكر تكيا. 
دمعػػػرلج مػػػف فهػػػؿ دم شػػػخصو كمػػػا  ػػػٌدعا لدطػػػاعفت إال دنهػػػا جػػػا ت مرك ػػػا كل لإلةػػػرل هػػػادريـ مػػػف عػػػدـ مشػػػاهدة يادثػػػا تاساااعاً: 

كلدمعػػرلج يػػا مكػػاف كليػػدت  لإلةػػرل مػػف لدعلمػػا ت فػػامكل هجمػػف ركل ػػات  لن ت هػػؿ إف كث ػػر هاألةػػان د لدحػػي يا لدمتحػػلا إدػػى لدنهػػا 
مػف  يشػاهد دعػدـ كجػكد  ؛لدركل ػات ت كدـ  ديؿ ديده على مر تلؾ لدةنكلت هعدـ فهػكؿ(ِّ)كلديكـ عل هات كه اف حي يها مف ةد مها

 كلدمعرلج. لإلةرل يادثا 
 

 .ّاملعزاج علٙ رّآ٘ ّاحدٗ اإلسزاٛعدو اتفام رّآات : املطلب الجالح
كلدمعرلج دـػ تيجمػف يػا يػد ث كليػد دكػؿ ديػدلث لدريلػات يهنػاؾ مجمكعػا  لإلةرل لٌدعى لدطاعف ية ف حاد  هأٌف يادثا        

لدحػياها لدػذ ف ها هعضان يا ةلةلا كليدة منتشرة مهثكثا يا كتب لدة رة كلديػد ثت يتػى كحػؿ عػدد مف لألياد ث تيكمِّؿ هعض
 ؟(ِْ)يك ؼ ال  ككف لتياؽ كلض  أليدلث معجزة هائلا كهذ ت رككل لديادثا إدى ةتا كعشر ف حياه ان 

 :  تلخص لدرد على هذل لدطعف هاةتا       
هادعجائػػب" كهػػذل لدطػػاعف جػػا  هادعجائػػبت كمػػا درل هػػذل لدطػػاعف هػػأف علمػػا  لديػػد ث ف ػػؿ: "مػػف تكلػػـ يػػا ي ػػر ينِّػػً  دتػػى  أوًل:

كل لديػد ث عػدده دكهػر مػف لدحػياها  كلدػركلةت يػإف لديػد ث  هى ينكل هأف لديد ث  تدكل هطرف  كشكلهد  كمتاهعات ت كدن  كلما رى
  رتدا إدى دعلى درجات لدحيا.

دكػف منهػا مػا جػا  مختحػرلن كمنهػا مػا ت كلدمعرلج فد ذكرت لديادثا كلها لإلةرل  إفي لألياد ث لدتا كردت يا يادثا ثانيًا:
 جا  مطٌكالن.

كلدمعرلج هأكثر مف يد ث كركل ا ةههان دلطعػف ي هػات يإنػ  فػد كيجػدى يػا لددػرآف لدكػر ـ فححػان  لإلةرل إف كاف مجا  معجزة  ثالثاً:
هػرله ـ  ت مػف دف فححػهـ ضػمف كلفعػا مع نػا كميػددةت كدكنهػا جػا ت   متيرفػا يػا كتػاب ل -علػ هـ لدةػلـ–ةدـ كمكةى كل 

 متيرفا يا دكثر مف ةكرةت يهؿ نرد تلؾ لة ات كلددحص ألجؿ دنها دـ تيجمف يا مكاف كليد دك آ ا كليدة؟ا يا كتاب ل  
جمعػػت  نػػاؾ ركل ػػا دنػػس كلدمعػػرلجت يه لإلةػػرل دػػ س حػػي يان مػػا لٌدعػػا  لدطػػاعف هعػػدـ كجػػكد ركل ػػا كليػػدة تجمػػف ديػػدلث  ثالثاااً:

 ركل ت .ديدلث لدريلا كاملات كدك لكتي نا ههذ  لدركل ا دكيتت ثـ جا ت لدركل ات لألخرل ميه ٌنا كميةرة دما دجمل  دنس يا 
ػػػا هػػػك معلػػػـك هػػػأٌف لدحػػػياها رابعااااً:  كيكل دياد ػػػثى لدنهػػػا  ممي هػػػادمعنىت ككمػػػا هػػػك معلػػػـك يػػػا علػػـػ  كلدػػػركلة مػػػف هعػػػدهـت فػػػد رى

: إنػا ديػدثكـ كمػا ةػمعتت يػل تحػدفكنات إنمػا  لدمحطل : ك ت هادمعنىت  دكؿ ةي اف لدثكرم: "إف فلت دكـػ دٌف جيؿ لألياد ث ري
 .(ِٓ)هك لدمعنى"

 كهادٌتادا يإف مف لدطه عا دف تختلؼى هعضي لدعهارلًت دك لدمحطلياًت دك دف  ىذكيرى ديدهـ ش ئان ك نةى آخر.        
دػك دٌف هنػاؾ مةػأدا يحػلتت كشػهد كركل هػذ  لديادثػا دكثػر مػف ةػتا كعشػر ف شخحػانت كمةػأدا نةأؿ لدطاعف ةػحلالن:  خامساً:

 لألكدى.دخرل يحلت كركل هذ  لديادثا ثلثا يدطت يما لدمةأدا لألفكل يا لدحيا كلدتثهت؟ هادطهف ةتككف لدمةأدا 
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 .إىهار أٌ حادث٘ شل الصدر تهزرت أنجز مً مّزٗ: املطلب الزابع
 دـ  نج مف نخةا لدش طاف  لدمرت ف كفاؿ: "كاف مف ركل اتهـ دف لدنهايا  ك ر ا مةأدا شؽ حدر لدنها دنكر ده        

حػلكلت ل  -حػدر  ... كنحػت هػذ  لدركل ػات دف  إال هعد دف نيذت لدطعنا إدى فله ت ككاف ذدؾ هعمل ا جرلي ا تكدتها لدملئكا
 .(ِٔ)ككأف لدعمل ا لألكدى دـ تنج  يأع د شؽ حدر "ت  طافكديخرجت من  لدعلدا لدةكدل  كيظ لدشت فد شؽ -عل  

 .(ِٕ)"دماذل تكررت هذ  لدعمل ا درهف كخمس مرلت يا دكفات متهاعدة؟": كفاؿ جعير مرتضى       
 : دلجكلب عف هذل لإلشكاؿ دفكؿ       
دػذدؾى ال هػدى دف  ؛لدخلئػًؽ كلهػا مػف هػ فً  لحطيى نه نا ميمػد  هدل ان ال  شؾي عافؿ على كج  لألرض هأفي ل         

يتػى  دنه ػ   يكانت هناؾ هعض لإلرهاحات لدتا جعلها ل  ت  ككفى مف دكمًؿ لدخلًؽ يتى  ككف ميه أن ًديمؿ لدرةادا
 تناةػبي كػؿ شػؽ مػف لدمريلػا ت دكثرى مػف مػرةو ًدًيكىػـو متعػددةو  شؽ حدر  : كمنهات (ِٖ) ةتعدي ك ته أ دتلؾى لدرةادا لدعظ ما

 لديترة لدتا يحؿ د  لدشؽ.ك 
 :  أتاكدلرد على لدمنتدد ف كلدمنكر ف ديادثا شؽ لدحدر ده ف ما        

عػف شػر ؾ كعػف  جػا ت عنػد لدحػي ي ف كي ًرًهمػادـ  نيرد كليد مف لدركلة هتلؾ لدركل ا لدتا ذكػرت شػؽ لدحػدرت يدػد  -ُ
 .(ِٗ)مف طر ؽ دها هف كعب كي رهـ ديمدفتادة كعف دنس هف مادؾت كعف مادؾ هف حعحعا كعف دها ذرت كعند 

 : يا مرليؿ ثلث كها ثهتت يادثا شؽ حدر لدنها  -ِ
 ينشأ على دكمؿ لأليكلؿ مف لدعحما مف لدش طاف.ت يا زمف لدطيكدا عند هنا ةعد كفت لدرضاعا 
 تطه ر.كد تلدى ما  كيى إد   هدلب فكم يا دكمؿ لأليكلؿ مف لدت شؽ لدحدر عند لدهعثا؛ ز ادة يا إكرلم  يادثا 
  د تأهب دلمناجاة. ؛عند إرلدة لدعركج إدى لدةما  
ت دتدػػف لدمهادغػػا يػػػا لإلةػػهاغ هيحػػكؿ لدمػػرة لدثادثػػا كمػػا تدػػرر يػػا شػػػرع   ؛ك ييتمػػؿ دف تكػػكف لديكمػػا يػػا هػػذل لدغةػػؿ       

 .(َّ)دجا  تضرر ههاك يتمؿ دف تككف لديكما يا لنيرلج ةدؼ ه ت ت لإلشارة إدى ما ة دف مف شؽ حدر  كدن  ة لتئـ هغ ر معا
ممػا  جػب لدتةػل ـ هػ   تكي ػر ذدػؾ مػف لألمػكر لدخارفػا دلعػادةت كلةػتخرلج لددلػبت إٌف جم ف مػا كرد مػف شػؽ لدحػدر -ُ

 يل  ةتي ؿ شا  مف ذدؾ.ت دحلي ا لدددرةت دكف لدتعرض دحري  عف يد دت 
ت دػذم يحػؿ دػ  كهػك حػغ ر عنػد مرضػعت كلدمعرلجت كهػٌ ف دنػ  ي ػر ل لإلةرل شيؽ حدر  د لا  دٌكد لددرطها هأف لدنها  -ِ

 : هدد ؿ لدزماف كلدمكاف كلدياؿ
 يا كهر . :كلدثانا تكاف يا حغر  :ياألكؿ: دما لدزماف 
 عند شؽ ةط  ه ت . :كلدثانات كاف يا هعض جهات مكا عند مرضعت  :ياألكؿ: كدما لدمكاف 
 ييةػؿه ميلػك يكمػا كل  مانػان  :عحػمت ت كلدثػانا نػزع مػف فلهػ  مػا كػاف  ضػر  كييةػؿت كهػك إشػارة إدػى :كدما لدياؿ: ياألكؿ

دف  شػػاهد ت ثػػـ هػػ ف هأنػػ  ال  لتيػػت إدػػى فػػكؿ مػػف جعػػؿ لدشػػؽ مػػرة  كهػػك إشػػارة إدػػى لدته ػػح إدػػى مشػػاهدة مػػا شػػا  ل  
 .(ُّ)ألف ركلة لديد ث ف كلهـ ثدات مشاه ر مشهكد دهـ هاإلماما ؛كليدةت يادكهـ د س مف لدركلة

كدٌف هػذ  لديػاالت لدػثلث كانػت ديكػـ ت فػد يحػلت دكثػر مػف مػٌرة هأف يادثا شؽ حدر لدنها  ت تهىٌ ف مٌما ةهؽ       
 تختصي كؿ مريلاو منها هما  تناةب كلدكفت لدذم يحلت ي  . 
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 : املبخح الجالح
 .بالشناّات  ّاملعزاج أثياٛ مزّر الييب اإلسزاٛاالىتكادات املتصل٘ ب

 

 .مجٔعًا يف الشناٛ -َٔه الشالوعل -عدو رؤٓ٘ األىبٔاٛ : املطلب األّل
 لألنه ػا  لدعى لدطاعف عهد لدية ف لدعه دم هأٌف هناؾ ثمان ا دنه ا  يدػط يػا لدةػماكلتت ثـػ فػاؿ: كال نػدرم د ػف كضػف ل         

 .(ِّ)ديا ةما  ثامنا دـ  حلنا خهرها؟ دـ يا مكاف آخر؟ ...-عل هـ لدةلـ–لةخر ف كدلكد ك عدكب كدكط ك زكر ا ك كنس 
 

 مناقشة الشبية: 
علػػ هـ –إذ إٌف هػػحال  لألنه ػػا   ؛يػػا لدةػػماكلت لنتيػػا  كجػػكدهـ دحػػلن  -علػػ هـ لدةػػلـ–ال  عنػػا عػػدـ رح ػػا هػػافا لألنه ػػاً  أوًل: 
دخهرى عف جز و مما رآ ي يدطت كدػـ  خهػر عػف كػًؿ مػا رآ ت ككمػا فػاؿ  هـ جز  مف كؿت يادنها  لدذ فى رآهـ لدنها  -لدةلـ

ت (ّّ)مدػػرهـ يػػا ةػػايًا لدجنػػا كر اًضػػها تيػػتى لدعػػرشت كمػػف دكنهػػـ مػػف لدمدػػره ف هنػػاؾ -علػػ هـ لدةػػلـ–: ياألنه ػػا  لهػػف هطػػاؿ
كيلفت يهػؿ  عنػا  كذدؾ كمف ذهب دليج مثلن يردل عل ان كدةاما كعهد لدريمفت ثـ دٌما عاد مف يج  فاؿ: رد ت يلف كيلف

ريمف كعل ػػان؟ هػػادطهف الت يدػػط كػػاف ي ػػرهـ مكجػػكدلن كدكنػػ  دػػـ  خهػػر عػػنهـت فكدػػ  هػػذل دنػػ  دػػـ  كػػف يػػا لديػػج إال دةػػاما كعهػػد لدػػ
كدكن  دـ  خهر عنهـ جم عانت كال  لـز مف عػدـ إخهػار  عػنهـ عػدـ رح تػ  دهػـت  -عل هـ لدةلـ–رهما فد ردل لألنه ا   يادنها 

 معنى دليحر.  يل س يا كلـ لدنها 
مػف  يدط دكف ي رهـ ديكماو تختصي هما ة يحؿي دلنهػا  -عل هـ لدةلـ–نه ا  ردل هحال  لأل ف ؿ هأٌف رةكؿ ل   ثانيًا:

الفػػكل لدعػػدلكةى مػػف  -عل همػػا لدةػػلـ–ك ي ػػى  مػػف مكػػات كع ةػػى فكمػػً  مػػف ديػػدلثت يػػ دـ خػػرجى مػػف لدجنػػًا كةػػ خرجي لدنهػػا 
مػف فػر ش لدعػدلكة  كةػ لفا لدنهػا  الفػى مػف دفارهػً  مػا الفػى لد هكد كدن  ة يلفا لدعدلكةى عند ذهاه  دلمد نات ك كةػؼ 

طاعتػ ت همكةػى  ت كههػاركف على ريف منزدتػ  عنػد ل   كلدهغضا ت كهإدر س  علػى  هعػكدة فكمػ  إدػى ميهتػ  كل 
هػرله ـ  ةػ ككف لديػػج  هأنػػ  كػاف مةػتندلن إدػػى لده ػت لدمعمػػكرت كدف آخػر دمػر لدنهػػا  مػا يحػؿ دػػ  مػف معادجػا فكمػػ ت كل 

 .(ّْ)ظ م إدى لده ت لديرلـ كتع
دػ  كحػليى ههـػ إمامػانت ثـػ هعػد  يػا ه ػت لدمدػدست ي ػث جمعهـػ ل   -علػ هـ لدةػلـ–جملػا لألنه ػا   ردل رةػكؿ ل   ثالثاً:

ذدؾ عيرج ه  إدى لدةماكلت لدةهفت ككؿ ةما  ي ها عدده مػف لدملئكػا ال  ةػتط ف يحػرهـ ديػد إال لدكليػد لأليػدت ككػاف مػفى هػذ  
ت كال  دتضػػا لألمػػر هػػذكلت هػػحال  لدملئكػػا ك عػػريهـ هرةػػكؿ ل  لدةػػاهد فت  عػػرِّؼ رةػػكؿ ل   ه ػػا  ل لدملئكػػا نهػػاه مػػف دن

ػا كػاف لألنه ػا   ت ك عػرؼي رةػكؿ ل  ز ادة عف كليد يإن   دـك ههذل لألمرت د يعرِّؼى لدملئكا هرةػكؿ ل   ههػحال  لدملئكػات كدمي
يدو منهـ همداـت كلدمداـ  دتضا هكجػكد  يػا ةػما  مػف ةػماكلت لددػرب مػف رب لدعػادم فت كؿ كلفد خصي ل   -عل هـ لدةلـ–

لدمهما مف رةكؿ ل  هك لدذم  دـك ههذ   -عل هـ لدةلـ–كاف حايب هذل لدمداـ مف لألنه ا  كلدمرةل ف 
 (ّٓ). 

إال دنهػػا جػػا ت كػػذدؾ ألمػػكر تشػػر ع ات كلدػػذ ف ت كلدمعػػرلج هاإلضػػايا إدػػى دنهػػا كانػػت تةػػر ا دلنهػػا  لإلةػػرل : إف ريلػػا رابعاااً 
نمػػا كػػاف ديكػػـ كيا ػػاتت يعنػػدما ردل آدـ  -علػػ هـ لدةػػلـ–مػػف لألنه ػػا   رآهػػـ لدنهػػا  ت ردل يػػا لدجنػػا دػػـ  كػػف عهثػػانت كل 

لػـت على  م ن  كشماد  دهؿ لدجنا كدهؿ لدنارت كعندما ردل إهرله ـ  كعػرؼ ت ردل عند  دطياؿ لدمشرك ف فهؿ دف  هلغػكل لديي
 ت يحؿ ه نهما لدنداش لدمعركؼ يكؿ يرض ا لدحلة....كهكذل.ما هك مح رهـت كعند رح ت  دمكةى 

 ا ػػثمان ا دنه ردل  ت كلنتداد  هأف لدنها -لدةلـ عل هـ–لدنافد عف مكاف هافا لألنه ا  : ثـ إف لدةحلؿ لدذم طري  خامساً 
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  كر لدغ ه ا لدتػا ال  جػكز لدخػكض ي هػات كدػك درلد ل  تعػادى دف  يطلػف لدنهػامف لألم  يعدذدؾ دف هذل لألمر  ؛يدط ال  ح  دحلن 
 ديعؿ. -عل هـ لدةلـ–على هافا لألػنه ا  

 
 .علٙ ىَزٖ الئل ّالفزات فكط  دعْٚ اقتصار رؤٓ٘ الييب: املطلب الجاىٕ

 مػازكف كلدم ة ةػ ها كلدةػ فت دـػ تظهػر دلنهػالدعى لدطاعف عهد لدية ف لدعه دم دٌف هناؾ دنهارلن دخرل على لألرض كاأل       
  كدك كاف لدٌرلكم فد ةمف ههذ  لألنهار دما خلت ركل ت  منهات دثنا  مركر  هادةما(ّٔ) . 

 

 مناقشة الشبية: 
 يا هذ  لدشهها مطعفه خه ث يا لديد ثت كذدؾ هدكد : "دػك كػاف لدػرلكم فػد ةػمف ههػذ  لألنهػر دمػا خلػت ركل تػ  منهػا" يهػك       

 كلدمعرلج مف دحلها. لإلةرل كهادٌتادا يل دحؿ ديادثا ت رما إدى دف لديد ث مكضكعه كد س مف فكؿ لدنها  
ثػػـ هػػؿ هػػذل لديػػد ث لدعظػػ ـ  يعػػدي شػػريان كه انػػان دكػػؿ مػػا يػػا لدجنػػا مػػف لألنهػػار كلدهيػػار كلدجهػػاؿ كلدمي طػػاتت دم: هػػؿ        

دخهػػر عمػػا رآ  يػػا  ٌف لدنهػػا إإذ  ؛دة علػػى لألرض؟ هػػادطهف الدف  خهػػر عػػف جم ػػف لألنهػػار لدمكجػػك   جػػب علػػى لدنهػػا 
لدجنا دك يا لدةما ت كد س هادضركرة دٌف ما دـ  ر  ي ر مكجكدو على لألرضت دك دٌف مػا كػاف مكجػكدلن علػى لألرض ال هػد دف 

ل دػػـ  شػػاهد لدكعهػػا يػػا لدجنػػات يلمػػاذ  ػػرل  يػػا لدةػػما ا ييػػا لألرض دعظػػـ كديضػػؿ مػػف لدن ػػؿ كلديػػرلت كدػػـ  شػػاهدها لدنهػػا 
؟ دك دمػاذل دػـ  شػاهد لدمةػجد لألفحػى؟ يػادرلكم دػـ  ػذكر هػذ  لألنهػار مػف تلدػا  نيةػ  دك ألنػ   مثلنت دك  شاهد ما  كهئر زمـز

مػػف يػػأدل  كمػػا ةػػمف كدػػـ  تدػػكيؿ عل ػػ ت ال كمػػا  طعػػف لدنافػػد ك لمػػ  هػػأف لديػػد ث   عريهػػات كدكنػػ  ةػػمف لديػػد ث مػػف لدنهػػا 
 .كؿ لدنها كضع  هك كد س مف ف

دـ  ٌطلف على كؿ ما يا لدجنا كهك  يهك ت ذكر كؿ ما رآ  يا لدجنا د س يا لديد ث ما  ديؿ على دٌف لدنها          
اًدًي فى مىا الى عىٍ فه رىدىتٍ : لددائؿ لىى فىٍلًب هىشىرو ت كىالى ديذيفه ةىًمعىتٍ ت )فىاؿى لدلي ي دىٍعدىٍدتي ًدًعهىاًدم لدحي طىرى عى  .(ّٕ)(كىالى خى
 : دما ةهب تخح ص لدن ؿ كلديرلت يا هذل لديد ث يدد هٌ ف لدعلما  دٌف ذدؾ اليتماالت منها       

 .(ّٖ)دما ي ها مف شٌدة عذكهتها كيةنها كهركتها ؛دطلؽ على لدن ؿ كلديرلت دنهما يا لدجنا تشه هان دهذ  لألنهار هأنهار لدجنا -ُ
 .(ّٗ)نهرم لألرض مكليد ف الةما نهرم لدجٌنا ؾ هككف لةماكذدت رهما  ككف ذدؾ مف هاب لدتكليؽ هاألةما  -ِ
عنػد ةيػدرة لدمنتهػىت كيػا هػذل إشػارة  ذهب لددح ما هػأٌف ًذكػر لدن ػؿ كلديػرلت جػا  علػى ةػه ؿ لدتمث ػؿت يدػد ميػثل دلنهػا  -ّ

 .(َْ) اكلدمعنك ة يتيهما على دمت  ك جعلهما تيت يكـ شر عت ت كهك ما ي   مف لدهشرل لدماد ا  إدى دٌف ل  
 يتػى دػى مػا شػا  ل  إكهعػد ذدػؾ تػذهب  -دم دحػلهما-هأٌف هذ ف لدنهػر ف مخرجهمػا مػف لدجٌنػا  يتى  يهٌ ف ل   -ْ

 .(ُْ)تخرج مف لألرض
 

 ؟ٍل ٍٕ يف الشناٛ الشادس٘ أو الشابع٘ ٙدعْٚ اختالف أٍل العله مبهاٌ سدرٗ امليتَ: املطلب الجالح
 .(ِْ)كعند هعضهـ يا لدةما  لدةادةات لدمنتهى يا لدةما  لدةاهعا  رل جمهكر لدعلما  على دف ةدرة       

 

 مناقشة الشبية: 
ت ييػػا ركل ػػا لدحػػي ي ف -ركل ػػا ةػػدرة لدمنتهػػى-( ْْ)دػـػ  نيػػرد ههػػذ  لدركل ػػا (ّْ) مكػػف لإلجاهػػا علػػى هػػذل لدطعػػف هػػأف شػػر ؾ أوًل:

 .(ْٓ)لدمنتهى..( لديد ث كي رهات عف فتادة عف دنس هف مادؾت عف مادؾ هف حعحعا: )كريعت إدى ةدرة
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ت لنتهػى هػ  إدػى ةػدرة لدمنتهػىت كهػا يػا لدةػما  ركل مةلـ كي ر  مف يد ث لهػف مةػعكد فػاؿ: )دمػا دةػػرم هرةػكؿ ل   ثانياً:
د هػػػػا  نتهػػػػا مػػػػا  هػػػهط هػػػػ  مػػػػف يكفهػػػػات ي دػػػػهض منهػػػػا ..( . لدةادةػػػػات إد هػػػػا  نتهػػػػا مػػػػا  عػػػػرج هػػػػ  مػػػف لألرضت ي دػػػػهض منهػػػػات كل 

ت دعؿ يا لدة اؽ تدد مان كتأخ رلنت ككاف ذكر ةدرة لدمنتهى فهؿت ثـ عػل هػ  يػكؽ ذدػؾ همػا ال  علمػ  إال ل   ت يد ؿ:(ْٔ)لديد ث
 .(ْٕ)ك يتمؿ دف  ككف لدمرلد هما تضمنت  هذ  لدركل ا مف لدعلك لدهادغ دةدرة لدمنتهى حيا دعلهات كما تددـ حيا دحلها

يػػا لدةادةػػا مػػا ددػػت عل ػػ  هد ػػا لألخهػػار دنػػ  كحػػؿ إد هػػا هعػػد دف دخػػؿ لدةػػما  إنهػػا  :كفػػاؿ لهػػف يجػػر: "كال  عػػارض فكدػػ        
ألنػػ   يمػػؿ علػػى دف دحػػلها يػػا لدةػػما  لدةادةػػات كديحػػانها كيركعهػػا يػػا لدةػػاهعات كدػػ س يػػا لدةادةػػا منهػػا إال دحػػؿ  ؛لدةػػاهعا
 .(ْٖ)ةافها"
كمعظمهػا لدحػيا دف  كػكف دحػلها يػا لدةادةػا   ييمؿ علػى تدػد ر هأٌف ذدؾ :كذهب لدع نات ككذدؾ لددارم إدى لددكؿ       

 .(ْٗ)يا لدةاهعا
 

 : املبخح الزابع
 .رب العزٗ  ّاملعزاج بعد مزادع٘ الييب اإلسزاٛاالىتكادات املتصل٘ ب

 

ّٔ٘ أداٛ الّصالٗ بعد جتزٜتَا إىل اليصف ّالزبع: املطلب األّل  .نٔف
كهػذدؾى  تنحػيها :دم تافى  ضفي مف لدحلًة هعدى كًؿ مرلجعػاو شػطرهاك لدعه دم هأفي ل   لدية فلٌدعى لدطاعف عهد        

كهعد لدثان ا لثنتػا عشػرى كًنحػؼت كهعػد لدثادثػا ةػتا كرهػفت  ت حه ي عدد لدحلكلًت هعدى لدمرلجعًا لألكدى خمةا كعشركف حلة
دػك دف لجعػا لدثان ػا دك لدثادثػا يا لدمر  دـ  ةتجب دطلب لدنها  يهؿ يكركل ك ؼ ة د مكفى نحؼ كرهف حلة دك دفي ل  

 .(َٓ)كؼ عف لدطلب لدنها 
 : كدلرًد على هذً  لدشههًا دفكؿ       

كفػد هػ يفى لددةػطلنا هػأفي ت يادحلةي ال تتجزد درهاعان كال كيةػكرلن كمػا ذهػبى لدمينتدػدت هذً  لدشههاي مريكضاه عدلن كشرعان  -ُ
 حؼت كدفي لدحػلةى تحػه ي لثنػا عشػر كنحػؼ كهكػذل كمػا ذهػب إد ػ  لدمنتدػدتمف ذهبى إدى هذل لدتأك ؿ هأفي لدشطرى  عنا لدن

 .(ُٓ)تأك ؿه هاطؿه ال حياى د ي 
د تض  لدمعنىت همعنػى: هػؿ لدركل ػا تيتمػؿ دكثػر مػف معنػى يػا كلمػا لدشػطر  ؛الهد مف معريا معنى لدشطر يا لديد ث -ِ

لدهضف كد س لدنحػؼت فػاؿ لدنػككم: "لدمػرلد هادشػطر  ت يدد جا  معنى لدشطر يا لديد ث همعنى(ِٓ)دـ ال؟ هادتأك د تيتمؿ
 .(ّٓ)هنا لدجز  كهك لدخىمس كد س لدميرلد ه  لدنحؼ"

علػػى  -عػػدل لعتمػػادهـ علػػى معنػػى لدشػػطر هنػػا-كهػػذل مػػا ذهػػب إد ػػ  لهػػف يجػػر كمعظػـػ شيػػٌرلح لديػػد ثت كفػػد هنػػكل رد هػـػ هػػذل  -ّ
ت  دػكؿ لهػف لألدياًظ لأليخرل دليد ث كمنها: )يكضف عنا عشرلن( يمف ًخلًؿ  جمًف ددياًظ لديػد ث  تضػ ي لدمعنػى ك ةػتد ـي لديىهـػ

يجػػر: "يكضػػفى شػػطرها كيػػا ركل ػػًا مادػػؾ هػػف حعحػػعا: يكضػػفى عنػػا عشػػرلن كمثلػػ  دشػػر ؾ كيػػا ركل ػػا ثاهػػت: ييػػطي عنػػا 
ب خمةػانت فلػت: ككػذل لدعشػر يكأنػ  كضػػف لدعشػر يػا ديعتػ فت كلدشػطر يػا خمػػس ديعػاتت دك لدمػرلد هادشػطر يػا يػد ث لدهػػا

 .(ْٓ)كفد يددت ركل ا ثاهت دف لدتخي ؼ كاف خمةان خمةان كها ز ادة معتمدة  تع ف يمؿ هافا لدركل ات" هعض ت
 تيريس مف ككًف لدتخي ػًؼ كفػفى خمةػان خمةػان دنيػ ي  فاؿ: " يتمؿي دني   هذل لدمعنى كذدؾ لهف لدمن ِّر ي ثكمميف دكدى على  -ْ

 .(ٓٓ)فى ةائلن يا ريعها يلذدؾى لةتي ا"دك ةأؿى لدتخي ؼ هعد دف حارت خمةان دكا
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 ذهبى لدع نا هأفي كؿى لاليتماالًت لدتا تيةري معنػى لدشػطًر هادنحػًؼ ال  ةػتد ـت كدنيػ ي ال هػدي مػفى لدتأك ػؿت كهػك دف  ػأتاى  -ٓ
 مػرت فت معنى لدشطًر هينا هادهعضت ي ككف تأك ؿ لدشطر يا لديد ًث على معنى لدهىعضت هأفي لدمرلجعاى لألكدى لدعشػرى 

 .(ٔٓ)يى يحه ي لدعدد خمةا كدرهعكفت كيا لدمرلجعًا لدثان ا لدخمس خمس مرلت
ف كػاف  -ٔ  دكؿ لدداضا ع اض: "كفد  يجمفي ه نهما دف  يجعؿ لدشطر يا لديد ث لةخػر همعنػى لدجػزً  ال ًهمعنػى لدنحػؼت كل 

 .(ٕٓ)كدشطار لددهرت كهى كث رة"دحل ي لدنحؼ يدد  عهر ه  عف ي ر لدنحؼت كما فادكل: دشطار لدنافات كهى درهف 
 

 .مً األصل  ربُ  إىهار مزادع٘ الييب: املطلب الجاىٕ
ٌنػػ  مػػف لدغر ػػب دف نجػػد دك حػػكر ي هػػادخلًؽ لدعظػػ ـت ك  لدعه ػػدم هػػأف لددػػرآفي  حػػؼي لدنهػػا  لديةػػ فلٌدعػػى لدطػػاعف عهػػد        

لػؽ لدنهػا  دـ  ةتً  مف ره  إال مف لدمرلجعًا لدخامةات يإذل كافى  هذل لدنها   لألمري متعلدان هادي اً  يإن ي دما  تناةػب مػف خي
 .(ٖٓ)دف  ككفى كذدؾ كي ائً  دف  يحؿى هذل مف لدمرلجعًا لألكدىت كياشا رةكؿ ل  

 : دلردِّ على هذ  لدشهها دفكؿ       
لؽ لدنهػافاؿ تعادى كلحيان ت كدكرمهـ كدشدهـ ي ا ن  خ ري خلًؽ ل   ال شؾى هأفي لدنها  أوًل: نََّك َلَعَماى  ُخمُاٍ   : خي َواِ 
ػا ةيػئلت عائشػا  ت كمػف دعظـػ دخػلًؽ لدنهػا : لددلـػ ْ]َعِظيمٍ  لػؽ لدنهػا  -رضػا ل  عنهػا–لدي ػا ت كدمي  )كىػافى  فادػت: عػف خي
ًمفى لٍدعىٍذرىلً  ًيا ًخٍدًرهىا( يى ىا ن  دىشىدي  لدنيًهاُّ 

(ٓٗ). 
ت كدػـػ  ًحػػؿ إدػػى ددنػػى مرتهػػاو مػػف مرلتػػًب لدتعامػػًؿ مػػف دنه ػػاً  ل  دػـػ  عػػرؼ لألدبى مػػفى لدنهػػا  لددائػػؿ دهػػذل لدكػػلـ لدمنكػػرت ثانياااً:
 نػػػ ي دػػػك كػػػاف  دػػػرد لددػػػرآف؛ دعػػػرؼى دخػػػلؽ لدنهػػػا نَّاااَك َلَعَماااى  ُخمُاااٍ  يدػػػاؿ تعػػػادى:  تفػػػد زكػػػا ي كيلػػػ  ت كألدرؾى هػػػأفي ل  ت كل  َواِ 

 .: لددلـ ْ]َعِظيمٍ 
هؿ كافى هإمكاًف لدمةلم ف دف  يحػلكل خمةػ فى : دتةا ؿي  اند اً  هأمًر لدمرلجعًا يا تخي ًؼ لدحلة؟ ك ثـ ما علفا لدي       

 كهك ةحلؿ مكج  د  هادذلت. ؟درهً  هطلب لدتخي ؼ  حلةو يا لد كـً دكال مرلجعا لدنها
كياشػاهـ ت ذعانان دييكم  كلند ادلن دشػرع كل   هـ دكثر لدناس لمتثاالن ألمر ل   -عل هـ لدةلـ–إف دنه ا  ل  كرةل         

 .دف  عترضكل على يكـ ل   -عل هـ لدةلـ–
إنهمػا علمػا دفي لألمػرى  :ت يمفى لدعلمػاً  مػف فػاؿ مكةى ره  يا دمر لدحيلةت يكافى همشكرةو مف دٌما مرلجعا لدنها  ثالثًا:

كطلب ًهر  كدطيػ  كريمتػ   ريف لديرًج كلدمشدات كةحلؿ ل  لدتخي ؼ ك  هؿ هك مف ةحلؿ ل   :د سى ًهيتـت كمنهـ مف فاؿ
يػا طلػًب لدتخي ػؼت كػاف  -كعػل جػؿ-ًهميرلجعتػً  درهػً   هعهاد : مما ال  عاب كال  يةتنكرت كد س ي   لعترلضه لدهتات يادنها 

طلهػ  عػف  لألخ ػرةت يتكفػؼ هػأفي لألمػرى دػ سى علػى لإلدػزلـت يتػى كحػؿى إدػى لدمػرًة  -عل هما لدةلـ–على علـو هك كمكةى 
 .(َٔ)هأن ي دك طلهها ةتيريف دشعكر ً : دره  لدتخي ؼ يا لدحلة

ت يدد رضػاى هتلػؾ لدمرلجعػا نه ػاًف كر مػافت درهً  ال  تنايى مفى لدرضا كلدتةل ـ ألمًر كفضاً  ل   إفي مرلجعا لدنها  رابعًا:
 يػًف لدػهلً  كطلػًب لدػرزًؽ كلدنحػًر علػى لألعػدل ت كال  يدػاؿ يػا دفي ذدػؾى  يخػادؼي رهىهـػ هادعاي ػًا كد -علػ هـ لدةػلـ–كفد دعا لألنه ا ي 

 .(ُٔ)لألزدا لدريضا كلدتةل ـً ددضاً  ل  
كعػادت كدكػٍف   دخذى لألمرى مفى ل  هنا ن على تجرهتً  مف فكمً  هكت يادنها ميمد   خهري لدنها  إفي مكةى  خامسًا:

 ألن ي خشاى  ؛فكم  هذل لألمرت رجفى إدى رهً   ةأد ي لدتخي ؼ هعدـً طافاً  دخهر  مكةى ادم فت كعندما ألن ي ديرةؿى ريمان دلع
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 .دف  دفى ألمتً  ما كففى ألمًا مكةى 
لػؽو عظػ ـت يػل  ػزكؿي لدي ػا  همجػرًد لدمرلجعػًا ألكثػر         فد  يرلجف لإلنةاف يا دمرو مػا مػرةن كمػرت ًف كثػلثت ك هدػى علػى خي
ذل نظرنػا إدػى مكفػؼو مػف مكلفػًؼ  ػكـً لدد امػات كهػا مف مرٌ  ةت خاحان إف كانت هذ  لدمرلجعػا ألمػرو ي ػً  محػلياي دمػاو كاملػات كل 

تيػػت عػػرش لدػػريمفت ك ةػػجدي ةػػجكدلن طػػك لنت  هػػأف  شػػيفى دهػػـ يػػا هىػػدً  لديةػػابت ي ػػذهب لدنهػػا  طلػػبي لألمػػـً مػػفى لدنهػػا 
فيٍؿ  يٍةػمىٍف دىػؾى كىلٍشػيىٍف تيشىػييٍف"ت  :ؿ مف فهؿت ثـ  يداؿ د ك يثنا عل   هميامدى دـ تيد ي يمد ل   ةىٍؿ تيٍعطى كى ميدي لٍريىٍف رىٍدةىؾى كى " ىا مييى

هادثناً  كلديمًد   كطلػًب لدشػياعًا ألمتػً  مػرةن دخػرلت ثػـ  طلػب لدشػياعاى ألهػًؿ لدكهائر...كهكػذلت يتػى كحػلت  ي عكدي لدنها 
ت خاحػػان كدنػػ ي دػػـ  تحػػؼ هادي ػػاً  مػػفى ل   ت ييػػا مثػػؿ هػػذ  لديادػػا د يدػػاؿ هػػأفي لدنهػػا (ِٔ)درهػػف مػػرلت مرلجعػػاتي لدنهػػا 

لدتخي ػػؼى يػػا طلػػبى لدشػػياعا ألهػػًؿ لدكهػػائًر مػػف دمتػػ ؟ا يأ همػػا دكثػػري يرلهػػات دف  شػػيفى ألهػػًؿ لدكهػػائًر مػػف دميتًػػ ت دـ دف  طلػػبى 
 دحًؿ لدمةأدًا خكيان مف لدكفكًع يا لدمشدًا كلديرج؟

كمػػف تأمػػؿ يػػا هػػذ  لدمرلجعػػا يػػا تخي ػػًؼ عػػدًد لدحػػلكلًت مػػف خمةػػ ف إدػػى دف هلغػػت خمػػس حػػلكلتت علػـػ  د نػػان دف لدشػػارعى        
ديػاًؽ لدعنػتى  علػى هػذ  لألمػا كريمتػ  ههػات فػاؿ  ـت كيػا هػذل ه ػافي تيضػؿ ل  ههلديك ـ ال  دحدي يا تكاد ي  لدمشداى على لدعهاًد كل 

 .: لدهدرة ُٖٓ]ُيِريُد المَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ت كفاؿ تعادى:  : لديجٖٕ]ْيُكْم ِف  الدِّيِن ِمْن َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعمَ تعادى: 
 

 .االدِّعاٛ بأٌ اهلل تعاىل بّدل قْلُ يف عدد الصلْات مً مخشني إىل مخص: املطلب الجالح
 )هػا خمػس كهػا فػاؿ يػا آخػر مرلجعػا دلنهػا  دم هأنػ  جػا  يػا لدركل ػا: دٌف ل  لدعه ػ لديةػ فلٌدعى لدطاعف عهد        

 (ّٔ)ف؟ يما معنى ها خمس كها خمةكف؟ يدد دحهيت لدحلكلت خمةان هدؿ خمةت خمةكف(
 : دلرد على هذل لدطعف دفكؿ       
ـى دػ  هادػد ًف كلػ ت ك أوًل:  ت كدػك كأنيػ ي دـػ  دػرد لددػرآفى دك شػ ئان  ةػ رلن مػف ةػنًا لدنهػا مف  دردي هذل لدطعف  درؾي تمامػان دفي حػايه ي ال ًعلػ

ػػلًة يػػا ريلػػًا لدمعػػرلج كدػػك دمػػرةو كليػػدةوت ألدرؾى مػػا هػػك مدحػػكدي ربِّ لدعػػزًة  : )هػػا ددكدػػ   -جػػؿ كعػػل–دنػػ ي فػػرد يادثػػاى يػػرًض لدحي
نما  دؿي على لدتيهكـ كرد لديد ث.خمس كها خمةكف كال  هدؿ لددكؿ ددم( يةحلؿي لدمنتدًد ال  نيـي عف لالةت ضاًح د  ك لالةتيهاـا كل 

 كفد ه يفى لدعلما  لدمدحكد مف ذدؾ يدادكل:        
 هنػات يػادمعنى ل   يػا لألدل  كخمةػكفى يػا لألجػرت كهػذل مػف ريمػا ها خمس كهػا خمةػكف: دنيهػا خمػسه  معنى فكد   -ُ

خمػسى حػلكلتت كجعلهػا همنزدػًا  فهؿ مػف دمػا لدنهػا  ا  دنا دنا ل  تعادى دنزدتي لدخمس حلكلت منزدا لدخمة فت ي
ت كهذل د  دحؿه يا لددرآًف لدكر ـً هأفي لديةناى هعشًر دمثادهات فاؿ تعػادى:  َمْن َجاَء لدخمة ف يا لألجًر كلديضًؿ كلدكـر

. ككػذدؾى يػا ةيػنا : لألنعػاـ َُٔ]ُيْظَمُمونَ  َل  َوُىمْ  ِمْثَمَيا ِإلَّ  ُيْجَزى   َفََل  ِبالسَّيَِّ ةِ  َجاءَ  َوَمنْ  ۖ  ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا 
ةىػنىاو يىعىًملىهىػات كيًتهىػٍت دىػ ي  دكؿ لدنها  لدمحطيى  ـي ًهيى ػٍف هىػ مى ةىػنىانت كى ٍلهىات كيًتهىػٍت دىػ ي يى ـٍ  ىٍعمى ةىنىاو يىلى ـي ًهيى ٍشػرنل : )مىٍف هى عى

مىفٍ ت ًإدىى ةىٍهًف ًمائىًا ًضٍعؼو  ٍلهىا كى ـٍ  ىٍعمى ـي ًهةى ِّئىاو يىلى ـٍ تيٍكتىبٍ ت هى ًملىهىا كيًتهىٍت(ت دى ٍف عى كىلً 
(ْٔ). 

هإفػامتهٌف كددلئهػٌفت دمػا لدثػكلب كلألجػر يهػك دجػر لدخمةػ فت كهػك مػا يةػرت  لدركل ػا لألخػرل  :كف ؿ: هٌف هادعػدد خمػست دم -ِ
تيى فىاؿى  ػلةو عىٍشػره   ىا مييىميدي هيفي  :عند لإلماـ مةلـت جا  ي ها: )يى دىٍ لىػاو ًدكيػؿِّ حى لىكىلتو ًيػا كيػؿِّ  ىػٍكـو كى ٍمةيػكفى خىٍمسي حى يىًتٍلػؾى خى

ًملىهىا كيًتهىٍت عىٍشرنل ةىنىان يىًإٍف عى ٍلهىا كيًتهىٍت يى ـٍ  ىٍعمى ةىنىاو يىلى ـي ًهيى ٍف هى مى لةن كى  .(ٓٔ)لديد ث( ... حى
 ألف لديضؿ كلألجر ؛لددكؿ هدل اال  عدي مف فه ًؿ تهد ؿ  ت يهذللدةحلؿ عف تهد ؿ لددكؿدما لدشؽ لدثانا مف لدشهها كهك  -ّ
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دهدػػى دجػػر كيضػػؿ لدخمةػػ ف حػػلة ثاهتػػان كهاف ػػان دلخمػػس حػػلكلت لدتػػا لةػػتدر لألمػػر  هدػػا ثاهتػػان دػـػ  تغ ػػرت كهػػك دف ل  
 ؛د عل ػ  كدـػ  يػندص منػ عل هفت هؿ لألمر على عكس ما ذهب إد   لدنافدت يإف هذل دد ؿه على هدا  كلةتدرلر لدعددت يلـ  يػز 

 ألف لدخمس دنزدت منزدا لدخمة ف.
دد ػؿ علػى لةػتدرلر هػذل لدعػددت يػل  ػزلد عل ػ  كال  يػندص  : ؽ ِٗ]َماا ُيَبادَُّل اْلَئاْوُل َلاَديَّ  دكؿ لددرطها: "فكدػ  تعػادى:        

 هػذ  لدخمػس همنزدػا لدخمةػ فت يلػك من ت كهك رد على دها ين يا يا يكم  هكجكب حلة ةادةا كها لدػكترت ةػٌ ما كفػد جعلػت
ت إذ كؿ حلة هعشر"  .  (ٔٔ)لةتدرت ةتان دهدد يرضها ةت ف ثـ ندص على ةتو

هؿ هعد هذل لدكـر لإلدها مف  ريض هأف تككف دجر حلكلت  لدخمس مداـ دجر لدخمة ف؟ كهؿ هنػاؾ مػف  ػريض لديةػنا        
 لددكؿ؟اؼ كث رةت ثـ  أتا ك ةتغرب ك ؼ  هدؿ ل  هعشر دمثادها إدى ةهع ف ضعيان إدى ةهعمئا ضعؼ إدى دضعا

 
 .اخلامت٘

 : كهات كتضٌمنت دهرز لدنتائج كلدتكح ات       
 .أوًل: النتا  

 كلدمعرلج كانت لألكدى يا لدتار م كما عدلها مف لديكلدث لدمشاهها ها خرليات كدةاط ر. لإلةرل إٌف يادثا  -ُ
 كجكد شهكد عل هات يهعض لدمعجزلت دػـ  رهػا ديػد مػف لدنػاس كدػـ -لدةلـعل هـ –ال  شترط إلثهات معجزلت لألنه ا   -ِ

  شهدها.
نمػا تػأتا ركل ػات -ّ  عػدة ال  شترط يا علـ لديد ث دف تأتا يادثا مع نا يا يػد ث كليػد  جمػف كػؿ تياحػ ؿ لدكلفعػات كل 

 ك حخذ لديدث مف مجمكعها كلها. ان تيجمف إدى هعضها هعض
لدتخي ػػؼ كريػػف  دػػ س هيػػتـت كهػػا مػػف ةػػحلؿ ل    مكةػػى دحػػلة همشػػكرة مػػفرهػػ  يػػا دمػػر ل إٌف مرلجعػػا لدنهػػا  -ْ

 دهتا.دلعترلض لديرج كلدمشدات كةحلؿ ريما ل  تعادى كطلب هر  كدطي  هعهاد  مما ال  عاب كال  ةتنكرت كد س ي   
 لديد ث.كهذل ما  تناةب مف هافا لدركل ات كمعنى ت إٌف ميهـك لدشطر يا لديد ث هك لدجز  كد س لدنحؼ -ٓ
دػ  كحػليى ههـػ إمامػانت كتدػديـ  يا ه ت لدمددس ي ػث جمعهـػ ل   -عل هـ لدةلـ–ردل جملا لألنه ا   إٌف رةكؿ ل   -ٔ

 ه ػد  كفػاؿ دػ : " ػا رةػكؿ ل ت حػؿِّ ههـػ يأنػت دهـػ لإلمػاـت يحػلى ههـػ    هعد دف دخػذ لألمػ ف جهر ػؿ  رةكؿ ل  
 كرآهـ جم عان".

علػ هـ –يػا لدةػما ت كهػذل ال  نيػا عػدـ كجػكد لألنه ػا   -علػ هـ لدةػلـ–دخهر عػف جػز  ممػا رآ  مػف لألنه ػا  فد  إٌف لدنها  -ٕ
عػنهـ يهػك ي ػر يدد  ككف رآهـػ كدكنػ  دـػ  خهػر  -عل هـ لدةلـ–كدكن  دخهر عمف رآ ت كدـ  خهر عف هافا لألنه ا   -لدةلـ

 .هما دخهر ه  كنيف نحدؽ لدنها ت ملـز هاإلخهار عنهـ
دف  ػػذكر جم ػػف لألنهػػار لألخػػرل لدمكجػػكدة علػػى لألرضت كال  جػػب دف  ػػذكر كػػؿ مػػا علػػى لألرض  ال  لػػـز مػػف لدنهػػا  -ٖ

 .يتى نحدؽ يد ث  
 

 .ثانيًا: التوصيات
 هجم ف لدكةائؿ لدمتايا كخاحا يا هذل لدكفت.ت كجكب لددياع عف يد ث لدنها  -ُ
 ف هعدػػػػػػألنهما دح  كتاه  ؛حي ي ف كما كج  إد هما مف لنتدادلتمف دجؿ لددياع عف لد د ندكلت كمحتمرلت دكر اػػػػعد -ِ
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 .كتاب ل  
 مياكرة لدمنتدد ف كلدطاعن ف ألياد ث لدحي ي ف همنهج علما كدةلكب يضارم. -3

 

 .اهلْامش
                                                 

)رةػادا دكتػكرل (ت ن المعاصرين ف  أحاديث الصحيحين بدعوى التعاار  ماع العماوم الطبيعياة، طعو: هاةـ يةف كردةت  نظر (ُ)
 ./https://ar.wikipedia.org/wiki:  نظرك  .(ِّـ(ت )صَُِِلدجامعا لألردن ات لألردفت )

ػلط خلدهػا لدمحدػؼ علػى عشػرة دف كتػابيا خمةا كثلث ف مجلدلنت كفد لةتغرؽ تأد يػ  عشػر ف ةػنا.  تػكزع لد كتاب:(  دف لدِ) ةػاـ ةي
محػػدر مػػف محػػادر لدةيػػنا  ََُٕكهطر دػػا تيل ل ػػا معتمػػدل علػػى مػػا  دػػارب مػػف لدػػػ  لدرةػػكؿ  لألضػػكل  علػػى جزئ ػػات ي ػػاة

علػى  كتػابيػاز لد تمعتمػدلن يػا ذدػؾ دةػلكب لدترت ػب لدزمػانا كلدمدن ػا جم ػف كفػائف لدمػريلت ف لدمك ػا كتابكلدش عات لةتكعب لد
 .https://ar.wikipedia.org/wiki:  نظر .ُِٗٗلدجمهكر ا لإلةلم ا لإل رلن ا عاـ  مف لألكؿ كتابجائزة لد

 . https://ar.wikipedia.org/wiki : نظر( ّ)
: هػػا آدػػا لدغةػػ ؿت كهػػك لإلنػػا . ْ)  لدغ تػػاهاهػػف يةػػ ف  ديمػػدهػػف مكةػػى هػػف  ديمػػد: لدع نػػات دهػػك ميمػػد ميمػػكد هػػف  نظػػر( ًهطىٍةػػتو

 ت ه ػركتت دلر إي ػا  لدتػرلث لدعرهػات )د.ت( )د.ط(تعمدة الئاري شرح صاحيح البخااريـ(ت ُُْٓق/ٖٓٓ)ت هدر لدد ف  الديني
بن ااج شرح صحيح مسمم المنيـ(ت ُِٖٕق/ٕٔٔ)ت : لدنككمت دهك زكر ا مي ا لدد ف  ي ى هف شرؼ  نظرك  .ِْت صْج

 .ُِِت صِجهػت ُِّٗ(ت ِت ه ركتت دلر إي ا  لدترلث لدعرهات )طالحجاج
لدةػػكلد لدشػػخص  :دىٍةػػًكدىةه: جمػػف ةػػكلد كدػػذلؿ كدفذدػػا كةػػناـ كدةػػنما كزمػػاف كدزمنػػا كتجمػػف لألةػػكدة علػػى دةػػاكد كفػػاؿ دهػػؿ لدلغػػا ٓ))

الصحاح تااج ـ(ت ََُّق/ّّٗ)ت إةماع ؿ هف يماد لديارلها  لدجكهرمت دهك نحرلدةكلد لدجماعات ككٌؿ عددو كث ر.  :كف ؿ
لدنػػككمت ك  .ِْٗت صِج تـُٕٖٗ(ت ْعهػػد لدغيػػكر عطػػارت ه ػػركتت دلر لدعلػـػ دلمل ػػ فت )ط ديمػػدت تيد ػػؽ: وصااحاح العربيااةالمغااة 
 .ُِٕت صِت جشرح صحيح مسمم المنياج

ـي هىًن ػػً : لدنةػػـ هػػادنكف كلدمهملػػا لدميتػػكيت ف جمػػف نةػػمأ) ػػ كهػػا لدػػركحت كظػػاهر  دف دركلح هنػػا آدـ مػػف دهػػؿ لدجنػػا كلدنػػار يػػا  ( نىةى
ت فاتح البااري شارح صاحيح البخااريـ(ت ُْْٖق/ِٖٓ)ت هف علا هف يجػر دهػك لديضػؿ لدشػايعا  ديمدلدةما . لدعةدلنات 

ط ػػبت عل ػػ  رفػػـ كتهػػ  كدهكلهػػ  كدياد ثػػ : ميمػػد يػػحلد عهػػد لدهػػافات فػػاـ هإخرلجػػ  كحػػيي  كدشػػرؼ علػػى طهعػػ : ميػػب لدػػد ف لدخ
 .ُْٔت صُـت جُّٕٗت )د.ط(تعل دات لدعلما: عهد لدعز ز هف عهد ل  هف هازت ه ركتت دلر لدمعريات ه ركتت 

ًيػا نىػاب لٍدهىًع ػر دىمٕ) فد  ٍةتىٍعمؿ لدحر ؼ ًيا هكرىة لٍدًهٍئر كى كتي يركتها ًيا لدمخطكط ًي ً  كى : حى ًر ؼى لألىٍفلىـً ػكت يركتهمػات  :( حى حى
فػػاؿ لدخطػػاها: هػػػك حػػكت مػػا تكتهػػػ  لدملئكػػا مػػف دفضػػػ ا ل  تعػػادى ككي ػػ  كمػػػا  نةػػخكن  مػػف لدلػػػكح  تلدكتاهػػػاتها يػػاؿ تحػػك  :كف ػػؿ

 .ُِِت صِت جالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجلدمييكظ. لدنككمت 
ػػلىةً  هػػاب:ت الجااامع الصااحيح( لدهخػػارمت ٖ) ػػلىةي ًيػػا  هػػاب:ت لدحي ػػًت لدحي المسااند : مةػػلـت  نظػػرك  .(ّْٗلديػػد ث )رفػـػ ؟ لإلةػػرل كىٍ ػػؼى ييًرضى

ت  كتاب:ت الصحيح لىكىلًتت رفـ لديد ث )إدى  ًهرىةيكًؿ لً   لإلةرل  هاب:لإلًٍ مىافى يىٍرًض لدحي  كلدليظ دلهخارم. (.ِّٔلدةيمىاكىلًتت كى
ٍلػًؽت  كتػاب:ت الجامع الصحيحلدهخارمت ( ٗ) ػًات يػد ث رفػـ ) هػاب:هىػٍدً  لدخى  كتػاب:ت المساند الصاحيحكمةػلـت  .(ًَِّٕذٍكػًر لدمىلىًئكى

ت  لىكىلًتت يد ث رفـ )إدى  ًهرىةيكًؿ لً   لإلةرل  هاب:لإلًٍ مىافى يىٍرًض لدحي  كلدليظ دلهخارم. (.ِْٔلدةيمىاكىلًتت كى
 ـ(. َُِّد لكؿ  ٓ) ؟كلدمعرلج يد دا دـ خ اؿ لإلةرل : محةةا لديكلر لدمتمدفت هؿ يادثا  نظر( َُ)

http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376628. 
 ت ةكرة لدنجـ.لإلةرل ( ةكرة ُُ)
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 :يد ػؽتت تفساير الئار ن العظايمت ق(ْٕٕ)ت دهك لديدل  إةماع ؿ هف عمر هف كث ر لددرشا لدهحػرم ثـػ لددمشػدا ت لهف كث ر:  نظر( ُِ)
هػػف لدهػػك لديػػدل  إةػػماع ؿ ت كلهػػف كث ػػر .ُِْصت ٓجت (ُق )طُُْٗت دلر لدكتػػب لدعلم ػػات ه ػػركتت ميمػػد يةػػ ف شػػمس لدػػد ف

ت )د.ـ( تدلر إي ػا  لدتػرلث لدعرهػات علػا شػ رم: تيد ؽت لبداية والنيايةلت ق(ْٕٕ)ت عمر هف كث ر لددرشا لدهحرم ثـ لددمشدا 
 .ِِْصت ُٓجت عمدة الئاريت نالدع ك  .ُُِ-ُُُصت ُج تـُٖٖٗ-قَُْٖت (ُ)ط

 .المصدر الساب ( ُّ)
 .المصدر الساب ( ُْ)
ْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم َربِّ َأِرِن  َكْيَف ُتْحِي  اْلَماْوَتى   ( يا فكد  تعادى: ُٓ)  َقاالَ  ۖ   َقْمِبا  ِلَيْطَماِ نَّ  َولَ ِكانْ  َبَماى   َقاالَ  ۖ   تُاْؤِمنْ  َأَوَلامْ  َقاالَ  ۖ  َواِ 

 َعِزيازٌ  المَّاوَ  َأنَّ  َواْعَمامْ  ۖ  ُكالِّ َجَباٍل ِماْنُينَّ ُجاْزًءا ثُامَّ اْدُعُيانَّ َيْأِتيَناَك َساْعًيا  َعَماى   اْجَعالْ  ثُامَّ  ِإَلْياكَ  َفُصاْرُىنَّ  الطَّْيرِ  ِمنَ  َأْرَبَعةً  َفُخذْ 
 .: لدهدرة َِٔ]َحِكيمٌ 

 اْلَجَبالِ إلاى  ينظار َولَ ِكانِ  َتَراِنا  َلانْ  َقاالَ  ۖ  ِإَلْياَك  ينظارَل َربِّ َأِرِن  َوَلمَّا َجاَء ُموَسى  ِلِميَئاِتَنا َوَكمََّمُو َربُُّو َقاكيا فكد  تعػادى: 
 ْياكَ ِإلَ  تُْباتُ  ُساْبَحاَنكَ  َقالَ  َأَفا َ  َفَممَّا ۖ  رَّ ُموَسى  َصِعًئا َوخَ  َدكِّا َجَعَموُ  ِلْمَجَبلِ  َربُّوُ  َتَجمَّى   َفَممَّا ۖ   َتَراِن  َفَسْوفَ  َمَكاَنوُ  اْسَتَئرَّ  َفِإنِ 
لُ  َوَأَنا  .: لألعرلؼ ُّْ]اْلُمْؤِمِنينَ  َأوَّ

 (.ّت رفـ لديد ث )رةكؿ ل  إدى  هد  لدكيات ك ؼ كاف هد  لدكيا هاب:ت الجامع الصحيح( لدهخارمت ُٔ)
  ػؽ:تيدالمعجام، ـ(ت َِٗق/َّٕ)ت هف علا هف لدمثينى هػف  ي ػى هػف ع ةػى هػف هػلؿ لدتم مػا  ديمد: لدمكحلات دهك  على  نظر( ُٕ)

 هػفل: ميمد هػف ميمػد هػف ميمػد  نظرك  .ِْت صُج هػتَُْٕ(ت ُ)طي حؿ آهادت  -إرشاد لديؽ لألثرمت إدلرة لدعلـك لألثر ا 
 عياون األثار فا  فناون المغاازي والشاما لت ـ(ُّّْهػ/ّْٕ)ت ت لهف ة د لدناست لد عمرم لدرهعات دهك لديت ت يت  لدد ف ديمد

 .ُٔٔت صُـت جُّٗٗ (تُ)ط ت ه ركتت دلر لددلـتتعل ؽ: إهرله ـ ميمد رمضافوالسير، 
ًد ًث  هاب:منافب لألنحارت  كتاب:ت الجامع الصحيح( لدهخارمت ُٖ)  (.ّٖٖٔت رفـ لديد ث )لإلةرل يى
ت تيد ػػؽ: شػػع ب لألرنػػحكطالمسااند، ت هػػػ(ُِْ)ت هػػف ميمػػد هػػف ينهػػؿ هػػف هػػلؿ هػػف دةػػد لدشػػ هانا  ديمػػددهػػك عهػػد ل  :  نظػػر( ُٗ)

ت كهمػػػػا حػػػػي يا ّْٔٓ ت كيػػػػد ثُِٖٗت يػػػػد ثِٖت صٓـت جََُِق/ُُِْت (ُ)د.ـ(ت )طلدرةػػػػادات كآخػػػػركفت محةةػػػػا 
دهػػك عهػػد لدػػريمف ميمػػد ناحػػر :  نظػػرك  .ت يدػػد حػػي  إةػػناد ِٖت صٓت جالئاار ن العظاايم ، تفسااير: لهػػف كث ػػر نظػػرك  .لإلةػػناد

)د.ـ(ت لإلةػػلم ات ت لدمكتهػػا والمعااراج اإلسااراءت هػػػ(َُِْ)ت لدػػد فت هػػف لديػػاج نػػكح هػػف نجػػاتا هػػف آدـت لألشػػدكدرم لألدهػػانا 
 .ٕٕت صُـت جَََِق/ُُِْت )د.ط(

ت : لدشػعرل  ُِٓ-ُِْ]َوَأْناِذْر َعِشايَرَتَك اأَلْقاَرِبيَن َواْخِفاْ  َجَناَحاكَ  هػاب:تىٍيًةػ ًر لدديػٍرآًفت  كتػاب:ت الجامع الصاحيحلدهخارمت ( َِ)
 (.َْٕٕرفـ لديد ث )

 (.ٕ؟ رفـ لديد ث )رىةيكًؿ لدليً  إدى  هىٍدً  لدكىٍيًات كىٍ ؼى كىافى هىٍد ي لدكىٍياً  هاب:ت الجامع الصحيحلدهخارمت ( ُِ)
اهىًا  كتاب:ت المستدرك عمى الصحيحينلدياكـت ( ِِ) ػيى  (ت كفػاؿ: هػذل يػد ث حػي   لإلةػناد كدـػَْْٕت رفـػ لديػد ث )مىٍعًريىػًا لدحي

  خرجا ت ككليد  لدذهها يا لدتلخ ص.
هػف لدهك عهػد لدػريمف ميمػد ناحػر لدػد فت هػف لديػاج نػكح لألدهانات ك  .ُِْت صٓت ج، تفسير الئر ن العظيم: لهف كث ر نظر( ِّ)

ت لدمكتهػػا والمعااراج وذكاار أحاديثيمااا وتخريجيااا وبيااان صااحيحيا اإلسااراءـ(ت ُٗٗٗق/َُِْ) نجػػاتا هػػف آدـت لألشػػدكدرم
 .والمعراج دراسة حديثية راءاإلسدهك مةلـت  ديمدميمكد هف ك  .ـَََِت )د.ط(ت )د.ـ(لإلةلم ات 

 ـ(.َُِّد لكؿ  ٓ) ؟كلدمعرلج يد دا دـ خ اؿ لإلةرل : محةةا لديكلر لدمتمدفت هؿ يادثا  نظر( ِْ)
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376628. 

 يد ؽ: هماـ عهد لدري ـ ةع دتت تشرح عمل الترمذيت ـ(ُّّٗق/ٕٓٗ)ت هف رجب لدينهلا  ديمدلدريمف هف  ز ف لدد ف عهد( ِٓ)
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376628
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376628
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 .ِْٔت صُ(ت جُـ )طُٕٖٗلألردفت مكتها لدمنارت  –لدزرفا  
 . ُٕٖص ـتُٕٓٗ(ت ٔ)ط محرتدلر لدمعارؼت  أضواء عمى السنة المحمدية،( ميمكد دهك ر ا )د.ت(ت ِٔ)
 .ٖٓت صِجـت ُٓٗٗه ركتت دلر لدهادمت الصحيح من سيرة النب  األعظم، لات ( جعير مرتضى لدعامِٕ)
ت الرحياا  المختااومهػػػ(ت ُِْٕ)ت : حػػيا لدػػريمف لدمهػػاركيكرم  نظػػر( ِٖ)  /قُُّْ)لدطهعػػا لدشػػرع ا(ت ت ه ػػركتت دلر لهػػف يػػـز

ت (ٔ)ط دعلػػـك كلديكػػـت ت لدمد نػػا لدمنػػكرةت مكتهػػا لالساايرة النبويااة الصااحيحةت دكػػـر ضػػ ا  لدعمػػرمك  .ُٖ-َٖص تـََُِ
 .ُُٕ-َُْـت صُْٗٗق/ُُْٓ

ػاًرت  كتػاب:( لدهخارمت لدجامف لدحي  ت ِٗ) اًد ػًث لألىٍنًه ىػاً ت  كتػاب: .(ّٕٖٖلدًمٍعػرىلًجت رفـػ لديػد ث ) هػاب:مىنىاًفػًب لألىٍنحى فىػٍكًؿ  هػاب:دىيى
 َوَىاْل أَتَااَك َحاِديُث ُموَساى ِإْذ رََأى َناارًا :فىٍكًؿ لدليً   هاب: .(َّّْث )ت رفـ لديد ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّا :لدليً  تىعىادىى

ت  كتػػاب:ت المسااند الصااحيح: مةػػلـت  نظػػرك  .(ّّّٗرفػـػ لديػػد ث )ت ِبااالَواِد الُمَئاادَِّس ُطااًوى :فىٍكًدػػ ً إدػػى  ػػافى  لإلةػػرل  هػػاب:لإلًٍ مى
يىٍرًض لدحي إدى  ًهرىةيكًؿ لً    (.ِٗٓلىكىلًتت رفـ لديد ث )لدةيمىاكىلًتت كى

ت رفـػ فاتح البااري بشارح صاحيح البخااريـ(ت ُْْٖق/ِٖٓ)ت هف علا هف يجر دهك لديضؿ لدعةػدلنا لدشػايعا  ديمد:  نظر( َّ)
كته  كدهكله  كدياد ث : ميمد يػحلد عهػد لدهػافات فػاـ هإخرلجػ  كحػيي  كدشػرؼ علػى طهعػ : ميػب لدػد ف لدخط ػبت عل ػ  تعل دػات 

 .َِٓت صٕت جهػُّٕٗهد لدعز ز هف عهد ل  هف هازت ه ركتت دلر لدمعريات لدعلما: ع
-ت دمشػؽمسامم كتااب:المفيم لما أشكل من تمخايص ق(ت ٔٓٔ)ت هف عمر هف إهػرله ـ  ديمد: لددرطهات دها لدعهاس  نظر( ُّ)

 .ّّٖت صُج تـُٔٗٗ(ت ُ)طه ركتت دلر لهف كث رت 
 .  ُّٔص، ـََِٗ(ت ُ)ط جولة ف  صحيح البخاري حوار بين العئل والنئل،م )د.ت(ت : لدعه دمت عهد لدية ف عهد لدهاد نظر( ِّ)
تيد ػؽ: ت لبن بطاال شرح صحيح البخاريت ـ(َُٕٓق/ْْٗ)ت لهف هطاؿ دهك لديةف علا هف خلؼ هف عهد لدملػؾ :  نظر( ّّ)

 .ُُٓت صَُج تـََِّ(ت ِدهك تم ـ  اةر هف إهرله ـت لدةعكد ات لدر اضت مكتها لدرشدت )ط
ت الارو  األناف فا  شارح السايرة النبوياةـ(ت ُُٖٓق/ُٖٓ)ت  ديمػد: لدةه لات دهك لدداةـ عهد لدريمف هف عهػد ل  هػف  نظر( ّْ)

كهك ما ذكر  لدمرحيا يا هيثػ  مندػكالن مػف لهػف يجػر يػا  .َْٓت صّقت جُُِْت (ُ)طه ركتت دلر إي ا  لدترلث لدعرهات 
 .ّْٕص تفتح الباري

 على لدرلهط:  ؟لإلةرل لدنها ةهعا دنه ا  يدط يا ريلا  : دماذل ردل نظر( ّٓ)
 https: //www.youtube.com/watch?v=YWH9BBbdFdw. 

 . ُّٗ-ُّٔت صجولة ف  صحيح البخاري حوار بين العئل والنئل( لدعه دمت ّٔ)
ٍلًؽت  كتاب:ت الجامع الصحيح( لدهخارمت ّٕ) نيًا كىدىنيهىا مىٍخليكفىاهت رفـ لديد ث ) هاب:هىٍدً  لدخى ا ى ًيا ًحيىًا لدجى  (.ِّْْمىا جى
 .ٖت صّجالمفيم لما أشكل من تمخيص صحيح مسمم، : لددرطهات  نظر( ّٖ)
قااة المفااتيح شارح مر ـ(ت َُٔٔق/َُُْ)ت : لددارمت علا هف )ةلطاف( ميمدت دهك لديةف نػكر لدػد ف لدمػل لدهػركم  نظر( ّٗ)

 .ٖٖت صُٕج تـََِِ (تُ)طدهنافت دلر لديكرت  –ه ركت ت مشكاة المصابيح
ت تيد ػػػؽ: خل ػػػؿ لدمػػػ ست مشاااكَلت األحادياااث النبوياااةـ(ت ُّٓٗق/ُّّٓ)ت : لددحػػػ مات عهػػػدل  هػػػف علػػػا لدنجػػػدم  نظػػػر( َْ)

 .  َٕـت صُٖٓٗت (ُ)طه ركتت دلر لددلـت 
 .ِِٓت صِجمسمم بن الحجاج، المنياج شرح صحيح : لدنككمت  نظر( ُْ)

 . =bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-02-0034&value=&typeندلتي هذ  لدشهها مف مكفف ه اف لإلةلـ  (ِْ)
ت دهػػك عهػػد ل  لدكػػكيا لدداضػػات ليػػتج هػػ  مةػػلـ كدهػػك دلكد كلدترمػػذم كلدنةػػائا كلهػػف ماجػػات اشػػر ؾ لدنخعػػ اشػػر ؾ هػػف عهػػد ل  هػػف دهػػ( ّْ)

 رم تعل دانت مف لديدها  كلدعيهاد كلدزهادت كاف فاض ان عادالنت مييارها كثد لن على دحياب لدهدعت ذكر  هعض لدعلما  مف فل لا كلدهخا
 

https://www.youtube.com/watch?v=YWH9BBbdFdw
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كلدغادػب علػى دياد ثػ  لدحػيا كلالةػتكل  كمػا فػاؿ ت كثد  هعضػهـت كلتيدكل على دٌف تغ ر  كةك  ييظ  كاف هعد تكد   لددضا ت لدتٌدد س
: تيد ػؽت ميازان العتادالت هػػ(ْٖٕ)ت هػف عثمػاف هػف فىاٍ مػاز لدػذهها  ديمػدمس لدػد ف دهػك عهػد ل  ميمػد هػف شػ:  نظر .لهف عدم

هػػف لمغلطػػام هػػف فلػػ ج ك  .َِٕصت ِجت ـُّٔٗق/ُِّٖت (ُ)ط ته ػػركتت دلر لدمعريػػا دلطهاعػػا كلدنشػػرت علػػا ميمػػد لدهجػػاكم
دهػػك عهػػد : تيد ػػؽت إكمااال تيااذيب الكمااالت هػػػ(ِٕٔ)ت لدػػد ف  عػػل ت دهػػك عهػػد ل ت عهػػد ل  لدهكجػػرم لدمحػػرم لديكػػرم لدينيػػا

 اهػف علػ ديمػددهػك لديضػؿ ك  .ِْٓصت ٔجت ـََُِق/ُِِْ (تُ)ط تدهػك ميمػد دةػاما هػف إهػرله ـ -لدريمف عػادؿ هػف ميمػد 
 تُجت ـُٖٔٗق/َُْٔ ت(ُ)ط تميمػد عكلمػا: تيد ػؽ، تئرياب التياذيبت هػػ(ِٖٓ)ت هف يجػر لدعةػدلنا  ديمدهف لهف ميمد ل

ت ف ركل عنػ  ضػع ؼ ي نظػر يػا يد ثػ ل  ك ت ذل ركل عنػ  لدثدػ  ييد ثػ  ج ػدإكذدؾ دنػ   ؛. كتيح ؿ لهف عدم يا شر ؾ ج دِٔٔص
ي كيػا شػر كان دنػ  ركل عػف مادػؾ ت كدػ س ذدػؾ هتهمػا دػ ت كمف كاف هذل ياد  ية دف لدخطأ من ت مف لدمكثر ف يا لدركل ا  عدكشر ؾ 
  ُٓصت كلدمعرلج درلةا يد ث   لإلةرل ت ميمكد دهك مةلـ:  نظر .ال عف ثدا حدكؽإككاف ال  ييدث. 

 ( هأٌف ركل ا شر ؾ جا  ي ها هأٌف ةدرة لدمنتهى يكؽ لدةما  لدةاهعا.ْْ)
ػارً  كتاب:ت الجامع الصحيحت ( لدهخارمْٓ) اًد ػًث لألىٍنًه ىػا ً  كتػاب: .(ّٕٖٖرفػـ لديػد ث )ت لدًمٍعػرىلجً  هػاب:ت مىنىاًفػًب لألىٍنحى  هػاب:ت دىيى

َوَىاْل َأتَااَك َحاِديُث ُموَساى ِإْذ  :فىػٍكًؿ لدليػً   هػاب: .(َّّْرفػـ لديػد ث )ت ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّاا :فىٍكًؿ لدليً  تىعىادىى
ػافى  كتػاب:ت المساند الصاحيحت مةػلـ:  نظػرك  .(ّّّٗرفـ لديد ث )ت ِبالَواِد الُمَئدَِّس ُطًوى :فىٍكًد ً إدى  رََأى َنارًا  هػاب:ت لإلًٍ مى
لىكىلتً ت لدةيمىاكىلتً إدى  ًهرىةيكًؿ لً   لإلةرل  يىٍرًض لدحي  (.ِٗٓرفـ لديد ث )ت كى

 (.ُّٕيا ذكر ةدرة لدمنتهىت رفـ لديد ث ) هاب:لإل مافت  كتاب:ت مسمم صحيحمةلـت  (ْٔ)
 .ّْٖت صُّجالباري بشرح صحيح البخاري،  فتحلدعةدلنات  (ْٕ)
 .ُِّت صٕج، الساب  المرجع (ْٖ)
 ت ه ػركتت دلر لدكتػبشارح الشافاـ(ت َُٔٔق/َُُْ)ت لددارمت علا هف )ةلطاف( ميمدت دهك لديةف نكر لدد ف لدمل لدهػركم  (ْٗ)

-bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03: مكفػػػف ه ػػػاف لإلةػػػلـت  نظػػػرك  .ّّٗت صُج ت(ُ)ط تقُُِْلدعلم ػػػات 

02-0034&value=&type=.  لدعةػدلنات  نظػرك  .ُْت صْجعمدة الئااري شارح صاحيح البخااري، دع نات : ل نظرك :
 .ُِّت صٕت جفتح الباري شرح صحيح البخاري

 .ُّٗ-ُّٔص جولة ف  صحيح البخاري حوار بين العئل والنئللدعه دمت  (َٓ)
إرشااد السااري لشارح (ت ـُُٕٓهػػ/ِّٗ)ت هكر هف عهد لدملؾ لددت ها لدمحػرم  اهف ميمد هف ده ديمد: لددةطلنات  نظر( ُٓ)

 .ِّٖت صُقت جُِّّ(ت ٕ)طمحرت لدمطهعا لدكهرل لألم ر ات ت صحيح البخاري
ػػػػٍزحي يت كمنػػػػ  يػػػػد ثي ِٓ) : ًنحػػػػؼي لدشػػػػاً  كجي ػػػٍطري ػػػػهالإلةػػػػرل ( لدشي ػػػػٍطرىهىات دم: هعضى ػػػػفى شى ت ُجالئاااااموس المحاااايط، لدي ركزآهػػػػادمت  .: "يىكىضى

 .ِْٔت صُجفاتح البااري شارح صاحيح البخااري، : لدعةػدلنات هـهعض دف معنى لدشطر يا لديد ثإدى  . كممف ذهبُْٓص
 .    ِّٖت صُجإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لددةطلنات ك  .ُْت صْجعمدة الئاري شرح صحيح البخاري، كلدع نات 

 .ِِِت صِجالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، ( لدنككمت ّٓ)
 .ّْٔت صُت جخاريفتح الباري شرح صحيح الب( لدعةدلنات ْٓ)
 .المرجع الساب ( ٓٓ)
 .ُْت صْجعمدة الئاري شرح صحيح البخاري، : لدع نات  نظر( ٔٓ)
إكمااال المعماام بفوا ااد ـ(ت ُُْٗق/ْْٓ)ت دهػػك لديضػػؿ مكةػػى هػػف ع ػػاض هػػف عمػػركف لد يحػػها لدةػػهتا ( لدداضػا ع ػػاضت ٕٓ)

 .ْٗٗت صُج تـُٖٗٗ(ت ُكلدتكز فت )ط ٍي ىى ًإٍةمىاًع ؿت محرت دلر لدكيا  دلطهاعا كلدنشر ت تيد ؽ: مسمم
 . ُّٗ-ُّٔصجولة ف  صحيح البخاري حوار بين العئل والنئل، : لدعه دمت  نظر( ٖٓ)
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 (.ُُٗٔلديى ىاً ت رفـ لديد ث ) هاب:لألىدىًبت  كتاب:ت الجامع الصحيح( لدهخارمت ٗٓ)
 تمرقااة المفااتيح شارح مشاكاة المصاابيحارمت : لدد نظرك  .ّْٔت صُجفتح الباري شرح صحيح البخاري، : لدعةدلنات  نظر( َٔ)

 .ّْٕٔت صٗج
 .ّْٕٔت صٗت جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحعلا لددارمت  (ُٔ)

 (.ْْٕٔ)رفـ لديد ث ت َوَعمََّم  َدَم اأَلْسَماَء ُكمََّيا: فىٍكًؿ لدلي ً  هاب:ت تىٍيًة ًر لدديٍرآفً  كتاب:ت الجامع الصحيحت لدهخارم:  نظر( ِٔ)
 .ُّٕت صجولة ف  صحيح البخاري حوار بين العئل والنئل: لدعه دمت  نظر( ّٔ)
ت  كتاب:ت الجامع الصحيح( مةلـت ْٔ) ـٍ تيٍكتىٍبت رفـ لديد ث ) هاب:لإلًٍ مىافى ـي ًهةى ِّئىاو دى ذىل هى ةىنىاو كيًتهىٍتت كىلً  ـي لٍدعىٍهدي ًهيى  (. ًَِٔإذىل هى
ًضػر هػف نظر( ٓٔ)  كاوَثر الَمَعاان  الادَّرَاِري فا  َكْشافِ ـ(ت ُّٓٗق/ُّْٓ)ت لدجكنػا  ديمػدةػ د عهػد ل  هػف  : لدشند طات ميميد لدخى

 .َِّت صٔج تـُٓٗٗ(ت ُت ه ركتت محةةا لدرةادات )طَخَبايا َصِحيْح الُبَخاري
 .ّّٗت صُجمسمم،  كتاب:المفيم لما أشكل من تمخيص ( لددرطهات ٔٔ)


